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ଶାମୁେୟଲ ି ତୀୟ ପୁ କ
େଲଖକ
ି ତୀୟ ଶାମୁେୟଲ ପୁ କ, ଏହାର େଲଖକ ର ପରିଚୟ ଦିଏ

ନାହିଁ। ହୁ ଏତ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଶାମୁେୟଲ େଲଖି ନ ଥିେବ
କାରଣ ତାହା ର ମୃତୁ ୍ୟ େହାଇଥିଲା। ମୂଳତଃ, ପ୍ର ଥମ ଏବଂ ି ତୀୟ
ଶାମୁେୟଲ େଗାଟିଏ ପୁ କ ଥିଲା। େସ ୁ େଜନ୍ଟ ର ଅନୁବାଦକମାେନ
ଏହି ପୁ କକୁ ଦୁଇଟି ପୁ କେର ଅଲଗା କେଲ। ଏହି ସମୟରୁ
ପ୍ର ଥମ ପୁ କ ଶାଉଲ ର ମୃତୁ ୍ୟ ସହ ସମା ହୁ ଏ ଏବଂ ି ତୀୟ
ପୁ କ ଦାଉଦ ର ରାଜ ସହ ଆର ହୁ ଏ ଯଥା, େସ କିପରି
ଯିହୁ ଦା ରାଜ୍ୟରରାଜା େହେଲଏବଂପରବ ର୍ ୀ ସମୟେରେସସମଗ୍ର
ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜା େହେଲ।

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

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହି ପୁ କଟି ବାବିଲୀୟ ନିବର୍ ାସନ ସମୟେର ି ତୀୟ

ବିବରଣୀୟ ଇତିହାସର ଅଂଶ ଭାବେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପ୍ର ାପକ
ଏହି ପୁ କର ମୂଳ ପ୍ର ାପକ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ େଯଉଁମାେନ ଦାଉଦ

ଓ ଶେଲାମନ କ୍ର ମାଗତ ପିଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ରାଜ ସମୟେର ବାସ
କରୁ ଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ି ତୀୟ ଶାମୁେୟଲ ଦାଉଦ ରାଜା ରାଜ ବିଷୟେର ଲିପିବ

କେର। ଏହି ପୁ କ ଦାଉଦ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାକୁ ଏହାର ଐତିହାସି କ
ପୃ ଭୂ ମିେର ଉପ ାପନ କେର। ଦାଉଦ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜେନୖତିକଓଧାମ କେକ କରି ( ି .ଶା. 5:6-12; 6:1-17)।
ଉଭୟ ଯିେହାବାଃ ବାକ୍ୟ ( ି .ଶା. 7:4-16) ଏବଂ ଦାଉଦ ର
ବାକ୍ୟ ( ି .ଶା. 23:1-7) ପରେମ ର ଦ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ଗୁରୁ
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ଦିଏ। ଏବଂ ଖ୍ର ୀ ର ସହସ୍ର ବଷର୍ ର ପ୍ର ଭୁ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀକୁ
ସୂଚାଏ।

ବିଷୟବ ୁ
ଏକତ୍ର ୀକରଣ

ରୂ ପେରଖା
1. ଦାଉଦ ରାଜ୍ୟର ଉ ାନ — 1:1-10:19
2. ଦାଉଦ ରାଜ୍ୟର ପତନ — 11:1-20:26
3. ପରିଶି — 21:1-24:25

ଶାଉଲ ମୃତୁୁ ୍ୟେର ଦାଉଦ ପ୍ର ତିକି୍ର ୟା
1ଶାଉଲ ମୃତୁୁ ୍ୟ ପେର, ଦାଉଦ ଅମାେଲକୀୟମାନ ୁ ବଧ କରି

େଫରି ସି କ୍ଲ ଗ୍ ନଗରେର ଦୁଇ ଦିନ ରହିେଲ। 2 ତୃ ତୀୟ ଦିନେର
ଶାଉଲ ଛାଉଣି ଭିତରୁ ଜେଣ େଲାକ ଆପଣା ବ ଚିରି ଓ
ମ କେର ମାଟି େଦଇ ଆସି ଲା; ପୁଣି େସ ଦାଉଦ ନିକଟେର
ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ଭୂ ମିେର ପଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ କଲା। 3ତହିଁେର ଦାଉଦ
ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଅଛ?” ତହଁୁ େସ କହିଲା,
“ମୁଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଛାଉଣିରୁ ପଳାଇ ଆସି ଲି।” 4 ତହିଁେର ଦାଉଦ
ତାହାକୁ କହିେଲ, “କଥା କଅଣ, େମାେତ କହିଲ?” ତହଁୁ େସ ଉ ର
କଲା, “େଲାକମାେନ ଯୁ ରୁ ପଳାଇେଲ, ପୁଣି ଅେନକ େଲାକ
ପତିତ େହେଲ ଓ ମେଲ, ଆଉ ଶାଉଲ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ
ମଧ୍ୟମେଲ।” 5ତହିଁେରଦାଉଦ େସହି ଯୁବାକୁ କହିେଲ, “ଶାଉଲ
ଓ ତା ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ମେଲ େବାଲି ତୁ େ କିପରି ଜାଣିଲ?”
6 ତହିଁେର େସହି ଯୁବା ତା ୁ କହିଲା, “ମୁଁ ଅଚାନକ ଗିଲ୍ େବାୟ
ପବର୍ ତେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ଶାଉଲ ଆପଣା ବ ର୍ ା ଉପେର ଆଉଜି
ପଡ଼ିଅଛି ; ରଥ ଓ ଅ ାେରାହୀମାେନ ତା ପେଛ ଲାଗି ରହିଅଛି ।
7 ଶାଉଲ ପଛକୁ ଅନାେ , େମାେତ େଦଖି ଡାକିେଲ। ତହିଁେର ମୁଁ
ଉ ର କଲି, ‘ଏଠାେର ମୁଁ ଅଛି।’ 8 େତଣୁ େସ େମାେତ କହିେଲ,
‘ତୁ େ କିଏ?’ ମୁଁ ଉ ର କଲି, ‘ମୁଁ ଜେଣ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକ।’
9 େତେବ େସ େମାେତ କହିେଲ, ‘ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାʼ ଉପେର
ଠିଆ େହାଇ େମାେତ ବଧ କର, େମାେତ ବଡ଼ କ େହଉଅଛି;
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କାରଣ ଏପଯର୍ ୍ୟ େମାʼଠାେର ପ୍ର ାଣ ସ ୂ ର୍ ରହିଅଛି।’ 10ତହିଁେର
ମୁଁ ତା ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ତା ୁ ବଧ କଲି; କାରଣ େସ ପତନ
େହଲା ଉ ାେର େସ ଆଉ ବି େବ ନାହିଁ େବାଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି; ପୁଣି
ମୁଁ ତା ମ କର ମୁକୁଟ ଓ ବାହୁ ର ବାଜୁ େନଇ ଏଠାକୁ େମାʼ ାମୀ
କତିକି ଆଣିଅଛି।”

11 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଦୁଖଃ ସକାଶୁ ଆପଣା ବ ଧରି ଚିରିେଲ ଓ
ତା ସ ୀ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି କେଲ; 12 ପୁଣି ଶାଉଲ ଓ
ତା ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକମାେନ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶ ଖ େର ପତିତ* େହବାରୁ ଦାଉଦ ଓ ତା ସ ୀମାେନ
େସମାନ ନିମେ ବିଳାପ ଓ େରାଦନ କେଲ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ
ଉପବାସ କେଲ। 13 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ େସହି ଯୁବାକୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ େକଉଁ ାନର େଲାକ?” େସ ଉ ର କଲା, “ମୁଁ ଜେଣ
ବିେଦଶୀ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକର ପୁତ୍ର ।” 14 ତହଁୁ ଦାଉଦ ତାହାକୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଭିଷି ୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ହ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭୟ ନ କଲ, ଏ କିପରି?” 15 ଏଥିେର
ଦାଉଦ ଯୁବାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ପାଖକୁ ଯାଇ
ତାକୁ ଆକ୍ର ମଣ କର।” ତହିଁେର େସ ତାକୁ ଆଘାତ କରେ ,
େସ ଅମାେଲକୀୟ ମଲା। 16 ପୁଣି ଦାଉଦ ମୃତ ଅମାେଲକୀୟକୁ
କହିେଲ, “ତୁ ର ତୁ ମ କେର ବ ର୍ୁ ; କାରଣ ତୁ ର ମୁଖ ତୁ
ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହିଅଛି, ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଭିଷି ୁ ବଧ
କରିଅଛି।”

ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ ପାଇଁ ଦାଉଦ େଶାକ
17 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ଶାଉଲ ଓ ତା ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ

ମୃତୁୁ ୍ୟେର ବିଳାପ କେଲ; 18 ପୁଣି ଯିହୁ ଦା-ସ ାନମାନ ୁ େସହି
ଧନୁଗର୍ ୀତ ଶିଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; େଦଖ, ତାହା ଯାେଶର୍ 
ପୁ କେର େଲଖାଅଛି।
19 “େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ ର ଭୂ ଷଣ ରୂ ପ,
ତୁ ଉ ଳୀେର ହତ େହେଲ!

* 1:12 ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୁ େର ମୃତୁ ୍ୟ େହବା ସକାଶୁ
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ବୀରମାେନ କିପରି ପତିତ† େହେଲ!
20ଗାଥ୍ େର ଏହା ନ ଜଣାଅ,
ଅି େଲାନର ଦା େର ଏହା ପ୍ର ଚାର ନ କର;
କେଲ ପେଲ ୀୟ କନ୍ୟାମାେନ ଆନ କରିେବ
ଓ ଅସୁ ତମାନ କନ୍ୟାଗଣ ଜୟ ନି କରିେବ।
21 େହ ଗିଲ୍ େବାୟ ପବର୍ ତଗଣ,
ତୁ ମାନ ଉପେର କାକର କି ବୃି ନ ପଡ଼ୁ
କିଅବା ଉପହାରଜନକ େକ୍ଷତ୍ର ନ େହଉ;
କାରଣ େସଠାେର ବୀରମାନ ର ଢାଲ ମଳିନ େହଲା,
ଶାଉଲ ର ଢାଲ େତୖଳେର ଅନଭିଷି ରହିଲା।
22ହତ େଲାକମାନ ର ରୁ ,
ବୀରମାନ େମଦରୁ େଯାନାଥନ ଧନୁ େଫେର ନାହିଁ
ଓ ଶାଉଲ ର ଖ ଖାଲି େହାଇ େଫେର ନାହିଁ।
23ଶାଉଲଓ େଯାନାଥନଜୀବ ଶାେରପର ର ପି୍ର ୟ ଓତୁ ି ଜନକ

ଥିେଲ,
ମରଣ ସମୟେର େହଁ େସମାେନ ଭି େହେଲ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀଠାରୁ େବଗବାନ,
େସମାେନ ସି ଂହଠାରୁ ବଳବାନ ଥିେଲ।
24 େହ ଇସ୍ର ାଏଲର କନ୍ୟାଗଣ, ଶାଉଲ ପାଇଁ େରାଦନ କର,
େସ ତୁ ମାନ ୁ ସି ୂ ର ବ ର୍ ବ େର ସୁ ର ରୂ େପ ବ ାନି୍ଵ ତ କେଲ,
େସ ତୁ ମାନ ବ ଉପେର ର୍ -ଅଳ ାର ମି େଲ।
25ବୀରମାେନ ଯୁ ମଧ୍ୟେର କିପରି ମରିଅଛି ।
େଯାନାଥନ ତୁ ଉ ଳୀେର ହତ େହେଲ।
26େହ େମାହରଭାଇ େଯାନାଥନ, ମୁଁ ତୁ ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛି;
ତୁ େ େମାହର ଅତି ତୁ ି ଜନକ ଥିଲ;
େମାʼ ପ୍ର ତି ତୁ ର େପ୍ର ମ ଆ ଯର୍ ୍ୟ,
ତାହା ୀମାନ େପ୍ର ମରୁ ବଳିଗଲା।
27ବୀରମାେନ କିପରି ପତିତ େହେଲ
ଓ ଯୁ ା ସକଳ ବିନ େହଲା।”
† 1:19 ଅଥର୍ ାତ୍ ମରିେଲ
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2
ଦାଉଦ ଯିହୁ ଦାେର ରାଜା ଅଭିଷି

1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାରି କହିେଲ, “ମୁଁ କʼଣ
ଯିହୁ ଦାର େକୗଣସି ଏକ ନଗରକୁ ଯିବି?” ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ କହିେଲ,
“ଯାଅ।” ପୁଣି ଦାଉଦ କହିେଲ, “ମୁଁ େକଉଁ ସହରକୁ ଯିବି?” େସ
କହିେଲ “ହିେବ୍ର ାଣକୁ।” 2 ଏଣୁ ଦାଉଦ ଓ ତା ର ଦୁଇ ଭାଯର୍ ୍ୟା
ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମ୍ ଓ କମ ଲୀୟ ନାବଲର ଭାଯର୍ ୍ୟା
ଅବୀଗଲ ନାମ୍ନ ୀ େସହି ାନକୁ ଗେଲ। 3 ଆଉ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ
ଆପଣା ସ ୀମାନ ୁ ପୁଣି େସମାନ ର ପରିବାରବଗର୍ ୁ େନେଲ;
ତହିଁେର େସମାେନ ହିେବ୍ର ାଣର ନଗରମାନେର ବାସ କେଲ। 4ତହଁୁ
ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାେନ ଆସି େସହି ାନେର ଦାଉଦ ୁ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ
ଉପେର ରାଜାଭିଷି କେଲ। ଏଉ ାେର େଯେବ େଲାକମାେନ
ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦୀୟମାେନ ଶାଉଲ ୁ କବର େଦେଲ େବାଲି
ଦାଉଦ ୁ ଜଣାଇେଲ। 5 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦର
େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ଆଶୀବର୍ ାଦ-ପାତ୍ର , କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା
ରାଜା ଶାଉଲ ପ୍ର ତି ଏହିଦୟାପ୍ର କାଶକରିତା ୁ କବରେଦଇଅଛ।
6 ଏଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପ୍ର କାଶ କର ୁ;
ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ଏହି କମର୍ କରିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ େସହି
ଦୟାର ପ୍ର ତିଦାନ କରିବି। 7 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁ ମାନ ହ ସବଳ
େହଉ ଓ ତୁ େ ମାେନ ସାହସି କ ହୁ ଅ; କାରଣ ତୁ ମାନ ରାଜା
ଶାଉଲ ମରିଅଛି , ମଧ୍ୟ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ଆପଣା ଉପେର େମାେତ
ରାଜାଭିଷି କରିଅଛି ।”

ଈଶ୍ େବାଶତ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ରୂ େପ ମେନାନୀତ
8 ଏଥିମଧ୍ୟେର େନର୍ ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ ନର ନାମକ ଶାଉଲ ର

େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାପତି ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ େବାଶତକୁ
ମହନୟିମକୁ େନଇଯାଇ, 9 ଗିଲୀୟଦ ଓ ଅଶୂରି ଓ ଯିଷି୍ର େୟଲ
ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଓ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜା
କେଲ। 10 ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ େବାଶତ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବୟସେର
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ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଉପେର ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରି ଦୁଇ ବଷର୍
ରାଜ କଲା।ମାତ୍ର ଯିହୁ ଦା ବଂଶଦାଉଦ ରପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହେଲ।
11 ପୁଣି ହିେବ୍ର ାଣେର ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ଉପେର ଦାଉଦ ରାଜା େହବାର
ସାତ ବଷର୍ ଛଅ ମାସ ଥିଲା।

ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟେର ଯୁ
12 େନର୍ ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ ନର ଓ ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ େବାଶତର

ଦାସମାେନ ମହନୟିମରୁ ବାହାରି ଗିବୀେୟାନ୍ କୁ ଗେଲ।
13 େସେତେବେଳ ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ ଓ ଦାଉଦ ର ଦାସଗଣ
ବାହାରି ଗିବୀେୟାନ୍ ର ପୁ ରିଣୀ ନିକଟେର େସମାନ ୁ େଭଟିେଲ;
ପୁଣି େସମାନ ର ଏକ ଦଳ ପୁ ରିଣୀର ଏକ ପାଖେର, ଅନ୍ୟ
ଦଳ ପୁ ରିଣୀର ଅନ୍ୟ ପାଖେର ବସି େଲ। 14 ଏଥିେର ଅବ୍ ନର
େଯାୟାବକୁ କହିଲା, “ଯୁବାମାନ ୁ ଆ ମାନ ସ ୁଖେର ଉଠି
େଖଳିବା ପାଇଁ କହ ୁ।” ତହଁୁ େଯାୟାବ କହିଲା, “ଉଠ ୁ।” 15 େତଣୁ
େସମାେନ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଉଠିେଲ; ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଓ ଶାଉଲ ର
ପୁତ୍ର ଈଶ୍ େବାଶତ ପକ୍ଷେର ବାର ଜଣ ଓ ଦାଉଦ ର ଦାସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣ ଅଗ୍ର ସର େହେଲ। 16ତହଁୁ େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ସହେଯା ାର ମ କ ଧରି ଏକଆେରକ ବକ୍ଷେର
ଖ ଭୁ ସି େଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ସମେ ଏକତ୍ର ମେଲ; ଏେହତୁ
ଗିବୀେୟାନ୍ -ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େସହି ାନର ନାମ ହିଲ୍ କତ୍ ହତ୍ ସୂରୀମ୍ *
େହଲା। 17 େସହି ଦିନ ଅତି େଘାର ଯୁ େହଲା; ପୁଣି ଅବ୍ ନର ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ର ଦାସମାନ ସ ୁଖେର ପରା
େହେଲ। 18 େସହି ାନେର େଯାୟାବ ଓ ଅବୀଶୟ ଓ ଅସାେହଲ
ନାମେର ସରୁ ୟାର ତିନି ପୁତ୍ର ଥିେଲ; େସହି ଅସାେହଲ େକ୍ଷତ୍ର
ମୃଗ ପରି ଦତଗତି ଥିଲା। 19 ପୁଣି ଅସାେହଲ ଅବ୍ ନର ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇଲା; ଆଉ ଅବ୍ ନରର ପେଛ ଗଲା େବେଳ େସ ଦକି୍ଷଣ
କି ବାମକୁ େଫରିଲା ନାହିଁ। 20 େତେବ ଅବ୍ ନର ଆପଣା ପଛକୁ
ଅନାଇ କହିଲା, “ଅସାେହଲ, ଏ କି ତୁ େ ?” େସ ଉ ର କଲା,
“ମୁଁ।” 21ଏଥିେର ଅବ୍ ନର ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଆପଣା ଡାହାଣ
କି ବାମ ଆେଡ଼ େଫରି ଏହି ଯୁବାମାନ ର େକୗଣସି ଜଣକୁ ଧରି

* 2:16 ଅଥର୍ ାତ୍ ତୀ ଖ -ଭୂ ମି
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ତାହାର ସ ା ଲୁଟି ନିଅ।” ମାତ୍ର ଅସାେହଲ ତାହାର ପ ାତ୍ ଗମନରୁ
େଫରିଲା ନାହିଁ। 22ତହଁୁ ଅବ୍ ନର ପୁନବର୍ ାର ଅସାେହଲକୁ କହିଲା,
“େମାହର ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ େଫର; ମୁଁ କାହିଁକି ତୁ କୁ ଆଘାତ କରି
ଭୂ ମିସାତ୍ କରିବି? ତାହା କେଲ ମୁଁ କିପରି ତୁ ଭାଇ େଯାୟାବ
ଆଗେର ମୁଖ େଦଖାଇବି?” 23 ତଥାପି େସ େଫରିବାକୁ ମନା
କଲା; ଏଣୁ ଅବ୍ ନର ବ ର୍ ାର ପଛ ଅଗେର ତାହାର େପଟ ଭୁ ସି
ଦିଅେ , ବ ର୍ ା ତାହାର ପଛଆେଡ଼ ଫୁଟି ବାହାରିଲା; ତହଁୁ େସ
େସହିଠାେର ପଡ଼ି େସହି ାନେର ମଲା; ପୁଣି େଯେତ େଲାକ
ଅସାେହଲର ପଡ଼ିବା ଓ ମରିବା ାନକୁ ଆସି େଲ, େସମାେନ ଠିଆ
େହାଇ ରହିେଲ। 24 ମାତ୍ର େଯାୟାବ ଓ ଅବୀଶୟ ଅବ୍ ନରର ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ଗିବୀେୟାନ୍ ପ୍ର ା ରର ପଥ
ନିକଟବ ର୍ ୀ ଗୀଆ ସ ୁଖ ଅମା ପବର୍ ତ ନିକଟେର ଉପି ତ େହବା
େବଳକୁ ସୂଯର୍ ୍ୟା େହଲା। 25 ଏଥିମଧ୍ୟେର ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ
ଅବ୍ ନରର ପ ାତ୍ ମିଳି ଏକ ଦଳ େହାଇ େଗାଟିଏ ପବର୍ ତ ଶୃ େର
ଠିଆ େହେଲ। 26 େତେବ ଅବ୍ ନର େଯାୟାବକୁ ଡାକି କହିଲା,
“ଖ କʼଣ ସବର୍ ଦା ଗ୍ର ାସ କରିବ? େଶଷେର ତାହା େଯ ତି େହବ,
ଏହା କʼଣ ତୁ େ ଜାଣ ନାହିଁ? େତେବ ତୁ େ େଲାକମାନ ୁ
େସମାନ ଭାଇମାନ ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ େଫରିବା ପାଇଁ େକେତ
କାଳ ଆଜ୍ଞା ନ େଦବ?” 27ଏଥିେର େଯାୟାବ କହିଲା, “ପରେମ ର
ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ (କହୁ ), ତୁ େ କହି ନ ଥିେଲ ତ େମାର
େସୖନିକମାେନ ନି ୟ ସକାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଭାଇ
ପଛେର େଗାଡ଼ାଇଥାʼେ ।” 28ତହଁୁ େଯାୟାବତୂ ରୀ ବଜାେ ,ସମ
େଲାକ ଅଟକି ରହିେଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ପଛେର ଆଉ େଗାଡ଼ାଇେଲ
ନାହିଁ, କି ଆଉ ଯୁ କେଲ ନାହିଁ। 29 ଏଉ ାେର ଅବ୍ ନର ଓ
ତାହାର େଲାକମାେନ େସହି ରାତି୍ର ସାରା ପଦାଭୂ ମି େଦଇ ଗମନ
କେଲ ଓ େସମାେନ ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ ସମୁଦାୟ ବିେଥ୍ର ାଣ େଦଶ†
େଦଇ ଯାଇ ମହନୟିମେର ଉପି ତ େହେଲ। 30 ଆଉ େଯାୟାବ
ଅବ୍ ନରର ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ େଫରିଲା; ପୁଣି େସ ସମୁଦାୟ େଲାକ ୁ

† 2:29 ବିେଥ୍ର ାଣ େଦଶ କି ା ପ୍ର ଭାତ
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ଏକତ୍ର କରେ ,ଦାଉଦ ର େସୖନିକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଊେଣଇଶଜଣ
ଓ ଅସାେହଲ ଅନୁପି ତ ଥିେଲ। 31 ମାତ୍ର ଦାଉଦ ର ଦାସମାେନ
ଆଘାତ କରିବାରୁ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ରଓ ଅବ୍ ନରର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ତିନି ଶହ ଷାଠିଏ େଲାକ ମରିଥିେଲ। 32 ଏଉ ାେର େସମାେନ
ଅସାେହଲକୁ ଉଠାଇ େନଇ େବଥଲିହିମି ତ ତାହାର ପିତାର
କବରେର କବର େଦେଲ। ପୁଣି େଯାୟାବ ଓ ତାହାର େଲାକମାେନ
ସାରାରାତି୍ର ଯାତ୍ର ା କେଲ ଓ ହିେବ୍ର ାଣ ନିକଟେର େସମାେନ ସକାଳ
ପହି େଲ।

3
ଅବ୍ ନର ଦାଉଦ ପକ୍ଷଭୁ

1 ଏଥିଉ ାେର ଶାଉଲ ବଂଶ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଦୀଘର୍
କାଳ ଯୁ େହଲା; ପୁଣି ଦାଉଦ ଧୀେର ଧୀେର ବଳବାନ େହେଲ,
ମାତ୍ର ଶାଉଲ ବଂଶ ଧୀେର ଧୀେର କ୍ଷୀଣ େହେଲ।

2 ପୁଣି ହିେବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦ ର େକେତକ ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ;
ତା ର ପ୍ର ଥମଜାତ ଅେମ୍ନ ାନ, େସ ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମ୍ ଠାରୁ
ଜାତ; 3 ପୁଣି ି ତୀୟ ପୁତ୍ର କିଲାବ୍ , େସ କମ ଲୀୟ ନାବଲର
ଭାଯର୍ ୍ୟା ଅବୀଗଲଠାରୁ ଜାତ, ପୁଣି ତୃ ତୀୟ ଅବଶାେଲାମ, େସ
ଗଶୂରର ରାଜା ତ ୟର କନ୍ୟା ମାଖାର ପୁତ୍ର । 4 ପୁଣି ଚତୁ ଥର୍
ଅେଦାନୀୟ, େସ ହଗୀତର ପୁତ୍ର ; ପୁଣି ପ ମ ଶଫଟୀୟ, େସ
ଅବିଟଲର ପୁତ୍ର । 5ଷ ଯିତ୍ର ୀୟମ, େସ ଦାଉଦ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଇଗ୍ଲ ାର
ପୁତ୍ର ; ହିେବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦ ର ଏହିସବୁ ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ।

6 ଶାଉଲ ବଂଶ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଯୁ ଲାଗିଥିବା
େବେଳ ଅବ୍ ନର ଶାଉଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ
କଲା। 7 ମାତ୍ର ଶାଉଲ ର ଏକ ଉପପ ୀ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ
ରି ା, େସ ଅୟାର କନ୍ୟା; ପୁଣି ଈଶ୍ େବାଶତ ଅବ୍ ନରକୁ କହିଲା,
“ତୁ େ କାହିଁକି େମାହର ପିତା ଉପପ ୀ ସହିତ ସହବାସ
କଲ?” 8 େତେବ ଅବ୍ ନର ଈଶ୍ େବାଶତର କଥା ସକାଶୁ ଅତି
େକ୍ର ାଧ କରି କହିଲା, “ମୁଁ କି ଯିହୁ ଦାର କୁ ୁ ର ମୁ ? ମୁଁ ଆଜି
ତୁ ପିତା ଶାଉଲ ବଂଶକୁ ଓ ତା ର ଭାଇ ଓ ବୁ ମାନ ୁ ଦୟା
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କରୁ ଅଛି, ମଧ୍ୟ ତୁ କୁ ଦାଉଦ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରି ନାହିଁ,
ତଥାପି ତୁ େ ଆଜି ଏହି ୀ ବିଷୟେର େମାʼ ଉପେର ଆେରାପ
କରୁ ଅଛ? 9 ଶାଉଲ ବଂଶରୁ ରାଜ୍ୟ ଅ ର କରିବାକୁ ଓ ଦାନ୍ ଠାରୁ
େବର୍ େଶବା ପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା ଉପେର ଦାଉଦ ର
ସି ଂହାସନ ାପନକରିବାକୁ, 10ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ବିଷୟେରେଯଉଁ
ଶପଥକରିଅଛି ,ତଦନୁସାେର ଯଦି ମୁଁ ତା ପ୍ର ତି ନ କେର, େତେବ
ପରେମ ର ଅବ୍ ନରକୁ େସହି ଦ ଓ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଦିଅ ୁ।”
11 ତହିଁେର େସ ଅବ୍ ନରକୁ େଗାଟିଏ କଥା ଉ ର େଦଇ ପାରିଲା
ନାହିଁ, କାରଣ େସ ତାହାକୁ ଭୟ କଲା।

12 ଏଉ ାେର ଅବ୍ ନର ଆପଣା ପକ୍ଷରୁ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ
ବା ର୍ ାବହ ପଠାଇ କହିଲା, “ଏ େଦଶ କାହାର?” ଆହୁ ରି କହିଲା,
“ଆପଣ େମାʼ ସ େର ନିୟମ କର ,ୁ ତହିଁେର େଦଖ ,ୁ ସମ
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଆପଣ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ େମାʼ ହ ଆପଣ ର
ସହାୟ େହବ।” 13 ଏଥିେର ଦାଉଦ କହିେଲ, “ଭଲ; ମୁଁ ତୁ
ସ େର ନିୟମ କରିବି; ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ଠାରୁ େଗାଟିଏ କଥା ଚାେହଁ,
ତାହା ଏହି, ତୁ େ େମାʼ ମୁଖ େଦଖିବାକୁ ଆସି ବା େବେଳ ପ୍ର ଥେମ
ଶାଉଲ ର କନ୍ୟା ମୀଖଲକୁ ନ ଆଣିେଲ େମାʼ ମୁଖ େଦଖି ପାରିବ
ନାହିଁ।” 14 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ େବାଶତ ନିକଟକୁ
ବା ର୍ ାବହମାନ ୁ ପଠାଇ କହିେଲ, “ମୁଁ ପେଲ ୀୟମାନ ର ଏକ
ଶହ ସୁ ତ ଚମର୍ େଦଇ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଅଛି, େମାହର ଭାଯର୍ ୍ୟା
େସହି ମୀଖଲକୁ େମାେତ ଦିଅ।” 15ତହିଁେର ଈଶ୍ େବାଶତ େଲାକ
ପଠାଇ ଲୟିଶର ପୁତ୍ର ପଲ୍ଟ ୀେୟଲ ନାମକ ତାହାର ାମୀ ନିକଟରୁ
ମୀଖଲକୁ େନଲା। 16 ଏଣୁ ତାହାର ାମୀ େରାଦନ କରି କରି ତାହା
ସେ ଆସି ବହୁ ରୀମ ନଗର ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଗଲା।
ଏଥିେର ଅବ୍ ନର ତାହାକୁ କହିଲା, “ଯାଅ ଗୃହକୁ େଫରିଯାଅ,” ତହଁୁ
େସ େଫରିଗଲା।

17 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ ନର ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ସହିତ ଏରୂ ପ
କଥାବା ର୍ ା କଲା, “ପୂବର୍ େର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଉପେର
ରାଜା େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ୁ ଚାହିଁ ଥିଲ; 18 ଏେବ ତାହା
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କର; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ବିଷୟେର କହିଅଛି , ‘ଆେ
ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦର ହ ାରା ଆପଣା ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ
ପେଲ ୀୟମାନ ହ ରୁ ଓ େସମାନ ସମ ଶତ ହ ରୁ ଉ ାର
କରିବା।’ ” 19ଆଉ ଅବ୍ ନର ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର କ ର୍ େଗାଚରେର ମଧ୍ୟ
େସହି କଥା କହିଲା; ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସମ ବଂଶ
ଦୃି େର ଯାହା ଭଲ େଦଖାଗଲା, ଅବ୍ ନର େସହି ସମ କଥା
ଦାଉଦ ର କ ର୍ େଗାଚରେର ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ହିେବ୍ର ାଣକୁ ଯାତ୍ର ା
କଲା।

20 ଏରୂ େପ ଅବ୍ ନର ଆପଣା ସ େର େକାଡ଼ିଏ ଜଣକୁ େନଇ
ହିେବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା। ତହିଁେର
ଦାଉଦ ଅବ୍ ନରଓତାହାର ସ ୀ େଲାକମାନ ପାଇଁ େଭାଜ ପ୍ର ୁତ
କେଲ। 21 ଏଉ ାେର ଅବ୍ ନର ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “ମୁଁ ଉଠିଯାଇ
ସମ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ନିକଟେର ସଂଗ୍ର ହ
କରିବି; ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣ ସହିତ ନିୟମ କରିେବ ଓ
ଆପଣସମ ଉପେର ନିଜ ପ୍ର ାଣରଇ ାମେତରାଜ କରିେବ।”
ତହଁୁ ଦାଉଦ ଅବ୍ ନରକୁ ବିଦାୟ କରେ , େସ କୁଶଳେର ପ୍ର ାନ
କଲା।

ଅବ୍ ନର ହତ୍ୟା
22 ଏଉ ାେର, ଦାଉଦ ର େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ େଯାୟାବ ପ୍ର ଚୁ ର

ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସ େର େନଇ ଆସି େଲ; ମାତ୍ର ଅବ୍ ନର ହିେବ୍ର ାଣେର
ଦାଉଦ ସ େର ନ ଥିଲା, କାରଣ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ବିଦାୟ
କରିବାରୁ େସ କୁଶଳେର ଯାଇଥିଲା। 23 େଯାୟାବ ଓ ତାହାର ସ ୀ
େସୖନ୍ୟଦଳ ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େଲାକମାେନ େଯାୟାବକୁ କହିେଲ,
“େନର୍ ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ ନର ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି ଥିଲା ଓ େସ ତାହାକୁ
ବିଦାୟ କରିବାରୁ େସ କୁଶଳେର ଯାଇଅଛି।” 24 ଏଥିେର େଯାୟାବ
ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “ଆପଣ କଅଣ କେଲ? େଦଖ ,ୁ
ଅବ୍ ନର ଆପଣ ନିକଟକୁ ଆସି ଥିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ତାହାକୁ
ବିଦାୟ କରିେଦେଲ, େସ ତ ଗଲାଣି? 25 ଆପଣ କʼଣ ଜାଣି
ନାହିଁ, େନର୍ ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ ନର ଆପଣ ୁ ଭୁ ଲାଇବାକୁ ଓ ଆପଣ
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ଗମନାଗମନ ଜାଣିବାକୁ ଓ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରି , େସହି ସବୁ
ଜାଣିବାକୁ ଆସି ଥିଲା?”

26 ଏଉ ାେର େଯାୟାବ ଦାଉଦ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଆସି
ଅବ୍ ନରର ପଛେର ବା ର୍ ାବହ ପଠାେ , େସମାେନ ସି ରା କୂପ
ନିକଟରୁ ତାହାକୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ; ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଏହା ଜାଣିେଲ
ନାହିଁ। 27 ପୁଣି ଅବ୍ ନର ହିେବ୍ର ାଣକୁ େଫରି ଆସେ , େଯାୟାବ
ତାହା ସ େର ନିେରାଳାେର ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ନଗରର
ାର ଭିତରକୁ େନଇଗଲା, ମାତ୍ର ଆପଣା ଭାଇ ଅସାେହଲର

ର ପାତ ସକାଶୁ ତାହାର େପଟେର ଆଘାତ କରେ , େସ ମଲା।
28 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣି କହିେଲ, “େନର୍ ର ପୁତ୍ର
ଅବ୍ ନରର ର ପାତ ବିଷୟେର ମୁଁ ଓ େମାହର ରାଜ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସାକ୍ଷାତେର ଅନ କାଳ ନିେ ର୍ ାଷ; 29 ତାହା େଯାୟାବର ମ କେର
ଓ ତାହାର ପିତୃ ବଂଶ ସମ ଉପେର ବ ର୍ୁ ଓ େଯାୟାବ-ବଂଶେର
ପ୍ର େମହୀ କି କୁ ୀ କି ଯି େର ନିଭର୍ ରଶୀଳ କିଖ ହତ କିଭକ୍ଷ୍ୟହୀନ
େଲାକରଅଭାବନେହଉ।” 30ଏହିରୂ େପ େଯାୟାବଓତାହାରଭାଇ
ଅବୀଶୟ, ଅବ୍ ନରକୁ ବଧ କେଲ; େଯେହତୁ େସ ଗିବୀେୟାନ୍ େର
ଯୁ ସମୟେର େସମାନ ଭାଇ ଅସାେହଲକୁ ମାରିଥିଲା।

ଦାଉଦ େଶାକ
31 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ େଯାୟାବକୁ ଓ ତାହାର ସ ୀ େଲାକ

ସମ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନଆପଣାଆପଣାବ ଚିରି ଅଖା ପି
ଓ ଅବ୍ ନରର ଆେଗ ଆେଗ େଶାକ କରି ଚାଲ।” ପୁଣି ଦାଉଦ ରାଜା
ଶବଶଯ୍ୟାରପେଛପେଛଚାଲିେଲ। 32ଆଉେସମାେନ ହିେବ୍ର ାଣେର
ଅବ୍ ନରକୁ କବର େଦେଲ ଓ ରାଜା ରବ ଉଠାଇ ଅବ୍ ନର-କବର
ନିକଟେର େରାଦନ କେଲ ଓ ସମ େଲାକ ମଧ୍ୟ େରାଦନ କେଲ।
33 ପୁଣି ରାଜା ଅବ୍ ନର ପାଇଁ ବିଳାପ କରି କହିେଲ,
“େଯପରି ମୂଢ଼ ମେର, େସପରି କି ଅବ୍ ନରକୁ ମରିବାକୁ େହଲା?
34ତୁ ହାତ ବ ା ନ ଥିଲା,
କି େବଡ଼ିେର ତୁ ପାଦ ବ ା ନ ଥିଲା; େଯପରି ମନୁଷ୍ୟ ଅଧମର୍ ୀ-

ସ ାନମାନ ଆଗେର ପେଡ଼, େସପରି ତୁ େ ପଡ଼ିଲ।”
ଏଥିେର ସମ େଲାକ ପୁନବର୍ ାର ତାହା ପାଇଁ େରାଦନ କେଲ।
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35 ଏଉ ାେର ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଦାଉଦ ୁ େଭାଜନ କରାଇବା
ନିମେ ସମ େଲାକ ଆସି େଲ; ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଶପଥ କରି କହିେଲ,
“ସୂଯର୍ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ େଯେବ ମୁଁ ରୁ ଟି କି ଆଉ କିଛି ଶର୍ କେର,
େତେବପରେମ ରେମାେତ େସହିଦ ଓତହିଁରୁ ଅଧିକ ଦିଅ ୁ।”
36 ତହିଁେର ସମ େଲାକ ବୁଝିେଲ ଓ ତାହା େସମାନ ଦୃି େର
ଭଲ େଦଖାଗଲା; ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା କେଲ, ତାହାସବୁ ସମ
େଲାକ ଦୃି େରଭଲ ଥିଲା। 37ଏହିରୂ େପ େନର୍ ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ ନରକୁ
ବଧକରାଇବା େଯରାଜା ଆଡ଼ୁ େହାଇ ନାହିଁ, ଏହା ସମ େଲାକ
ଓସମୁଦାୟଇସ୍ର ାଏଲେସହି ଦିନଜାଣିେଲ। 38ଆହୁ ରି ରାଜାଆପଣା
ଦାସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆଜି ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଅଧିପତି
ଓ ମହାନ ପୁରୁ ଷ େଯ ପତିତ େହଲା, ଏହା କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ
ନାହିଁ? 39 ଏଣୁ ମୁଁ ରାଜାଭିଷି େହେଲ େହଁ ଆଜି ଦୁବର୍ ଳ େହଲି;
ଏହି ପୁରୁ ଷମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି ନି ୁର;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କୁକି୍ର ୟାକାରୀକୁ ତାହାର କୁକମର୍ ଅନୁସାେର ପ୍ର ତିଫଳ
ଦିଅ ।ୁ”

4
ଈଶ୍ େବାଶତ ହତ୍ୟା

1 ଆଉ ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ େବାଶତ େଯେତେବେଳ ଶୁଣିଲା
େଯ, ହିେବ୍ର ାଣେର ଅବ୍ ନର ମରିଅଛି, େସେତେବେଳ ତାହାର ହ
ଦୁବର୍ ଳ େହଲା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ନିରାଶ େହେଲ। 2 ପୁଣି
ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ େବାଶତର ଦୁଇ ଜଣ ଦଳପତି ଥିେଲ;
ଜଣକର ନାମ ବାନା ଓ ଅନ୍ୟର ନାମ େରଖବ; ଏମାେନ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-
ବଂଶଜାତ େବେରାତୀୟ ରିେ ାନ୍ ର ପୁତ୍ର । (କାରଣ େବେରାତ ମଧ୍ୟ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଅଧିକାରେର ଗଣିତ; 3 ମାତ୍ର େବେରାତୀୟମାେନ
ଗି ୟିମକୁ ପଳାଇେଲ ଓ େସହି ାନେର ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ବାସ
କରୁ ଅଛି ।)

4 ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ର େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ତାହାର
ଦୁଇ ପାଦ େଛାଟା। ଯିଷି୍ର େୟଲରୁ ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ ବିଷୟକ
ସ ାଦ ଆସି ବା େବେଳ ତାହାକୁ ପା ବଷର୍ େହାଇଥିଲା, ପୁଣି
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ତାହାର େସବିକା ତାହାକୁ େନଇ ପଳାଇଲା; ମାତ୍ର ପଳାଇବା ପାଇଁ
ଚ ଳ େହବାରୁ ପିଲା ପଡ଼ିଯାଇ େଛାଟା େହଲା। ତାହାର ନାମ
ମଫୀେବାଶତ୍ ।

5 ଏଥିଉ ାେର ଈଶ୍ େବାଶତ ମଧ୍ୟା ସମୟେର ବିଶ୍ର ାମ େନବା
େବେଳ େବେରାତୀୟ ରିେ ାନ୍ ର ପୁତ୍ର େରଖବ ଓ ବାନା ଯାଇ ପ୍ର ାୟ
ଖରା େବେଳ ତାହାର ଗୃହେର ଉପି ତ େହେଲ। 6 ପୁଣି େସମାେନ
େସଠାେର ପ୍ର େବଶ କରି ଗହମଆଣିବା ଛଳେର ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ
ତାହାର େପଟେର ଆଘାତ କେଲ। ତହଁୁ େରଖବ ଓ ତାହାର ଭାଇ
ବାନା ପଳାଇଗେଲ। 7 (ଘଟଣା) ଏରୂ ପ େହଲା େଯ, େସମାେନ
ଗୃହ ଭିତରକୁ ଆସି େସ ଆପଣା ଶୟନ ଗୃହେର ଶଯ୍ୟା ଉପେର
େଶାଇଥିବା ସମୟେର ତାହାକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ ଓ ତାହାର
ମ କ କାଟି େସହି ମ କ େନଇ ଆରବା ନାମକ ଅଥର୍ ାତ୍ ଯ ର୍ ନ
ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ରାତି୍ର ସାରା ଗମନ କେଲ। 8ଏଉ ାେର େସମାେନ
ଈଶ୍ େବାଶତର ମ କ ହିେବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦ କତିକି ଆଣିେଲ ଓ
ରାଜା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ ,ୁ ଆପଣ ପ୍ର ାଣ ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀ ଶତ
େଯ ଶାଉଲ, ତା ର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ େବାଶତର ମ କ ଏହି; ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜି ଆମ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜା ପକ୍ଷେର ଶାଉଲ ଓ ତା ର ବଂଶଠାରୁ
ପରିେଶାଧ େନଇଅଛି ।” 9 ମାତ୍ର ଦାଉଦ େବେରାତୀୟ ରିେ ାନ୍ ର
ପୁତ୍ର େରଖବକୁ ଓ ତାହାର ଭାଇ ବାନାକୁ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ,
“େଯ ସମୁଦାୟ େ ଶରୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ମୁ କରିଅଛି , େସହି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ କହୁ ଅଛି, 10 େଯେତେବେଳ
ଜେଣ ଆପଣାକୁ ଶୁଭ ବା ର୍ ାବାହକ ମେନ କରି େମାେତ କହିଲା,
‘େଦଖ ,ୁ ଶାଉଲ ମରିଅଛି,’ େସେତେବେଳ ମୁଁ ତହିଁର ପୁର ାର
େଦବା ନିମେ ତାହାକୁ ଧରି ସି କ୍ଲ ଗ୍ ଠାେର ବଧ କଲି। 11 େତେବ
େଯଉଁମାେନ ଧାମ କ େଲାକକୁ ତାହାର ନିଜ ଗୃହ ଭିତେର, ତାହାର
ଶଯ୍ୟା ଉପେର ମାରି ପକାଇଅଛି , ଏପରି ଦୁ େଲାକ ୁ କି
ତେତାଧିକ ନ କରିବି, ଏେବ ମୁଁ କି ତୁ ମାନ ହ ରୁ ତାହାର
ର ର ପରିେଶାଧ ନ େନବି ଓ ପୃଥିବୀରୁ ତୁ ମାନ ୁ ଉି ନ
କରିବି?” 12ତହିଁେର ଦାଉଦ ଆପଣା ଯୁବାମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅେ ,
େସମାେନ େସମାନ ୁ ବଧ କେଲ, ଆଉ େସମାନ ର ହ ଓ ପାଦ
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େଛଦନ କରି ହିେବ୍ର ାଣର ପୁ ରିଣୀ ନିକଟେର ଟ ାଇ େଦେଲ।
ମାତ୍ର େସମାେନ ଈଶ୍ େବାଶତରମ କ େନଇ ହିେବ୍ର ାଣେର ଅବ୍ ନର-
କବରେର କବର େଦେଲ।

5
ଦାଉଦ, ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଅଭିଷି

1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ବଂଶ ହିେବ୍ର ାଣକୁ ଦାଉଦ
ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ମାେନ ତୁ ର ଅି ଓ
ତୁ ର ମାଂସ। 2 ଅତୀତେର ଶାଉଲ ଆ ମାନ ଉପେର ରାଜା
ଥିବା ସମୟେର ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲର େସନାକୁ େନତୃ େଦଉଥିଲ;
ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ କହିଅଛି , ‘ତୁ େ ଆ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ୁ
ପାଳନ କରିବ ଓ ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଗ୍ର ଣୀ େହବ।’ ” 3 ଏହିରୂ େପ
ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ପ୍ର ାଚୀନ ହିେବ୍ର ାଣକୁ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ;
ତହିଁେର ଦାଉଦ ରାଜା ହିେବ୍ର ାଣେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
େସମାନ ସ େର ନିୟମ କେଲ ଓ େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର
ଦାଉଦ ୁ ରାଜାଭିଷି କେଲ।

4 ଦାଉଦ ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜ କରିବାକୁ ଆର
କେଲ ଓ େସ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ରାଜ କେଲ। 5 େସ ହିେବ୍ର ାଣେର
ଯିହୁ ଦା ଉପେର ସାତ ବଷର୍ ଛଅ ମାସ ରାଜ କେଲ; ପୁଣି େସ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା ଉପେର େତତିଶ ବଷର୍
ରାଜ କେଲ।

6 ଏଉ ାେର ରାଜା ଓ ତା ର େଲାକମାେନ େଦଶବାସୀ
ଯିବୂଷୀୟମାନ ବିରୁ େର ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ, ତହିଁେର
ଦାଉଦ ଏହି ାନକୁ ଆସି ପାରିେବ ନାହିଁ େବାଲି ମେନ କରି
େସମାେନ ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଅ ଓ େଛାଟାମାନ ୁ
ଦୂର ନ କେଲ, ଏହି ାନକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ।” 7 ତଥାପି
ଦାଉଦ ସି େୟାନର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼କୁ ଅଧିକାର କେଲ; ଯାହା ଦାଉଦ-
ନଗର େହଲା। 8 ପୁଣି ଦାଉଦ େସହି ଦିନ କହିେଲ, “େଯେକହି
ଯିବୂଷୀୟମାନ ୁ ବଧ କେର, େସ ଜଳ ପ୍ର ଣାଳୀକୁ ଯାଇ ଦାଉଦ-
ପ୍ର ାଣର ଘୃଣିତ େସହି ‘େଛାଟା ଓ ଅ ମାନ ୁ ’ ବଧ କରୁ ।” ଏେହତୁ
େଲାେକ କହି , “ଅ ଓ େଛାଟାମାେନ େସଠାେର ଅଛି ; େସ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ।” 9 ଏଥିଉ ାେର
ଦାଉଦ େସହି ଦୃଢ଼ ଗଡ଼େର ବାସ କରି ତାହାର ନାମ ଦାଉଦ-ନଗର
ରଖିେଲ। ଆଉ ଦାଉଦ ମିେ ାଠାରୁ ଭିତର ଆେଡ଼ ଚତୁ ଗେର
ଗଡ଼ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 10ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର
ଦାଉଦ ର ସହାୟ େହବାରୁ େସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହାନ େହେଲ।

11 ଏଥିଉ ାେର େସାରର ରାଜା ହୂ ରମ୍ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ
ଦୂତଗଣ ଓ ଏରସ କାଠ ଓ ବେଢ଼ଇ ଓ ରାଜମି ୀମାନ ୁ ପଠାଇଲା;
ତହିଁେର େସମାେନ ଦାଉଦ ନିମେ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କେଲ।
12 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜପଦେର ି ର
କେଲ ଓ ଆପଣା ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ସକାଶୁ ତା ରାଜ୍ୟ ଉ ତ
କେଲ, ଏହା େସ ବୁଝିେଲ।

13 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ହିେବ୍ର ାଣରୁ ଆସି ଲା ଉ ାେର
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆଉ ଅେନକ ଉପପ ୀ ଓ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ
କେଲ; ତହିଁେର ଦାଉଦ ର ଆହୁ ରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ େହେଲ।
14 ଯିରୂ ଶାଲମେର ତା ର ଔରସେର େଯଉଁମାେନ ଜନି୍ମ େଲ,
େସମାନ ର ନାମ ଏହି: ଯଥା:- ଶ ୂୟ ଓ େଶାବବ୍ ଓ ନାଥନ ଓ
ଶେଲାମନ 15ଓ ୟିଭର ଓ ଇଲୀଶୂୟ ଓ େନଫଗ୍ ଓ ଯାଫୀୟ 16ଓ
ଇଲୀଶାମା ଓ ଇଲୀୟାଦା ଓ ଇଲୀେଫଲଟ୍ ।

ପେଲ ୀୟମାନ ଉପେର ବିଜୟ
17 ଏଉ ାେର େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର

ରାଜାଭିଷି କରିଅଛି , ଏହା ପେଲ ୀୟମାେନ ଶୁଣି ସମ
ପେଲ ୀୟ େଲାକ ଦାଉଦ ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ ଆସି େଲ;
ତହଁୁ ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣି ଗଡ଼କୁ ଚାଲିଗେଲ। 18 ଏହି ସମୟେର
ପେଲ ୀୟମାେନ ଆସି ରଫାୟୀମ ତଳଭୂ ମିେର ବି ାର
େହାଇଥିେଲ 19 ଏଥିେର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ
ମାଗି କହିେଲ, “ମୁଁ କି ପେଲ ୀୟମାନ ବିରୁ େର ଉଠି ଯିବି?
ତୁ େ କି େସମାନ ୁ େମାʼ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ?” ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ, “ଉଠିଯାଅ, କାରଣ ଆେ ନି ୟ
ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା।” 20 ତହଁୁ
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ଦାଉଦ ବାଲ୍ -ପରାସୀମ୍ କୁ ଆସି େଲ ଓଦାଉଦ େସଠାେର େସମାନ ୁ
ଆଘାତ କେଲ; ପୁଣି େସ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ସ ୁଖେର େମାʼ
ଶତମାନ ୁ ଜଳ ାରା େସତୁ ଭ ତୁ ଲ୍ୟ ଭ କରିଅଛି ।” ଏେହତୁ
େସ େସହି ାନର ନାମ ବାଲ୍ -ପରାସୀମ୍ (ଭ ାନ) ରଖିେଲ।
21 େସହି ାନେର େସମାେନ ଆପଣା ପ୍ର ତିମାଗଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଥିେଲ, ତହିଁେର ଦାଉଦ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ େସହି ସବୁ
ଦ କେଲ।

22 ଏଥିଉ ାେର ପେଲ ୀୟମାେନ ପୁନବର୍ ାର ଆସି ରଫାୟୀମ
ତଳଭୂ ମିେର ବି ାର (ବିଶ୍ର ାମ େନେଲ) େହେଲ। 23 ତହିଁେର
ଦାଉଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ , େସ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଉଠି ଉଠିଯାଅ ନାହିଁ; େସମାନ ପ ାତ୍ ଘୁରି ଆସି ତୂ ତ
ବୃକ୍ଷ େତାଟା ସ ୁଖେର େସମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କର। 24 ପୁଣି
ତୁ େ େସହି ତୂ ତ ବୃକ୍ଷ େତାଟା ଉପେର େସୖନ୍ୟଗମନର ଶ
ଶୁଣିେଲ ଆକ୍ର ମଣ କରିବ; କାରଣ େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପେଲ ୀୟମାନ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁ
ସ ୁଖେର ଅଗ୍ର ସର େହେବ।” 25ତହିଁେରସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରିଆଜ୍ଞା
େଦେଲ, ଦାଉଦ େସପରି କେଲ ଓ େଗବାଠାରୁ େଗଷର ନିକଟ
ପଯର୍ ୍ୟ ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ।

6
ଯିରୂ ଶାଲମେର ନିୟମ-ସି ୁ କ

1ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ପୁନବର୍ ାର ଇସ୍ର ାଏଲର ତିରିଶ ହଜାର ବଛା
େଲାକ ସମ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ। 2 ଆଉ ଦାଉଦ ଓ ତା ର ସ ୀ
େଲାକ ସମେ ଉଠି, େସହି ନାମେର ଖ୍ୟାତ, ଅଥର୍ ାତ୍ , କିରୂ ବଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଉପବି େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଖ୍ୟାତ,
ପରେମ ର ସି ୁ କ ବାଲି-ଯିହୁ ଦାଠାରୁ ଆଣିବାକୁ ଗେଲ। 3 ପୁଣି
େସମାେନ ପରେମ ର ସି ୁ କ ଏକ ନୂଆ ଶଗଡ଼େର ରଖି ପବର୍ ତ
ଅବୀନାଦବର ଗୃହରୁ ଆଣିେଲ; ପୁଣି ଅବୀନାଦବର ପୁତ୍ର ଉଷ
ଓ ଅହୀେୟା େସହି ନୂଆ ଶଗଡ଼ ଚଳାଇେଲ। 4 ଆଉ େସମାେନ
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ପବର୍ ତ ଅବୀନାଦବର ଗୃହରୁ ପରେମ ର ସି ୁ କ ସହିତ ତାହା
ଆଣିେଲ; ଅହୀେୟା ସି ୁ କର ଆେଗଆେଗ ଚାଲିଲା। 5 ପୁଣି ଦାଉଦ
ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େଦବଦାରୁ
କା େର ନିମ ତ ନାନା ପ୍ର କାର ବାଦ୍ୟଯ , ବୀଣା ଓ େନବଲ ଓ
ଦାରା ଓ ମ ି ରା ଓ କରତାଳ ବଜାଇେଲ।

ଉଷ ଏବଂ ନିୟମ-ସି ୁ କ
6 ଆଉ େସମାେନ ନାେଖାନ ନାମକ ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ାନେର

ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ବଳଦମାେନ ଅମଣା େହବାରୁ ଉଷ ହ ବି ାର
କରି ପରେମ ର ସି ୁ କ ଧରିଲା। 7 େସେତେବେଳ ଉଷ ପ୍ର ତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା; ଏଣୁ ପରେମ ର ତାହାର ଭ୍ର ମ
ସକାଶୁ ତାହାକୁ ଆଘାତ କରେ , େସ େସହିଠାେର ପରେମ ର
ସି ୁ କ ପାଖେର ମଲା। 8 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉଷକୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିବାରୁ
ଦାଉଦ ଅସ ୁ େହେଲ, ଏଣୁ େସ େସହି ାନର ନାମ େପରସ-ଉଷ
(ଉଷପ୍ର ତିଆକ୍ର ମଣ)ରଖିେଲ;ଆଜିପଯର୍ ୍ୟ େସହିନାମଅଛି। 9 ପୁଣି
ଦାଉଦ େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସି ୁ କ କିପ୍ର କାେର େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ବ?” 10 ତହଁୁ ଦାଉଦ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ଦାଉଦ-ନଗରକୁ ଆପଣା କତିକି ଆଣିବାକୁ
ଅନି ୁକ େହେଲ; ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାହା େନଇ ପଥପା ର୍ ଗାଥୀୟ
ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମର ଗୃହେର ରଖିେଲ, 11 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସି ୁ କ ଗାଥୀୟ ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମର ଗୃହେର ତିନି ମାସ ରହିଲା;
ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମକୁ ଓ ତାହାର ସମ ପରିବାରକୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।

12 ଏଉ ାେର ପରେମ ର ସି ୁ କ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଓେବଦ୍ -
ଇେଦାମର ପରିବାରକୁ ଓ ତାହାର ସବର୍ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛି
େବାଲି ଦାଉଦରାଜା ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା।ତହଁୁ ଦାଉଦଯାଇଓେବଦ୍ -
ଇେଦାମର ଗୃହରୁ ଆନ ପୂବର୍ କ ପରେମ ର ସି ୁ କକୁ ଦାଉଦ-
ନଗରକୁ ଆଣିେଲ। 13ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ-ବାହକମାେନ ଛଅ
ପାଦ ଗଲା ଉ ାେର େସ ଏକ େଗାରୁ ଓ ଏକ ପୁ ପଶୁ ବଳିଦାନ
କେଲ। 14 ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣାର ସମ ବଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ସ ୁଖେର ନୃତ୍ୟ କେଲ; େସହି ସମୟେର ଦାଉଦ ଶୁ ଏେଫାଦ
ପି ି ଥିେଲ। 15 ଏହିରୂ େପ ଦାଉଦ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ
ଜୟ ନି ଓ ତୂ ରୀ ନି କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ଆଣିେଲ।

ମୀଖଲ ଏବଂ ଦାଉଦ
16 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ଦାଉଦ-ନଗରେର ଉପି ତ େହବା

େବେଳ ଶାଉଲ ର କନ୍ୟା ମୀଖଲ ଝରକା େଦଇ ଅନାଇ ଦାଉଦ
ରାଜା ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର କୁଦିବାର ଓ ନାଚିବାର େଦଖିଲା;
ଏଣୁ େସ ଆପଣା ମେନ ମେନ ତା ୁ ତୁ କଲା। 17 ଏଉ ାେର
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ଭିତରକୁ ଆଣି େସହି ାନେର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ତହିଁ ପାଇଁ ଦାଉଦ େଯଉଁ ତ ୁ ାପନ କରିଥିେଲ, ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ; ତହଁୁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େହାମବଳି
ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ। 18 ପୁଣି ଦାଉଦ େହାମବଳି
ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରି ସାରିଲା ଉ ାେର େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର େସ େଲାକମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ। 19 ପୁଣି
େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ଜନତା ମଧ୍ୟେର ସମ େଲାକ ୁ , ପୁରୁ ଷ
ଓ ୀ ଉଭୟ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ୁ ଏକ ଏକ ଖ ରୁ ଟି ଓ ଏକ ଏକ
ଅଂଶ ମାଂସ ଓ ଏକ ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଚି ପରିେବଷଣ କେଲ। ତହିଁେର
ସମ େଲାକ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ ପ୍ର ାନ କେଲ।

20 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା
ପାଇଁ େଫରିଗେଲ। ତହିଁେର ଶାଉଲ ର କନ୍ୟା ମୀଖଲ
ଦାଉଦ ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ବାହାେର ଆସି କହିଲା, “ଆଜି ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା େକେଡ଼ େଗୗରବ ପାଇେଲ, େସ ଆଜି ଆପଣା ଦାସଗଣର
ଦାସୀମାନ ସାକ୍ଷାତେର ବିବ େହାଇଥିେଲ, େଯପରି େକୗଣସି
ଅଗାଡ଼ି େଲାକ ନିଲର୍ ଜ ରୂ େପ ବିବ ହୁ ଏ!”

21 ଏଥିେର ଦାଉଦ ମୀଖଲକୁ କହିେଲ, “ତାହା ତ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର େହଲା, େସ ତତୁ ପିତା ଓ ତା ର ସମ ବଂଶ ଅେପକ୍ଷା
ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଅଗ୍ର ଣୀ ରୂ େପ ନିଯୁ
କରିବାକୁ େମାେତ ମେନାନୀତ କରିଅଛି ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ମୁଁ ଆେମାଦ କରିବି। 22 ପୁଣି ମୁଁ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆହୁ ରି
କୁ୍ଷଦ୍ର େହବି ଓ ନିଜ ଦୃି େର ନୀଚ େହବି; ତଥାପି ତୁ େ େଯଉଁ
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ଦାସୀମାନ କଥା କହିଲ, େସମାନ ଠାରୁ ମୁଁ େଗୗରବ ପାଇବି।”
23ଏେହତୁ ଶାଉଲ ରକନ୍ୟା ମୀଖଲରମରଣ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ସ ାନ
େହଲା ନାହିଁ।

7
ଦାଉଦ ସହ ପରେମ ର ନିୟମ

1 ଏଥିଉ ାେର ରାଜା ଆପଣା ଗୃହେର ବାସ କରିବା େବେଳ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର ଚତୁ ଗି ତ ଶତମାନ ଠାରୁ ତା ୁ ବିଶ୍ର ାମ
େଦଲା ଉ ାେର 2ରାଜା ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ,
ଏେବ ମୁଁ ଏରସ କା େର ନିମ ତ ଗୃହେର ବାସ କରୁ ଅଛି, ମାତ୍ର
ପରେମ ର ସି ୁ କ ପରଦା ପଛେର ବାସ କରୁ ଅଛି।” 3ତହିଁେର
ନାଥନ ରାଜା ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁ ହୃ ଦୟେର ଯାହା ଅଛି,
ତାହାସବୁ କର; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ସ େର ଅଛି ।”

4 ଏଉ ାେର େସହି ରାତି୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ନାଥନ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, 5 “ଯାଅ, ଆ ଦାସ ଦାଉଦ ୁ ଜଣାଅ,
‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ କି ଆ ନିମେ ବସତି-ଗୃହ
ନିମର୍ ାଣ କରିବ? 6ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ମିସରରୁ ବାହାର
କରି ଆଣିବା ଦିନାବଧି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େକୗଣସି ଗୃହେର ବାସ କରି
ନାହଁୁ , ମାତ୍ର ତ ୁ ଓ ଆବାସ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ କରିଅଛୁ। 7ଆେ
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନ ସହିତ େଯଉଁସବୁ ାନେର ଗମନାଗମନ
କଲୁ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ାନେର, ଆ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିଲୁ, ଇସ୍ର ାଏଲର
ଏପରି େକୗଣସି ବଂଶକୁ, ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଆ ନିମେ
ଏରସ କା ର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରି ନାହଁ, ଏପରି ଏକ କଥା କି ଆେ
କହିଅଛୁ?’ 8 ଏଣୁ ଏେବ ତୁ େ ଆ ଦାସ ଦାଉଦ ୁ ଏପରି କୁହ,
‘େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ େଯପରି ଆ
େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଅଗ୍ର ଣୀ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ତୁ କୁ
େମଷଶାଳାରୁ , େମଷମାନ ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ ଗ୍ର ହଣ କଲୁ; 9 ପୁଣି
ତୁ େ େଯଉଁ େଯଉଁ ାନକୁ ଗଲ,ଆେ ତୁ ର ସ ୀ େହଲୁ ଓତୁ
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ସ ୁଖରୁ ତୁ ର ସମ ଶତ ୁ ଉି କଲୁ;ଆହୁ ରି ଆେ ପୃଥିବୀ
ମହାନ େଲାକମାନ ନାମ ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ର ମହାନାମ କରିବା। 10 ପୁଣି
ଆେ ଆପଣା ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ନିମେ େଗାଟିଏ ାନ
ନିରୂ ପଣ କରି େସମାନ ୁ େରାପଣ କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ
ଆପଣାମାନ େସହି ାନେର ବାସ କରି ଆଉ ଶାସି ତ େହେବ
ନାହିଁ; 11 କିଅବା େଯପରି ପୂବର୍ କାଳେର ଓ େଯଉଁ ସମୟାବଧି
ଆେ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣକୁ ନିଯୁ
କରିଅଛୁ, େସସମୟାବଧି େଯପରି େହାଇଅଛି, େସପରି ଅଧମର୍ ର
ସ ାନମାେନ େସମାନ ୁ ଆଉ େ ଶ େଦେବ ନାହିଁ; ପୁଣି ଆେ
ତୁ ରସମ ଶତଠାରୁ ତୁ କୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦବା।ଆଉମଧ୍ୟସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ କୁ କହି େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ାପନ କରିେବ।
12 ତୁ ର ଦିନ ପୂ ର୍ େହେଲ ଓ ତୁ େ ଆପଣା ପିତୃ େଲାକମାନ
ସ େର ଶୟନ କେଲ, ଆେ ତୁ ଔରସଜାତ ବଂଶକୁ ତୁ
ଉ ାେର ାପନ କରିବା ଓ ଆେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ି ର କରିବା।
13େସଆ ନାମ ନିମେ ଏକ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବ ଓଆେ ତାହାର
ରାଜ୍ୟ-ସି ଂହାସନ ଅନ କାଳ ାୟୀ କରିବା। 14ଆେ ତାହାର ପିତା
େହବା ଓ େସଆ ର ପୁତ୍ର େହବ; େସଅପରାଧକେଲଆେ ତାହାକୁ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ଦ େର ଓ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନମାନ ପ୍ର ହାରେର ଶାି
େଦବା। 15 ମାତ୍ର ତୁ ସ ୁଖରୁ ଦୂରୀକୃତ ଶାଉଲଠାରୁ େଯପରି
ଆେ ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କଲୁ, େସପରି ତାହାଠାରୁ ଆ ର
ଦୟା ଦୂର େହବ ନାହିଁ। 16 ପୁଣି ତୁ ବଂଶ ଓ ତୁ ରାଜ
ତୁ ସ ୁଖେର ଅନ କାଳ ି ରୀକୃତ େହବ; ତୁ ର ସି ଂହାସନ
ଅନ କାଳ ାୟୀ େହବ।’ ” 17 ନାଥନ ଦାଉଦ ୁ ଏସମ ବାକ୍ୟ ଓ
ଦଶର୍ ନ ସ େର କଥା କହିେଲ।

ଦାଉଦ ର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
18 ଏଥିେର ଦାଉଦ ରାଜା ଭିତରକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର

ବସି େଲ ଓ କହିେଲ, “େହ ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ କିଏ ଓ େମାର
ବଂଶବା କଅଣେଯ,ତୁ େ େମାେତଏପଯର୍ ୍ୟ ଆଣିଅଛ? 19ତଥାପି,
େହ ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ଦୃି େର ଏହା ହିଁ କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟ
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େହଲା; ଏେହତୁ ତୁ େ ଆପଣା ଦାସର ବଂଶ ବିଷୟେର ଆଗତ
ଦୀଘର୍ କାଳର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଅଛ; େହ ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ଏହା
କʼଣ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବ ା? 20 ଏଣୁ ଦାଉଦ ତୁ କୁ ଆଉ କଅଣ
କହିପାେର? କାରଣ େହ ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣା ଦାସକୁ
ଜାଣୁଅଛ। 21 ତୁ େ ନିଜ ବାକ୍ୟ ସକାଶୁ ଓ ନିଜ ଇ ାନୁସାେର
ଏହିସବୁ ମହାନ କାଯର୍ ୍ୟ କରି ଆପଣା ଦାସକୁ ଜଣାଇଅଛ। 22ଏେହତୁ
େହ ସଦାପ୍ର େଭା ପରେମ ର, ତୁ େ ମହାନ; କାରଣ ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ
ଆଉ େକହି ନାହିଁ, କିଅବା ଆେ ମାେନ ନିଜ କ ର୍ େର ଯାହା
ଶୁଣିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ତୁ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରେମ ର େକହି ନାହିଁ।
23 ତୁ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ତୁ ଲ୍ୟ ପୃଥିବୀେର ଆଉ େକଉଁ େଗା ୀ
ଅଛି? େସମାନ ୁ ଆପଣା ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ େଲାକ ରୂ େପ ମୁ
କରିବାକୁ, ଓ ଆପଣା ନାମ କରିବାକୁ ପୁଣି ମିସରରୁ , ନାନା େଗା ୀ
ଓ େସମାନ େଦବଗଣଠାରୁ ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମୁ ତୁ ର େସହି
େଲାକମାନ ସ ୁଖେର େସମାନ ପାଇଁ ମହତ୍ କମର୍ ଓ ତୁ େଦଶ
ପାଇଁ ଭୟାନକ କମର୍ କରିବାକୁ ପରେମ ର ଆଗମନ କରିଥିେଲ।
24 ପୁଣି ତୁ େ ଅନ କାଳଯାଏ ଆପଣା ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ େଲାକ
କରିବା ନିମେ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଆପଣା ପାଇଁ ାୟୀ
କରିଅଛ। ଆଉ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େସମାନ ର ପରେମ ର
େହାଇଅଛ। 25ଏେବ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ପରେମ ର, ତୁ େ ଆପଣା
ଦାସ ବିଷୟେର ଓ ତାହାର ବଂଶ ବିଷୟେର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛ,
ତାହା ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଦୃଢ଼ କର ଓ େଯପରି କହିଅଛ, େସପରି
କର। 26 ପୁଣି େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ଅଟି ଓ ତୁ ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶ ତୁ ସ ୁଖେର ାୟୀ େହବ,
ଏହି କଥା ାରା ତୁ ନାମ ଅନ କାଳ ମହତ୍ େହଉ। 27 କାରଣ
େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର େଭା, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, ମୁଁ ତୁ
ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ାପନ କରିବି େବାଲି ତୁ େ ଆପଣା ଦାସର
କ ର୍ େଗାଚର କରିଅଛ; ଏେହତୁ ତୁ ନିକଟେର ଏହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା
ପାଇଁ ତୁ ର ଦାସ ସାହସ ପାଇଲା। 28 ଆଉ ଏେବ, େହ ପ୍ର େଭା
ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ହିଁ ପରେମ ର ଓ ତୁ ର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ପୁଣି
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ତୁ େ ଆପଣା ଦାସ ପ୍ର ତି ଏହି ମ ଳ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛ; 29 ଏେହତୁ
େଯପରି ତୁ ଦାସର ବଂଶ ତୁ ସ ୁଖେର ଅନ କାଳ ବିଦ୍ୟମାନ
ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି ତାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର; କାରଣ େହ
ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆେପ ଏହା କହିଅଛ; ଏଣୁ ତୁ ଦାସର
ବଂଶ ତୁ ଆଶୀବର୍ ାଦେର ଅନ କାଳ ଆଶୀବର୍ ାଦଯୁ େହଉ।”

8
ଦାଉଦ ସାମରିକ ବିଜୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ପରା କରି ନତ
କେଲଓଦାଉଦପେଲ ୀୟମାନ ହ ରୁ ଗାଥ୍ ଏବଂମାତୃ ନଗରର
କ ର୍ୃ େନେଲ।

2 ପୁଣି େସ େମାୟାବକୁ ପରା କରି େସହି େଲାକମାନ ୁ ଭୂ ମିେର
ଶୟନ କରାଇ ଦଉଡ଼ିେର ମାପିେଲ ଓ େସ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ
ଦଉଡ଼ି ଓ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ ୂ ର୍ ଏକ ଦଉଡ଼ି ମାପିେଲ।
ତହିଁେର େମାୟାବୀୟମାେନ ଦାଉଦ ର ଦାସ େହାଇ ତା ୁ କର
େଦେଲ।

3 େସାବାର ରାଜା ରେହାବର ପୁତ୍ର ହଦେଦଷର ଫରାତ୍ ନଦୀ
ନିକଟେର ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର ପାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟେର
ଦାଉଦ ତାହାକୁ ପରା କେଲ। 4 ପୁଣି ଦାଉଦ ତାହାଠାରୁ
ଏକ ସହସ୍ର ସାତ ଶହ ଅ ାରୂ ଢ଼ ଓ େକାଡ଼ିଏ ସହସ୍ର ପଦାତିକ
େସୖନ୍ୟ େନେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ ରଥ-ଅ ସମ ର େଗାଡ଼-ଶିରା
କାଟି ପକାଇେଲ, ମାତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଶେହ ରଥ ପାଇଁ ଅ
ରଖିେଲ। 5 ଏଉ ାେର ଦେ ଶକର ଅରାମୀୟମାେନ େସାବାର
ହଦେଦଷର ରାଜାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସେ , ଦାଉଦ େସହି
ଅରାମୀୟମାନ ର ବାଇଶ ହଜାର େଲାକ ୁ ଆଘାତ କେଲ।
6 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଦେ ଶକର ଅରାମ େଦଶେର ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ାପନ
କେଲ; ପୁଣି ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ର ଦାସ େହାଇ କର
ଆଣିେଲ। ଏହି ପ୍ର କାେର ଦାଉଦ େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତା ୁ ଜୟ େଦେଲ। 7 ଆଉ, ଦାଉଦ ହଦେଦଷରର ଦାସମାନ
ସୁବ ର୍ -ଢାଲସବୁ େନଇ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆଣିେଲ। 8 ପୁଣି ଦାଉଦ
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ରାଜା ହଦେଦଷର-ଅଧିକାର େବଟହ ଓ େବେରାଥା ନଗରରୁ ବହୁ
ପରିମାଣର ପି ଳ ଆଣିେଲ।

9 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ହଦେଦଷରର ସମ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ
ପରା କରିଅଛି , ଏହା ହମାତର ରାଜା ତୟି ଶୁଣେ , 10 ଦାଉଦ
ରାଜା ର ମ ଳ ବା ର୍ ା ପଚାରିବା ନିମେ ଓ ହଦେଦଷର
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରି ପରା କରିବା ସକାଶୁ ତା ୁ ଧନ୍ୟବାଦ
େଦବା ନିମେ େସ ଆପଣା ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍ କୁ ତା ନିକଟକୁ
ପଠାଇଲା; େଯେହତୁ ହଦେଦଷର ସେ ତୟିର ଯୁ ଥିଲା। ପୁଣି
େଯାରାମ୍ ଆପଣା ସେ ରୂ ପା, ସୁନା, ଓ ପି ଳର ପାତ୍ର େନଇ
ଆସି ଥିଲା। 11 ଦାଉଦ ରାଜା ଏହିସବୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପବିତ୍ର କେଲ, ପୁଣି େଯଉଁ ସମ େଗା ୀକୁ ବଶୀଭୂ ତ କରିଥିେଲ,
େସମାନ ଠାରୁ , 12 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅରାମ ଓ େମାୟାବ ଓ ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣ ଓ ପେଲ ୀୟ େଲାକ ଓ ଅମାେଲକୀୟମାନ ଠାରୁ
ପ୍ର ା ସୁନା ଓ ରୂ ପା, ପୁଣି େସାବାର ରାଜା ରେହାବର ପୁତ୍ର
ହଦେଦଷରଠାରୁ ପ୍ର ା ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିଥିେଲ।

13 ଆହୁ ରି ଦାଉଦ ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାେର ଅରାମୀୟମାନ ର
ଅଠର ହଜାର େଲାକ ବଧ କରି େଫରିଆସି ବଡ଼ ନାମ ପାଇେଲ।
14 ପୁଣି େସ ଇେଦାମ େଦଶେର ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ାପନ କେଲ;
େସ ଇେଦାମର ସବର୍ ତ୍ର ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ାପନ କେଲ, ଆଉ
ଇେଦାମୀୟ େଲାକ ସମେ ଦାଉଦ ର ଦାସ େହେଲ। ଆଉ
ଦାଉଦ େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଜୟ େଦେଲ।

15ଏହିରୂ େପ ଦାଉଦ ସମୁଦାୟଇସ୍ର ାଏଲଉପେରରାଜ କେଲ;
ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣାର ସମ େଲାକ ପ୍ର ତି ବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ କେଲ।
16 ଆଉ ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା;
ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇତିହାସ େଲଖକ ଥିଲା; 17 ପୁଣି
ଅହୀଟୂ ବ୍ ର ପୁତ୍ର ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥରର ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ୍ 
ଯାଜକ ଥିେଲ; ସରାୟ େଲଖକ ଥିଲା; 18ଆଉ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର
ବନାୟକେରଥୀୟଓପେଲଥୀୟମାନ ଉପେର ନିଯୁ ଥିଲା, ପୁଣି
ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର ମାେନ ରାଜକୀୟ ଉପେଦ ା* ଥିେଲ।

* 8:18 ରାଜକୀୟ ଉପେଦ ା କିଅବା ଯାଜକଗଣ
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9
ଦାଉଦ ଓ ମଫୀେବାଶତ୍ 

1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ପଚାରିେଲ, “େଯାନାଥନ ସକାଶୁ ମୁଁ
ଯାହା ପ୍ର ତି ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିପାେର, ଏପରି େକହି କି ଶାଉଲ
ବଂଶେର ଅବଶି ଅଛି?” 2ତହିଁେର େଲାକମାେନ ସୀବଃ ନାମକ
ଶାଉଲ ବଂଶର ଏକ ଦାସକୁ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଡାକେ , ରାଜା
ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ କି ସୀବଃ?” ତହଁୁ େସ କହିଲା,
“ଆପଣ ଦାସ େସହି।” 3 ତହିଁେର ରାଜା ପଚାରିେଲ, “ମୁଁ
ଯାହା ପ୍ର ତି ପରେମ ର ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିପାେର, ଏପରି େକହି
କି ଏେବ ଶାଉଲ ବଂଶେର ଅଛି?” ଏଥିେର ସୀବଃ ରାଜା ୁ
କହିଲା, “େଯାନାଥନର ଏକ ପୁତ୍ର ଏେବ ଅଛି, ତାହାର ପାଦ
େଛାଟା।” 4 ତହଁୁ ରାଜା ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “େସ େକଉଁଠାେର
ଅଛି?” ତହିଁେର ସୀବଃ ରାଜା ୁ କହିଲା, “େଦଖ ,ୁ େସ େଲା-
ଦବାରେର ଅ ୀେୟଲର ପୁତ୍ର ମାଖୀରର ଗୃହେର ଅଛି।” 5 େତେବ
ଦାଉଦ ରାଜା େଲା-ଦବାରକୁ େଲାକ ପଠାଇ ଅ ୀେୟଲର ପୁତ୍ର
ମାଖୀରର ଗୃହରୁ ତାହାକୁ ଅଣାଇେଲ। 6ଏଥିେରଶାଉଲ ରେପୗତ୍ର ,
େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ମଫୀେବାଶତ୍ ଦାଉଦ ନିକଟକୁଆସି ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ପଡ଼ି ପ୍ର ଣାମକଲା।ତହଁୁ ଦାଉଦକହିେଲ, “େହମଫୀେବାଶତ୍ ।” େସ
ଉ ରକଲା, “େଦଖ ,ୁଆପଣ ଦାସଉପି ତ ଅଛି।” 7ତହିଁେର
ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଭୟ ନ କର; କାରଣ ମୁଁ ତୁ ପିତା
େଯାନାଥନ ସକାଶୁ ଅବଶ୍ୟ ତୁ ପ୍ର ତି ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିବି ଓ
ତୁ ପିତାମହ ଶାଉଲ ର ସମ ଭୂ ମି ତୁ କୁ େଫରାଇ େଦବି ଓ
ତୁ େ ନିତ୍ୟ େମାହର େମଜେର େଭାଜନ କରିବ।” 8 େତଣୁ େସ
ପ୍ର ଣାମ କରି କହିଲା, “ମୁଁ ତ ମଲା କୁ ୁ ର ପରି, ଆପଣ େଯ େମାେତ
ଅନାଇେବ, ଆପଣ ଦାସ ଏପରି କଅଣ?”

9 େତେବ ରାଜା ଶାଉଲ ର ଦାସ ସୀବଃକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ମୁଁ
ତୁ କ ର୍ ାର ପୁତ୍ର କୁ ଶାଉଲ ର ଓ ତା ବଂଶର ସବର୍ େଦଲି।
10ଆଉ ତୁ େ ଓ ତୁ ପୁତ୍ର ମାେନ ଓ ତୁ ଦାସମାେନ ତାହା ପାଇଁ
ଭୂ ମିର କୃଷିକମର୍ କରିବ ଓ ତୁ କ ର୍ ାର ପୁତ୍ର ର ଖାଦ୍ୟ ନିମେ
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ତହିଁର ଫଳ ଆଣି େଦବ; ମାତ୍ର ତୁ କ ର୍ ାର ପୁତ୍ର ମଫୀେବାଶତ୍ 
ନିତ୍ୟ େମାହର େମଜେର େଭାଜନ କରିବ।” ଏହି ସୀବଃର ପ ର
ପୁତ୍ର ଓ େକାଡ଼ିଏ ଦାସ ଥିେଲ। 11 େତେବ ସୀବଃ ରାଜା ୁ କହିଲା,
“ଆ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସକୁ େଯଉଁସବୁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି ,
ତଦନୁସାେର ଆପଣ ଦାସ କରିବ।” ମଫୀେବାଶତ୍ ବିଷୟେର
ରାଜା କହିେଲ, “େସ ଏକ ରାଜପୁତ୍ର ପରି ଆ େମଜେର େଭାଜନ
କରିବ।” 12 େସହି ମଫୀେବାଶତ୍ ର ଏକ ସାନ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ତାହାର
ନାମ ମୀକା। ପୁଣି ସୀବଃର ଗୃହେର ବାସକାରୀ ସମ େଲାକ
ମଫୀେବାଶତ୍ ର ଦାସ େହେଲ। 13 ଏହିରୂ େପ, ମଫୀେବାଶତ୍ 
ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କଲା; େସ ନିତ୍ୟ ରାଜେମଜେର େଭାଜନ
କଲା; ଯଦିଓ ତାହାର ଦୁଇ ପାଦ େଛାଟା ଥିଲା।

10
ଅେ ାନୀୟ ଓ ଅରାମୀୟର ପରାଜୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ରାଜା ମରେ , ତାହାର
ପୁତ୍ର ହାନୂନ୍ ତାହାର ବଦଳେର ରାଜା େହଲା। 2ତହିଁେର ଦାଉଦ
କହିେଲ, “ହାନୂନ୍ ର ପିତା ନାହଶ୍ େଯପରି େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା ପ୍ର କାଶ
କରିଥିଲା, େସପରି ମୁଁ ହାନୂନ୍ ପ୍ର ତି ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିବି।” େତଣୁ
ତାହାକୁ ପିତୃ େଶାକରୁ ସା ନା କରିବା ନିମେ ଦାଉଦ ଆପଣା
ଦାସମାନ ୁ ପଠାଇେଲ। ତହଁୁ ଦାଉଦ ର ଦାସମାେନ ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣର େଦଶେର ଉପି ତ େହେଲ। 3 ମାତ୍ର ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣର ଅଧିପତିମାେନ େସମାନ ପ୍ର ଭୁ ହାନୂନ୍ କୁ କହିେଲ,
“ଦାଉଦ ଆପଣ ନିକଟକୁ ସା ନାକାରୀମାନ ୁ ପଠାଇଅଛି େବାଲି
େସ େଯ ଆପଣ ପିତା ର ସ ମ କରୁ ଅଛି, ଏହା କି ଆପଣ
ବିଚାର କରି ? ଦାଉଦ କି ନଗର ଅନୁସ ାନ କରିବା ଅଭିପ୍ର ାୟେର
ତହିଁେର ଭ୍ର ମଣ କରିବାକୁ ଓ ତାହା ନାଶ କରିବାକୁ ଆପଣା
ଦାସମାନ ୁ ତୁ କତିକି ପଠାଇ ନାହିଁ?” 4 ତହିଁେର ହାନୂନ୍ 
ଦାଉଦ ର ଦାସମାନ ୁ ଧରି େସମାନ ଦାଢ଼ିର ଅେଧ େକ୍ଷୗର କଲା
ଓ େସମାନ ପିଚା ପାଖ ବ ମଝିରୁ କାଟି ପକାଇ େସମାନ ୁ ବିଦାୟ
କରିେଦଲା। 5 ତହଁୁ େସମାେନ ଦାଉଦ ୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ କରାେ , େସ
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େସମାନ ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; କାରଣ େସମାେନ
ଅତିଶୟ ଲି ତ ଥିେଲ। ପୁଣି ରାଜା କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ଦାଢ଼ି
ବଢ଼ିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଯିରୀେହା ନଗରେର ଥାଅ, ତହିଁ ଉ ାେର େଫରି
ଆସି ବ।”

6 ଏଥିେର ଅେ ାନ-ସ ାନମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, େସମାେନ
ଦାଉଦ ସ ୁଖେର ଦୁଗର୍ ରୂ ପ େହାଇଅଛି , ଏେହତୁ ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣ େଲାକ ପଠାଇ େବଥ୍ -ରେହାବ ଓ େସାବାି ତ
ଅରାମୀୟ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ପଦାତିକକୁ ଓ ଏକ ହଜାର େଲାକ
ସହିତ ମାଖାର ରାଜାକୁ ଓ େଟାବର ବାର ହଜାର େଲାକ ୁ େବତନ
େଦଇ ରଖିେଲ। 7 ଆଉ ଦାଉଦ ଏହା ଶୁଣି େଯାୟାବକୁ ଓ ବୀର
େସୖନ୍ୟ ସମ ୁ ପଠାଇେଲ।

8 ତହିଁେର ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ବାହାର େହାଇ ଆସି ାର-
ପ୍ର େବଶ ାନ ନିକଟେର ଯୁ କରିବାକୁ ପ୍ର ୁତ କେଲ; ପୁଣି େସାବା
ଓ ରେହାବର ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ, ଆଉ େଟାବର ଓ ମାଖାର
େଲାକମାେନ େକ୍ଷତ୍ର େର ଅଲଗା ରହିେଲ।

9 ଏହିରୂ େପ େଯାୟାବ ଆପଣା ବିରୁ େର ଆେଗ ଓ ପେଛ ଯୁ
ପ୍ର ୁତ େହବାର େଦଖି ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଛା େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ
େଲାକ ବାଛି ଅରାମୀୟମାନ ବିରୁ େର େସୖନ୍ୟ ସଜାଇଲା।
10 ପୁଣି େସ ଅବଶି େଲାକମାନ ୁ ଆପଣା ଭାଇ ଅବୀଶୟ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲା; ତହିଁେର େସ େସମାନ ୁ େନଇ ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣ ବିରୁ େର େସୖନ୍ୟସଜାଇଲା। 11 ପୁଣି େସକହିଲା, “ଯଦି
ଅରାମୀୟମାେନ େମା ନିମେ ଅଧିକ ଶି ଶାଳୀ େହେବ, େତେବ
ତୁ େ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; ମାତ୍ର ଯଦି ଅେ ାନ-ସ ାନମାେନ
ତୁ ନିମେ ଅଧିକ ଶି ଶାଳୀ େହେବ, େତେବ ମୁଁ ଆସି ତୁ କୁ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। 12 ବଳବାନ ହୁ ଅ, ଆେ ମାେନ ଆପଣା
େଲାକମାନ ନିମେ ଓ ଆ ମାନ ପରେମ ର ନଗରମାନ
ନିମେ ଆପଣାମାନ ୁ ବଳବାନ କରୁ ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର
ଯାହା ଭଲ, େସ ତାହା କର ୁ।” 13ତହିଁେର େଯାୟାବ ଓ ତାହାର
ସ ୀ େଲାକମାେନ ଅରାମୀୟମାନ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା ପାଇଁ
ନିକଟକୁ ଆସେ , େସମାେନ ତା ସ ୁଖରୁ ପଳାଇେଲ। 14ଏଥିେର
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ଅରାମୀୟମାନ ୁ ପଳାଇବାର େଦଖି ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟ
ଅବୀଶୟ ସ ୁଖରୁ ପଳାଇ ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କେଲ। େତେବ
େଯାୟାବ ଅେ ାନ-ସ ାନମାନ ନିକଟରୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େଫରି
ଆସି ଲା।

15 ଏଉ ାେର ଅରାମୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖେର
ଆପଣାମାନ ୁ ପରା େଦଖି ଏକତ୍ର େହେଲ। 16 ପୁଣି ହଦେଦଷର
େଲାକ ପଠାଇ ଫରାତ୍ ନଦୀର େସପାରିି ତ ଅରାମୀୟମାନ ୁ
ଅଣାଇଲା; ତହଁୁ େସମାେନ େହଲମକୁ ଆସି େଲ; ହଦେଦଷରର
େସନାପତି େଶାବକ େସମାନ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ ଥିଲା। 17 ଏଉ ାେର
ଦାଉଦ ୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ କରାଯାʼେ , େସ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଏକତ୍ର କରି ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ େହଲମକୁ ଆସି େଲ। ତହିଁେର
ଅରାମୀୟମାେନ ଦାଉଦ ସ ୁଖେର େସୖନ୍ୟ ସଜାଇ ତା
ସେ ଯୁ କେଲ। 18 ମାତ୍ର ଅରାମୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖରୁ
ପଳାଇେଲ; ପୁଣି ଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନ ସାତ ଶହ ରଥାରୂ ଢ଼ ଓ
ଚାଳିଶ ହଜାର ଅ ାରୂ ଢ଼ େସୖନ୍ୟ* ବଧ କେଲ, ପୁଣି େସ େସମାନ
େସନାପତି େଶାବକକୁ ଆଘାତ କରେ , େସ େସହିଠାେର ମଲା।
19 ତହଁୁ ହଦେଦଷରର ଅଧୀନ ସମ ରାଜା ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖେର
ଆପଣାମାନ ୁ ପରା େଦଖି ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ ଶାି ର ଚୁ ି କରି
େସମାନ ର ଦାସ େହେଲ। ଏେହତୁ ଅରାମୀୟମାେନ ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣକୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୟ କେଲ।

11
ଦାଉଦ ଓ ବତ୍ େଶବା

1ଏଥିଉ ାେର ବଷର୍ ର ପରିବ ର୍ ନ ସମୟେର ରାଜାମାେନ ଯୁ କୁ
ଯିବା େବେଳ ଦାଉଦ େଯାୟାବକୁ ଓ ତାହା ସହିତ ଆପଣା
ଦାସମାନ ୁ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର
େସମାେନ ଅେ ାନ-ସ ାନମାନ ୁ ସଂହାର କରି ର ା ନଗର
ଅବେରାଧ କେଲ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଯିରୂ ଶାଲମେର ରହିେଲ।

* 10:18 ଚାଳିଶ ହଜାର ଅ ାରୂ ଢ଼ େସୖନ୍ୟ କି ା ଚାଳିଶ ହଜାର ପଦାତିକ େସୖନ୍ୟ
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2 ଦିେନ ସ ୍ୟା ସମୟେର ଦାଉଦ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି
ରାଜଗୃହର ଛାତ ଉପେର ବୁଲୁଥିେଲ; ପୁଣି େସହି ଛାତ ଉପରୁ
େସ ଏକ ୀକୁ ାନ କରୁ ଥିବା େଦଖିେଲ; େସହି ୀ େଦଖିବାକୁ
ଅତି ସୁ ରୀ ଥିଲା। 3 େତଣୁ ଦାଉଦ େସହି ୀର ବିଷୟ ବୁଝିବା
ପାଇଁ େଲାକ ପଠାେ ଜେଣ କହିଲା, “େସ କʼଣ ଇଲୀୟାମର
କନ୍ୟା ହି ୀୟ ଊରୀୟର ଭାଯର୍ ୍ୟା ବତ୍ େଶବା ନୁେହଁ?” 4 ତହଁୁ
ଦାଉଦ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆଣିେଲ, ପୁଣି େସ ତା ନିକଟକୁ
ଆସେ , ଦାଉଦ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କେଲ; େସସମୟେର େସହି
ୀ ଋତୁ ାନ କରିଥିଲା।ଏଉ ାେର େସଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରିଗଲା।

5 ଏଥିଉ ାେର େସହି ୀ ଗଭର୍ ବତୀ ହୁ ଅେ , ଦାଉଦ ନିକଟକୁ
େଲାକ ପଠାଇ ଜଣାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇଅଛି।

6 ତହଁୁ ଦାଉଦ େଯାୟାବ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ,
“ହି ୀୟ ଊରୀୟକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦିଅ।” ତହିଁେର
େଯାୟାବ ଊରୀୟକୁ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦଲା। 7 େତଣୁ
ଊରୀୟ ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ଦାଉଦ ତାହାକୁ େଯାୟାବର କୁଶଳବା ର୍ ା
ଓ େଲାକମାନ ର କୁଶଳବା ର୍ ା ଓ ଯୁ ର କୁଶଳବା ର୍ ା ପଚାରିେଲ।
8 ପୁଣି ଦାଉଦ ଊରୀୟକୁ କହିେଲ, “ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇ ପାଦ
ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କର।”* ତହିଁେର ଊରୀୟ ରାଜଗୃହରୁ ବାହାରିଗଲା,
ପୁଣି ତାʼ ପେଛ ପେଛ ରାଜା ନିକଟରୁ ଉପହାର ଗଲା। 9 ମାତ୍ର
ଊରୀୟ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ଦାସଗଣ ସହିତ ରାଜଗୃହ ାରେର ଶୟନ
କଲା, ଆଉ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲା ନାହିଁ। 10 ଏଥିେର “ଊରୀୟ
ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇ ନାହିଁ,” ଏହା େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ୁ
ଜଣାେ , ଦାଉଦ ଊରୀୟକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କʼଣ ଯାତ୍ର ାରୁ ଆସି
ନାହଁ? ଆପଣା ଗୃହକୁ କାହିଁକି ଗଲ ନାହିଁ?” 11 େତେବ ଊରୀୟ
ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “ସି ୁ କ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା ପତ୍ର କୁଟୀରେର
ଅଛି ଓ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ େଯାୟାବ ଓ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଦାସମାେନ
ପଦାେର ଛାଉଣି କରିଅଛି , େତେବ ମୁଁ କʼଣ େଭାଜନ କରିବାକୁ ଓ
ପାନ କରିବାକୁ ଓ ଭାଯର୍ ୍ୟା ସେ ଶୟନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ

* 11:8 ପାଦ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କର। ଅଥର୍ ାତ୍ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଆପଣା ୀ ସହବାସ କର
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ଯିବି? ଆପଣଜୀବିତ ଓଆପଣ ପ୍ର ାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ମୁଁ ଏ
କଥା କରିବି ନାହିଁ।” 12ଏଥିେରଦାଉଦଊରୀୟକୁକହିେଲ, “ଆଜି
ମଧ୍ୟ ଏଠାେର ଥାଅ, ମୁଁ କାଲି ତୁ କୁ ବିଦାୟ କରିବି।” ତହଁୁ ଊରୀୟ
େସ ଦିନ ଓ ପରଦିନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ରହିଲା। 13 ଆଉ ଦାଉଦ
ତାହାକୁ ନିମ ଣ କରେ , େସ ତା ସ ୁଖେର େଭାଜନପାନ କଲା;
ପୁଣି ଦାଉଦ ତାହାକୁ ମା ାଲ କରାଇେଲ; ତଥାପି ସ ୍ୟାକାେଳ େସ
ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ଦାସଗଣ ସହିତଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କରିବାକୁ
ଗଲା, ମାତ୍ର ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲା ନାହିଁ।

14 ଏଣୁ ଦାଉଦ ସକାେଳ େଯାୟାବ ନିକଟକୁ ପତ୍ର େଲଖି
ଊରୀୟ ହାତେର ତାହା ପଠାଇେଲ। 15 ପତ୍ର େର େସ ଏହା
େଲଖିଥିେଲ, ଯଥା, “େଯପରି ଊରୀୟ ଆହତ େହାଇ ମରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ େଘାର ଯୁ ସ ୁଖେର ତାହାକୁ ନିଯୁ କରି
ତାହା ନିକଟରୁ ଘୁି ଯିବ।” 16 ପୁଣି େଯାୟାବ ନଗର ନିରୀକ୍ଷଣ
କରିବା େବେଳ ବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକମାେନ େକଉଁଠାେର ଅଛି ,
ଏହା ଜାଣି େସ ଊରୀୟକୁ େସଠାେର ନିଯୁ କଲା। 17 ଏଉ ାେର
ନଗରର େଲାକମାେନ ବାହାେର ଯାଇ େଯାୟାବ ସେ ଯୁ କେଲ,
ତହିଁେରଦାଉଦ ରଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତ େଲାକମେଲଓ
ହି ୀୟ ଊରୀୟ ମଧ୍ୟ ମଲା। 18 େତେବ େଯାୟାବ ବା ର୍ ାବାହକ ୁ
ପଠାଇ ଦାଉଦ ୁ ଯୁ ର ସମ କଥା ଜଣାଇଲା; 19 ପୁଣି ତାହା ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିଲା, “ତୁ େ ରାଜା ୁ ଯୁ ର ସମ କଥା ଜଣାଇଲା
ଉ ାେର, 20 ଯଦି ରାଜା ର େକ୍ର ାଧ ଉେଠ ଓ େସ ତୁ କୁ କହି ,
‘କାହିଁକି ତୁ େ ମାେନ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ନଗରର ଏେତ ନିକଟକୁ
ଗଲ? େସମାେନପ୍ର ାଚୀରରୁ ବାଣ ମାରିେବ େବାଲି କʼଣତୁ େ ମାେନ
ଜାଣିଲ ନାହିଁ? 21 ଯିରୁ େ ଶତର ପୁତ୍ର ଅବୀେମଲକ୍ କୁ କିଏ
ମାରିଲା? ଜେଣ ୀ ପ୍ର ାଚୀରରୁ ତାହା ଉପରକୁ ଚକି ଉପର-
ପଟ ପକାେ , େସ କʼଣ େତେବସେର ମଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି
ତୁ େ ମାେନପ୍ର ାଚୀରରଏେତ ନିକଟକୁଗଲ?’ େତେବତୁ େ କହିବ,
‘ଆପଣ ଦାସ ହି ୀୟ ଊରୀୟ ମଧ୍ୟ ମରିଅଛି।’ ”

22 ତହିଁେର େସହି ଦୂତ ପ୍ର ାନ କରି, େଯାୟାବ ଯହିଁ ପାଇଁ
ତାହାକୁ ପଠାଇଥିଲା, େସହି ସବୁ ଦାଉଦ ୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲା।
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23 େସହି ଦୂତ ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “େସ େଲାକମାେନ ଆ ମାନ
ଉପେର ପ୍ର ବଳ େହାଇ ପଦାକୁ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ବାହାରି
ଆସି େଲ, ତହଁୁ ଆେ ମାେନ ାର-ପ୍ର େବଶ ାନ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ
ଆକ୍ର ମଣ କରି କରି ଗଲୁ। 24 ଏଥିେର ଧନୁ ର୍ ରମାେନ ପ୍ର ାଚୀରରୁ
ଆପଣ ଦାସମାନ ଉପେର ବାଣ ନିେକ୍ଷପ କେଲ; ତହଁୁ
ମହାରାଜ ର େକେତକ ଦାସ ମେଲ ଓ ଆପଣ ଦାସ ହି ୀୟ
ଊରୀୟ ମଧ୍ୟ ମଲା।” 25 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ େସହି ଦୂତକୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ େଯାୟାବକୁ ଏପରି କହିବ, ‘ଏଥିେର ତୁ େ
ଦୁଃଖିତ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ େଯପରି ଏକକୁ, େସପରି ଅନ୍ୟକୁ
ଗ୍ର ାସ କେର; ତୁ େ ନଗରପ୍ର ତିକୂଳେରଆହୁ ରି ଦୃଢ଼ ଯୁ କରି ତାହା
ଉି କର,’ ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ତାହାକୁ ସାହସି କ କର।”

26ଏଉ ାେର ଊରୀୟର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଆପଣା ାମୀ ଊରୀୟର ମୃତୁୁ ୍ୟ
ସ ାଦ ପାଇ ଆପଣା ାମୀ ନିମେ ବିଳାପ କଲା। 27 ପୁଣି େଶାକ
କରିବା ସମୟଗତ ହୁ ଅେ ,ଦାଉଦ େଲାକ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆପଣା
ଗୃହକୁ େନେଲ, ତହଁୁ େସ ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା େହଲା ଓ ତା ର ଏକ ପୁତ୍ର
ପ୍ର ସବକଲା।ମାତ୍ର ଦାଉଦଏହି େଯଉଁକମର୍ କେଲ,ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୃି େର ମ ଥିଲା।

12
ନାଥନ ବା ର୍ ା ଓ ଦାଉଦ ଅନୁତାପ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ନାଥନ ୁ େପ୍ର ରଣ
କେଲ।ତହଁୁ େସ ତା ନିକଟକୁଆସି ତା ୁ କହିେଲ, “ଏକନଗରେର
ଦୁଇ େଲାକ ଥିେଲ; ଜେଣ ଧନୀ ଓ ଜେଣ ଦରିଦ୍ର । 2ଧନୀ େଲାକର
ଅତି ପ୍ର ଚୁ ର େଗାେମଷାଦି ଓ ପଲ ଥିଲା; 3 ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ର େଲାକର
େଗାଟିଏ ସାନ େମଷବ ା ବିନା ଅନ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନ ଥିଲା, ଯାହା
େସ କିଣି ପାଳିଥିଲା; ତାହା ସେ ଓ ତାହାର ବାଳକମାନ ସେ
େସ ଏକତ୍ର ବଢ଼ିଲା; େସ ତାହାର ନିଜ ତୁ ର ଆହାରରୁ ଖାଇଲା
ଓ ତାହାର ନିଜ ପାତ୍ର ରୁ ପାନ କଲା ଓ ତାହାର େକାଳେର ଶୟନ
କଲା, ପୁଣି ତାହା ପ୍ର ତି େସ କନ୍ୟା ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲା। 4 ଦିେନ େସହି
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ଧନୀ େଲାକ ନିକଟକୁ ଜେଣ ଯାତ୍ର ୀ ଆସି ଲା, କି ୁ େସ ଧନୀ େଲାକ
ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଗତ ପଥିକ ପାଇଁ ରା ି ବାକୁ ନିଜ ପଲରୁ ଓ
ନିଜ େଗାଠରୁ େନବାକୁ କୁି ତ େହଲା, ମାତ୍ର େସହି ଦରିଦ୍ର େଲାକର
େମଷବ ାଟିକୁ େନଇ ଆଗ ୁକ େଲାକ ପାଇଁ ରା ି ଲା।” 5 ଏଥିେର
େସହି ଧନୀ େଲାକ ପ୍ର ତି ଦାଉଦ ର େକ୍ର ାଧ ଅତିଶୟ ପ୍ର ଳିତ
େହଲା; ପୁଣି େସ ନାଥନ ୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ ବ୍ୟି ଏହା କରିଅଛି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ େସ ମୃତୁ ୍ୟର େଯାଗ୍ୟ; 6 େସ ଏହି
କମର୍ କରିବାରୁ ଓ େସ କିଛି ଦୟା ନ କରିବାରୁ େସହି େମଷବ ାର
ଚାରିଗୁଣ େଫରାଇ େଦବ।” 7 ଏଥିେର ନାଥନ ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ,
“େସହି ବ୍ୟି ତ ତୁ େ । ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି
କଥା କହି , ‘ଆେ ତୁ କୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭିଷି କଲୁ,
ଆେ ତୁ କୁ ଶାଉଲ ହ ରୁ ରକ୍ଷା କଲୁ; 8 ପୁଣି ଆେ ତୁ କୁ
ତୁ ପ୍ର ଭୁ ର ଗୃହ ଓ ତୁ େକାଳେର ତୁ ପ୍ର ଭୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ୁ
େଦଲୁ, ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ମଧ୍ୟ ତୁ କୁ େଦଲୁ; ଆଉ
ଯଦି ଏହା ଅ େହାଇଥାʼ ା, େତେବଆେ ତୁ କୁ ଆହୁ ରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ବିଷୟେଦଇଥାʼ ୁ। 9ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େରଯାହା ମ ,ତାହା କରିବା
ପାଇଁ ତୁ େ କାହିଁକି ତାହା ବାକ୍ୟ ତୁ କଲ? ତୁ େ ଖ ାରା
ହି ୀୟ ଊରୀୟକୁ ମାରିଅଛ ଓ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା
େହବା ପାଇଁ େନଇଅଛ, ପୁଣି ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ଖ ାରା
ଊରୀୟକୁ ବଧ କରିଅଛ। 10ଏେହତୁ ତୁ ଗୃହରୁ ଖ େକେବ ଯିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ େ ଆ କୁ ତୁ କରି ତୁ ଭାଯର୍ ୍ୟା େହବା ପାଇଁ
ହି ୀୟ ଊରୀୟର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ େନଇଅଛ।’ 11 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି , ‘େଦଖ, ଆେ ତୁ ନିଜ ବଂଶରୁ ତୁ ବିରୁ େର ଅମ ଳ
ଉ କରିବା ଓ ଆେ ତୁ ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ୁ ତୁ ସ ୁଖେର େନଇ
ତୁ ଆ ୀୟକୁ େଦବା;ତହିଁେରେସପ୍ର କାଶ୍ୟେରତୁ ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣ
ସହିତଶୟନକରିବ। 12ତୁ େ ଏହା େଗାପନେରକଲ,ମାତ୍ର ଆେ
ଏହି କମର୍ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଆଗେର ଓ ପ୍ର କାଶ୍ୟେର କରିବା।’ ”

13 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ନାଥନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛି।” ଏଥିେର ନାଥନ ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ,
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“ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଅଛି ; ତୁ େ ମରିବ
ନାହିଁ। 14 ତଥାପି ଏହି କମର୍ ାରା ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ନି ା
କରିଅଛ, ଏେହତୁ ତୁ ର ଏହି େଯଉଁ ସ ାନ ଜନି୍ମ ଅଛି, େସ ନି ୟ
ମରିବ।” 15 ଏଥିଉ ାେର ନାଥନ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲିଗେଲ।
ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଊରୀୟର ଭାଯର୍ ୍ୟାଠାରୁ ଜାତ ଦାଉଦ ର
ପୁତ୍ର କୁ ଆଘାତ କରେ , େସ ଅତ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ େହଲା।

ଦାଉଦ ପୁତ୍ର ର ମୃତୁୁ ୍ୟ
16 ଏେହତୁ ଦାଉଦ ବାଳକ ନିମେ ପରେମ ର ନିକଟେର

ନିେବଦନ କେଲ ଓ ଦାଉଦ ଉପବାସ କେଲ ଓ ଭିତେର ଯାଇ
ସାରା ରାତି ଭୂ ମିେର ପଡ଼ି ରହିେଲ। 17 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଗୃହ
ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ଉଠି ତା ୁ ଭୂ ମିରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତା ନିକଟେର
ଛିଡ଼ା େହେଲ; ମାତ୍ର େସ ଉଠିେଲ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ
ସେ େଭାଜନ କେଲ ନାହିଁ। 18 ଏଉ ାେର ସ ମ ଦିନେର
ବାଳକ ମଲା। ମାତ୍ର ବାଳକ େଯ ମରିଅଛି, ଏହି କଥା ଦାଉଦ ୁ
ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତା ର ଦାସମାେନ ଭୟ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ
କହିେଲ, “େଦଖ, ବାଳକ ବି ଥିବା େବେଳ ଆେ ମାେନ ବହୁ ତ
କହିେଲ େହଁ େସ ଆ ମାନ ରବ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ; ଏେବ ବାଳକ
ମରିଅଛି, ଏ କଥା ତା ୁ ଜଣାଇେଲ, େସ ଆପଣାର କି ଅନି ନ
କରିେବ?” 19 ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ପର ର ଫୁସ୍ 
ଫୁସ୍ େହଉଥିବାର େଦଖି ଅନୁମାନ କେଲ େଯ, ବାଳକ ମରିଅଛି;
ଏଣୁ ଦାଉଦ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ବାଳକ ମଲାଣି କି?”
େସମାେନ କହିେଲ, “ମଲାଣି।” 20 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଭୂ ମିରୁ ଉଠି
ାନ ଓ ମ ର୍ ନ ଓ ବ ପରିବ ର୍ ନ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଯାଇ
ପ୍ର ଣାମ କେଲ; ତହିଁ ଉ ାେର େସ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସି ଆଜ୍ଞା
ଦିଅେ , େଲାକମାେନ ତା ସ ୁଖେର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିେଲ, ତହଁୁ
େସ େଭାଜନ କେଲ। 21ଏଥିେର ତା ର ଦାସମାେନ ତା ୁ କହିେଲ,
“ଆପଣ ଏ କି ପ୍ର କାର କମର୍ କେଲ? ବାଳକ ବି ଥିବା େବେଳଆପଣ
ତାହାପାଇଁଉପବାସଓେରାଦନକେଲ;ମାତ୍ର ବାଳକମଲାଉ ାେର
ଆପଣଉଠି େଭାଜନ କେଲ।” 22ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “ବାଳକ
ବି ଥିବା େବେଳ ମୁଁ ଉପବାସ ଓ େରାଦନ କଲି; କାରଣ ମୁଁ କହିଲି,
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େକଜାଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପ୍ର ତି କୃପା କେଲ, େମାହର ବାଳକଟି ବି
ପାରିବ। 23ମାତ୍ର ଏେବ ତ େସ ମଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିବି?
ମୁଁ କି ତାକୁ େଫରାଇ ଆଣି ପାରିବି? ମୁଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବି, ମାତ୍ର
େସ େମାʼ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି ବ ନାହିଁ।”

ଶେଲାମନ ଜନ୍ମ
24 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ବତ୍ େଶବାକୁ ସା ନା

କେଲଓତାହା ନିକଟକୁଯାଇତାହାରସହବାସକେଲ;ଏଥିଉ ାେର
ବତ୍ େଶବା ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରେ , ଦାଉଦ ତାହାର ନାମ ଶେଲାମନ
େଦେଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ େପ୍ର ମ କେଲ। 25 ପୁଣି େସ ନାଥନ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା କହି ପଠାେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ସକାଶୁ େସ
ତାହାର ନାମ ଯିଦିଦୀୟ* େଦେଲ।

ଦାଉଦ ର ା ନଗରୀ ଦଖଲ
26 ଏଥିମଧ୍ୟେର େଯାୟାବ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ର ା ନଗର

ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରି ରାଜନଗର ଅଧିକାର କଲା। 27 ପୁଣି
େଯାୟାବ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲା, “ମୁଁ ର ା
ବିରୁ େର ଯୁ କରିଅଛି, ଆହୁ ରି ଜଳନଗର ଅଧିକାର କରିଅଛି।
28 ଏେହତୁ ଆପଣ ଅବଶି େଲାକମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରି ନଗର
ନିକଟେର ଛାଉଣି ାପନ କରି ତାହା ଅଧିକାର କର ,ୁ େନାହିେଲ
ମୁଁ େସ ନଗର ଅଧିକାର କେଲ, ତାହା େମାʼ ନାମାନୁସାେର ଖ୍ୟାତ
େହବ।” 29ଏଣୁ ଦାଉଦ ସମ େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କରି ର ାକୁ ଗେଲ
ଓ ତହିଁ ବିରୁ େର ଯୁ କରି ତାହା ଅଧିକାର କେଲ। 30 ପୁଣି
ଦାଉଦ େସମାନ ର ରାଜାର ମ କରୁ ମୁକୁଟ କାଢ଼ି େନେଲ; ତାହା
ଏକ ତାଳ † ପରିମିତ ସୁବ ର୍ ଓ ତହିଁେର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ର ରମାନ
ଥିଲା;ଆଉତାହା ଦାଉଦ ର ମ କେର ଦିଆଗଲା। ପୁଣି େସ େସହି
ନଗରରୁ ପ୍ର ଚୁ ର ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। 31ଆହୁ ରି େସ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େଲାକମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣି େସମାନ ୁ କରତ ଓ
ଲୁହା ମଇ ଓ ଲୁହା କୁହ୍ର ାଡ଼ି ାରା ଦ େଦେଲ ଓ େସମାନ ୁ ଇଟା
ଭାଟିେର କାମ କରାଇେଲ; େସ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ସମୁଦାୟ

* 12:25 ଯିଦିଦୀୟ ଅଥର୍ ାତ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପି୍ର ୟ † 12:30 ପ୍ର ାୟ ୩୩ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍
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ନଗରପ୍ର ତି ଏହି ପ୍ର କାରକେଲ।ଏଉ ାେରଦାଉଦଓସମ େଲାକ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େଫରି ଆସି େଲ।

13
ତାମର ଓ ଅେମ୍ନ ାନ

1 ଏଥିଉ ାେର ଏହି ଘଟଣା େହଲା; ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର
ଅବଶାେଲାମର ତାମର ନାମେର ଏକ ସୁ ରୀ ଭଉଣୀ ଥିଲା;
ନିଜର ସାବତ ଭଉଣୀ ପ୍ର ତି ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର ଅେମ୍ନ ାନ କାମାସ
େହଲା। 2 ପୁଣି ଅେମ୍ନ ାନଆପଣା ଭଉଣୀ ତାମରଲାଗି ଏପରିଆକୁଳ
େହଲା େଯ, େସ ପୀଡ଼ିତ େହଲା; କାରଣ ତାମର ଅନୂଢ଼ା ଥିଲା ଓ
ତାହା ପ୍ର ତି କିଛି କରିବାକୁ ଅେମ୍ନ ାନକୁ କ କର େବାଧ େହଲା।
3 ମାତ୍ର ଦାଉଦ ର ଭ୍ର ାତା ଶିମୀୟର ପୁତ୍ର େଯାନାଦବ୍ ନାମେର
ଅେମ୍ନ ାନର ଜେଣ ବୁ ଥିଲା; େସହି େଯାନାଦବ୍ ଅତି ଚତୁ ର। 4ଏଣୁ
େଯାନାଦବ୍ ଅେମ୍ନ ାନକୁ କହିଲା, “େହ ରାଜପୁତ୍ର , ତୁ େ କାହିଁକି
ଦିନକୁ ଦିନ ଏପରି କ୍ଷୀଣ େହାଇ ଯାଉଅଛ; େମାେତ କʼଣ ତାହା
କହିବ ନାହିଁ?” ଏଥିେର ଅେମ୍ନ ାନ ତାହାକୁ କହିଲା, “ମୁଁ େମାର
ଭ୍ର ାତା ଅବଶାେଲାମର ଭଉଣୀ ତାମର ପ୍ର ତି କାମାସ ଅେଟ।”
5 ଏଥିେର େଯାନାଦବ୍ ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଶଯ୍ୟାେର ପଡ଼ି
େରାଗର ବାହାନା କର; ପୁଣି ତୁ ପିତା ତୁ କୁ େଦଖିବାକୁ ଆସି େଲ
ତା ୁ କୁହ, ‘େମାହର ଭଗିନୀ ତାମରକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି େମାେତ
ଖାଦ୍ୟ େଦବାକୁ ଅନୁମତି େଦଉ ୁ, େସ େମାʼଆଗେରଖାଦ୍ୟ ରା ି ବ,
ତହିଁେର ମୁଁ ତାହା େଦଖି ତାହା ହାତରୁ େଭାଜନ କରିବି।’ ” 6ଏଣୁ
ଅେମ୍ନ ାନ େରାଗର ବାହାନା କରି ପଡ଼ି ରହିଲା; ପୁଣି ରାଜା ତାହାକୁ
େଦଖିବାକୁ ଆସେ , ଅେମ୍ନ ାନ ରାଜା ୁ କହିଲା, “ଦୟାକରି େମାʼ
ଭଗିନୀ ତାମରକୁ ଆସି ବାକୁ େଦଉ ,ୁ ପୁଣି ମୁଁ େଦଖିବା ସମୟେର
େସ େମାʼ ନିମେ ଦୁଇ ରୁ ଟି ପ୍ର ୁତ କରୁ , ତହିଁେର ମୁଁ ତାହା ହାତରୁ
ଖାଇବି।”

7େତେବଦାଉଦତାମରର ଗୃହକୁ େଲାକ ପଠାଇକହିେଲ, “ତୁ
ଭାଇ ଅେମ୍ନ ାନର ଘରକୁ ଟିକିଏ ଯାଇ ତାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି
ରା ି ଦିଅ।” 8 ତହିଁେର ତାମର ଆପଣା ଭାଇ ଅେମ୍ନ ାନର ଗୃହକୁ
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ଗଲା; େସେତେବେଳ େସ ଶଯ୍ୟାେର ଥିଲା। ତହଁୁ ତାମର ଚକଟା
ମଇଦା େନଇ ଦଳି ତାହା ଆଗେର ରୁ ଟି ପ୍ର ୁତ କରି ତାହା େସକିଲା।
9 ପୁଣି େସ ପାତ୍ର େନଇ ତାହା ଆଗେର ତାହା େଦଲା, ମାତ୍ର େସ
େଭାଜନ କରିବାକୁ ମନା କଲା। ଆଉ ଅେମ୍ନ ାନ େସବକ ୁ କହିଲା,
“ଆ ନିକଟରୁ ସମ ୁ ବାହାର କରିଦିଅ।” ତହିଁେର ସମେ
ତାହା ନିକଟରୁ ବାହାରିଗେଲ। 10 ତହଁୁ ଅେମ୍ନ ାନ ତାମରକୁ କହିଲା,
“ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଶୟନ-ଗୃହକୁ ଆଣ, ମୁଁ ତୁ ହାତେର େଭାଜନ
କରିବି।” ଏଥିେର ତାମର ଆପଣା ପ୍ର ୁତ ରୁ ଟି େନଇ ତାହା ଭାଇ
ଅେମ୍ନ ାନର ଶୟନ-ଗୃହକୁ ଗଲା। 11 ପୁଣି ତାହାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ
ତାହା ନିକଟକୁ ନିଅେ , େସ ତାମରକୁ ଧରି କହିଲା, “ଆସ, େମାʼ
ଭଉଣୀ, େମାʼ ସ େର ଶୁଅ।” 12ତହିଁେର େସ ଉ ର କଲା, “ନା
ନା, େମାର ଭାଇ, େମାେତ ଭ୍ର ନ କର; କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ଏହିପରି କମର୍ ନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତୁ େ ଏହି ମୂଢ଼ କମର୍ ନ କର!
13 ମୁଁ ମଧ୍ୟଆପଣା କଳ େକଉଁଠାକୁ େନଇଯିବି? ପୁଣି ତୁ େ ମଧ୍ୟ
ଇସ୍ର ାଏଲର ମୂଢ଼ମାନ ମଧ୍ୟେରଜଣକପରି େହବ। ଏଣୁ ମୁଁ ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ରାଜା ସେ କଥାବା ର୍ ା କର, େସ ତୁ ପ୍ର ତି େମାେତ
େଦବା ପାଇଁ ଅସ ତ େହେବ ନାହିଁ।” 14ତଥାପି ଅେମ୍ନ ାନ ତାହାର
ରବ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆେପ ତାହା ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନ େହବାରୁ
ତାହାକୁ ବଳା ାର କରି ତାହା ସେ ଶୟନ କଲା।

15 ଏଉ ାେର ଅେମ୍ନ ାନ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ଘୃଣା କଲା; େସ
ତାହାକୁ େଯପରି େପ୍ର ମ କରିଥିଲା, ତାʼଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କଲା। ଏଣୁ
ଅେମ୍ନ ାନ ତାହାକୁ କହିଲା, ଉଠ, ଯା। 16 ତହିଁେର େସ କହିଲା,
“େସପରି ନ େହଉ! କାରଣ ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ତି ଯାହା କରିଅଛ, ତା
ଅେପକ୍ଷା େମାେତ ଏପରି ବାହାର କରିେଦବା ଅଧିକ ଅନ୍ୟାୟ!” ମାତ୍ର
େସ ତାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅସ ତ େହଲା। 17 ଏଥିେର ଅେମ୍ନ ାନ
ଆପଣା େସବାକାରୀ ଯୁବାକୁ ଡାକି କହିଲା, “ତାମରକୁଆ ନିକଟରୁ
ବାହାର କରି କବାଟେର ଅଗର୍ ଳ ଦିଅ।” 18 ତାମର େଦହେର ଲ ା
ଅ ରଖା ଥିଲା,କାରଣଅନୂଢ଼ା ରାଜକନ୍ୟାମାେନ େସହି ପ୍ର କାର ବ
ପି ୁ ଥିେଲ। ଏଥିେର ଅେମ୍ନ ାନର ଦାସ ତାହାକୁ ବାହାେର ଆଣି ତାହା
ପେଛ କବାଟେର ଅଗର୍ ଳ େଦଲା। 19ତହଁୁ ତାମର ଆପଣା ମ କେର
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ଭ େଦଇତାହା େଦହରଲ ା ଅ ରଖା ଚିରିଲା, ପୁଣି େସ ଆପଣା
ମ କେର ହ େଦଇ କ୍ର ନ କରୁ କରୁ ଚାଲିଗଲା।

20 ଏଥିେର ତାହାର ଭାଇ ଅବଶାେଲାମ ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁ
ଭାଇ ଅେମ୍ନ ାନ କି ତୁ ର ବଳା ାର କରିଅଛି? େହଉ, ଆ
ଭଉଣୀ, ଏେବ ତୁ ନି ହୁ ଅ, େସ ତୁ ର ଭାଇ; ଏ କଥା ମେନ ଧର
ନାହିଁ।” ତହିଁେର ତାମର ଉଦାସି ନୀ େହାଇ ଆପଣା ସେହାଦର
ଅବଶାେଲାମର ଗୃହେର ରହିଲା। 21 ମାତ୍ର ଦାଉଦ ରାଜା ଏହିସବୁ
କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟ କ େହେଲ। 22 ପୁଣି ଅବଶାେଲାମ ଅେମ୍ନ ାନକୁ
ଭଲ କିମ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ;କାରଣତାହାରଭଉଣୀତାମରକୁ
ବଳା ାର କରିବାରୁ ଅବଶାେଲାମ ଅେମ୍ନ ାନକୁ ଘୃଣା କଲା।

ଅବଶାେଲାମର ପ୍ର ତିେଶାଧ
23 ଏଥିଉ ାେର ସ ୂ ର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ ଉ ାେର ଇଫ୍ର ୟିମ ନିକଟ

ବାଲ-ହାେସାରେର ଅବଶାେଲାମର େମଷର େଲାମ େଛଦନ େହଲା;
ତହଁୁ ଅବଶାେଲାମ ସମ ରାଜପୁତ୍ର ୁ ନିମ ଣ କଲା। 24 ପୁଣି
ଅବଶାେଲାମ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “େଦଖ ,ୁ ଆପଣ
ଦାସର େମଷେଲାମ େଛଦନ େହଉଅଛି, ଏଣୁ ମହାରାଜ ଓ ରାଜା
ଦାସମାେନ ଆପଣ ଏହି ଦାସର ସ େର ଆସ ୁ।” 25 ଏଥିେର
ରାଜା ଅବଶାେଲାମ ୁ କହିେଲ, “ନାହିଁ, େମାହର ପୁତ୍ର , ଆେ
ସମେ ନ ଯାଉ, ଗେଲ ତୁ ପ୍ର ତି ଭାର ରୂ ପ େହବୁ।” ମାତ୍ର େସ
ବହୁ ତ ବାଧ୍ୟ କଲା; ତଥାପି ରାଜା ଯିବାକୁ ସ ତ ନ େହାଇ ତାହାକୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ। 26 ଏଥିେର ଅବଶାେଲାମ କହିଲା, “େଯେବ
ଏହା ନ ହୁ ଏ, େତେବ ଆପଣ ଆ ଭାଇ ଅେମ୍ନ ାନକୁ ଆ ମାନ
ସ େର ଯିବାକୁ ଦିଅ ୁ।” େତେବ ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଅେମ୍ନ ାନ
କାହିଁକିତୁ ସେ ଯିବ?” 27ମାତ୍ର ଅବଶାେଲାମବାଧ୍ୟକରିବାରୁ
ରାଜା ଅେମ୍ନ ାନକୁ ଓ ସବୁ ରାଜପୁତ୍ର ୁ ତାହା ସେ ପଠାଇେଲ।
28 ଏଉ ାେର ଅବଶାେଲାମ ଆପଣା ଯୁବାମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ େଦଖୁଥାଅ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଅେମ୍ନ ାନର ଚି
ପ୍ର ଫୁ େହେଲ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହିବି, ‘ଅେମ୍ନ ାନକୁ
ମାର,’ େସେତେବେଳତୁ େ ମାେନତାହାକୁ ବଧକରିବ,ଭୟକରିବ
ନାହିଁ; ମୁଁ କʼଣ ତୁ ମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହିଁ? ବଳ ବା
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ଓ ବିକ୍ର ମଶାଳୀ ହୁ ଅ।” 29 ଏଥିେର ଅବଶାେଲାମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ
ଅବଶାେଲାମର ଯୁବାମାେନ ଅେମ୍ନ ାନ ପ୍ର ତି କେଲ। ତହଁୁ ରାଜପୁତ୍ର
ସମେ ଉଠି ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଖଚର ଉପେର ଚଢ଼ି
ପଳାଇେଲ।

30 େସମାେନ ବାଟେର ଥାଉ ଥାଉ ଦାଉଦ ନିକଟେର
ସ ାଦ ଉପି ତ େହଲା େଯ, “ଅବଶାେଲାମ ସମ ରାଜପୁତ୍ର ୁ
ବଧ କରିଅଛି, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଅବଶି ନାହିଁ।”
31 ତହିଁେର ରାଜା ଉଠି ଆପଣା ବ ଚିରି ଭୂ ମିେର ଲ େହାଇ
ପଡ଼ିେଲ ଓ ତା ର ଦାସ ସମେ ଆପଣା ଆପଣା ବ ଚିରି ତା
ନିକଟେର ଠିଆ େହେଲ। 32 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ର ଭ୍ର ାତା
ଶିମୀୟର ପୁତ୍ର େଯାନାଦବ୍ ଉ ର େଦଇ କହିଲା, “େସମାେନ
ରାଜକୁମାର ସମ ୁ ବଧକରିଅଛି େବାଲି େମାହରପ୍ର ଭୁ େବାଧ ନ
କର ୁ; େକବଳ ଅେମ୍ନ ାନ ମରିଅଛି, କାରଣ ଅବଶାେଲାମର ଭଗିନୀ
ତାମରକୁ ଅେମ୍ନ ାନ ବଳା ାର କରିବା ଦିନାବଧି ଅବଶାେଲାମର
ମୁଖେର ଏହା ି ରୀକୃତ େହାଇଥିଲା। 33 ଏେହତୁ ସମ ରାଜପୁତ୍ର
ମରିଅଛି େବାଲି େମାହର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ମନେର ନ େଘନ ୁ;
କାରଣ େକବଳ ଅେମ୍ନ ାନ ମରିଅଛି।”

34 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଅବଶାେଲାମ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏଉ ାେର
େଯଉଁ ଯୁବା େଲାକ ପ୍ର ହରୀକମର୍ କରୁ ଥିଲା, େସ ଅନାେ , େଦଖିଲା
େଯ, େଦଖ, ଆପଣା ପ ା ି ଗରୁ ପବର୍ ତ-ପା ର୍ ପଥ େଦଇ ଅେନକ
େଲାକ ଆସୁଅଛି । 35 ତହିଁେର େଯାନାଦବ୍ ରାଜା ୁ କହିଲା,
“େଦଖ ,ୁ ରାଜପୁତ୍ର ମାେନ ଆସୁଅଛି ; ଆପଣ ଦାସ େଯପରି
କହିଲା, େସପରି େହଲା।” 36 େସ ଏହି କଥା କହିବା ସମା
କଲାକ୍ଷେଣ େଦଖ, ରାଜପୁତ୍ର ମାେନ ଉପି ତ େହେଲ ଓ ଆପଣା
ଆପଣାରବଉଠାଇେରାଦନକେଲ;ଆଉରାଜା ଓତା ଦାସମାେନ
ମଧ୍ୟ ଅତିଶୟ େରାଦନ କେଲ।

37 ମାତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ପଳାଇ ଗଶୂରର ରାଜା ଅ ୀହୂ ଦର ପୁତ୍ର
ତ ୟ ନିକଟକୁ ଗଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ପ୍ର ତିଦିନ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପାଇଁ
େଶାକ କେଲ। 38 ଏହିରୂ େପ ଅବଶାେଲାମ ପଳାଇ ଗଶୂରକୁ ଯାଇ
େସଠାେର ତିନି ବଷର୍ ରହିଲା। 39 ପୁଣି ଦାଉଦ ରାଜା ର ପ୍ର ାଣ



ି ତୀୟ ଶାମୁେୟଲ 14:1 xxxviii ି ତୀୟ ଶାମୁେୟଲ 14:9

ଅବଶାେଲାମଆେଡ଼ ଯିବାଆକାଂକ୍ଷାେରବ୍ୟାକୁଳ େହଲା;କାରଣେସ
ଅେମ୍ନ ାନକୁ ମୃତ ଜାଣି ତାହା ବିଷୟେର ସା ନାପ୍ର ା େହେଲ।

14
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଅବଶାେଲାମ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ

1ଏଥିଉ ାେର ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ େଦଖିଲା େଯ,ରାଜା ର
ହୃ ଦୟ ଅବଶାେଲାମ ଆେଡ଼ ଅଛି। 2 ଏଣୁ େଯାୟାବ ତେକାୟକୁ
େଲାକ ପଠାଇ େସଠାରୁ ଏକ ଜ୍ଞାନବତୀ ୀକୁ ଅଣାଇ ତାହାକୁ
କହିଲା, “ଆେଗା, ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ େଶାକକାରିଣୀର େବଶ
ଧର ଓ େଶାକସୂଚକ ବ ପି , ତୁ େ େତଲ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ମୃତ େଲାକ ପାଇଁ ବହୁ କାଳରୁ େଶାକକାରିଣୀ ୀ ପରି ହୁ ଅ; 3 ପୁଣି
ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ର କାେର ତା ୁ କୁହ।” ଆଉ େଯାୟାବ
ତାହାକୁ ବ ବ୍ୟ କଥା ଶିଖାଇଲା।

4 ତହଁୁ ତେକାୟର େସହି ୀ ରାଜା ୁ କଥା କହିବା େବେଳ
ଭୂ ମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ କରି କହିଲା, “ମହାରାଜ, ରକ୍ଷା କର ୁ।”
5 ତହିଁେର ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ ର କଅଣ େହଲା?”
େସ ଉ ର କଲା, “ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁ ଛି, ମୁଁ ବିଧବା ୀ, େମାʼ ାମୀ
ମରିଯାଇଅଛି। 6 ଆପଣ ଏହି ଦାସୀର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସ
ଦୁେହଁ େକ୍ଷତ୍ର େର ଝଗଡା କେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନ ୁ ଛଡ଼ାଇ
େଦବାକୁ େକହି ନ ଥିବାରୁ ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରି ବଧ କଲା।
7ଏେବ େଦଖ ,ୁ ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ଆପଣ ଦାସୀ ବିରୁ େର ଉଠି
କହୁ ଛି , ‘ଆପଣା ଭାଇକୁ େଯ ମାରିଲା, ତାହାକୁ ସମପର୍ ଣ କର,
ତହିଁେରଆେ ମାେନ ତାହାର ହତଭାଇର ପ୍ର ାଣ ବଦେଳ ତାହାର
ପ୍ର ାଣ େନବୁ,’ ପୁଣି ଉ ରାଧିକାରୀ ୁ ମଧ୍ୟଉି କରିବୁ;ଏହାକେଲ
େସମାେନ େମାର ବାକି ଥିବା ନିଆଁ ଲିଭାଇ େଦେବ ଓ ପୃଥିବୀରୁ େମାʼ
ାମୀର ନାମ ଓ ଅବଶି କିଛି ରଖିେବ ନାହିଁ।”
8 ଏଥିେର ରାଜା େସହି ୀ ୁ କହିେଲ, “ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁ

ବିଷୟେର ଆଜ୍ଞା େଦବି।” 9 ତହଁୁ ତେକାୟର େସହି ୀ ରାଜା ୁ
କହିଲା, “େହ େମାହର ପ୍ର େଭା, ମହାରାଜ, ଏ ଅପରାଧଟି େମାʼ
ଉପେର ଓ େମାʼ ପିତୃ ଗୃହ ଉପେର ଥାଉ; ମାତ୍ର ମହାରାଜ ଓ ତା
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ସି ଂହାସନ େଦାଷରହିତ େହଉ ।ୁ” 10 ତହିଁେର ରାଜା କହିେଲ,
“େକହି େଯେବତୁ କୁ କିଛି କେହ,ତା ୁ େମାʼ ନିକଟକୁଆଣ, େତେବ
େସ ତୁ କୁ ଆଉ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ।”

11 ତହିଁେର େସ ୀ କହିେଲ, “ର ର ପ୍ର ତିହ ା (ନାଶକ)
େଯପରି ଆଉ ବିନାଶ ନ କେର, ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଆପଣା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ୁ ରଣ କର ୁ, େନାହିେଲ, େସମାେନ େମାʼ
ପୁତ୍ର କୁ ଉି କରିେବ।” ତହଁୁ ରାଜା କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ
ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ତୁ ପୁତ୍ର ର ଏକ େକଶ ହିଁ ତେଳ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।”
12 େସେତେବେଳ େସହି ୀ କହିଲା, “ଆପଣ ଦାସୀ ୁ େମାର
ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ନିକଟେର େଗାଟିଏ କଥା କହିବାକୁ େଦଉ ୁ;”
େସ କହିେଲ, “କୁହ।” 13 ତହଁୁ େସହି ୀ କହିଲା, “େତେବ ଆପଣ
କାହିଁକି ପରେମ ର େଲାକମାନ ବିରୁ େର ଏରୂ ପ ସଂକ
କରିଅଛି ? ମହାରାଜ ଯାହା କହିେଲ, ତ ୍ଵାରା େଦାଷୀ େଲାକ
ପରି େହାଇଅଛି , କାରଣ ମହାରାଜ ଆପଣା ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକ ୁ
େଫରାଇ ଆଣୁ ନାହାି । 14 ଆେ ମାେନ ତ ନିତା ମରିବା, ପୁଣି
ଭୂ ମିେର ଢଳାଗଲା ଉ ାେର ଯାହା ପୁନବର୍ ାର ସଂଗୃହୀତ େହାଇ
ନ ପାେର, ଏପରି ଜଳ ତୁ ଲ୍ୟ େହବା; କି ୁ ପରେମ ର ଜୀବନ
ହରଣ କରି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକ େଯପରି ତାହା ଠାରୁ
ନିବର୍ ାସି ତ ନ ହୁ ଏ, ଏପରି ଉପାୟର ସଂକ କରି । 15 ଏେବ
ମୁଁ େଯ େମାର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ନିକଟେର ଏହି କଥା ନିେବଦନ
କରିବାକୁ ଆସି ଲି, ତହିଁର କାରଣ ଏହି େଯ, େଲାକମାେନ େମାର
ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇେଲ; ତହିଁେର ଆପଣ ଦାସୀ କହିଲା, ‘ମୁଁ ଏେବ
ମହାରାଜ ୁ କହିବି; େହାଇପାେର, ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସୀର
ନିେବଦନାନୁସାେର କରିେବ। 16 େଯଉଁ େଲାକ େମାେତ ଓ େମାʼ
ପୁତ୍ର କୁ ଏକତ୍ର ପରେମ ର ଅଧିକାରରୁ ଉି କରିବାକୁ ଇ ା
କେର, ତାହା ହ ରୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସୀ ୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ
ମେନାେଯାଗ କରିେବ।’ 17ଆପଣ ଦାସୀ ଆହୁ ରି କହିଲା, ‘େମାର
ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ବାକ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଶାି ଦାୟକ େହବ, କାରଣ ଭଲ
ମ ଶୁଣିବାକୁ େମାର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ପରେମ ର ଦୂତ ତୁ ଲ୍ୟ,’
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ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ପରେମ ର ଆପଣ ସେ ଥାଉ ।ୁ”
18 ଏଥିେର ରାଜା ଉ ର େଦଇ େସହି ୀକୁ କହିେଲ, “ଭଲ, ମୁଁ

ତୁ କୁ ଯାହା ପଚାରିବି, ତାହା େମାʼ ଠାରୁ େଗାପନ କରିବ ନାହିଁ।”
ତହଁୁ େସହି ୀ କହିଲା, “େମାର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ କହ ।ୁ” 19ଏଥିେର
ରାଜା କହିେଲ, “ଏସମ କଥାେର କି ତୁ ସେ େଯାୟାବର
ହାତ ନାହିଁ?” େସହି ୀ ଉ ର େଦଇ କହିଲା, “େହ େମାର
ପ୍ର େଭା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ପ୍ର ାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ କହୁ ଛି,
େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ଯାହା କହିଅଛି , ତହିଁର ଡାହାଣକୁ କି
ବାମକୁ େଫରିବାକୁ କାହାରି ଆୟ ନାହିଁ; କାରଣ ଆପଣ ଦାସ
େଯାୟାବ େମାେତ ଆେଦଶ କରି ଆପଣ ଦାସୀ ୁ ଏହି ସମ
କଥା ଶିଖାଇଅଛି । 20 କଥାକୁ ଏପରି ବୁଲାଇ କହିବାକୁ ଆପଣ
ଦାସ େଯାୟାବ ଏହା କରିଅଛି ; ଯାହାେହଉ, େମାର ପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀର
ସମ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରେମ ର ଦୂତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ର ମାେଣ
ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟି ।”

21 ଏଥିଉ ାେର ରାଜା େଯାୟାବକୁ କହିେଲ, “ଆ ା, େଦଖ, ମୁଁ
ଏହି କଥା କରିବି, ଏଣୁ ଯାଅ, େସ ଯୁବା ଅବଶାେଲାମ ୁ ପୁନବର୍ ାର
ଆଣ।” 22 ତହିଁେର େଯାୟାବ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ କରି ରାଜା ର
ଧନ୍ୟବାଦ କଲା; ଆଉ େଯାୟାବ କହିଲା, “େହ େମାହର ପ୍ର େଭା,
ମହାରାଜ, ମୁଁ େଯ ଆପଣ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛି, ଏହା
ଆପଣ ଦାସ ଆଜି ଜାଣିଲା, େଯେହତୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସର
ନିେବଦନାନୁସାେର କେଲ।” 23ତହଁୁ େଯାୟାବ ଉଠି ଗଶୂରକୁ ଯାଇ
ଅବଶାେଲାମ ୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆଣିଲା। 24 ଆଉ ରାଜା କହିେଲ,
“େସେଫରିଆପଣାଘରକୁଯାଉ,ମାତ୍ର େସ େମାହର ମୁଖନେଦଖୁ।”
ତହିଁେର ଅବଶାେଲାମ ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରିଗଲା ଓ ରାଜା ର
ମୁଖ େଦଖିଲା ନାହିଁ।

25 ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଅବଶାେଲାମ ପରି ଅତି
ପ୍ର ଶଂସନୀୟ େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ପୁରୁ ଷ େକହି ନ ଥିଲା; ତାହାର ତଳିପାରୁ
ମ କର ଅଗ୍ର ଭାଗ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାଠାେର େକୗଣସି ଖୁଣ ନ ଥିଲା।
26 ତାହାର ମ କର େକଶ ଭାରୀ େହବାରୁ ପ୍ର ତି ବଷର୍ ର େଶଷେର
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େସ ତାହା କଟାଏ। ପୁଣି େସ ଆପଣା ମ କର େକଶ କଟାଇବା
େବେଳ ରାଜପରିମାଣାନୁସାେର ତାହା ଦୁଇ ଶହ େଶକଲ* ପରିମିତ
ହୁ ଏ। 27 େସହି ଅବଶାେଲାମର ତିନି ପୁତ୍ର ଓ େଗାଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ
େହାଇଥିେଲ; କନ୍ୟାର ନାମ ତାମର ଥିଲା, େସ ପରମାସୁ ରୀ।

28 ଅବଶାେଲାମ ଯିରୂ ଶାଲମେର ସ ୂ ର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ ବାସ କଲା;
ମାତ୍ର ରାଜା ର ମୁଖ େଦଖିଲା ନାହିଁ। 29 ଏଣୁ ଅବଶାେଲାମ
ରାଜା ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ େଯାୟାବ ୁ ଡକାଇଲା; ମାତ୍ର େସ
ଆସି ଲା ନାହିଁ; ତହଁୁ େସ ି ତୀୟ ଥର ପୁଣି େଲାକ ପଠାଇଲା,
ମାତ୍ର େସ ଆସି ଲା ନାହିଁ। 30 ଏେହତୁ େସ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ
କହିଲା, “େଦଖ, ଆ େକ୍ଷତ୍ର ପାଖେର େଯାୟାବର େକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, େସ
ତହିଁେରଯବକରିଅଛି;ଯାଅ,ତହିଁେର ନିଆଁଲଗାଇ ଦିଅ।”ତହଁୁ
ଅବଶାେଲାମର ଦାସମାେନ େସହି େକ୍ଷତ୍ର େର ନିଆଁ ଲଗାଇେଦେଲ।
31 ଏଥିେର େଯାୟାବ ଉଠି ଅବଶାେଲାମ ପାଖକୁ ତାହାର ଗୃହକୁ
ଆସି ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁ ଦାସମାେନ କାହିଁକି େମାʼ େକ୍ଷତ୍ର େର
ନିଆଁ ଲଗାଇେଲ?” 32ତହଁୁ ଅବଶାେଲାମ େଯାୟାବ ୁ ଉ ରକଲା,
“େଦଖ ମୁଁ ତୁ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିଲି, ତୁ େ ଏଠାକୁ
ଆସ, ମୁଁ କାହିଁକି ଗଶୂରରୁ ଆସି ଲି? ଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ
ରାଜା ନିକଟକୁ ତୁ କୁ ପଠାଇବି।ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର ଥିେଲ,
େମାହର ଭଲ େହାଇଥାʼ ା; ଏେବ େମାେତ ରାଜା ମୁଖ େଦଖିବାକୁ
ଦିଅ, େଯେବ େମାʼ ଠାେର ଅପରାଧ ଥାଏ, େତେବ େସ େମାେତ
ବଧ କର ।ୁ” 33 ତହଁୁ େଯାୟାବ ଯାଇ ରାଜା ୁ ଏହା ଜଣାଇଲା;
ତହିଁେର ରାଜା ଅବଶାେଲାମ ୁ ଡକାେ , େସ ରାଜା ନିକଟକୁ
ଆସି ତା ସ ୁଖେର ଭୂ ମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ କଲା, ପୁଣି ରାଜା
ଅବଶାେଲାମ ୁ ଚୁ ନ କେଲ।

15
ଅବଶାେଲାମ ବିେଦ୍ର ାହ

1 ଏଥିଉ ାେର ଅବଶାେଲାମ ଆପଣା ନିମେ ଏକ ରଥ ଓ
ଅ ମାନ ଓ ଆପଣା ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼ିବା ନିମେ ପଚାଶ

* 14:26 ପ୍ର ାୟ ଦୁଇ କିେଲା ତିନି ଶହ ଗ୍ର ାମ୍
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ଅ ରକ୍ଷକ ରଖିଲା। 2 ପୁଣି ଅବଶାେଲାମ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି
ରାଜ ାରର ପଥ ପା ର୍ େର ଠିଆ ହୁ ଏ; ଆଉ ଏପରି କେର େଯ,
କାହାରି ବିଚାରାେଥର୍ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି ବାର େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସି
ବିବାଦ ଥିେଲ, ଅବଶାେଲାମ ତାହାକୁ ଡାକି କେହ, “ତୁ େ େକଉଁ
ନଗରର େଲାକ?” ତହିଁେର “ଆପଣ ଦାସ ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲର
େଗାଟିଏ ବଂଶର େଲାକ େବାଲି କହିେଲ,” 3 ଅବଶାେଲାମ ତାହାକୁ
କେହ, “େଦଖ, ତୁ କଥା ଉ ମ ଓ ଯଥାଥର୍ ; ମାତ୍ର ତୁ
କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜା ର େକୗଣସି େଲାକ ନିଯୁ ନାହିଁ।”
4ଅବଶାେଲାମଆହୁ ରି କେହ, “ଆଃ, ମୁଁ େଯେବେଦଶର ବିଚାରକ ର୍ ା
ହୁ ଅି ଓ କାହାରି େକୗଣସି ବିବାଦ ବା େକୗଣସି କଥା ଥିେଲ େଯେବ
େସ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସ ା, େତେବ ମୁଁ ତାହାର ଯଥାଥର୍ ବିଚାର
କରି ।” 5 ଆହୁ ରି େକହି ପ୍ର ଣାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିକଟକୁ
ଆସି େଲ, େସ ଆପଣା ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଧରି ଚୁ ନ କେର।
6ଇସ୍ର ାଏଲର େଯେତ େଲାକ ବିଚାରାେଥର୍ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି ,
ଅବଶାେଲାମ େସହି ସମ ପ୍ର ତି ଏହିପରି କେର; ଏହି ପ୍ର କାେର
ଅବଶାେଲାମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ମନ ହରଣ କଲା।

7 ଏଥିଉ ାେର ଚାରି ବଷର୍ େଶଷେର ଅବଶାେଲାମ ରାଜା ୁ
କହିଲା, “ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମାନତ କରିଅଛି, ତାହା ପୂ ର୍
କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ହିେବ୍ର ାଣକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ୁ। 8କାରଣଆପଣ
ଦାସ ଅରାମ େଦଶ ଗଶୂରେର ଥିବା େବେଳ ମାନତ କରି କହିଅଛି,
‘ଯଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନି ୟ େମାେତ ପୁନବର୍ ାର ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆଣିେବ,
େତେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା କରିବି।’ ” 9 ତହିଁେର ରାଜା
ତାହାକୁ କହିେଲ, “କୁଶଳେର ଯାଅ।” ତହଁୁ େସ ଉଠି ହିେବ୍ର ାଣକୁ
ଗଲା। 10 ମାତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ନିକଟକୁ
ଗୁ ଚର ପଠାଇ କହିଥିଲା, “ତୁ େ ମାେନ ତୂ ରୀ ନି ଶୁଣିବା କ୍ଷେଣ
‘ଅବଶାେଲାମ ହିେବ୍ର ାଣେର ରାଜା େହେଲ’ େବାଲି କହିବ।” 11ଆଉ
ଅବଶାେଲାମ ସେ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ଗେଲ;
େସମାେନ ନିମି ତ େହାଇ ସରଳ ମନେର ଗେଲ; େସମାେନ
େକୗଣସି କଥା ଜାଣି ନ ଥିେଲ। 12 ପୁଣି ଅବଶାେଲାମ ବଳିଦାନ
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କରିବା ସମୟେର େଲାକ ପଠାଇ ଦାଉଦ ର ମ ୀ ଗୀେଲାନୀୟ
ଅହୀେଥାଫଲକୁ ତାହାର ନଗର ଗୀେଲାରୁ ଡକାଇଲା। ତା ର
ଚକ୍ର ା ଦୃଢ଼ େହଲା; କାରଣ ଅବଶାେଲାମର ସପକ୍ଷ େଲାକ ଆହୁ ରି
ଆହୁ ରି ଅେନକ ବୃି ପାଇେଲ।

ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଦାଉଦ ପଳାୟନ
13 ଏଥିଉ ାେର ଜେଣ ଦାସ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା,

“ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ର ମନ ଅବଶାେଲାମ ଆେଡ଼ ଅଛି।”
14 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଆପଣା ସେ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଥିବା

ସମ ଦାସ ୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ଆେ ମାେନ ପଳାଉ; େନାହିେଲ
ଆେ ମାେନ େକହି ଅବଶାେଲାମଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ନାହିଁ; ଏଣୁ
ଚ ଳ ଚାଲ, େକଜାଣି େସ ଶୀଘ୍ର ଆ ମାନ ୁ ଧରି ଆ ମାନ ୁ
ବିପଦଗ୍ର କରିବ ଓ ଖ ଧାରେର ନଗର ଆଘାତ କରିବ।” 15ତହଁୁ
ରାଜା ଦାସମାେନ ରାଜା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ ,ୁ ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ଯାହା ପସ କରି , ତାହା କରିବାକୁ ଆପଣ
ଦାସମାେନ ପ୍ର ୁତ ଅଛି ।” 16 ତହଁୁ ରାଜା ଓ ତା ପେଛ ପେଛ
ତା ର ସମ ପରିବାର ପ୍ର ାନ କେଲ। କି ୁ ରାଜା ଗୃହ ଜଗିବା
ନିମେ ଦଶ ଜଣ ଉପପ ୀ ଛାଡ଼ିଗେଲ। 17 ଏରୂ େପ ରାଜା ଓ
ତା ପେଛ ତା ର ସମ େଲାକ ପ୍ର ାନ କରି େବଥ୍-ହି ହର୍ କେର
(ଦୂର ାନେର) ରହିେଲ। 18 ପୁଣି ତା ର ସମ ଦାସ ଅଗ୍ର ସର
େହେଲ ଓ ଗାଥ୍ ନଗରରୁ ତା ପେଛ େଯଉଁ ଛଅ ଶହ େଲାକ
ଆସି ଥିେଲ, େସହି କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟ ଓ ଗାଥୀୟ େଲାକ
ସମେ ରାଜା ସ ୁଖେର ପାର େହାଇଗେଲ। 19 େସେତେବେଳ
ରାଜା ଗାଥୀୟ ଇ ୟକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କାହିଁକି ଆ ମାନ
ସେ ଯାଉଅଛ? େଫରିଯାଅ, ରାଜା ସେ ରୁ ହ; କାରଣ ତୁ େ
ତ ଜେଣ ବିେଦଶୀ, ମଧ୍ୟ ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକ; ତୁ େ ନିଜ ାନକୁ
େଫରିଯାଅ। 20 ଆେ େଯଉଁଆେଡ଼ ପାରିବୁ, େସହିଆେଡ଼ ଯିବୁ,
ତୁ େ ତ େକବଳ କାଲି ଆସି ଲ,ଆଜି ଆେ କି ତୁ କୁ ଆ ମାନ
ସେ େନଇ ଏେଣେତେଣ ବୁଲାଇବା? ତୁ େ େଫରିଯାଅ, ତୁ
ଭାଇମାନ ୁ େଫରାଇ ନିଅ; ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁ ସହବ ର୍ ୀ



ି ତୀୟ ଶାମୁେୟଲ 15:21 xliv ି ତୀୟ ଶାମୁେୟଲ 15:30

େହଉ।” 21ଏଥିେରଇ ୟରାଜା ୁ ଉ ରକରି କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ଓ େମାର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ଜୀବିତ ଥିବା
ପ୍ର ମାେଣ, ଜୀବନ ପାଇଁ େହଉ ବା ମରଣ ପାଇଁ େହଉ, ଅବଶ୍ୟ
େମାହର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ େଯଉଁଠାେର ରହିେବ, େସଠାେର ମଧ୍ୟ
ଆପଣ ଦାସରହିବ।” 22ତହଁୁ ଦାଉଦଇ ୟକୁକହିେଲ, “େତେବ
ଯାଅ, ଅଗ୍ର ସର ହୁ ଅ।” ତହିଁେର ଗାଥୀୟ ଇ ୟ ଓ ତାହାର ସମ
େଲାକ ଓ ତାହା ସହିତ ଥିବା ସମ ବାଳକ ଅଗ୍ର ସର େହାଇଗେଲ।
23 େତଣୁ େଦଶଯାକ ଉ ର କରି େରାଦନ କେଲ ଓ ସମ
େଲାକ ଅଗ୍ର ସର େହେଲ; ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆେପ କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ପାର
େହାଇଗେଲ ଓ ସମ େଲାକ ପାର େହାଇ ପ୍ର ା ର-ପଥ ଆେଡ଼
ଗେଲ। 24 ଆଉ େଦଖ, ସାେଦାକ ମଧ୍ୟ ଓ ତାହା ସେ ସମ
େଲବୀୟ େଲାକ ପରେମ ର ନିୟମ-ସି ୁ କ ବହି ଆସି େଲ, ପୁଣି
ନଗରରୁ ସମ େଲାକ ବାହାର େହାଇ ଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ
ପରେମ ର ସି ୁ କ ଓ ାଇ ରଖିେଲ ଓ ଅବୀୟାଥର ଉପରକୁ
ଗଲା।* 25ତହଁୁ ରାଜା ସାେଦାକ ୁ କହିେଲ, “ପରେମ ର ସି ୁ କ
ନଗରକୁ େଫରାଇ ନିଅ; େଯେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ
ପାଏ, େତେବ େସ େମାେତ ପୁନବର୍ ାର ଆଣିେବ, ପୁଣି ଏହା ଓ ଆପଣା
ନିବାସ ାନ େମାେତ େଦଖାଇେବ। 26 ମାତ୍ର ‘ତୁ ଠାେର ଆ ର
ସେ ାଷ ନାହିଁ,’ ଯଦି େସ ଏପରି କହିେବ, େତେବ େଦଖ, ମୁଁ
ଉପି ତ ଅଛି, ଯାହା ତାହା ୁ ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା େସ େମାʼ ପ୍ର ତି
କର ୁ।” 27 ରାଜା ସାେଦାକ ଯାଜକକୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ତୁ େ
କି ଦଶର୍ କ ନୁହଁ? ତୁ େ ଓ ତୁ ସହିତ ତୁ ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍ 
ଓ ଅବୀୟାଥରର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ, ତୁ ମାନ ର ଏହି ଦୁଇ ପୁତ୍ର
କୁଶଳେର ନଗରକୁ େଫରିଯାଅ। 28 େଦଖ, ତୁ ମାନ ଠାରୁ େମାʼ
ଠାକୁ ତଥ୍ୟ-ବା ର୍ ା ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ର ା ର ଘାଟି ପାଖେର
ଅେପକ୍ଷା କରିବି।” 29 ଏଣୁ ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ପୁନବର୍ ାର
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ପରେମ ର ସି ୁ କ େନଇଗେଲ ଓ େସମାେନ
େସଠାେର ରହିେଲ।

30 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ େଜୖତୁ ନ ପବର୍ ତର ଉଠାଣି େଦଇ ଗେଲ

* 15:24 ଉପରକୁ ଗଲା। କି ା ବଳିଦାନ କେଲ
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ଓ ଉପରକୁ ଯିବା େବେଳ େରାଦନ କରି କରି ଉପରକୁ ଗେଲ;
େସହି ସମୟେର ତା ର ମ କ ଆ ାଦିତ ଥିଲା ଓ େସ ଖାଲି
ପାଦେର ଚାଲୁଥିେଲ; ପୁଣି ତା ର ସ ୀ େଲାକମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ମ କ ଆ ାଦନ କରିଥିେଲ ଓ େସମାେନ ଉପରକୁ
ଯିବା େବେଳ େରାଦନ କରୁ କରୁ ଉପରକୁ ଗେଲ। 31ଏଥିମଧ୍ୟେର
ଜେଣ ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “ଅବଶାେଲାମ ସେ ଚକ୍ର ା କାରୀମାନ
ମଧ୍ୟେର ଅହୀେଥାଫଲ ଅଛି।” ତହିଁେର ଦାଉଦ କହିେଲ, “େହ
ସଦାପ୍ର େଭା, ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଅହୀେଥାଫଲର ମ ଣାକୁ ମୂଖର୍ ତା
କର।” 32 ଏଉ ାେର େଲାେକ େଯଉଁଠାେର ପରେମ ର ର
ଆରାଧନା କରି , ଉଠାଣିର େସହି ଶୃ ନିକଟେର ଦାଉଦ ଉପି ତ
ହୁ ଅେ , େଦଖ, ଅକର୍ ୀୟ ହୂ ଶୟ ଆପଣା ଚିରା ଜାମା ପି ି ଓ
ମ କେର ମୃ ି କା େଦଇ ତା ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଉପି ତ େହଲା।
33ତହିଁେର ଦାଉଦ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େଯେବ ତୁ େ େମାʼ ସେ
ଅଗ୍ର ସର ହୁ ଅ, େତେବ ତୁ େ େମାʼପ୍ର ତି ଭାର ରୂ ପ େହବ। 34ମାତ୍ର
େଯେବ ତୁ େ ନଗରକୁ େଫରିଯାଇ ଅବଶାେଲାମ ୁ କହିବ, ‘େହ
ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣ ରଦାସ େହବି; ମୁଁ ପୂବର୍ େର େଯପରି ଆପଣ
ପିତା ର ଦାସ ଥିଲି, େସପରି ଏେବ ମୁଁ ଆପଣ ର ଦାସ େହବି,’
େତେବ ତୁ େ ଆ ପକ୍ଷେର ଅହୀେଥାଫଲର ମ ଣା ବ୍ୟଥର୍ କରି
ପାରିବ। 35 େସଠାେର ତୁ ସେ କି ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର
ଯାଜକମାେନ ନ ଥିେବ? ଏଣୁ ତୁ େ ରାଜଗୃହରୁ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିବ,
ତାହା ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନ ୁ ଜଣାଇବ। 36 େଦଖ,
େସହି ାନେର େସମାନ ସେ େସମାନ ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ସାେଦାକର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍ ଓଅବୀୟାଥରର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନଅଛି ,
ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବ, େସହି ସବୁ କଥା େସମାନ
ହାତେର େମାʼ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇବ।” 37 ତହଁୁ ଦାଉଦ ର ମିତ୍ର
ହୂ ଶୟନଗରକୁଆସି ଲା; ପୁଣି ଅବଶାେଲାମ ଯିରୂ ଶାଲମକୁଆସି ଲା।

16
ଦାଉଦ ଓ ସୀବଃ
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1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ଉଠାଣି ଶୃ ପାର େହାଇ ଅ
ବାଟ ଅଗ୍ର ସର େହଲା ଉ ାେର େଦଖ, ମଫୀେବାଶତ୍ ର ଦାସ
ସୀବଃ ସି ତ ଦୁଇ ଗ ର୍ ଭ ସେ େନଇ ତା ୁ େଭଟିଲା, େସହି
ଗ ର୍ ଭମାନ ଉପେର ଦୁଇ ଶହ ରୁ ଟି, ଶେହ େପ ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ
ଓ ଶେହ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନ ଫଳ ଓ ଏକ କୁ ା (େବାେତାଲ୍) ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଥିଲା। 2 ତହିଁେର ରାଜା ସୀବଃକୁ କହିେଲ, “ଏସବୁେର ତୁ ର
ଅଭିପ୍ର ାୟ କଅଣ?” ତହଁୁ ସୀବଃ କହିଲା, “ଏ ଗ ର୍ ଭ ଦୁଇଟି
ରାଜପରିବାର ଚଢ଼ିବା ନିମେ ; ପୁଣି ଏହି ରୁ ଟି ଓ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନ
ଫଳ ଯୁବାମାନ ଆହାର ନିମେ , ଆଉ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପ୍ର ା ରେର ା
େହବା େଲାକମାେନପାନକରିେବ।” 3େତେବରାଜା କହିେଲ, “ତୁ
ପ୍ର ଭୁ ର ପୁତ୍ର କାହିଁ?” ତହିଁେରସୀବଃ ରାଜା ୁ କହିଲା, “େଦଖ ,ୁ
େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଅଛି , କାରଣ େସ କହିେଲ, ‘ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ
ଆଜି ଆ େପୖତୃ କ ରାଜ୍ୟ ଆ କୁ େଫରାଇ େଦେବ।’ ” 4 ଏଥିେର
ରାଜା ସୀବଃକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମଫୀେବାଶତ୍ ର ସବର୍ ତୁ ର
େହଲା।” ତହଁୁ ସୀବଃ କହିଲା, “ମୁଁ ପ୍ର ଣାମ କରୁ ଅଛି, େହ େମାହର
ପ୍ର େଭା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣ ଦୃି େର େଯପରି ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଏ।”

ଦାଉଦ ୁ ଶିମୀୟିର ଅଭିଶାପ
5 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ରାଜା ବହୁ ରୀମେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ ,

େଦଖ, ଶାଉଲ ବଂଶର ପରିବାରଭୁ ଏକ ବ୍ୟି େସଠାରୁ ବାହାର
େହାଇ ଆସି ଲା, ତାହାର ନାମ ଶିମୀୟି, େସ େଗରାର ପୁତ୍ର ; େସ
ବାହାରି ଆସି ବା େବେଳ ଅଭିଶାପ େଦଉ େଦଉ ଆସି ଲା। 6 ଆଉ
େସ ଦାଉଦ ୁ ଓ ଦାଉଦ ରାଜା ର ସବୁ ଦାସ ୁ ପଥର ମାରିଲା;
େସେତେବେଳ ସମ େଲାକ ଓ ସମ ବୀର ତା ର ଦକି୍ଷଣେର
ଓ ବାମେର ଥିେଲ। 7 ପୁଣି ଶିମୀୟି ଅଭିଶାପ େଦଉ େଦଉ ଏପରି
କହିଲା, “ଆେର ର ପାତୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଆେର ପାପାଧମ େଲାକ, ଦୁର୍
ହୁ ଅ, ଚାଲିଯାଅ! 8 ଯାହାର ପଦେର ତୁ ରାଜ୍ୟ କରୁ ଥିଲୁ, େସହି
ଶାଉଲ ବଂଶର ସମ ର ପାତର ପ୍ର ତିଫଳ େତାେତ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େଦଉଅଛି ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େତାର ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ହ େର
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ରାଜ୍ୟ ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ; ଆଉ େଦଖ୍, ତୁ େତାʼ ନିଜ ଦୁ ତାେର
ଧରା ପଡ଼ିଅଛୁ, କାରଣ ତୁ ର ପାତୀ ମନୁଷ୍ୟ।”

9 େସେତେବେଳ ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର ଅବୀଶୟ ରାଜା ୁ କହିଲା,
“ଏ ମଲା କୁ ୁ ରଟା କାହିଁକି େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜା ୁ ଅଭିଶାପ
େଦବ? ଅନୁମତି େଦଉ ୁ, ମୁଁ ପାର େହାଇଯାଇ ତାହାର ମୁ କାଟି
ପକାଏ।” 10ତହିଁେର ରାଜା କହିେଲ, “େହ ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର ମାେନ,
ତୁ ମାନ ସହିତ େମାʼ ର କʼଣ କରିବାର ଅଛି? େସ ତ ଅଭିଶାପ
େଦଉଅଛି, ପୁଣି ଦାଉଦ ୁ ‘ଅଭିଶାପ ଦିଅ’ େବାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ
କହିଅଛି ? ‘ଏଥିପାଇଁ କିଏ କହିବ, ତୁ େ କାହିଁକି ଏପରି କଲ?’ ”
11ଆହୁ ରି ଦାଉଦ ଅବୀଶୟକୁ ଓ ଆପଣାର ଦାସ ସମ ୁ କହିେଲ,
“େଦଖ, େମାହର ଔରସରୁ ଜାତ େମାର ପୁତ୍ର େମାର ପ୍ର ାଣ େନବାକୁ
ଚାହଁୁ ଅଛି, େତେବ ଏ ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକ କି ଏେବ ତେତାଧିକ
ନ କରିବ? ତା ୁ ଛାଡ଼, େସ ଅଭିଶାପ େଦଉ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତାହାକୁ ଅନୁମତି େଦଇଅଛି । 12 େହାଇପାେର, େମାʼ ପ୍ର ତି କୃତ
ଏହି ଅପରାଧକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି ପାତ କରିେବ ଓ ଆଜି ତାହାର
ଦ ଅଭିଶାପ ପରିବେ ର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ମ ଳ କରିେବ।”
13ଏହିରୂ େପଦାଉଦଓତା ରେଲାକମାେନପଥେଦଇଗେଲ; ପୁଣି
ଶିମୀୟି ତା ପାେଖ ପାେଖ ପବର୍ ତ ପା ର୍ େଦଇ ଚାଲିଲା, ପୁଣି ଚାଲୁ
ଚାଲୁ ଅଭିଶାପ େଦଲା ଓ ତା ଉପେର ପଥର ଓ ଧୂଳି ପକାଇଲା।
14 ଏଉ ାେର ରାଜା ଓ ତା ର ସ ୀ େଲାକ ସମେ ା େହାଇ
ଆସି େଲ; ପୁଣି େସଠାେର େସମାେନ ରାତିେର ବିଶ୍ର ାମ କେଲ।

ଯିରୂ ଶାଲମେର ଅବଶାେଲାମ
15 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଅବଶାେଲାମ ଓ ତାହା ସେ ଅହୀେଥାଫଲ

ଓ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି େଲ। 16 ପୁଣି
ଦାଉଦ ର ମିତ୍ର ଅକର୍ ୀୟ ହୂ ଶୟ ଅବଶାେଲାମ ନିକଟକୁ ଆସେ ,
ହୂ ଶୟ ଅବଶାେଲାମ ୁ କହିଲା, “ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ େହଉ ୁ,
ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ େହଉ ୁ!” 17 ତହିଁେର ଅବଶାେଲାମ
ହୂ ଶୟକୁ କହିଲା, “ତୁ ମିତ୍ର ପ୍ର ତି ତୁ ର କି ଏହି ଦୟା? ତୁ େ
କାହିଁକି ଆପଣା ମିତ୍ର ସ େର ଗଲ ନାହିଁ?” 18 ହୂ ଶୟ
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ଅବଶାେଲାମ ୁ କହିଲା, “ତାହା ନୁେହଁ! ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଓ ଏହି
େଲାକମାେନ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଯାହା ୁ ମେନାନୀତ
କେଲ, ମୁଁ ତା ରି େହବି ଓ ତା ସେ ମୁଁ ରହିବି। 19 ପୁନ ମୁଁ
କାହାର େସବା କରିବି? ମୁଁ କି ତା ପୁତ୍ର ସାକ୍ଷାତେର େସବା କରିବି
ନାହିଁ? ମୁଁ େଯପରି ତୁ ପିତା ସାକ୍ଷାତେର େସବା କରିଅଛି,
େସପରି ଆପଣ ସାକ୍ଷାତେର ମଧ୍ୟ କରିବି।”

20େସେତେବେଳଅବଶାେଲାମ ଅହୀେଥାଫଲକୁ କହିଲା, “ଏେବ
ଆ ମାନ ର କି କ ର୍ ବ୍ୟ, ଏ ବିଷୟେର ତୁ େ ପରାମଶର୍ ଦିଅ।”
21 ତହିଁେର ଅହୀେଥାଫଲ ଅବଶାେଲାମ ୁ କହିଲା, “ତୁ ପିତା
ଗୃହ ଜଗିବା ନିମେ ଆପଣାର େଯଉଁ ଉପପ ୀମାନ ୁ ଛାଡ଼ି
ଯାଇଅଛି , ତୁ େ େସମାନ ସହିତ ସହବାସ କର; ତହିଁେର
ତୁ େ ଆପଣା ପିତାର ଦୁଗର୍ ରୂ ପ େହବ,ଏହା ସମୁଦାୟଇସ୍ର ାଏଲ
ଶୁଣିେବ; ତହଁୁ ତୁ ସ ୀ ସମ େଲାକ ହ ସବଳ େହବ।”
22 ଏଉ ାେର େଲାକମାେନ ଅବଶାେଲାମ ନିମେ ଗୃହର ଛାତ
ଉପେର ଏକ ତ ୁ ପ୍ର ସାରିେଲ; ତହଁୁ ଅବଶାେଲାମ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସାକ୍ଷାତେରଆପଣା ପିତା ଉପପ ୀମାନ ସହିତ ସହବାସ କଲା।
23 େସସମୟେର ଅହୀେଥାଫଲ େଯଉଁ ମ ଣା ଦିଏ, େସହି ମ ଣା
ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ାରା ଉ ର ପାଇବା ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲା; ଦାଉଦ
ଓ ଅବଶାେଲାମ ଉଭୟ ପ୍ର ତି ଅହୀେଥାଫଲର ସମ ମ ଣା ଏହି
ପ୍ର କାର ଥିଲା।

17
ଦାଉଦ ପ୍ର ତି ହୂ ଶୟ ଉପକାର

1ଆହୁ ରି ଅହୀେଥାଫଲଅବଶାେଲାମ ୁ କହିଲା, “ମୁଁ ବାରହଜାର
େଲାକ ବାଛି ଆଜି ରାତି୍ର ଉଠି ଦାଉଦ ର ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବି। 2 ପୁଣି
େସ ା ଓ ଶିଥିଳ ହ ଥିବା େବେଳ ମୁଁ ତା ୁ ଆକ୍ର ମଣ କରି ଭୟ
େଦଖାଇବି; ତହିଁେର ତା ର ସମ ସ ୀ େଲାକ ପଳାଇେବ;
ପୁଣି ମୁଁ େକବଳ ରାଜା ୁ ଆଘାତ କରିବି। 3 ଆଉ େଯପରି ଜେଣ
ୀ ବିବାହ ପେର ାମୀ ନିକଟକୁ ଆେସ; େସହିପରି ମୁଁ ସମ
େଲାକ ୁ ତୁ ନିକଟକୁ େଫରାଇ ଆଣିବି; ତହିଁେର ସମ େଲାକ
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ତୁ ଅଧୀନେର ଶାି େର ରହିେବ।” 4 େସେତେବେଳ ଏହି କଥା
ଅବଶାେଲାମର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ସମ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ର ଦୃି େର
ପସ େହଲା।

5 େତେବ ଅବଶାେଲାମ କହିଲା, “ଅକର୍ ୀୟ ହୂ ଶୟକୁ ମଧ୍ୟ
ଡାକ, ଆଉ େସ କʼଣ କେହ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା।” 6 ତହଁୁ
ହୂ ଶୟ ଅବଶାେଲାମ ନିକଟକୁ ଆସେ , ଅବଶାେଲାମ ତାହାକୁ
କହିଲା, “ଅହୀେଥାଫଲ ଏପରି ଏପରି କହୁ ଅଛି; ଆେ ମାେନ
ତାହା କଥାନୁସାେର କରିବା କି? ଯଦି ନ କରିବା, େତେବ ତୁ େ
କୁହ।” 7ତହିଁେର ହୂ ଶୟ ଅବଶାେଲାମ ୁ କହିଲା, “ଅହୀେଥାଫଲ
େଯଉଁ ମ ଣା େଦଇଅଛି, ତାହା ଭଲ ନୁେହଁ।” 8 ହୂ ଶୟ ଆହୁ ରି
କହିଲା, “ଆପଣ ଆପଣା ପିତା ୁ ଓ ତା େଲାକମାନ ୁ ଜାଣି ,
େସମାେନ ତ ବୀର ଓ େକ୍ଷତ୍ର େର ଛୁଆହରା ଭ ୁ କୀ ପରି େସମାେନ
ଉଗ୍ର େହାଇଥିେବ, ପୁଣି ଆପଣ ପିତା େଯା ା ଓ େସ ରାତି୍ର େର
େଲାକମାନ ସ େର ରହିେବ ନାହିଁ। 9 େଦଖ ,ୁ େସ ଏେବ
େକୗଣସି ଗ ର୍ େର କି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ାନେର ଲୁଚି କରିଅଛି ;
ଆଉ ପ୍ର ଥେମ ଏମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ପତିତ େହେଲ
େବାଲି େକହି ଶୁଣିେଲ କହିବ େଯ, ‘ଅବଶାେଲାମର ଅନୁଗାମୀ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ସଂହାର େହଉଅଛି।’ 10 ତାହାେହେଲ,
େଯଉଁ ବିକ୍ର ମଶାଳୀର ହୃ ଦୟ ସି ଂହର ହୃ ଦୟ ତୁ ଲ୍ୟ, େସ ମଧ୍ୟ
ନିତା ତରଳି ଯିବ; କାରଣ ଆପଣ ପିତା େଯ ବୀର ଓ ତା
ସ ୀମାେନ େଯ ବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ, ଏହା ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଜାଣି । 11ମାତ୍ର େମାହର ମ ଣା ଏହି େଯ, ଦାନ୍ ଠାରୁ େବର୍ େଶବା
ପଯର୍ ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ସମୁଦ୍ର ତୀର ବାଲୁକା ତୁ ଲ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ
େହାଇ ଆପଣ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହଉ ୁ; ପୁଣି ଆପଣ ୟଂ
ଯୁ କୁ ଯାଉ ୁ। 12 ତହିଁେର େଯଉଁ ାନେର ତା ର ସ ାନ
ମିଳିବ, େସହି ାନେର ଆେ ମାେନ ତା ନିକଟେର ଉପି ତ
େହବୁ ଓ ଭୂ ମିେର ଶିଶିର ପଡ଼ିବା ପରି ତା ଉପେର ପଡ଼ିବୁ; ପୁଣି
ତା ର ଓ ତା ସ ୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ହିଁ ଅବଶି ରଖିବୁ
ନାହିଁ। 13ଆହୁ ରି ଯଦି େସ େକୗଣସି ନଗରକୁ ଯାଇଥିେବ, େତେବ
ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େସହି ନଗରକୁ ଦଉଡ଼ି ଆଣିେବ ଓ ତହିଁେର
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େଗାଟିଏ େଗାଡ଼ି ନ ରହିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆେ ମାେନ ତାହା ନଦୀକୁ ଟାଣି
େନବୁ।” 14ତହିଁେର ଅବଶାେଲାମ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ
କହିେଲ, “ଅହୀେଥାଫଲର ମ ଣା ଅେପକ୍ଷା ଅକର୍ ୀୟ ହୂ ଶୟର
ମ ଣା ଉ ମ।” େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅବଶାେଲାମ ପ୍ର ତି ଅମ ଳ
ଘଟାଇବା ଅଭିପ୍ର ାୟେର ଅହୀେଥାଫଲର ଉ ମ ମ ଣା ବ୍ୟଥର୍
କରିବା ପାଇଁ ି ର କରିଥିେଲ।

15 ଏଥିଉ ାେର ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନ ୁ
ହୂ ଶୟ କହିଲା, “ଅବଶାେଲାମ ୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନଗଣ ୁ
ଅହୀେଥାଫଲ ଏହିପରି ଭାବେର ମ ଣା େଦଇଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ
ଏହିପରି ଭାବେର ମ ଣା େଦଲି। 16 ଏେହତୁ ଏେବ ଶୀଘ୍ର େଲାକ
ପଠାଇ ଦାଉଦ ୁ ଜଣାଇ କୁହ, ‘ପ୍ର ା ର ଘାଟି ନିକଟେର ଆଜି
ରାତି୍ର ଯାପନ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େକୗଣସି ମେତ ପାର େହାଇ
ଚାଲିଯାଅ; େନାହିେଲ ମହାରାଜା ଓ ତା ସ ୀ େଲାକ ସମେ
ସଂହାରିତ େହେବ।’ ” 17 େସହି ସମୟେର େଯାନାଥନ ଓ ଅହୀମାସ୍ 
ଐନ୍ -େରାେଗଲେର ରହିଥିେଲ; ଆଉ େସମାେନ େଯପରି ନଗରକୁ
ଆସି ବାର େଦଖା ନ ଯିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଦାସୀ ଯାଇ େସମାନ ୁ
ସ ାଦ େଦଉଥାଏ; ଆଉ େସମାେନ ଯାଇ ଦାଉଦ ରାଜା ୁ ସ ାଦ
େଦଉଥାʼ ି । 18 ମାତ୍ର ଏକ ଯୁବା େସମାନ ୁ େଦଖି ଅବଶାେଲାମ ୁ
ଜଣାଇଲା; ତହଁୁ େସ ଦୁେହଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବହୁ ରୀମେର ଜଣକର
ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କେଲ ଓ ତାହାର ପ୍ର ା ଣ ମଧ୍ୟେର ଏକ କୂପ
ଥିବାରୁ , େସମାେନ ତହିଁ ଭିତରକୁ ଗେଲ। 19 ତହିଁେର ଗୃହିଣୀ
େଗାଟିଏ ଢା ୁ ଣୀ େନଇ କୂପ ମୁଖେର େଦଇ ତହିଁ ଉପେର
ମ ତ ଶସ୍ୟ ବିଛାଇ େଦଲା; ଏଣୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ।
20 ଏଉ ାେର ଅବଶାେଲାମର ଦାସମାେନ େସହି ୀର ଗୃହକୁ ଆସି
ପଚାରିେଲ, “ଅହୀମାସ୍ ଓ େଯାନାଥନ କାହାି ?” ତହିଁେର େସ ୀ
େସମାନ ୁ କହିଲା, “େସମାେନ ନଦୀ ପାର େହାଇ ଗେଲଣି।” ତହଁୁ
େସମାେନ େଖାଜି ନ ପାଇବାରୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ।

21 ଏଣୁ େସମାେନ ଗଲା ଉ ାେର େସ ଦୁଇ ଜଣ କୂପରୁ ବାହାରି
ଦାଉଦ ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜଣାଇେଲ; ଆଉ େସମାେନ
ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନଉଠ,ଶୀଘ୍ର ଜଳପାର େହାଇଯାଅ,
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କାରଣ ଅହୀେଥାଫଲ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ଏପରି ଏପରି ମ ଣା
େଦଇଅଛି।” 22 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଓ ତା ସ ୀ ସମ େଲାକ ଉଠି
ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇଗେଲ;ପ୍ର ଭାତଆଲୁଅସମୟ ପୁବର୍ ରୁ େଯଯ ର୍ ନ
ପାର େହାଇଯାଇ ନ ଥିଲା, ଏପରି ଜେଣ ଅବଶି ରହିଲା ନାହିଁ।

23 ଏଉ ାେର ଅହୀେଥାଫଲ ଆପଣା ମ ଣାନୁସାେର କମର୍ କରା
ନ ଯିବାର େଦଖି ଆପଣା ଗ ର୍ ଭ ସଜାଇ ଉଠି ନିଜ ଗୃହ ଓ ନିଜ
ନଗରକୁ ଗଲା ଓ ଆପଣା ଗୃହ ସମ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ି ଆପଣାକୁ
ଫାଶୀ େଦଲା; ଏରୂ େପ େସ ମଲା, ପୁଣି ଆପଣା ପିତାର କବରେର
କବର ପାଇଲା।

24 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଦାଉଦ ମହନୟିମେର ଉପି ତ େହେଲ। ପୁଣି
ଅବଶାେଲାମ ଓ ତାହାର ସ ୀ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଯ ର୍ ନ
ପାର େହେଲ। 25ଆଉଅବଶାେଲାମ େଯାୟାବବଦଳେରଅମାସା ୁ
େସୖନ୍ୟ ଉପେର ନିଯୁ କଲା। ଏହି ଅମାସା ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ* େଯଥର
ନାମକ ଏକ ବ୍ୟି ର ପୁତ୍ର , େସ ବ୍ୟି େଯାୟାବର ମାତା ସରୁ ୟାର
ଭଗିନୀ, ନାହଶର କନ୍ୟା ଅବୀଗଲ ସହିତ ସହବାସ କରିଥିଲା।
26 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଅବଶାେଲାମ ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର ଛାଉଣି
ାପନ କେଲ।
27 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ମହନୟିମେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ ,

ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ର ା ନିବାସୀ ନାହଶର ପୁତ୍ର େଶାବି ଓ େଲା-
ଦବାର ନିବାସୀ ଅ ୀେୟଲର ପୁତ୍ର ମାଖୀର, ଆଉ େରାଗଲୀମ
ନିବାସୀ ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସ ୟ ଦାଉଦ ଓ ତା ର ସ ୀ
େଲାକମାନ ନିମେ 28 ଶଯ୍ୟା, ପାନପାତ୍ର , ମୃ ି କା ପାତ୍ର , ପୁଣି
ଆହାରାେଥର୍ ଗହମ, ଯବ, ମଇଦା, ଭଜା ଶସ୍ୟ, ଶିମ, ମସୁର ଓ
ଭଜା ବିରି 29 ପୁଣି ମଧୁ, ଦହି, େମଷ ଓ େଗା-େଛନା ଆଣିେଲ;
ତହଁୁ ଦାଉଦ ଓ ତା ସହିତ ଥିବା େଲାକମାେନ ଖାଇେଲ; କାରଣ
େସମାେନ କହିେଲ, “େଲାକମାେନ ପ୍ର ା ରେର କୁ୍ଷଧିତ ଓ ା ଓ
ତୃ ଷିତ େହାଇଥିେବ।”

* 17:25 ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େକେତକ ହ ଲିପିେର ଇଶ୍ମ ାେୟଲୀୟ
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18
ଅବଶାେଲାମ ପରାଜୟ ଓ ହତ୍ୟା

1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ଆପଣା େସୖନ୍ୟମାନ ୁ ଗଣନା କରି
େସମାନ ଉପେର ସହସ୍ର ପତି ଓ ଶତପତିଗଣ ୁ ନିଯୁ କେଲ।
2 ପୁଣି ଦାଉଦ େଯାୟାବ ହ େର େସୖନ୍ୟମାନ ର ତୃ ତୀୟାଂଶ ଓ
େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା, ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର ଅବୀଶୟ ହ େର ତୃ ତୀୟାଂଶ
ଓ ଗାଥୀୟ ଇ ୟ ହ େର ତୃ ତୀୟାଂଶ ସମପର୍ ଣ କରି ପଠାଇେଲ।
ଆଉ ରାଜା େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ନିେଜ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ
ସେ ନି ୟ ଯିବି।” 3 ମାତ୍ର େଲାକମାେନ କହିେଲ, “ଆପଣ ଆମ
ସେ ଯୁ କୁ ଯିେବ ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ମାେନ ପଳାଇେଲ
େସମାେନ ଆ ମାନ ନିମେ ଚି ା କରିେବ ନାହିଁ; କିଅବା
ଆ ମାନ ର ଅେ ର୍ କ ମେଲ େହଁ ଆ ମାନ ନିମେ ଚି ା
କରିେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣ ଆ ମାନ ଦଶ ହଜାର ସମାନ;
ଏେହତୁ ନଗରରୁ ଆ ମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ
ପ୍ର ୁତ ରହିେଲ ଭଲ।” 4 ତହିଁେର ରାଜା େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା ମୁଁ କରିବି।” ଏଉ ାେର ରାଜା
ନଗର ାରର ପା ର୍ େର ଠିଆ େହଲା ସମୟେର ସମ େଲାକ ଶହ
ଶହଓହଜାର ହଜାର େହାଇବାହାରିଗେଲ। 5େସେତେବେଳରାଜା
େଯାୟାବକୁ ଓଅବୀଶୟକୁ ଓଇ ୟକୁଆଜ୍ଞା େଦଇକହିେଲ, “େମାʼ
ଲାଗି େସହି ଯୁବା ଅବଶାେଲାମପ୍ର ତି େକାମଳବ୍ୟବହାରକର।” ପୁଣି
ରାଜା ଅବଶାେଲାମ ବିଷୟେରସମ େସନାପତି ୁ ଏହିଆଜ୍ଞା େଦବା
ସମୟେର ସମ େଲାକ ତାହା ଶୁଣିେଲ।

6ଏହିରୂ େପ େସୖନ୍ୟଦଳଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ଯୁ େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଗେଲ
ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ନାମକ ବନେର ଯୁ େହଲା। 7ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲର
େସୖନ୍ୟଦଳ େସଠାେର ଦାଉଦ ର ଦାସମାନ ସ ୁଖେର ପରା
େହେଲ ଓ େସହି ଦିନ େସଠାେର ମହାସଂହାର େହଲା, ପୁଣି େକାଡ଼ିଏ
ହଜାର େଲାକ ହତ େହେଲ। 8 େଦଶସାରା ଯୁ ବ୍ୟାପିଗଲା; ପୁଣି
େସହି ଦିନ ଖ ଗ୍ର ାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ବନ ଅଧିକ େଲାକକୁ ଗ୍ର ାସ
କଲା।
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9 ଆଉ ଅବଶାେଲାମ ଅକ ାତ୍ ଦାଉଦ ର େସୖନ୍ୟମାନ ୁ
େଭଟିଲା। େସହି ସମୟେରଅବଶାେଲାମଖଚରଉପେରଚଢ଼ିଥିଲା,
େସହି ଖଚର ଏକ ବଡ଼ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷର ଛ ାଛ ି ଶାଖା ତେଳ
ଯିବାରୁ ଅବଶାେଲାମର ମ କ େସହି ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷେର ଅଟକି
ରହିଲା, ତହିଁେର େସ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର ଝୁ ଲିଲା ଓ
ଖଚର ତାହା ତଳୁ ଚାଲିଗଲା। 10 େସେତେବେଳ ଜେଣ ତାହା
େଦଖି େଯାୟାବକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ମୁଁ ଅବଶାେଲାମ ୁ ଅେଲାନ
ବୃକ୍ଷେର ଟ ାଥିବାର େଦଖିଲି!” 11ତହଁୁ େଯାୟାବ ତାହା ଜଣାଇବା
େଲାକ ୁ କହିଲା, “େଦଖ! ତୁ େ ଏହା େଦଖିଲ, ମାତ୍ର କାହିଁକି
ତୁ େ େସଠାେର ତା ୁ ମାରି ଭୂ ମିେର ପକାଇ ନ େଦଲ? ତାହା
କରିଥିେଲ, ମୁଁ ତୁ କୁ ଦଶ ଖ ରୂ ପା* ଓ ଏକ କଟିବ ନ
େଦଇଥାʼ ି ।” 12 ତହିଁେର େସହି ବ୍ୟି େଯାୟାବକୁ କହିଲା,
“ମୁଁ ଆପଣା ଅ ଳିେର ସହସ୍ର ଖ ରୂ ପା† ପ୍ର ା େହେଲ େହଁ
େସହି ରାଜପୁତ୍ର ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ପ୍ର ସାର କରି ନାହିଁ,
କାରଣ ଆ ମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ରାଜା ତୁ କୁ ଓ ଅବୀଶୟକୁ
ଓ ଇ ୟକୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ‘ତୁ େ ମାେନ େକହି ଯୁବା
ଅବଶାେଲାମ ୁ ଶର୍ କରିବ ନାହିଁ।’ 13 ଯଦି ମୁଁ ତାହାର ପ୍ର ାଣ
ବିରୁ େର ବି ାସଘାତକତା କରିଥାʼ ି , େତେବ ତୁ େ ନିେଜ ତ
ଅଲଗା େହାଇ ଠିଆ େହାଇଥାʼ ; କାରଣ ରାଜା ଠାରୁ େକୗଣସି
ବିଷୟ ଗୁ ରେହ ନାହିଁ।” 14 େତେବ େଯାୟାବ କହିଲା, “ମୁଁ
ଏପରି ବିଳ କରି ନ ପାେର।” ତହଁୁ େସ ଆପଣା ହ େର ତିେନାଟି
ବ ର୍ ା େନଇଅବଶାେଲାମଅେଲାନ ବୃକ୍ଷେରଜୀବିତଥାଉଥାଉତାହା
େଦହେର ବି ି ଲା। 15ଏଉ ାେର େଯାୟାବର ଅ ବାହକ ଦଶ ଜଣ
ଯୁବା ଅବଶାେଲାମ ୁ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରି ତାହାକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ
କେଲ।

16 ତହଁୁ େଯାୟାବ ତୂ ରୀ ବଜାେ , େସୖନ୍ୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପ ାତ୍ ଗମନରୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଆସି େଲ; କାରଣ େଯାୟାବ େସୖନ୍ୟମାନ ୁ
ଅଟକାଇଲା। 17 ଆଉ େସୖନ୍ୟମାେନ ଅବଶାେଲାମ ୁ େନଇ

* 18:11 ୧୧୦ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା † 18:12 11 କିେଲା ରୂ ପା
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ବନ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଗ ର୍ େର ପକାଇ ତାହା ଉପେର ଏକ ବଡ଼
ପ୍ର ରରାଶି କେଲ; ତହଁୁ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ଆପଣା ତ ୁକୁ ଗେଲ।
18 ଅବଶାେଲାମ ବି ଥିବା େବେଳ ରାଜା ର ତଳଭୂ ମିେର ଏକ

ନିମର୍ ାଣ କରି ଆପଣା ପାଇଁ ାପନ କରିଥିଲା; କାରଣ େସ
କହିଥିଲା, “େମାʼ ନାମ ରଣେର ରଖିବାକୁ େମାହର ପୁତ୍ର ନାହିଁ;”
ଏେହତୁ େସ ଆପଣା ନାମାନୁସାେର େସହି ର ନାମ ରଖିଲା;
େସହି ଦିନଠାରୁ ଅ◌ାଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଅବଶାେଲାମର ରଣାଥର୍ କ
େବାଲି ତହିଁର ନାମ ରହିଅଛି।

ଅବଶାେଲାମର ମୃତୁୁ ୍ୟ ସ ାଦ
19 ଏଉ ାେର ସାେଦାକର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ

କିପରି ରାଜା ର ଶତମାନ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା େଦଇଅଛି , ଏହି
ସୁସ ାଦ ତା ନିକଟକୁ େନବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏେବ େଦୗଡ଼ି ଯାଏ।”
20 ତହିଁେର େଯାୟାବ ତାହା ୁ କହିଲା, “ଆଜି ତୁ େ
ସୁସ ାଦବାହକ େହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦିନ ସୁସ ାଦ େନବ;
ରାଜା ପୁତ୍ର ମରିଅଛି, ଏେହତୁ ଆଜି ତୁ େ ସୁସ ାଦ େନବ
ନାହିଁ।” 21 େତେବ େଯାୟାବ କୂଶୀୟ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଯାହା
େଦଖିଅଛ, ତାହା ତୁ େ ରାଜା ୁ ଯାଇ ଜଣାଅ।” ଏଥିେର କୂଶୀୟ
େଯାୟାବକୁ ପ୍ର ଣାମ କରି େଦୗଡ଼ିଲା। 22 ତହଁୁ ସାେଦାକର ପୁତ୍ର
ଅହୀମାସ୍ ପୁନବର୍ ାର େଯାୟାବ ୁ କହିଲା, “ଯାହାେହଉ, ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସହି କୂଶୀୟର ପେଛ େଦୗେଡ଼।” ତହିଁେର
େଯାୟାବ କହିଲା, “େମାʼ ପୁତ୍ର , ତୁ େ କାହିଁକି େଦୗଡ଼ିବ, କାରଣ
େସହି ସ ାଦ ପାଇଁ ତୁ େ ତ େକୗଣସି ପୁର ାର ପାଇବ ନାହଁ?”
23 ମାତ୍ର େସ କହିଲା, “ଯାହାେହଉ, ମୁଁ େଦୗଡ଼ୁଅଛି।” ତହିଁେର
େଯାୟାବ ତାହାକୁ କହିଲା, “େଦୗଡ଼।” ତହଁୁ ଅହୀମାସ୍ ପ୍ର ା ର-ପଥ
େଦଇ େଦୗଡ଼ି କୂଶୀୟକୁ ପଛେର ପକାଇ ଗଲା।

24 ଏହି ସମୟେର ନଗରର ାର ୟର ମଧ୍ୟ ାନେର ଦାଉଦ
ବସି ଥିେଲ; ଏଥିେରପ୍ର ହରୀ ାରଛାତରକା ଉପରକୁ ଯାଇ ଅନାଇ
େଦଖେ , େଦଖ, ଜେଣ େଲାକ ଏକାକୀ େଦୗଡ଼ି ଆସୁଅଛି। 25 ତହଁୁ
ପ୍ର ହରୀ ଉ ରେର ରାଜା ୁ ତାହା ଜଣାେ , ରାଜା କହିେଲ, “ଯଦି
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େସ ଏକାକୀ ଅଛି, େତେବ ତାହା ମୁଖେର ସୁସ ାଦ ଅଛି।” ଏଥିେର
େସ ଆସୁ ଆସୁ ସହରର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହଲା। 26ଏଉ ାେର ପ୍ର ହରୀ
ଆଉ ଜଣକୁ େଦୗଡ଼ି ଆସୁଥିବାର େଦଖିଲା; ତହିଁେର ପ୍ର ହରୀ
ଉ ରେର ାରୀକୁ ଡାକି କହିଲା, “େଦଖ, ଆଉ ଜେଣ ଏକାକୀ
େଦୗଡ଼ି ଆସୁଅଛି।” ତହିଁେର ରାଜା କହିେଲ, “େସ ମଧ୍ୟ ସୁସ ାଦ
ଆଣୁଅଛି।” 27 ଏଥିେର ପ୍ର ହରୀ କହିଲା, “ପ୍ର ଥମ େଲାକର େଦୗଡ଼
ସାେଦାକର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍ ର େଦୗଡ଼ ପରି େମାହର େବାଧ ହୁ ଏ।”
େତେବ ରାଜା କହିେଲ, “େସ ଭଲ େଲାକ, େସ ଭଲ ସ ାଦ େନଇ
ଆସୁଅଛି।”

28 େସେତେବେଳ ଅହୀମାସ୍ ଡାକ ପକାଇ ରାଜା ୁ କହିଲା, “ସବୁ
ମ ଳ।” ତହଁୁ େସ ରାଜା ର ସ ୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ କରି
କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ପରେମ ର ଧନ୍ୟ, େମାହର ପ୍ର ଭୁ
ମହାରାଜ ବିରୁ େର େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ହ ଉଠାଇଥିେଲ,
େସମାନ ୁ େସ ସମପର୍ ଣ କରିେଦଇଅଛି ।” 29 ତହିଁେର ରାଜା
କହିେଲ, “େସ ଯୁବା େଲାକ ଅବଶାେଲାମର ମ ଳ ତ?” ତହଁୁ
ଅହୀମାସ୍ ଉ ର କଲା, “େଯାୟାବ ମହାରାଜ ଦାସକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଆପଣ ଦାସ େମାେତ ପଠାଇବା େବେଳ ମହାେଲାକ ଗହଳି
େଦଖିଲି, ମାତ୍ର କଅଣ େହଲା, ତାହା ଜାଣି ନାହିଁ।” 30 ଏଥିେର
ରାଜା କହିେଲ, “ଏଆେଡ଼ ଆସି ଠିଆ ହୁ ଅ।” ତହଁୁ େସ ଏଆେଡ଼ ଯାଇ
ଠିଆ େହଲା।

31 ଏଥିମଧ୍ୟେର େଦଖ, େସହି କୂଶୀୟ ପହି କହିଲା, “େମାʼ
ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ପାଇଁ ସୁସ ାଦ ଅଛି; କାରଣ େଯଉଁମାେନ
ଆପଣ ବିରୁ େର ଉଠିଥିେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି େସହି ସମ ଠାରୁ
ପରିେଶାଧ େନଇଅଛି ।” 32 ତହିଁେର ରାଜା େସହି କୂଶୀୟ ୁ
ପଚାରିେଲ, “େସହି ଯୁବା େଲାକ ଅବଶାେଲାମର ମ ଳ ତ?”
ତହିଁେର କୂଶୀୟ ଉ ର କଲା, “େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ଶତଗଣ
ଓ ଆପଣ ର ଅମ ଳ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ଆପଣ
ବିରୁ େର ଉଠି , େସମାେନ ସମେ େସହି ଯୁବା େଲାକ ପରି
େହଉ ୁ।” 33 ତହିଁେର ରାଜା ଅତି କି ତ େହାଇ ନଗର ାର-
ଉପରି େକାଠରିକୁ ଯାଇ େରାଦନ କେଲ; ପୁଣି େସ ଯାଉ ଯାଉ
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ଏପରି କହିେଲ, “ହାୟ ଆ ର ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ! ଆ ର ପୁତ୍ର ,
ଆ ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ! ହୁ ଏତ ତୁ ବଦେଳ ଆେ ମରିଥାʼ ୁ,
ହାୟ ଅବଶାେଲାମ! ଆ ର ପୁତ୍ର , ଆ ର ପୁତ୍ର !”

19
ଦାଉଦ ୁ େଯାୟାବ ଅନୁେଯାଗ

1 ଏଥିଉ ାେର େକହି େଯାୟାବକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ରାଜା
ଅବଶାେଲାମ ନିମେ େରାଦନ ଓ େଶାକ କରୁ ଅଛି ।” 2ଏଣୁ େସହି
ଦିବସର ଜୟ ସକଳ େସୖନ୍ୟମାନ ପ୍ର ତି େଶାକଜନକ େହଲା;
କାରଣ ରାଜା ଆପଣା ପୁତ୍ର ବିଷୟେର େରାଦନ କରୁ ଅଛି , ଏହା
େଲାକମାେନ େସହି ଦିନ ଶୁଣିେଲ। 3 ପୁଣି ଯୁ େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ପଳାଇବା
େବେଳ େଲାକମାେନ େଯପରି ଲି ତ େହାଇ େଚାର ପରି ଚାଲି ,
େସପରି େସହି ଦିନ େଚାର ପରି େସୖନ୍ୟମାେନ ନଗରେର ପ୍ର େବଶ
କେଲ। 4 ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମୁଖ ଢାି େଲ, ପୁଣି ରାଜା
ଉ ରେର କା ି କହିେଲ, “ହାୟ ଆ ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ, ହାୟ
ଅବଶାେଲାମ, ଆ ପୁତ୍ର , ଆ ପୁତ୍ର ।” 5 ଏଉ ାେର େଯାୟାବ
ଗୃହ ଭିତରକୁ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “େଯଉଁମାେନ
ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନ ଓ ଆପଣ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣର ଜୀବନ
ଓ ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ଜୀବନ ଓ ଆପଣ ଉପପ ୀମାନ ଜୀବନ
ରକ୍ଷା କେଲ, ଆପଣ ଆଜି ନିଜର େସହି ସମ ଦାସ ୁ ଲି ତ
କରିଅଛି ; 6 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆପଣ ୁ ଘୃଣା କରୁ ଅଛି ,
ଆପଣ େସମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛି ଓ େଯଉଁମାେନଆପଣ ୁ େପ୍ର ମ
କରୁ ଅଛି , ଆପଣ େସମାନ ୁ ଘୃଣା କରୁ ଅଛି । େଯେହତୁ ଆପଣ
ଆଜି ଜଣାଇ ଅଛି େଯ, ଅଧିପତିମାେନ ଓ ଦାସମାେନ ଆପଣ
ପ୍ର ତି କିଛି ନୁହି ;କାରଣ ମୁଁ ଆଜି େଦଖୁଅଛି େଯ,ଯଦି ଅବଶାେଲାମ
ବି ଥାʼ ା ଓ ଆେ ସମେ ଆଜି ମରିଥାʼ ୁ, େତେବ ଆପଣ
ଦୃି େର ଭଲ େହାଇଥାʼ ା। 7 ଏଣୁ ଏେବ ଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଇ
ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଦୟାେର କଥା କହ ;ୁ କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନାମେର ଶପଥ କରୁ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ନ ଯାʼ ି , େତେବ
ଏହି ରାତି୍ର ଆପଣ ସହିତ ଜେଣ େହଁ ରହିବ ନାହିଁ; ଆଉ
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ଆପଣ େଯୗବନକାଳ ଠାରୁ ବ ର୍ ମାନ ପଯର୍ ୍ୟ େଯେତ ଅମ ଳ
ଆପଣ ୁ ଘଟିଅଛି, େସ ସବୁରୁ ହିଁ ଏହି ଅମ ଳ ଆପଣ ପ୍ର ତି
ଅଧିକ େହବ।” 8 ତହିଁେର ରାଜା ଉଠି ନଗର- ାରେର ବସି େଲ।
େସେତେବେଳ ସମ େଲାକ ୁ କୁହାଗଲା, େଦଖ, ରାଜା ନଗର-
ାରେର ବସି ଅଛି ; ତହଁୁ ସମ େଲାକ ରାଜା ସ ୁଖକୁ ଆସି େଲ।
ଏଥିମଧ୍ୟେର ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା

ତ ୁକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିେଲ।
ଦାଉଦ ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ

9 ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ସମ େଲାକ
ପର ର କଳହ କରି କହୁ ଥିେଲ, “ରାଜା ଆ ମାନ ଶତମାନ
ହ ରୁ ଆ ମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ହ ରୁ
ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିଥିେଲ ଏେବ େସ ଅବଶାେଲାମ ଭୟେର
େଦଶରୁ ପଳାଇଅଛି । 10 ପୁଣି ଆେ ମାେନ େଯଉଁ ଅବଶାେଲାମ ୁ
ଆପଣାମାନ ଉପେର ଅଭିଷି କରିଥିଲୁ, େସ ଯୁ େର ମରିଅଛି।
ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ରାଜା ୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ବିଷୟେର
କାହିଁକି ତୁ ନି େହାଇ ରହିଅଛ?” 11 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ରାଜା
ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନ ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯିହୁ ଦାର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ କୁହ, ‘ରାଜା ୁ
ତା ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲର କଥା ତା ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲାଣି, ଏନିମେ ରାଜା ୁ ତା ଗୃହକୁ େଫରାଇଆଣିବା
ପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ପଛଘୁ ା େହଉଅଛ? 12 ତୁ େ ମାେନ
ଆ ର ଭ୍ର ାତା, ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ଅି ଓ ଆ ର ମାଂସ; େତେବ
ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ରାଜା ୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଛଘୁ ା
େହଉଅଛ?’ 13 ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ଅମାସା ୁ କୁହ, ‘ତୁ େ କି ଆ ର
ଅି ଓ ଆ ର ମାଂସ ନୁହଁ? ଯଦି ତୁ େ େଯାୟାବ ପଦେର ନିତ୍ୟ
ଆ ସାକ୍ଷାତେର େସନାପତି ନ ହୁ ଅ, େତେବ ପରେମ ର ଆ କୁ
େସହି ଦ , ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ େଦଉ ।ୁ’ ” 14 ଏହିରୂ େପ େସ
ଯିହୁ ଦାର ସମ େଲାକ ହୃ ଦୟକୁ ଜଣକର ହୃ ଦୟ ତୁ ଲ୍ୟ ଜୟ
କେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ରାଜା ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ
କହିେଲ, “ଆପଣ ଓ ଆପଣ ସମ ଦାସ େଫରି ଆସ ୁ।”
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15 ତହଁୁ ରାଜା େଫରି ଯ ର୍ ନ ପଯର୍ ୍ୟ ଗେଲ, ତହିଁେର ଯିହୁ ଦାର
େଲାକମାେନ ରାଜା ୁ େଭଟିବା ନିମେ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ କୁ ଯାଇ ଯ ର୍ ନ
ପାର କରି ରାଜା ୁ ଆଣିେଲ। 16 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ରାଜା ୁ
ସାକ୍ଷାତକରିବାପାଇଁ ବହୁ ରୀମ ନିବାସୀ େଗରାର ପୁତ୍ର ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ
ଶିମୀୟି ଶୀଘ୍ର ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାନ ସ େର ଆସି ଲା। 17 ପୁଣି
ତାହା ସେ ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ ଏକ ସହସ୍ର େଲାକ ଥିେଲ, ଆଉ
ଶାଉଲ ଗୃହରଦାସସୀବଃଓତା ରପ ର ପୁତ୍ର ଓ େକାଡ଼ିଏଦାସ
ତା ସ େର ଥିେଲ। େସମାେନ ରାଜା ସାକ୍ଷାତେର ଯ ର୍ ନେର
ପଶି ପାର େହାଇଗେଲ।

ଶତ ନିମେ ରାଜକ୍ଷମା
18 େସେତେବେଳ େସମାେନ ରାଜା ର ପରିବାରବଗର୍ ୁ ପାର

କରିବା ପାଇଁ ଓ ତା ଦୃି େର ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ ତାହା କେଲ।
ଏଣୁ ରାଜା ଯ ର୍ ନ ପାର େହବା ସମୟେର େଗରାର ପୁତ୍ର ଶିମୀୟି
ରାଜା ସ ୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। 19 ଆଉ ଶିମୀୟି ରାଜା ୁ
କହିଲା, “େମାʼ ପ୍ର ଭୁ , େମାହର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କର ,ୁ ଅବା
େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦିନ ଆପଣ
ଦାସ ଅବାଧ୍ୟତାପୂବର୍ କ ଯାହା କରିଅଛି, ତାହା ଆପଣ ରଣ ନ
କର ୁ, ମହାରାଜ ତାହା ଆପଣା ମନକୁ ନ େନଉ ।ୁ 20 କାରଣ
ଆପଣ ଦାସ ମୁଁ େଯ ପାପ କରିଅଛି, ଏହା ଜାେଣ; ଏେହତୁ
େଦଖ ,ୁ େଯାେଷଫର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଥେମ ମୁଁ ଆଜି
େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜା ୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଲି।” 21 ମାତ୍ର
ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର ଅବୀଶୟ ଉ ର କରି କହିଲା, “ଶିମୀୟି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅଭିଷି ୁ ଶାପ େଦଇଅଛି, ଏହି କାରଣରୁ କି ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ
େହବ ନାହିଁ?” 22 ଏଥିେର ଦାଉଦ କହିେଲ, “େହ ସରୁ ୟାର
ପୁତ୍ର ଗଣ, ତୁ ମାନ ସହିତ ଆ ର ବିଷୟ କʼଣ େଯ, ତୁ େ ମାେନ
ଆଜି େମାର ବିପକ୍ଷ େହଉଅଛ? ଆଜି ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର କʼଣ
କାହାରି ପ୍ର ାଣଦ େହବ? ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜା ଅେଟ,
ଏହା କʼଣ ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ?” 23 ତହଁୁ ରାଜା ଶିମୀୟି ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମରିବ ନାହିଁ।” ପୁଣି ରାଜା ତାହା ନିକଟେର ଶପଥ
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କେଲ। 24 ଏଉ ାେର ଶାଉଲ େପୗତ୍ର ମଫୀେବାଶତ୍ ରାଜା ୁ
ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଲା; ଆଉ ରାଜା ପ୍ର ାନ କରିବା ଦିନଠାରୁ
କୁଶଳେର ଗୃହକୁ ଆସି ବା ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ମଫୀେବାଶତ୍ ଆପଣା ପାଦ
ପରି ାର କରି ନ ଥିଲା, କି ଦାଢ଼ି େକ୍ଷୗର େହାଇ ନ ଥିଲା, କିଅବା
ଆପଣାବ େଧୗତକରିନ ଥିଲା। 25 ପୁଣି େସରାଜା ୁ େଭଟିବାପାଇଁ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସେ , ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମଫୀେବାଶତ୍ ,
ତୁ େ କାହିଁକି େମାʼ ସ େର ଗଲ ନାହିଁ?” 26 ତହିଁେର େସ
ଉ ର କଲା, “େହ େମାହର ପ୍ର େଭା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦାସ ତ
େଛାଟା, ‘ଗ ର୍ ଭ ସଜାଇ ତାହା ଉପେର ଚଢ଼ି ମହାରାଜ ନିକଟକୁ
ଯିବା ପାଇଁ େମାହର ମନ ଥିଲା,’ ମାତ୍ର େମାହର ଦାସ େମାେତ
ପ୍ର ବ ନା କଲା। 27 ଆହୁ ରି େମାହର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ନିକଟେର
େସ ଆପଣ ଏହି ଦାସର ଅପମାନ କରିଅଛି; ମାତ୍ର େମାହର ପ୍ର ଭୁ
ମହାରାଜ ପରେମ ର ଦୂତ ତୁ ଲ୍ୟ; ଏଣୁ ଆପଣ ଦୃି େର ଯାହା
ଭଲ, ତାହା କର ୁ। 28 େମାହର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ସାକ୍ଷାତେର
େମାʼ ପିତୃ ବଂଶ ସମେ ନିତା ମୃତୁ ୍ୟର େଯାଗ୍ୟ ଥିେଲ; ତଥାପି
ଆପଣ ଆପଣ ର ଏହି ଦାସକୁ ନିଜ େମଜେର େଭାଜନକାରୀ
େଲାକମାନ ସ େର ାନ େଦେଲ। ଏେହତୁ ଏେବ ମହାରାଜ
ନିକଟେର ଆଉ କ୍ର ନ କରିବା ପାଇଁ େମାହର େକଉଁ ଅଧିକାର
ଅଛି?” 29ତହିଁେରରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆପଣା ବିଷୟ
ଆଉ କାହିଁକି କହୁ ଅଛ? ମୁଁ କହୁ ଅଛି, ତୁ େ ଓ ସୀବଃ େସହି
ଭୂ ମି ବାି ନିଅ।” 30 ତହଁୁ ମଫୀେବାଶତ୍ ରାଜା ୁ କହିଲା, “େହଉ,
େମାହର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ତ କୁଶଳେର ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସି େଲଣି,
େତେବ େସ ସବୁ େନଉ।” 31 ଏଉ ାେର ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସ ୟ
େରାଗଲୀମରୁ ଆସି ଲା ଓ େସ ରାଜା ୁ ଯ ର୍ ନ ନଦୀ ପାର କରାଇ
େନବା ପାଇଁ ତା ସେ ଯ ର୍ ନକୁ ପାର େହାଇଗଲା। 32 େସହି
ବସ ୟ ଅଶୀ ବଷର୍ ବୟ ଅତି ବୃ େଲାକ ଥିଲା; ଆଉ େସ
ଅତି ଧନୀ େଲାକ ଥିବାରୁ ରାଜା ମହନୟିମେର ଥିବା େବେଳ ତା ୁ
ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ର ୀ େଯାଗାଇଥିଲା। 33 ପୁଣି ରାଜା ବସ ୟ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ େମାʼ ସେ ପାର େହାଇ ଆସ, ମୁଁ ତୁ କୁ ଯିରୂ ଶାଲମେର
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ଆପଣା ସେ ପ୍ର ତିପାଳନ କରିବି।” 34ଏଥିେର ବସ ୟ ରାଜା ୁ
କହିଲା, “େମାହର ପରମାୟୁ ବଷର୍ ର ଆଉ େକେତ ଦିନ ଅଛି େଯ,
ମୁଁ ମହାରାଜ ସେ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଯିବି? 35ଆଜି ମୁଁ ଅଶୀ ବଷର୍
ବୟ ; ମୁଁ କʼଣ ଭଲ ଓ ମ ର ପ୍ର େଭଦ କରିପାେର? ଆପଣ
ଦାସ ମୁଁ ଯାହା େଭାଜନ କି ପାନ କେର, କʼଣତହିଁରଆ ାଦ ପାଇ
ପାେର? ମୁଁ କି ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକାମାନ ର ଆଉ ଶୁଣି ପାେର?
େତେବ କାହିଁକି ଆପଣ ଦାସ େମାହର ାମୀ ମହାରାଜ ପ୍ର ତି
ଭାର ରୂ ପ େହବ? 36 ଆପଣ ଦାସ େକବଳ ଯ ର୍ ନ ପାର
େହାଇ ମହାରାଜ ସେ ଯିବ; ଆଉ ମହାରାଜ ତହିଁ ପାଇଁ
କାହିଁକି େମାେତ ଏପରି ପୁର ାର େଦେବ? 37 ମୁଁ େଯପରି
ନିଜ ନଗରେର େମାର ପିତା ଓ େମାʼ ମାତା କବର ନିକଟେର
ମରିବି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଦାସକୁ େଫରି ଯିବାକୁ ଅନୁମତି
େଦଉ ।ୁ ମାତ୍ର ଆପଣ ଦାସ କିମ୍ ହମ୍ କୁ େଦଖ ;ୁ େସ େମାହର
ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ସେ ପାର େହାଇଯାଉ, ଆଉଆପଣ ଦୃି େର
ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା ପ୍ର ତି ତାହା କର ।ୁ” 38 ଏଥିେର ରାଜା
ଉ ର କେଲ, “କିମ୍ ହମ୍ େମାʼ ସେ ପାର େହାଇଯିବ, ଯାହା
ତୁ କୁ ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା ମୁଁ ତାହା ପ୍ର ତି କରିବି; ପୁଣି ତୁ େ
େମାʼ ଉପେର େଯଉଁ ଭାର େଦବାକୁ ମେନାନୀତ କରିବ, ତାହା ମୁଁ
ତୁ ନିମେ କରିବି।” 39 ଏଉ ାେର ସମ େଲାକ ଯ ର୍ ନ ପାର
େହେଲ, ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପାର େହେଲ; ପୁଣି ରାଜା ବସ ୟ ୁ
ଚୁ ନ କରି ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ; ତହଁୁ ବସ ୟ ଆପଣା ାନକୁ
େଫରିଗଲା। 40 ଏହିରୂ େପ ରାଜା ପାର େହାଇ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ କୁ ଗେଲ
ଓ କିମ୍ ହମ୍ ତା ସେ ପାର େହାଇଗଲା; ପୁଣି ଯିହୁ ଦାର ସମ
େସୖନ୍ୟ, ଏବଂ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅେ ର୍ କ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଜା ୁ େଘନି
ଆସି େଲ। 41 ଏଥିେର େଦଖ, ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ରାଜା
ନିକଟକୁ ଆସି ରାଜା ୁ କହିେଲ, “ଆ ମାନ ଭ୍ର ାତୃ ବଗର୍ ଯିହୁ ଦା-
େଲାେକ କାହିଁକି ଆପଣ ୁ େଚାରି କରି େନେଲ,ଆଉ ମହାରାଜ ୁ
ଓ ତା ପରିଜନବଗର୍ ୁ ଓ ଦାଉଦ ସେ ତା ର ସମ େଲାକ ୁ
ଯ ର୍ ନ ପାର କରି ଆଣିେଲ? େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ର ସମ
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େଲାକ ତା ସ େର ଥିେଲ।” 42 ତହଁୁ ଯିହୁ ଦାର ସମ େଲାକ
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ ଉ ର କେଲ, “ରାଜା ତ ଆ ମାନ ର
ନିକଟ-କୁଟୁ ; େତେବ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟେର େକ୍ର ାଧ
କରୁ ଅଛ? ଆେ ମାେନ କʼଣ ରାଜା ର କିଛି ଖାଇଅଛୁ? ଅବା
େସ କʼଣ ଆ ମାନ ୁ କିଛି େଭଟି େଦଇଅଛି ?” 43 ତହିଁେର
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦା-େଲାକମାନ ୁ ଉ ର କରି କହିେଲ,
“ରାଜା ଠାେର ଆ ମାନ ର ଦଶ ଅଂଶ ଅଧିକାର ଅଛି, କାରଣ
ଦଶ େଗା ୀର ସ କର୍ ରାଜା ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଦାଉଦ ଠାେର
ତୁ ମାନ ଅେପକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ଅଧିକାର ଅଧିକ; େତେବ
ଆ ମାନ ରାଜା ୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ପରାମଶର୍
ପ୍ର ଥେମ ନ େନଇ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଆ ମାନ ୁ ତୁ କଲ?”
ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ବାକ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଯିହୁ ଦା େଲାକମାନ
ବାକ୍ୟ ଅଧିକ କେଠାର େହଲା।

20
େଶବଃର ବିେଦ୍ର ାହ

1 େସହି ସମୟେର ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ ବିଖି୍ର ର ପୁତ୍ର େଶବଃ ନାମେର
ଜେଣ ଅସୁବିଧା ସୃି କାରୀ େଲାକ େସଠାେର ଥିଲା; ପୁଣି େସ
ତୂ ରୀ ବଜାଇ କହିଲା, “ଦାଉଦଠାେର ଆ ମାନ ର େକୗଣସି
ଅଂଶ ନାହିଁ, କିଅବା ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଠାେର ଆ ମାନ ର ଅଧିକାର
ନାହିଁ; େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ ଚାଲ।”
2 ତହିଁେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଦାଉଦ ର ପ ାତ୍ ଗମନରୁ
େଫରି ବିଖିି୍ର ର ପୁତ୍ର େଶବଃର ପ ାତ୍ ଗମନକେଲ; ମାତ୍ର ଯ ର୍ ନଠାରୁ
ଯିରୂ ଶାଲମ ପଯର୍ ୍ୟ ଯିହୁ ଦା-େଲାକମାେନ ଆପଣା ରାଜା ଠାେର
ଆସ ରହିେଲ।

3 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ଯିରୂ ଶାଲମର ଆପଣା ପ୍ର ାସାଦକୁ ଆସି େଲ;
ପୁଣି ରାଜା ଆପଣାର େଯଉଁ ଦଶ ଉପପ ୀ ୁ ପ୍ର ାସାଦ ଜଗିବାକୁ
ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିେଲ, େସମାନ ୁ ପ୍ର ହରୀ-ଗୃହେର ରଖି ଖାଦ୍ୟ
େଯାଗାଇେଲ, ମାତ୍ର େସମାନ ସହିତ ସହବାସ କେଲ ନାହିଁ।
ଏଣୁ େସମାେନ ମରଣ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ରୁ େହାଇ ବିଧବା ପରି
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ରହିେଲ। 4 ଏଉ ାେର ରାଜା ଅମାସା ୁ କହିେଲ, “ତିନି ଦିନ
ମଧ୍ୟେର ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାନ ୁ ଡକାଇ େମାʼ ଠାେର ଏକତ୍ର କର
ଓ ତୁ େ ମଧ୍ୟ ଉପି ତ ହୁ ଅ।” 5 ତହିଁେର ଅମାସା ଯିହୁ ଦାର
େଲାକମାନ ୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଗଲା; ମାତ୍ର େସ ରାଜା
ଦ ନିରୂ ପିତ ସମୟରୁ ଅଧିକ ବିଳ କଲା। 6 ତହିଁେର ଦାଉଦ
ଅବୀଶୟକୁ କହିେଲ, “ଏେବ ଅବଶାେଲାମ ଅେପକ୍ଷା ବିଖିି୍ର ର ପୁତ୍ର
େଶବଃ ଆ ମାନ ର ଅଧିକ ଅନି କରିବ; ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ
ଦାସମାନ ୁ ଓ େସୖନ୍ୟମାନ ୁ େନଇ ତାହାର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଅ,
େନାହିେଲ େସ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ େକୗଣସି େକୗଣସି ନଗରକୁ ଯାଇ
ଆ ମାନ ଦୃି ରୁ ପଳାଇବ।” 7 ଏଣୁ େଯାୟାବର େଲାକ ଓ
କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟ େଲାକ ଓ ସମ ବୀର େଲାକମାେନ
ତାହା ପଛେର ବାହାରିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ବାହାରି
ବିଖିି୍ର ର ପୁତ୍ର େଶବଃର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 8 େସମାେନ
ଗିବୀେୟାନ୍ ବୃହତ ପ୍ର ର ନିକଟେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ଅମାସା
େସମାନ ର ନିକଟକୁ ଆସି େଲ। େସହି ସମୟେର େଯାୟାବ
ଆପଣା ପରିହିତ ଯୁ ବ ଭିଡ଼ି ପି ି ଥିଲା, ତହିଁ ଉପେର ଏକ
କଟିବ ନ ଓ େକାଷାବ ଖ ତାହାର କଟିେଦଶେର ବ ା ଥିଲା;
ପୁଣି େସ ଯାଉ ଯାଉ ତାହା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। 9 ଏଥିେର େଯାୟାବ
ଅମାସା ୁ ପଚାରିଲା, “କି ଭାଇ, ସବୁ ମ ଳ ତ?” ତହଁୁ େଯାୟାବ
ଅମାସା ୁ ଚୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ େର ତାହାର ଦାଢ଼ି
ଧରିଲା। 10ମାତ୍ର େଯାୟାବର ବାମ ହ େର ଥିବା ଖ ପ୍ର ତି ଅମାସା
କିଛି ମେନାେଯାଗ କଲା ନାହିଁ; ତହଁୁ େଯାୟାବ େସହି ଖ େର
ତାହାର ଉଦରକୁ ଆଘାତ କରି ତାହାର ଅ ବୁଜୁଳି କାଢ଼ି ଭୂ ମିେର
ପକାଇେଦଲା, େସ ି ତୀୟ ଥର ଆଘାତ କଲା ନାହିଁ; ତହିଁେର
ହିଁ େସ ମଲା। ଏଉ ାେର େଯାୟାବ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟ
ବିଖିି୍ର ର ପୁତ୍ର େଶବଃର ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ।

11ଏଥିମଧ୍ୟେର େଯାୟାବର ଜେଣ େଲାକ ତାହା ନିକଟେର ଠିଆ
େହାଇ କହିଲା, “େଯ େଯାୟାବକୁ ଭଲ ପାଏ ଓ େଯ ଦାଉଦ ର
ପକ୍ଷ, େସ େଯାୟାବର ପେଛ ଯାଉ।” 12 େସସମୟେର ଅମାସା
ରା ା ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ର େର ଲଟ୍ ପଟ୍ େହାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି
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େସହି ମନୁଷ୍ୟ ସମ େଲାକ ୁ ଠିଆ େହବାର େଦଖି ଅମାସା ୁ
ରା ାରୁ େକ୍ଷତ୍ର କୁ େନଇଗଲା, ଆଉ େଯେତ େଲାକ ତାହା ନିକଟ
େଦଇ ଆସି େଲ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ୁ ଠିଆ େହବାର େଦଖେ , େସ ତାହା
ଉପେର ଖେ ବ ପକାଇେଦଲା। 13 ଅମାସା ରା ାରୁ ବାହର
କରାଯାʼେ , ସମ େଲାକ ବିଖିି୍ର ର ପୁତ୍ର େଶବଃରପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା
ପାଇଁ େଯାୟାବର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ। 14 ଏଉ ାେର େଯାୟାବ
ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ବଂଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଆେବଲ୍ ଓ େବଥ୍ ମାଖା
ଓ ସମ େବରୀମ୍ ଅ ଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଗମନ କଲା; ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ଏକତି୍ର ତ େହେଲ, ମଧ୍ୟ ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଗମନ
କେଲ। 15 ପୁଣି େସମାେନ ଆସି େବଥ୍ -ମାଖାି ତ ଆେବଲ୍ େର
େଶବଃ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କେଲ ଓ ନଗର ନିକଟେର ଓ ଗଡ଼-ପାେଚରୀ
ନିକଟେର ଏକ ଢିପିନିମ ତ େହଲା; ତହିଁେର େଯାୟାବର ସହିତ
ଥିବା ସମ େସୖନ୍ୟ ପାେଚରୀ ଭୂ ମିସାତ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାି ବାକୁ
ଲାଗିେଲ।

16 େସେତେବେଳ ନଗର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବୁି ମତୀ ୀ ଡାକି
କହିଲା, “ଶୁଣ, ଶୁଣ! ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େଯାୟାବକୁ ଏହି
ାନକୁ ଆସି ବାକୁ କୁହ, େଯପରି ମୁଁ ତା ସହିତ କଥାବା ର୍ ା
କରିପାେର।” 17ତହଁୁ େସତାହା ନିକଟକୁଆସେ , େସ ୀପଚାରିଲା,
“ଆପଣ କʼଣ େଯାୟାବ?” େସ ଉ ର କଲା, “ହଁ।” େତେବ
େସ ୀ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଆପଣା ଦାସୀର କଥା ଶୁଣ ୁ।” େସ
ଉ ର କଲା, “ମୁଁ ଶୁଣୁଅଛି।” 18 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ପୂବର୍ କାଳେର
େଲାକମାେନ କହୁ ଥାʼ ି , ‘େଲାେକ ଆେବଲ୍ େର ଅବଶ୍ୟ ପରାମଶର୍
ପଚାରିେବ,’ଆଉଏହିରୂ େପକାଯର୍ ୍ୟ ସମା େହବ। 19 ମୁଁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ଶା ଓ ବି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ; ଆପଣ ଏକ
ନଗରକୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏକ ମାତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ
େଚ ା କରୁ ଅଛି ; ଆପଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଧିକାରକୁ କାହିଁକି ଗ୍ର ାସ
କରିେବ?” 20 ଏଥିେର େଯାୟାବ ଉ ର କରି କହିଲା, “ଏହା ଦୂର
େହଉ, ମୁଁ େଯ ଗ୍ର ାସ କରିବି କି ବିନାଶ କରିବି, ତାହା େମାʼ ଠାରୁ ଦୂର
େହଉ। 21କଥା େସପରି ନୁେହଁ; ମାତ୍ର ବିଖିି୍ର ର ପୁତ୍ର େଶବଃ ନାମେର
ଜେଣ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶୀୟ େଲାକ ଦାଉଦ ରାଜା
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ପ୍ର ତିକୂଳେରଆପଣା ହ ଉଠାଇଅଛି; େକବଳ ତା ୁ ସମପ ଦିଅ,
ତହିଁେର ମୁଁ ଏ ନଗରରୁ ପ୍ର ାନ କରିବି।” ତହଁୁ େସ ୀ େଯାୟାବକୁ
କହିଲା, “େଦଖ ,ୁ ପ୍ର ାଚୀର େଦଇତାହାର ମ କଆପଣ ନିକଟକୁ
ପକାଯିବ।” 22ଏଉ ାେର େସ ୀ ଆପଣା ବୁ ି େର ସମ େଲାକ
ନିକଟକୁ ଗଲା। ତହଁୁ େଲାକମାେନ ବିଖିି୍ର ର ପୁତ୍ର େଶବଃର ମ କ
କାଟି େଯାୟାବ ନିକଟକୁ ବାହାେର ପକାଇେଦେଲ। ତହିଁେର େସ
ତୂ ରୀ ବଜାେ , େଲାକମାେନ ନଗରରୁ ଛି ଭି େହାଇ ପ୍ର େତ୍ୟକ
େଲାକଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ ଗେଲ। ପୁଣି େଯାୟାବ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ରାଜା ନିକଟକୁ େଫରିଗଲା।

23 େସସମୟେର େଯାୟାବ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ େସୖନ୍ୟଦଳର
ଉପେର ଥିଲା; ପୁଣି ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ କେରଥୀୟ
ଓ ପେଲଥୀୟମାନ ଉପେର ଥିଲା। 24 ଆଉ ଅେଦାନୀରାମ୍ *
େବଠିକମର୍ କାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା ଓ ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ 
ଇତିହାସ େଲଖକ, 25 ଶିବା େଲଖକ ଥିଲା; ପୁଣି ସାେଦାକ ଓ
ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ ଥିେଲ; 26 ପୁଣି ଯାୟୀରୀୟ ଈରା ମଧ୍ୟ
ଦାଉଦ ର ଯାଜକ ଥିଲା।

21
ଶାଉଲ ବଂଶଧର ନିଧନ

1 ଦାଉଦ ର ସମୟେର କ୍ର ମାଗତ ତିନି ବଷର୍ ଦୁଭ କ୍ଷ େହଲା;
ତହିଁେର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୁଖ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହିେଲ, “ଶାଉଲ ଓ ତାହାର ର ପାତୀ ବଂଶ ସକାଶୁ ଏହା
େହଉଅଛି, େଯେହତୁ େସ ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାନ ୁ ବଧ
କରିଥିଲା।” 2 ତହଁୁ ରାଜା ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଡକାଇ
େସମାନ ୁ କହିେଲ। (ଏହି ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନ ନ ଥିେଲ, ମାତ୍ର ଇେମାରୀୟମାନ ର ଅବଶି ାଂଶ ମଧ୍ୟେର
ଥିେଲ; ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ େସମାନ ୁ ବଧ ନ କରିବା
ପାଇଁ ଶପଥ କରିଥିେଲ; ତଥାପି ଶାଉଲ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା-
ସ ାନଗଣ ପକ୍ଷେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହାଇ େସମାନ ୁ ବଧ କରିବାକୁ

* 20:24 ଅେଦାନୀରାମ୍ େକେତକ ହ ଲିପିେର ଅେଦାରାମ୍
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େଚ ା କରିଥିେଲ।) 3ଏଣୁ ଦାଉଦ ଏହି ଗିବୀେୟାନୀୟମାନ ୁ ଡାକି
କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ପାଇଁ କଅଣ କରିବି? ଓ ତୁ େ ମାେନ
େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ପ୍ର ା ଦୟା ଓ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ପ୍ର ା େଲାକମାନ ୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଅଣ େଦଇ ପ୍ର ାୟି କରିବି?”
4 ତହିଁେର ଗିବୀେୟାନୀୟମାେନ ତା ୁ କହିେଲ, “ଆ ମାନ ର
ପୁଣି ଶାଉଲ କିଅବା ତାହା ବଂଶର ମଧ୍ୟେର ରୂ ପା କି ସୁନା
ସ ୀୟ କିଛି କଥା ନାହିଁ; କିଅବା ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି
ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ର ାଣଦ କରିବା ଆ ମାନ ର ଉଚିତ ନୁେହଁ।” ତହଁୁ
ଦାଉଦ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯାହା କହିବ, ମୁଁ ତୁ ମାନ
ପାଇଁ ତାହା କରିବି।” 5 ତହିଁେର େସମାେନ ରାଜା ୁ କହିେଲ,
“େଯଉଁ େଲାକ ଆ ମାନ ୁ ସଂହାର କରିଅଛି ଓ ଆେ ମାେନ
େଯପରି ବିନ େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲର େକୗଣସି ସୀମାେର ରହି ନ
ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ କୁମ ଣା କରିଅଛି, 6 ତାହାରି ସ ାନମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣ ପୁରୁ ଷ ଆ ମାନ ହ େର ସମପ ତ
େହଉ ୁ,ତହିଁେରଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମେନାନୀତ ଶାଉଲର
ଗିବୀୟାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େସମାନ ୁ ଟ ାଇ େଦବା।”
ଏଥିେର ରାଜା କହିେଲ, “ମୁଁ େସମାନ ୁ ସମପ େଦବି।”

7 ମାତ୍ର ଶାଉଲ ର େପୗତ୍ର , େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ମଫୀେବାଶତ୍ ୁ
ରାଜା ରକ୍ଷା କେଲ, େଯେହତୁ େସମାନ ମଧ୍ୟେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦାଉଦ
ଓ ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଶପଥ
ଥିଲା। 8 ମାତ୍ର ଅୟାର କନ୍ୟା, ରି ା ଅେମୗଣି ଓ ମଫୀେବାଶତ୍ 
ନାମେର ଶାଉଲ ର େଯଉଁ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିଥିଲା, ପୁଣି
ଶାଉଲ ର କନ୍ୟା ମୀଖଲ ମେହାଲାତୀୟ ବସ ୟର ପୁତ୍ର
ଅଦ୍ର ୀେୟଲର େଯଉଁ ପା ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିଥିଲା, େସମାନ ୁ
ରାଜା େନଇ 9 ଗିବୀେୟାନୀୟମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ,
ତହଁୁ େସମାେନ ପବର୍ ତେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େସମାନ ୁ ଟାି
େଦେଲ, ପୁଣି େସ ସାତ ଜଣଯାକ ଏକାେବେଳ ମେଲ; େସମାେନ
ପ୍ର ଥମ ଶସ୍ୟେ ଦନ ସମୟେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯବେ ଦନର ଆର
ସମୟେର ହତ େହେଲ।
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10 ଏଉ ାେର ଅୟାର କନ୍ୟା ରି ା ଅଖା େନଇ ଶସ୍ୟେ ଦନର
ଆର ାବଧି ଆକାଶରୁ େସମାନ ଉପେର ଜଳ ବଷ ବା ପଯର୍ ୍ୟ
େସହି େଶୖଳ ଉପେର ଓ ଶବ ନିକଟେର ଆପଣା ପାଇଁ ତାହା
ପ୍ର ସାରିଲା;ଆଉ େସ ଦିନ େବେଳଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ େସମାନ
ଉପେର ବସି ବାକୁ, କିଅବା ରାତି୍ର େବେଳ ବନ ପଶୁଗଣକୁ ଆସି ବାକୁ
େଦଲା ନାହିଁ। 11 ଏଥିେର ଶାଉଲ ର ଉପପ ୀ ଅୟାର କନ୍ୟା
ରି ାର ଏହି କମର୍ ଦାଉଦ ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା। 12 େସେତେବେଳ
ଦାଉଦ ଯାଇ ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦ ନିବାସୀମାନ ନିକଟରୁ
ଶାଉଲ ର ଅି ଓ ତାହା ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନର ଅି େନେଲ,
କାରଣ ଗିଲ୍ େବାୟେର ପେଲ ୀୟମାେନ ଶାଉଲ ୁ ବଧ କରିବା
ଦିନ େସମାନ ଶବ ପେଲ ୀୟମାନ ାର େବଥ୍-ଶାନ୍ ଛକେର
ଟ ାଗଲା ଉ ାେର ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦୀୟମାେନ େସହି ାନରୁ
ତାହା େଚାରି କରି େନଇଥିେଲ। 13 ଏନିମେ େସ େସଠାରୁ
ଶାଉଲ ର ଅି ଓ ତା ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନର ଅି ଆଣିେଲ;
ପୁଣି େଲାକମାେନ ଟ ାଯିବା େଲାକମାନ ଅି ସଂଗ୍ର ହ କେଲ।
14 ଏଉ ାେର େସମାେନ ଶାଉଲ ର ଓ ତା ପୁତ୍ର େଯାନାଥନର
ଅି ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଦଶ େସଲାେର ତାହାର ପିତା କୀଶ୍ ର କବର
ମଧ୍ୟେର େପାତିେଲ; ରାଜା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କେଲ, େଲାକମାେନ
ତାହାସବୁ କେଲ। ତହିଁ ଉ ାେର ପରେମ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣି େଦଶ
ପ୍ର ତି ପ୍ର ସ େହେଲ।

ପେଲ ୀୟ ସହ ଯୁ
15ଏଥିଉ ାେର ପେଲ ୀୟମାନ ର ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ ପୁନବର୍ ାର

ଯୁ େହଲା; ପୁଣି ଦାଉଦ ଓ ତା ସେ ତା ର େସୖନ୍ୟମାେନ
ଯାଇ ପେଲ ୀୟମାନ ସହିତ ଯୁ କେଲ; ତହିଁେର ଦାଉଦ
ା େହେଲ। 16 େସସମୟେରଇଶ୍ ବୀ ବେନାବ୍ ନାମେର ତିନି ଶହ
େଶକଲ* ପରିମିତ ପି ଳମୟ ବ ର୍ ାଧାରୀ ଦୀଘର୍ କାୟ ବଂଶଜାତ
ଜେଣ ନୂତନ ଖ େର ସସ େହାଇ ଦାଉଦ ୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ
ମନ କଲା। 17 ମାତ୍ର ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର ଅବୀଶୟ ଦାଉଦ ର
ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଓ େସହି ପେଲ ୀୟକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲା।
* 21:16 ପ୍ର ାୟ ତିନି କିେଲା ପା ଶହ ଗ୍ର ାମ୍
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େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ର େଲାକମାେନ ତା ନିକଟେର ଶପଥ
କରି କହିେଲ, “େଯପରି ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ଦୀପ ନ ଲିଭାଅ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆ ମାନ ସ େର ଆଉ ଯୁ କୁ ଯିବ ନାହିଁ।”

18 ଏଥିଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର େଗାବ୍ େର ପେଲ ୀୟମାନ ସହିତ
ଯୁ େହଲା; ତହିଁେର ହୂ ଶାତୀୟ ସି ଖୟ ଦୀଘର୍ କାୟ ବଂଶଜାତ
ସଫକୁ ବଧ କଲା। 19 ଏଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର ପେଲ ୀୟମାନ
ସହିତ େଗାବ୍ େର ଯୁ େହଲା; ତହିଁେର େବଥଲିହିମୀୟ ଯାେର-
ଓରଗୀମର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ ହାନନ୍ , ତ ୀ ନରାଜ ତୁ ଲ୍ୟ ବ ର୍ ାଧାରୀ
ଗାଥୀୟ ଗଲୀୟାତକୁ ବଧ କଲା। 20 ଏହାପେର ପୁନବର୍ ାର ଗାଥ୍ େର
ଯୁ େହଲା; େସଠାେର ଅତି ଦୀଘର୍ କାୟ, ପୁଣି ପ୍ର ତି ହ ଓ ପାଦେର
ଛଅଛଅଅ ୁ ଳି,ସବର୍ ସୁ ା ଚବିଶଅ ୁ ଳିବିଶି ଏକଜଣ ଥିଲା; େସ
ମଧ୍ୟ ଦୀଘର୍ କାୟ ବଂଶଜାତ। 21 ପୁଣି େସ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ତୁ କରେ ,
ଦାଉଦ ର ଭ୍ର ାତା ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ତାହାକୁ ବଧ କଲା।
22ଏହି ଚାରି ଜଣ ଗାଥ୍ େର ଦୀଘର୍ କାୟ ବଂଶେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ; ଏମାେନ
ଦାଉଦ ଓ ତା ଦାସମାନ ହ ାରା ବଧ େହାଇଥିେଲ।

22
ଦାଉଦ ବିଜୟ ଗୀତ

1 େଯଉଁ ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମ ଶତ ହ ରୁ ଓ ଶାଉଲ ର
ହ ରୁ ଦାଉଦ ୁ ଉ ାର କେଲ, େସହି ସମୟେର େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଏହି ଗୀତ ଗାନ କେଲ; 2 େସ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ଗଡ଼ ଓ େମାହର ରକ୍ଷାକ ର୍ ା,
3 େମାହର େଶୖଳ ରୂ ପ ପରେମ ର, ମୁଁ ତାହା ଠାେର ଆଶ୍ର ୟ

େନବି।
େମାହରଢାଲଓ େମାହରପରିତ୍ର ାଣ ରୂ ପ ଶୃ , େମାହରଉ ଦୁଗର୍

ଓ େମାହର ଆଶ୍ର ୟ;
େମାହର ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା, ତୁ େ େମାେତ େଦୗରା ୍ୟରୁ ଉ ାର କରିଥାଅ।
4 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଆ ାନ କରିବି, େସ ପ୍ର ଶଂସି ତ େହବା େଯାଗ୍ୟ;
ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ଶତଗଣଠାରୁ ଉ ାର ପାଇବି।
5କାରଣ ମୃତୁୁ ୍ୟରୂ ପ ଲହରୀ େମାେତ େବ ନ କଲା,
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ଦୁ ମାନ ପ୍ଲ ାବନ(ଜୁଆର) େମାେତ ଭୀତ କଲା।
6ପାତାଳର ବ ନ େମାେତ େବ ନ କଲା,
ମୃତୁ ୍ୟର ଫା େମାହର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ େହଲା।
7 େମାହର ସ ଟ େବେଳ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାକିଲି,
ହଁ, ମୁଁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଡାକିଲି;
ତହଁୁ େସ ଆପଣା ମ ି ରେର ଥାଇ େମାହର ରବ ଶୁଣିେଲ
ଓ େମାହର ଆ ର୍ ନାଦ ତାହା କ ର୍ େର ଉପି ତ େହଲା।
8 େସେତେବେଳ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ଓ କି ତ େହଲା,
ଗଗନମ ଳର ମୂଳସକଳ ଉଦ୍ ବି
ଓ ଟଳମଳ େହଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଳିତ େହାଇ ଉଠିେଲ।
9ତାହା ନାସାର ରୁ ଧୂମ ନିଗର୍ ତ େହଲା
ଓ ତାହା ମୁଖରୁ ନିଗର୍ ତ ଅି ଗ୍ର ାସ କଲା;
ତ ୍ଵାରା ଅ ାର ପ୍ର ଳିତ େହଲା।
10ମଧ୍ୟ େସ ଆକାଶମ ଳକୁ େମଲା କରି ଓ ାଇ ଆସି େଲ
ଓ ନିବିଡ଼ ଅ କାର ତାହା ପାଦ ତେଳ ଥିଲା।
11 ପୁଣି େସ କିରୂ ବ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଉ ୀୟମାନ େହେଲ;
ହଁ, େସ ବାୟୁ ର ପକ୍ଷ ଉପେର େଦଖାଗେଲ।
12 େସ ଅ କାରକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଜଳରାଶି
ଓ ଆକାଶର ନିବିଡ଼ େମଘକୁ ଆପଣା ଚତୁ ଗ କୁଟୀର ରୂ ପ

କେଲ।
13ତାହା ସ ୁଖବ ର୍ ୀ େତଜେର
ଆେ ୟ-ଅ ାର ପତିତ େହଲା।
14ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆକାଶରୁ ଗ ର୍ ନ କେଲ
ଓ ସେବର୍ ାପରି େଯ, େସ ଆପଣା ରବ ଉ ାରଣ କେଲ।
15 ପୁଣି େସ ବାଣ ନିେକ୍ଷପ କରି େସମାନ ୁ ଛି ଭି କେଲ;
ବିଜୁଳି ାରା େସମାନ ୁ ବି ି କେଲ।
16 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତ ର୍ ନେର
ଓ ତାହା ନାସି କାର ପ୍ର ାସ ବାୟୁ େର
ସମୁଦ୍ର ର ଗଭର୍ ପ୍ର କାଶ ପାଇଲା
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ଓ ଭୂ ମ ଳର ମୂଳସକଳ େଦଖାଗଲା।
17 େସ ଉ ର୍ ୍ବରୁ (ହାତ) ବଢ଼ାଇେଲ, େସ େମାେତ ଧରିେଲ;
େସ ଅପାର ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ ଟାଣି େନେଲ।
18 େସ େମାହର ବଳବାନ ଶତଠାରୁ ଓ େମାହର

ଘୃଣାକାରୀମାନ ଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କେଲ;
କାରଣ େସମାେନ େମାʼ ଠାରୁ ଅତି ବଳବାନ ଥିେଲ।
19 େସମାେନ େମାହର ବିପଦ ଦିନେର େମାର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ େହେଲ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାର ସହାୟ େହେଲ।
20 େସ ମଧ୍ୟ େମାେତ ବାହାର କରି ପ୍ର ଶ ାନକୁ ପହ ାଇେଲ;
େସ େମାେତ ରକ୍ଷା କେଲ, କାରଣ େସ େମାʼ ଠାେର ସ ୁ େହେଲ।
21ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାର ଧାମ କତାନୁସାେର େମାେତ ପୁର ାର େଦେଲ;
େମାର ହ ର ପବିତ୍ର ତାନୁସାେର େମାେତ ଫଳ େଦେଲ।
22କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପଥ ଧରିଲି
ଓ ଦୁ ତାପୂବର୍ କ ମୁଁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ତ୍ୟାଗ କଲି ନାହିଁ।
23 େଯେହତୁ ତାହା ର ସମ ଶାସନ େମାହର ସ ୁଖେର ଥିଲା
ଓ ତାହା ର ବିଧିସକଳ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି ନାହିଁ।
24 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ର ତି ସି ଥିଲି
ଓ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧମର୍ ରୁ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କଲି।
25ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାର ଧାମ କତାନୁସାେର
ଓ ତାହା ଦୃି େର େମାହର ପବିତ୍ର ତାନୁସାେର େମାେତ ଫଳ

େଦେଲ।
26ତୁ େ ଦୟାଳୁ ପ୍ର ତି ଆପଣାକୁ ଦୟାଳୁ
ଓ ସି େଲାକ ପ୍ର ତି ତୁ େ ଆପଣାକୁ ସି େଦଖାଇବ।
27 ଶୁଚି େଲାକ ପ୍ର ତି ତୁ େ ଆପଣାକୁ ଶୁଚି େଦଖାଇବ
ଓ କୁଟିଳ େଲାକ ପ୍ର ତି ତୁ େ ଆପଣାକୁ ଚତୁ ର େଦଖାଇବ।
28ତୁ େ ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନ ୁ ଉ ାର କର;
ମାତ୍ର ଉ ତ େଲାକମାନ ୁ ନତ କରିବାକୁ େସମାନ ଉପେର

ତୁ ର ଦୃି ଥାଏ।
29 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େମାହର ପ୍ର ଦୀପ;
ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ଅ କାର ଆେଲାକମୟ କରିେବ।
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30କାରଣ ମୁଁ ତୁ ାରା େସୖନ୍ୟ ଉପେର େଦୗେଡ଼;
ମୁଁ ଆପଣା ପରେମ ର ାରା ପାେଚରୀ ଡିଏଁ।
31 େସ ପରେମ ର, ତାହା ପଥ ଯଥାଥର୍ ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାସି ;
େସ ଆପଣା ଆଶି୍ର ତ ସମ ର ଢାଲ।
32ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିନା ଆଉ କିଏ ପରେମ ର?
ଆ ମାନ ପରେମ ର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ େଶୖଳ?
33ପରେମ ର େମାହର ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ର ୟ;
େସ ସି େଲାକ ୁ ଆପଣା ପଥେର କଢ଼ାଇ ନିଅି ।
34 େସ େମାʼ ର ପାଦକୁ ହରିଣୀର ପାଦ ତୁ ଲ୍ୟ କରି
ଓ େସ େମାେତ େମାʼ ର ଉ ଳୀେର ବସାି ।
35 େସ େମାʼ ହ କୁ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାି ;
ତହିଁେର େମାହର ବାହୁ ପି ଳ ଧନୁ ବ ା କେର।
36ତୁ େ ମଧ୍ୟ େମାେତ ନିଜ ପରିତ୍ର ାଣରୂ ପ ଢାଲ େଦଇଅଛ;
ତୁ ର ନମ୍ର ତା (ଦୟା) େମାେତ ବୃି ପ୍ର ା କରିଅଛି।
37ତୁ େ େମାʼ ତେଳ େମାର ପାଦ ରଖିବା ାନ ପ୍ର ଶ କରିଅଛ
ଓ େମାହର େଗାଇଠି ଖସି ଯାଇ ନାହିଁ।
38 ମୁଁ ଆପଣା ଶତମାନ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ େସମାନ ୁ ବିନାଶ

କରିଅଛି
ଓ େସମାେନ ସଂହାରିତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ େଫରିଲି ନାହିଁ।
39 ମୁଁ େସମାନ ୁ ଏପରି ସଂହାର ଓ ଚୂ ର୍ କରିଅଛି େଯ, େସମାେନ

ଆଉ ଉଠି ନ ପାରି ;
ହଁ, େସମାେନ େମାର ପାଦ ତେଳ ପତିତ େହାଇଅଛି ।
40 ତୁ େ ଯୁ ନିମେ ବଳରୂ ପ ବ ନୀେର କଟି ପରି ବଳ

େଦଇଅଛ;
େମାʼ ବିରୁ େର ଉି ତ େଲାକମାନ ୁ େମାହର ବଶୀଭୂ ତ କରିଅଛ।
41ତୁ େ ମଧ୍ୟ େମାହର ଶତମାନ ପିଠି େମାʼ ଆେଡ଼ େଫରାଇଲ,
ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନ ୁ ଉି କଲି।
42 େସମାେନ କ୍ର ନ କେଲ, ମାତ୍ର ଉ ାରକ ର୍ ା େକହି ନ ଥିଲା;
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ମଧ୍ୟ (ଅନାଇେଲ), ମାତ୍ର େସ େସମାନ ୁ ଉ ର
େଦେଲ ନାହିଁ।

43ତହଁୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି େସମାନ ୁ ଚୂ ର୍ କଲି,
ମୁଁ ସଡ଼କର କାଦୁଅ ପରି େସମାନ ୁ ଦଳିଲି ଓ େସମାନ ୁ ଛି ଭି

କଲି।
44 ତୁ େ ମଧ୍ୟ େମାʼ େଲାକମାନ ବିବାଦରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା

କରିଅଛ;
ତୁ େ େମାେତ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମ କ େହବା ପାଇଁ ରଖିଅଛ;
େମାହର ଅପରିଚିତ େଲାକମାେନ େମାହର େସବା କରିେବ।
45 ବିେଦଶୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ େମାହର ବଶୀଭୂ ତ କେଲ;
େସମାେନ େମାʼ ବିଷୟ ଶୁଣିବାମାେତ୍ର େମାହର ଆଜ୍ଞାବହ େହେଲ।
46 ବିେଦଶୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ ଗୁ ାନରୁ ଥରହର େହାଇ

ବାହାରି ଆସି େଲ।
47ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିତ୍ୟଜୀବୀ; େମାହର େଶୖଳ ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ
ଓ େମାʼ ପରିତ୍ର ାଣର େଶୖଳ ରୂ ପ ପରେମ ର ଉ ତ େହଉ ୁ।
48 େସହି ପରେମ ର େମାʼ ପକ୍ଷେର ପରିେଶାଧ ନିଅି
ଓ େଗା ୀୟମାନ ୁ େମାʼ ତେଳ ନତ କରି ।
49 ପୁଣି େସ େମାʼ ଶତଗଣଠାରୁ େମାେତ ବାହାର କରି ଆଣି ;
ହଁ, ତୁ େ େମାʼ ବିରୁ େର ଉି ତ େଲାକମାନ ଉପେର େମାେତ

ଉ ୀକୃତ କରୁ ଅଛ;
ତୁ େ ଉପଦ୍ର ବୀ େଲାକଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରୁ ଅଛ।
50 ଏେହତୁ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର

ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି
ଓ ତୁ ନାମର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
51 େସ ଆପଣା ରାଜାକୁ ମହାପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ଦାନ କରି ;
େସ ଆପଣା ଅଭିଷି ପ୍ର ତି,
ଦାଉଦ ଓ ତାହାର ବଂଶ ପ୍ର ତି ଅନ କାଳ ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରି ।”

23
ଦାଉଦ େଶଷ କଥା

1 “ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ,
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େଯ ବ୍ୟି ଉ ୀକୃତ,
େଯ ଯାକୁବର ପରେମ ର ଅଭିଷି
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ମଧୁର ଗାୟକ,
ଦାଉଦ ର େଶଷ କଥା ଏହି;
2 େମାʼ ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା କହିେଲ
ଓ ତାହା ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ଜି ାେର ଥିଲା।
3ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର କହିେଲ,
ଇସ୍ର ାଏଲର େଶୖଳ େମାେତ କହିେଲ;
େଯଉଁ ବ୍ୟି ଧମର୍ େର େଲାକମାନ ଉପେର ରାଜ କରିବ,
େସ ପରେମ ର ଭୟେର ରାଜ କରିବ।
4 େସ ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ସମୟର ପ୍ର ାତଃକାଳୀନ ଦୀି ତୁ ଲ୍ୟ,
େମଘରହିତ ପ୍ର ଭାତ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ;
େସହି ସମୟେର ବୃି ଉ ାେର ନିମର୍ ଳ କିରଣ ାରା
ଭୂ ମିରୁ େକାମଳ ତୃ ଣ ଅ ୁ ରିତ ହୁ ଏ।
5ସତ୍ୟ, େମାହର ବଂଶ ପରେମ ର ନିକଟେର େସପରି ନୁେହଁ କି?
େସ େମାʼ ସହିତ ସବର୍ ବିଷୟେର ସୁସ ଓ ସୁରକି୍ଷତ ଏକ

ଅନ କାଳୀନ ନିୟମ କରି ନାହାି କି?
େସ କି େମାର ରକ୍ଷା କରିେବ ନାହିଁ?
6ମାତ୍ର ପାପାଧମ ସମେ ଉ ାଟନୀୟ କ କ ରୂ ପ,
କାରଣ େସମାେନ ହ େର ଧରା ଯାଇ ନ ପାରି ;
7ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ େସମାନ ୁ ଶର୍ କରିବ,
େଲୗହ ଓ ବ ର୍ ାଦ େର ତାହାକୁ ସି ତ େହବାକୁ େହବ;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ାନେର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଅି େର ଦ

େହେବ।”
ଦାଉଦ ପ୍ର ଖ୍ୟାତ େଯା ାଗଣ

8 ଦାଉଦ ର ବୀରମାନ ନାମାବଳୀ ଏହି; ତଖେମାନୀୟ
େଯାେଶବ୍ -ବେଶବତ୍ , େସନାପତିମାନ ର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା; େସ
ଏକକାଳୀନ ଆଠ ଶହ େଲାକର ହତ୍ୟା କଲା।

9 ପୁଣି ତାହା ଉ ାେର ଅେହାହୀୟ ବଂଶଜ େଦାଦୟର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସର, ଦାଉଦ ସେ ଥିବା ତିନି ବୀର ମଧ୍ୟେର ଜେଣ
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ଥିଲା, େସମାେନ ଯୁ ାେଥର୍ ଏକତି୍ର ତ ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ଧି ାର
କରେ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ପଳାେ , 10 େସ ଉଠି ଆପଣା
ହ ା ଓ ଆପଣା ହ ଖ େର ଜଡ଼ିତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ
ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ବଧ କଲା; ପୁଣି େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହା
ଜୟ ସାଧନ କେଲ; ଆଉ େସୖନ୍ୟଦଳ େକବଳ ଲୁଟିବାକୁ ତାହାର
ପ ାତ୍ ଗାମୀ େହେଲ।

11 ପୁଣି ତାହା ଉ ାେର ହରାରୀୟ ଆଗିର ପୁତ୍ର ଶ । ଏକ
ସମୟେର ପେଲ ୀୟମାେନ େକୗଣସି ମସୁରପୂ ର୍ େକ୍ଷତ୍ର ନିକଟେର
ଏକତ୍ର ଦଳବ ହୁ ଅେ , େଲାକମାେନ ପେଲ ୀୟମାନ ଆଗରୁ
ପଳାଇେଲ। 12ମାତ୍ର ଶ େସହି େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ ତାହା
ରକ୍ଷା କଲା ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ବଧ କଲା; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ମହା ଜୟ ସାଧନ କେଲ।

13 ଆଉ ତିରିଶ ଜଣ ପ୍ର ଧାନ େସୖନ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ
ଶସ୍ୟେ ଦନ ସମୟେର ଅଦୁ ମ ଗୁ ାକୁ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ
ଆସି ଥିେଲ; େସେତେବେଳ ପେଲ ୀୟମାନ େସୖନ୍ୟ ରଫାୟୀମ
ତଳଭୂ ମିେର ଛାଉଣି ାପନ କରିଥିେଲ। 14 େସସମୟେର ଦାଉଦ
ଦୁଗର୍ ମ ାନେର ଥିେଲ ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ପ୍ର ହରୀ-େସୖନ୍ୟଦଳ
େବଥଲିହିମେର ଥିେଲ। 15 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ତୃ ଷା ର୍ େହାଇ
କହିେଲ, “ଆଃ, େକହି େବଥଲିହିମ-ନଗର ାର ନିକଟ କୂପ ଜଳ
ପାନ କରିବାକୁ େମାେତ ଦିଅ ା କି!” 16ତହିଁେର େସହି ତିନି ବୀର
ପେଲ ୀୟମାନ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟେଦଇ ପଶିଯାଇ େବଥଲିହିମ-
ନଗର ାର ନିକଟ କୂପରୁ ଜଳ କାଢ଼ି ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ତାହା
ଆଣିେଲ; ମାତ୍ର େସ ତହିଁରୁ ପାନ କରିବାକୁ ସ ତ ନ େହାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ତାହା ଢାଳିେଦେଲ। 17 ପୁଣି େସ କହିେଲ,
“େହସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ େଯଏକମର୍ କରିବି,ଏହା େମାʼଠାରୁ ଦୂର େହଉ;
ପ୍ର ାଣପଣେର ଗମନକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନ ର କି ମୁଁ ପାନ କରିବି?
ଏଣୁ େସ ତାହା ପାନ କରିବାକୁ ସ ତ େନାହିେଲ।” ଏହି ସକଳ କମର୍
େସହି ତିନି ବୀର କରିଥିେଲ।

18 େସହି ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟେର ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା
ଅବୀଶୟ ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା। େସ ତିନି ଶହ େଲାକ ବିରୁ େର ଆପଣା
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ବ ର୍ ା ଉଠାଇ େସମାନ ୁ ବଧ କରିଥିଲା, ଏଣୁ େସ ଏହି ତିନି
ମଧ୍ୟେର ନାମ ପାଇଲା। 19ଏହି ତିନି ମଧ୍ୟେର େସ କʼଣ ଅତ୍ୟ
ମଯର୍ ୍ୟାଦାପ ନ ଥିଲା? ଏେହତୁ େସ େସମାନ ର େସନାପତି େହଲା;
ତଥାପି େସ ପ୍ର ଥମ ତିନି ଜଣ ତୁ ଲ୍ୟ ନ ଥିଲା।

20ଆଉପରାକ୍ର ା କମର୍ କାରୀ କବ୍ େସଲୀୟଏକ ବିକ୍ର ମୀ ପୁରୁ ଷର
େପୗତ୍ର , ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର େଯ ବନାୟ, େସ େମାୟାବୀୟ
ଅରୀୟଲର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ୁ ବଧ କଲା; ମଧ୍ୟ େସ ହିମପାତ ସମୟେର
ଯାଇ ଗ ର୍ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସି ଂହକୁ ବଧ କଲା। 21ଆହୁ ରି େସ ଏକ
ଜଣ ମିସରୀୟ ବଳବାନ ପୁରୁ ଷକୁ ବଧ କଲା ଓ େସହି ମିସରୀୟ
ଆପଣା ହ େର ବ ର୍ ା ଧରିଥିଲା; ତଥାପି ବନାୟ ଏକ ଯି େନଇ
ତାହା ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ େସହି ମିସରୀୟହ ରୁ ବ ର୍ ା ଛଡ଼ାଇ ତାହାରି
ବ ର୍ ାେର ତାହାକୁ ବଧ କଲା। 22 ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ଏହି
ସକଳ କମର୍ କଲା, ଏଣୁ େସ ଏହି ତିନି ବୀର ମଧ୍ୟେର ନାମ
ପାଇଲା। 23 େସ ତିରିଶ ଜଣ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ମଯର୍ ୍ୟାଦାପ ଥିଲା,
ତଥାପି େସ ପ୍ର ଥମ ତିନି ଜଣ ତୁ ଲ୍ୟ ନ ଥିଲା;ଆଉଦାଉଦ ତାହାକୁ
ଆପଣା ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ଉପେର ନିଯୁ କେଲ।

24 େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା ଅସାେହଲ ଉ ତିରିଶ ଜଣ ମଧ୍ୟେର
ଜେଣ ଥିଲା; େବଥଲିହିମ େଦାଦୟର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ ହାନନ୍ ;
25 ହେରାଦୀୟ ଶ , ହେରାଦୀୟ ଇଲୀକା; 26 ପଲ୍ଟ ୀୟ
େହଲସ୍ , ତେକାୟୀୟ ଇକ୍ େକଶର ପୁତ୍ର ଈରା; 27 ଅନାେଥାତୀୟ
ଅବୀେୟଷର, ହୂ ଶାତୀୟ ମବୁ ୟ; 28 ଅେହାହୀୟ ସଲେମାନ୍ ,
ନେଟାଫାତୀୟ ମହରୟ; 29 ନେଟାଫାତୀୟ ବାନାର ପୁତ୍ର
େହଲବ, ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ ଗିବୀୟା ନିବାସୀ ରୀବୟର
ପୁତ୍ର ଇ ୟ; 30 ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ବନାୟ, ଗାଶ୍ -ନଦୀତୀର
ନିବାସୀ ହି ୟ; 31 ଅବର୍ ତୀୟ ଅବିେୟଲ୍ େବାନ, ବରହୂ ମୀୟ
ଅ ାବତ୍ ; 32 ଶାଲ୍ େବାନୀୟ ଇଲୀୟହବା, ଯାେଶନ୍ ର ପୁତ୍ର ଗଣ,
େଯାନାଥନ; 33 ହରାରୀୟ ଶ , ହରାରୀୟ ଶାରରର ପୁତ୍ର
ଅହୀୟାମ; 34ମାଖାଥୀୟର େପୗତ୍ର ଅହସ୍ବ ୟର ପୁତ୍ର ଇଲୀେଫଲଟ୍ ,
ଗୀେଲାନୀୟ ଅହୀେଥାଫଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାମ;

35 କମ ଲୀୟ ହିଷ୍ର ୟ, ଅବର୍ ୀୟ ପାରୟ; 36 େସାବା ନିବାସୀ
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ନାଥନର ପୁତ୍ର ଯିଗାଲ, ଗାଦୀୟ ବାନି; 37 ଅେ ାନୀୟ େସଲକ୍ ,
ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବର ଅ ବାହକ େବେରାତୀୟ ନହରୟ;
38 ଯିତ୍ର ୀୟ ଈରା, ଯିତ୍ର ୀୟ ଗାେରବ୍ ; 39 ହି ୀୟ ଊରୀୟ; ସବର୍ ସୁ ା
ସଇଁତିରିଶ ଜଣ।

24
ଦାଉଦ ଜନଗଣନା

1ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ପୁନବର୍ ାର
ପ୍ର ଳିତ େହଲା, ଆଉ େସ ଦାଉଦ ୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇ କହିେଲ, “ଯାଅ,
ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦାକୁ ଗଣନା କର।” 2 ତହିଁେର ରାଜା ଆପଣା
ନିକଟ େସନାପତି େଯାୟାବ ୁ କହିେଲ; “ତୁ େ ମାେନ ଦାନ୍ ଠାରୁ
େବର୍ େଶବା ପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲରସମୁଦାୟବଂଶମଧ୍ୟେଦଇଭ୍ର ମଣ
କରି େଲାକମାନ ୁ ଗଣନା କର, ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଲାକମାନ ର
ସଂଖ୍ୟା ଜାଣି ପାରିବି।” 3 ଏଥିେର େଯାୟାବ ରାଜା ୁ କହିଲା,
“ଏେବ େଯେତ େଲାକ ଅଛି ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ପରେମ ର
େସମାନ ୁ ଶତଗୁଣ ବୃି କର ୁ ଓ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ
ଚକୁ୍ଷ ତାହା େଦଖୁ; ମାତ୍ର େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ଏପରି କରିବା
ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହଁୁ ଅଛି ?” 4 ତଥାପି େଯାୟାବ ଉପେର ଓ
େସନାପତିମାନ ଉପେର ରାଜା ବାକ୍ୟ ପ୍ର ବଳ େହଲା। ତହଁୁ
େଯାୟାବ ଓ େସନାପତିମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ ଗଣନା
କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ସାକ୍ଷାତରୁ ଗମନ କେଲ। 5 ଏଉ ାେର
େସମାେନ ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ ଅେରାେୟରେର ଗାଦ୍ ଉପତ୍ୟକାର
ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ନଗରର ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ,
ଓ ଗାଦ୍ ରୁ ଯାେସର ପଯର୍ ୍ୟ ଯାତ୍ର ା କେଲ; 6 ତହିଁ ଉ ାେର
େସମାେନ ଗିଲୀୟଦକୁ ଓ ତହତୀମ୍ -ହଦ୍ ଶି େଦଶକୁ ଆସି େଲ; ତହଁୁ
େସମାେନ ଦାନ୍ -ଯାନକୁ ଓ େସଠାରୁ ବୁଲି ସୀେଦାନକୁ ଆସି େଲ।
7 ତହଁୁ େସାର ଗଡ଼େର ଓ ହି ୀୟମାନ ର ଓ କିଣାନୀୟମାନ
ସମ ନଗରେର ଉପି ତ େହେଲ; ପୁଣି େସମାେନ େବର୍ େଶବାେର
ଯିହୁ ଦାର ଦକି୍ଷଣା ଳକୁ ବାହାରିଗେଲ। 8 ଏହିରୂ େପ େସମାେନ
ସମୁଦାୟ େଦଶ େଦଇ ଭ୍ର ମଣ କଲା ଉ ାେର ନଅ ମାସ େକାଡ଼ିଏ
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ଦିନର େଶଷେର ଯିରୂ ଶାଲମେର ଉପି ତ େହେଲ। 9 ତହିଁେର
େଯାୟାବ ଗଣିତ େଯା ାମାନ ସଂଖ୍ୟା ରାଜା ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ
କଲା; ଇସ୍ର ାଏଲର ଖ ଧାରୀ ଆଠ ଲକ୍ଷ ବଳବାନ େଲାକ ଓ
ଯିହୁ ଦାର ପା ଲକ୍ଷ େଲାକ ଥିେଲ।

10 ଏହିରୂ େପ ଦାଉଦ େଲାକମାନ ୁ ଗଣନା କରାଇଲା ଉ ାେର
ତା ହୃ ଦୟ ତା ୁ ଆଘାତ କଲା। ତହଁୁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
କହିେଲ, “ଏହି କମର୍ କରିବାେର ମୁଁ ମହାପାପ କରିଅଛି; ମାତ୍ର ଏେବ
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ନିଜ ଦାସର ଅପରାଧ କ୍ଷମା
କର; କାରଣ ମୁଁ ଅତି ମୂଖର୍ ର କମର୍ କରିଅଛି।” 11 ଏଥିଉ ାେର
ଦାଉଦ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠେ , ଦାଉଦ ଦଶର୍ କ ଗାଦ୍ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, 12 “ଦାଉଦ
ନିକଟକୁଯାଇତାହାକୁ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହିକଥାକହି ,ଆେ ତୁ
ଆଗେର ତିନି କଥା ରଖୁଅଛୁ; ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପାଇଁ େଗାଟିଏ
ମେନାନୀତ କର, ତାହା ହିଁ ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି କରିବୁ।’ ” 13 ତହଁୁ
ଗାଦ୍ ଦାଉଦ ନିକଟକୁଆସି ତା ୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “ତୁ େଦଶେର
ତିନି* ବଷର୍ ଦୁଭ କ୍ଷ େହବ? କି ତୁ ଶତମାେନ ତୁ ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା େବେଳ ତୁ େ େସମାନ ଆେଗ ଆେଗ ତିନି
ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ ପଳାଇବ? କିଅବା ତିନି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େଦଶେର
ମହାମାରୀ େହବ? ଏହା ବୁଝ,ଆଉ େମାʼ େପ୍ର ରଣା କ ର୍ ା ୁ ମୁଁ େଫରି
କି ଉ ର େଦବି, ତାହା ବିେବଚନା କର।” 14 ତହିଁେର ଦାଉଦ
ଗାଦ୍ କୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ବଡ଼ ଅକଳେର ପଡ଼ିଲି, ଆସ, ଆେ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େର ପଡ଼ୁ; କାରଣ ତାହା ଦୟା ପ୍ର ଚୁ ର; ମାତ୍ର ମୁଁ
ମନୁଷ୍ୟ ହ େର ନ ପେଡ଼।”

15 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ାତଃକାଳ ଅବଧି ନିରୂ ପିତ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ମହାମାରୀ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର ଦାନ୍ ଠାରୁ
େବର୍ େଶବା ପଯର୍ ୍ୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସତୁ ରି ହଜାର େଲାକ
ମେଲ। 16 ଆଉ ଦୂତ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ
ଆଡ଼କୁ ହ ବି ାର କରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ବିପଦ ସକାଶୁ ଦୁଃଖିତ
* 24:13 LXX: ତିନି କି ୁ ଏବ୍ର ୀ: ସାତ, ତଥାପି ଅେନକ ଅନୁବାଦ ତିନି େବାଲି ଗ୍ର ହଣ
କରି
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େହାଇ େସହି ବିନାଶକ ଦୂତକୁ କହିେଲ, “ଯେଥ େହଲା; ଏେବ
ତୁ ହ ସ ୁ ଚିତ କର।” ଏହି ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଦୂତ
ଯିବୂଷୀୟ ଅେରୗଣାର ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ାନ ନିକଟେର ଥିଲା। 17 ପୁଣି
ଦାଉଦ େସହି ବିନାଶକ ଦୂତ ୁ େଦଖି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ,
ମୁଁ ପାପ କଲି ଓ ମୁଁ ହିଁ ଅପରାଧୀ େହଲି; ମାତ୍ର ଏହି େମଷଗଣ
କଅଣ କେଲ? ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ ହ େମାʼ ବିରୁ େର ଓ େମାʼ
ପିତୃ ଗୃହର ବିରୁ େର େହଉ।”

18 େସହି ଦିନ ଗାଦ୍ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା ୁ କହିଲା,
“ଯାଅ, ଯିବୂଷୀୟ ଅେରୗଣାର ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ାପନ କର।” 19 େତଣୁ ଦାଉଦ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ ଗାଦ୍ ର ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଉଠିଗେଲ।
20 େସେତେବେଳ ଅେରୗଣା ଅନାଇ େଦଖିଲା େଯ, ରାଜା ଓ
ତା ର ଦାସମାେନ ତାହା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଅଛି ; ତହିଁେର ଅେରୗଣା
ବାହାେର ଆସି ରାଜା ନିକଟେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ
କଲା। 21 ପୁଣି ଅେରୗଣା ପଚାରିଲା, “େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ
ଆପଣା ଦାସ ନିକଟକୁ କି ନିମେ ଆସି େଲ?” ତହିଁେର ଦାଉଦ
କହିେଲ, “େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯପରି ମହାମାରୀ ନିବୃ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିବା,
େତଣୁ ତୁ ଠାରୁ ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ାନ କିଣିବାକୁ ଆସି ଲି।” 22 ତହଁୁ
ଅେରୗଣା ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ୁ ଯାହା ଭଲ
ଦିେଶ, ତାହା େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କର ୁ;
େଦଖ ,ୁ େହାମବଳି ନିମେ ଏହି ବୃଷସବୁ ଓ କା ନିମେ
ଏହି ମ ର୍ ନ ଯ ଓ ବୃଷମାନ ସାଜ ଅଛି;” 23 େହ ମହାରାଜ,
ଅେରୗଣା ଏସମ ମହାରାଜ ୁ େଦଉଅଛି।ଆହୁ ରି ଅେରୗଣା ରାଜା ୁ
କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ପରେମ ରଆପଣ ୁ ଗ୍ର ହଣକର ୁ।”
24 ତହିଁେର ରାଜା ଅେରୗଣାକୁ କହିେଲ, “ନା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ
ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ତୁ ଠାରୁ ଏସବୁ କିଣିବି; ଆଉ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ବିନାମୂଲ୍ୟର େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିବି
ନାହିଁ।” ତହଁୁ ଦାଉଦ ପଚାଶ େଶକଲ (ଏକ େଶକଲ ୧୨ ଗ୍ର ାମ୍)
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ରୂ ପାେର େସହି ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ାନ ଓ ବୃଷସବୁ କିଣିେଲ। 25 ପୁଣି
ଦାଉଦ େସହି ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନିମର୍ ାଣ କରି େହାମବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ।
ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିନତି ଶୁଣି େଦଶ ପ୍ର ତି ପ୍ର ସ େହେଲ, ପୁଣି
ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ମହାମାରୀ ନିବୃ େହଲା।
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