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ଆଦ ିପୁସ୍ତକ

ସୃଷି୍ଟର ବବିରଣ

ଆଦ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍ସମୂହ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ।
2 ପୃଥିବୀ ନଜି୍ଜ ର୍ନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପେର
ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା; ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପେର ବ୍ୟାପ୍ତ

ଥିେଲ। 3 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଦୀପି୍ତ େହଉ,” ତହିଁେର
ଦୀପି୍ତ େହଲା। 4 ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର ଦୀପି୍ତକୁ େଦଖିେଲ େଯ ତାହା ଉତ୍ତମ;
ତହୁଁ ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୀପି୍ତକୁ ଭନି୍ନ  କେଲ। 5 ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର
ଦୀପି୍ତର ନାମ ଦବିସ ଓ ଅନ୍ଧକାରର ନାମ ରାତି୍ର େଦେଲ। ତହୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ
ପ୍ରାତଃକାଳ େହାଇ ପ୍ରଥମ ଦବିସ େହଲା। 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର
କହେିଲ, “ଜଳ ମଧ୍ୟେର ଶୂନ୍ୟ ଜାତ େହାଇ ଜଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗେର ଭନି୍ନ
କରୁ।” 7 ଏହରୂିେପ ପରେମଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟ ନମିର୍ାଣ କରି ଶୂନ୍ୟର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ
ଜଳରୁ ଶୂନ୍ୟର ଅଧଃସ୍ଥ ଜଳକୁ ଭନି୍ନ  କେଲ; ତହିଁେର େସହରୂିପ େହଲା।
8 ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଶୂନ୍ୟର ନାମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ େଦେଲ। ପୁଣ,ି
ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ େହାଇ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦବିସ େହଲା। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଅଧଃସ୍ଥ ସମଗ୍ର ଜଳ ଏକ ସ୍ଥାନେର
ସଂଗହୃୀତ େହଉ ଓ ସ୍ଥଳ ପ୍ରକାଶ େହଉ,” ତହିଁେର େସହରୂିପ େହଲା।
10 ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ଥଳର ନାମ ପୃଥିବୀ ଓ ଜଳରାଶିର ନାମ ସମୁଦ୍ର
େଦେଲ; ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ଉତ୍ତମ େଦଖିେଲ। 11 ଏଉତ୍ତାରୁ
ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ପୃଥିବୀ ତୃଣ ଓ ସବୀଜ ଶାକ ଓ ବୀଜ ସମ୍ୱଳିତ
ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତ ିଅନୁଯାୟୀ ଫେଳାତ୍ପାଦକ ଫଳବୃକ୍ଷ ଭୂମି ଉପେର ଉତ୍ପନ୍ନ
କରୁ,” ତହିଁେର େସପରି େହଲା। 12 ଅଥର୍ାତ୍, ପୃଥିବୀ ତୃଣ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି
ଅନୁସାେର ବୀଜଉତ୍ପାଦକ ଶାକ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତ ିଅନୁସାେର ସବୀଜ
ଫେଳାତ୍ପାଦକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ  କଲା; ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ଉତ୍ତମ
େଦଖିେଲ। 13 ତହିଁେର ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ େହାଇ ତୃତୀୟ ଦବିସ
େହଲା। 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ରାତି୍ରରୁ ଦବିସକୁ ପୃଥକ୍
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆକାଶମଣ୍ଡଳେର େଜ୍ୟାତଗିର୍ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଉନୁ୍ତ; ପୁଣ,ି େସ
ସବୁ ଚହି୍ନ ଓ ଋତୁ ଓ ଦବିସ ଆଉ ବଷର୍ର କାରଣ େହଉନୁ୍ତ। 15 ଆଉ
ପୃଥିବୀେର ଆଲୁଅ େଦବା ପାଇଁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳେର େସହ ିେଜ୍ୟାତଗିର୍ଣ
ଥାଉନୁ୍ତ,” ତହିଁେର େସପରି େହଲା। 16 ଏହ ିପ୍ରକାେର ପରେମଶ୍ୱର
ଦବିସେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଏକ ମହାେଜ୍ୟାତ ିଓ ରାତି୍ରେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବାକୁ
ତାହାଠାରୁ ସାନ ଏକ େଜ୍ୟାତ,ି ଏହ ିଦୁଇ ମହାେଜ୍ୟାତ,ି ଆଉ ମଧ୍ୟ
ତାରାଗଣ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 17 ତହୁଁ ପୃଥିବୀେର ଦୀପି୍ତ େଦବା ପାଇଁ ଓ ଦବିା
ଓ ରାତି୍ର ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବା ପାଇଁ, 18 ଆଉ ଦୀପି୍ତକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ
ପୃଥକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳେର େସହ ିେଜ୍ୟାତଗିର୍ଣ
ସ୍ଥାପନ କେଲ; ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ େଦଖିେଲ।
19 ତହିଁେର ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ େହାଇ ଚତୁଥର୍ ଦବିସ େହଲା।
20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଜଳ ବହୁଳ ରୂେପ ଜଙ୍ଗମ
ପ୍ରାଣୀବଗର୍େର ପ୍ରାଣୀମୟ େହଉ ଓ ପୃଥିବୀର ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶମଣ୍ଡଳେର
ପକ୍ଷୀଗଣ ଉଡ଼ନୁ୍ତ।” 21 ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର ବୃହତ ତମିିଙି୍ଗଳ ପ୍ରଭୃତ ିଓ ସ୍ୱ
ସ୍ୱ ଜାତ ିଅନୁସାେର ବହୁଳ ରୂେପ ଜଳଜ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀବଗର୍ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି
ଅନୁସାେର ପକ୍ଷୀଗଣର ସୃଷି୍ଟ କେଲ। ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ
େଦଖିେଲ। 22 ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହେିଲ,
“ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ େହାଇ ସମୁଦ୍ର ର ଜଳ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କର, ଆଉ
ପୃଥିବୀେର ପକ୍ଷୀଗଣ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହଉନୁ୍ତ।” 23 ତହିଁେର ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ
ପ୍ରାତଃକାଳ େହାଇ ପଞ୍ଚମ ଦବିସ େହଲା। 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର
କହେିଲ, “ପୃଥିବୀେର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତ ିଅନୁସାେର ପ୍ରାଣୀବଗର୍, (ଅଥର୍ାତ୍),
ଗ୍ରାମ୍ୟପଶୁ ଓ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତ ିଅନୁସାେର ପୃଥିବୀର

ବନ୍ୟପଶୁଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଉନୁ୍ତ,” ତହିଁେର େସପରି େହଲା। 25 ଏହ ିରୂେପ
ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତ ିଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟପଶୁଗଣ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି
ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ୍ୟପଶୁଗଣ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତ ିଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭୂଚର
ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ ନମିର୍ାଣ କେଲ; ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର େସ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ
େଦଖିେଲ। 26 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍େର ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନମିର୍ାଣ କରୁ। େସମାେନ
ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ
ଓ ଭୂମିେର ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିେବ।”
27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍େର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ;
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍େର େସ ତାହାକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ; ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି
େସ େସମାନଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କେଲ। 28 ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ
କେଲ; ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ
ହୁଅ, ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରି ବଶୀଭୂତ କର, ଆଉ ଜଳଚର
ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଓ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତଗଣ ଉପେର
କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କର।” 29 ପରେମଶ୍ୱର ଆହୁରି କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଭୂମିସ୍ଥ
ସବୁ ସବୀଜ ଶାକ ଓ ସବୁ ସବୀଜ ଫଳଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଲୁ,
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େହବ। 30 ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ
େଖଚର ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ, ଏହ ିସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ସବୁ ହରିତ୍ ଶାକ େଦଲୁ,” ତହିଁେର େସହପିରି େହଲା।
31 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ନମିିର୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କେଲ, ଆଉ
େଦଖ, ସମସ୍ତ ଅତୁ୍ୟତ୍ତମ େହଲା। ତହିଁେର ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ େହାଇ
ଷଷ୍ଠ ଦବିସ େହଲା।

ଏହରୂିେପ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର, ପୁଣ,ି େସହ ିଦୁଇସି୍ଥତ
ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ସୃଷି୍ଟ ସମାପ୍ତ େହଲା। 2 ପରେମଶ୍ୱର ସପ୍ତମ
ଦନିେର ଆପଣାର କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି େସହ ିସପ୍ତମ ଦନିେର

ଆପଣାର କୃତ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟରୁ ବଶି୍ରାମ କେଲ। 3 ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର
ସପ୍ତମ ଦନିକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ପବତି୍ର କେଲ। େଯେହତୁ େସହ ିଦନିେର
ପରେମଶ୍ୱର ସୃଷି୍ଟକରଣରୂପ ଆପଣାର କୃତ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟରୁ ବଶି୍ରାମ କେଲ।

ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ

4 ସୃଷି୍ଟକାଳେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀର ବବିରଣ ଏହ।ି େଯଉଁ
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କେଲ,
5 େସହ ିସମୟେର େକ୍ଷତ୍ରେର େକୗଣସ ିତୃଣ ନ ଥିଲା ଓ ଭୂମିେର େକୗଣସି
ଶାକ ନ ଥିଲା; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀେର ବୃଷି୍ଟ କରାଇ
ନ ଥିେଲ, ଆଉ କୃଷିକମର୍ କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନ ଥିଲା। 6 ପୁଣ,ି
ପୃଥିବୀରୁ ଏକ କୁହୁଡ଼ ିଉଠି ସମସ୍ତ ଭୂମିେର ଜଳ ସଞି୍ଚଲିା। 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନମିର୍ାଣ କରି ତାହାର
ନାସକିାରନ୍ଧ୍ର େର ଫୁଙ୍କ େଦଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରେବଶ କରାଇେଲ; ତହିଁେର
ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ େହଲା। 8 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ
ଏଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନେର ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି େସଠାେର ସ୍ୱନମିିର୍ତ
ମନୁଷ୍ୟକୁ ରଖିେଲ। 9 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଭୂମିରୁ ନାନାଜାତୀୟ
ସୁଦୃଶ୍ୟ ଓ ସୁଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷ, ପୁଣ,ି େସହ ିଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ
ଓ ସଦସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେଲ। 10 ଉଦ୍ୟାନେର
ଜଳେସଚନାେଥର୍ ଏଦନରୁ େଗାଟଏି ନଦୀ ନଗିର୍ତ େହାଇ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଭନି୍ନ
ଭନି୍ନ  ଚାରିଧାର େହଲା । 11 ପ୍ରଥମ ନଦୀର ନାମ ପିେଶାନ; ତାହା
ସ୍ୱେଣ୍ଣର୍ାତ୍ପାଦକ ହବୀଲା େଦଶସମୂହକୁ େବଷ୍ଟନ କେର। 12 େସହ ିେଦଶର
ସୁବଣ୍ଣର୍ ଉତ୍ତମ, ପୁଣ,ି େସଠାେର ମୁକ୍ତ ା ଓ େଗାେମଦକ ମଣ ିଜନ୍ମଇ।
13 ଦି୍ୱ ତୀୟ ନଦୀର ନାମ ଗୀେହାନ; ଏହା ସମସ୍ତ କୂଶ େଦଶ େବଷ୍ଟନ

5 ଆଦ ିପୁସ୍ତକ 2:13



3

4

କେର। 14 ତୃତୀୟ ନଦୀର ନାମ ହେିଦ୍ଦକଲ, ଏହା ପୂବର୍ ଅଶୂରୀୟ
େଦଶର ସମ୍ମୁଖ େଦଇ ଗମନ କେର। ଚତୁଥର୍ ନଦୀର ନାମ ଫରାତ୍।
15 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିମନୁଷ୍ୟକୁ େନଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ
ସୁସଜି୍ଜତ ଓ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 16 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
େସହ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର
ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେର େଭାଜନ କରି ପାର, 17 ମାତ୍ର, ସଦସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ
ବୃକ୍ଷର ଫଳ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େଯଉଁ ଦନି ତାହା ଖାଇବ,
େସହ ିଦନି ନତିାନ୍ତ ମରିବ।” 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
କହେିଲ, “ମନୁଷ୍ୟ ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନୁେହଁ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ନମିେନ୍ତ
ତାହାର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ ନମିର୍ାଣ କରିବା।” 19 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର ଭୂମିରୁ ବଲିର ପଶୁଗଣ ଓ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ନମିର୍ାଣ କରି
ଆଦମ େସମାନଙୁ୍କ କି ନାମ େଦେବ, ଏହା ଜାଣବିା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। ତହିଁେର ଆଦମ େସହ ିପ୍ରାଣୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ େଯଉଁ
ନାମ େଦେଲ, ତାହାର େସହ ିନାମ େହଲା। 20 ଏହରୂିେପ ଆଦମ ପଶୁ,
େଖଚର ପକ୍ଷୀ ଓ ବଲିର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜନୁ୍ତର ନାମ େଦେଲ; ମାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ େଦଖାଗଲା ନାହିଁ। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆଦମଙୁ୍କ େଘାର ନଦି୍ର ାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ େସହ ିନଦି୍ର ା
ସମୟେର ତାଙ୍କର ଖେଣ୍ଡ ପଞ୍ଜରା େନଇ ମାଂସ ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିସ୍ଥାନ ପୂଣ୍ଣର୍
କେଲ। 22 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ ପଞ୍ଜରା
ଖଣ୍ଡକି େନେଲ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିର୍ାଣ କରି ଆଦମଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆଣେିଲ। 23 ତହୁଁ ଆଦମ କହେିଲ, “ଏଥର େହଲା; ଏ େମାହର ଅସି୍ଥର
ଅସି୍ଥ ଓ ମାଂସର ମାଂସ; ଏହାର ନାମ ନାରୀ, େଯେହତୁ ଏ ନରଠାରୁ
ନୀତା େହାଇଅଛ।ି” 24 ଏନମିେନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି
ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାଠାେର ଆସକ୍ତ େହବ, ଆଉ େସମାେନ ଏକାଙ୍ଗ େହେବ।
25 ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା, ଦୁେହଁ ଉଲଙ୍ଗ ଥିେଲ େହଁ େସମାନଙ୍କର
ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ ନ ଥିଲା।

ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଲଂଘନ

ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିିର୍ତ ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସପର୍
ସବର୍ାେପକ୍ଷା ଖଳ ଥିଲା। େସ ନାରୀଙୁ୍କ କହଲିା, “ଆେଗା, ଏ କି
ସତ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନର େକୗଣସ ିବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନେିଷଧ କରିଅଛନି୍ତ ?” 2 ନାରୀ ସପର୍କୁ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇପାରୁ; 3 େକବଳ
ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱର କହଅିଛନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ ଓ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ତାହା କେଲ ମରିବ।”
4 ସପର୍ ନାରୀଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିରୂେପ ମରିବ ନାହିଁ;
5 ବରଞ୍ଚ ପରେମଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଦନି ତାହା ଖାଇବ,
େସହ ିଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ  େହବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ।” 6 ଏଥିେର ନାରୀ
େସହ ିବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ନୟନର େଲାଭଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ
େଦବା ନମିିତ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ େଦଖି ତହିଁରୁ ଫଳ େତାଳି ଖାଇେଲ, ପୁଣ,ି
ଆପଣା ସଙ୍ଗସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀଙୁ୍କ ଦଅିେନ୍ତ, େସ ମଧ୍ୟ ଖାଇେଲ। 7 ତହିଁେର
େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ  ହୁଅେନ୍ତ, େସମାେନ ନଜି ଉଲଙ୍ଗତାର େବାଧ ପାଇ
ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସିଁଇ ଘାଗରା ବନାଇେଲ। 8 ତହୁଁ ଦନିାବସାନ
ସମୟେର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ରବ ଶୁଣ ିଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ
ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟେର ଲୁଚେିଲ। 9 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଆଦମଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାେର ?” 10 େସ ଉତ୍ତର କେଲ,
“ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ରବ ଶୁଣ ିଆପଣା ଉଲଙ୍ଗତା ସକାେଶ ଭୀତ
େହାଇ ଲୁଚଲି।ି” 11 ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଗ ଅଛ, ଏହା
କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଲା ? ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ନେିଷଧ
କରିଥିଲୁ, ତାହା କି ତୁେମ୍ଭ ଖାଇଅଛ ?” 12 ଆଦମ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ େମାହର ସଙି୍ଗନୀ େହବାକୁ େଦଇଅଛ, େସ େମାେତ େସହି
ବୃକ୍ଷର ଫଳ େଦେଲ, ତହିଁେର ମୁଁ ଖାଇଲ।ି” 13 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର ନାରୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ କି କଲ ?” ନାରୀ କହେିଲ, “ସପର୍
େମାେତ ଭୁଲାଇଲା, ତହିଁେର ମୁଁ ଖାଇଲ।ି”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା

14 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ସପର୍କୁ କହେିଲ, “ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା
େହତୁ ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟପଶୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଲ,
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େପଟ େଦଇ ଗମନ କରିବ ଓ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଧୂଳି ଖାଇବ।
15 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟେର, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ
ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଶତ୍ରୁ ତା ଜନ୍ମ ାଇବା; େସ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିେବ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ େଗାଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବ।” 16 ତହୁଁ େସ ନାରୀଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଗଭର୍େବଦନା ଅତଶିୟ ବଢ଼ାଇବା, ତୁେମ୍ଭ
ବ୍ୟଥାେର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ; ପୁଣ,ି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ବାସନା ରହବି,
େସ ତୁମ୍ଭ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ।” 17 ଆଉ େସ ଆଦମଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଯଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହଥିିଲୁ, ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାର କଥା ଶୁଣ ିତାହା
ଖାଇଅଛ; ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଲା; ତୁେମ୍ଭ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ
େକ୍ଳଶେର ତହିଁରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବ। 18 ତହିଁେର କଣ୍ଟା ଓ େଗାଖରା ଗଛ
ଜାତ େହବ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରର ଶାକ େଭାଜନ କରିବ। 19 ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁ ମୃତି୍ତକାରୁ ଗହୃୀତ େହଲ, ତହିଁେର ନ ମିଶିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଖର
ଝାଳେର ଆହାର କରିବ; େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଧୂଳି ଓ ଧୂଳିେର ପୁନବର୍ାର
ମିଶିଯିବ।” 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆଦମ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାର ନାମ ହବା େଦେଲ,
େଯେହତୁ େସ ଜୀବତି େଲାକମାନଙ୍କର ମାତା େହେଲ। 21 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର ଚମର୍ର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟାଙୁ୍କ
ପିନ୍ଧାଇେଲ।

ଆଦମ ଓ ହବା ଉଦ୍ୟାନରୁ ବତିାଡ଼ତି

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “େଦଖ, ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ
ଓ ମନ୍ଦର େବାଧ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଜେଣ େହାଇଅଛ,ି” ଆଉ
ଏେବ େସ େଯପରି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ମଧ୍ୟ େତାଳି ଖାଇ
ଅନନ୍ତଜୀବୀ ନ ହୁଅଇ, 23 ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏଦନ
ଉଦ୍ୟାନରୁ ତାଙୁ୍କ ବାହାର କରି େଦେଲ ଓ େସ େଯଉଁ ମୃତି୍ତକାରୁ ନୀତ
େହାଇଥିେଲ, ତହିଁେର କୃଷିକମର୍ କରିବାକୁ ତାଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।
24 ଏହରୂିେପ େସ ଆଦମଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ; ପୁଣ,ି ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ପଥ ରକ୍ଷା
କରିବା ନମିିତ୍ତ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ପୂବର୍ଦଗିେର କିରୂବଗଣ ଓ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଘୂଣ୍ଣର୍ାୟମାନ େତେଜାମୟ ଖଡ୍ଗ  ସ୍ଥାପନ କେଲ।

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆଦମ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ହବାଙ୍କର ସହବାସ
କରେନ୍ତ, େସ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ କୟିନ (ଅଥର୍ାତ୍ ଲାଭ) ନାମକ
େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର

େମାହର ଏକ ନର ଲାଭ େହାଇଅଛ।ି” 2 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େହବଲ
(ଅଥର୍ାତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ) ନାମକ ତାହାର ସେହାଦରକୁ ପ୍ରସବ କେଲ। ଏଥର
େହବଲ େମଷପାଳକ ଓ କୟିନ କୃଷକ େହେଲ। 3 ସମୟାନୁକ୍ର େମ କୟିନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଫଳ ଆଣ ିଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 4 ଆଉ
େହବଲ ମଧ୍ୟ ନଜି ପଲର ପ୍ରଥମଜାତ େକେତକ ପଶୁ ଓ େସମାନଙ୍କ େମଦ
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁ େହବଲଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର େନୖେବଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ।
5 ମାତ୍ର କୟିନଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର େନୖେବଦ୍ୟକୁ େସ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ। ଏେହତୁ
କୟିନ ଅତ ିେକ୍ର ାଧ କରି ଦୁଃଖିତ େହେଲ। 6 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ କୟିନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େକ୍ର ାଧ କରୁଅଛ ? ଆଉ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ
େହଉଅଛ ? 7 ସତ୍କମର୍ କେଲ, କି ତୁେମ୍ଭ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ମୁଖ େହବ ନାହିଁ ? ସତ୍କମର୍
ନ କେଲ, ପାପ ଦ୍ୱ ାରେର ଛକିଥାଏ; ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିତାହାର ବାସନା ରହବି,
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବା ଉଚତି।” 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର
କୟିନ ଆପଣା ଭାଇ େହବଲ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କେଲ। ତହୁଁ େସମାେନ
େକ୍ଷତେର ଥିବା େବେଳ କୟିନ ଆପଣା ଭାଇ େହବଲଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରି
ବଧ କେଲ। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ କୟିନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “ତୁମ୍ଭ ଭାଇ
େହବଲ େକଉଁଠାେର ?” େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ, ମୁଁ କ’ଣ େମା’
ଭାଇର ରକ୍ଷକ ?” 10 େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କଅଣ କରିଅଛ ? ତୁମ୍ଭ
ଭାଇର ରକ୍ତ ଭୂମିରୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଡାକ ପକାଉଅଛ।ି 11 ଏଥିନମିେନ୍ତ େଯଉଁ
ଭୂମି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣାେଥର୍ ଆପଣା ମୁଖ ମୁକ୍ତ
କରିଅଛ,ି େସହ ିଭୂମିେର ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଲ; 12 ଭୂମିେର
କୃଷିକମର୍ କେଲ େହଁ ତାହା ଆପଣା ଶକି୍ତ େଦଇ ଆଉ ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବ
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ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀେର ପଳାତକ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ େହବ।” 13 କୟିନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାହର ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ। 14 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଆଜି
େମାେତ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ତଡ଼ ିେଦଲ, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ମୁଁ ଗପୁ୍ତ େହବ;ି
ଏହରୂିେପ ପୃଥିବୀେର ପଳାତକ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ େହେଲ ଏପରି େହବ େଯ,
େକୗଣସ ିେଲାକ େମାେତ ପାଇେଲ ବଧ କରିବ।” 15 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଏେହତୁ େକହ ିକୟିନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ, ତାହାର ସାତଗଣୁ ଦଣ୍ଡ
େହବ।” ପୁଣ,ି େକହ ିତାଙୁ୍କ େଦଖି େଯପରି ବଧ ନ କରଇ, ଏଥିପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ କୟିନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଚହି୍ନ ନରୂିପଣ କେଲ। 16 ଏଥିଉତ୍ତାେର
କୟିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏଦନର ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ େନାଦ
ନାମକ ସ୍ଥାନେର ବାସ କେଲ।

କୟିନଙ୍କର ବଂଶଧର

17 ଆଉ କୟିନ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାର ସହବାସ କରେନ୍ତ, େସ ଗଭର୍ବତୀ
େହାଇ ହେନାକକୁ ପ୍ରସବ କେଲ; ପୁଣ,ି େସ ଏକ ନଗର ନମିର୍ାଣ କରି
ଆପଣା ପୁତ୍ରର ନାମାନୁସାେର ତହିଁର ନାମ ହେନାକ େଦେଲ। 18 େସହି
ହେନାକର ପୁତ୍ର ଈରଦ ଓ ଈରଦର ପୁତ୍ର ମହୁୟାେୟଲ ଓ ମହୁୟାେୟଲର
ପୁତ୍ର ମଥୁଶାେୟଲ ଓ ମଥୁଶାେୟଲର ପୁତ୍ର େଲମକ। 19 ଏହ ିେଲମକ
ଦୁଇଟ ିସ୍ତ୍ରୀ ବବିାହ କେଲ, ଏକର ନାମ ଆଦା ଓ ଅନ୍ୟର ନାମ ସଲି୍ଲ ା
ଥିଲା। 20 ଆଦାର ଗଭର୍େର ଜାବଳ ଜନି୍ମ ଲା, େସ ତମ୍ୱୁନବିାସୀ
ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କର ଆଦପିୁରୁଷ ଥିଲା। 21 ତାହାର ଭାଇର ନାମ ଯୁବଳ,
େସ ବୀଣା ଓ ବଂଶୀବାଦକମାନଙ୍କର ଆଦପିୁରୁଷ ଥିଲା। 22 ସଲି୍ଲ ାର
ଗଭର୍େର ତୁବଲ୍-କୟିନ ଜନି୍ମ ଲା, େସ ପିତ୍ତଳ ଓ େଲୗହର ନାନା ପ୍ରକାର
ଅସ୍ତ୍ର ନମିର୍ାଣକାରୀ ଥିଲା; ତୁବଲ୍-କୟିନର ନୟମା ନାମ୍ନୀ ଏକ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲା।
23 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲମକ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେଗା ଆଦା
ଓ ସଲି୍ଲ ା, େମା’ କଥା ଶୁଣ; ଆେଗା େଲମକର ଭାଯର୍୍ୟାଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମା’ ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର; ମୁଁ ଆଘାତର ପରିେଶାଧେର ଜେଣ
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓ ପ୍ରହାରର ପରିେଶାଧେର ଜେଣ ଯୁବାକୁ ବଧ କରିଅଛ;ି
24 ଯଦ ିକୟିନର ବଧର ପ୍ରତଫିଳ ସାତଗଣୁ ହୁଏ, େତେବ େଲମକର
ପ୍ରତଫିଳ ସତସ୍ତରି ଗଣୁ ନଶି୍ଚୟ େହବ।”

େଶଥ ଓ ଈେନାଶ

25 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆଦମ ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାଙ୍କର ସହବାସ କରେନ୍ତ,
େସ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ େଶଥ (ଅଥର୍ାତ୍ ପ୍ରତନିଧିି)
େଦେଲ; େଯେହତୁ େସ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େହବଲର ପ୍ରତନିଧିି ରୂେପ
ଆଉ େଗାଟଏି ପୁତ୍ର େମାେତ େଦଇଅଛନି୍ତ , କାରଣ କୟିନ ତାକୁ ବଧ
କରିଥିଲା।” 26 ତହୁଁ େଶଥର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନି୍ମ ଲା; ଆଉ େସ ତାହାର
ନାମ ଈେନାଶ େଦଲା। ଏହ ିସମୟେର ମନୁଷ୍ୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଆଦମଙ୍କର ବଂଶଧର

ଆଦମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହ।ି େଯଉଁ ଦନି ପରେମଶ୍ୱର
ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ, େସହ ିଦନି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟେର
େସ ତାଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ କେଲ; 2 ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି େସ େସମାନଙୁ୍କ

ସୃଷି୍ଟ କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ସୃଷ୍ଟ େହବା ଦନି େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି
ଆଦମ (ମନୁଷ୍ୟ) ନାମ େଦେଲ। 3 ଆଦମ ଶେହ ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସେର
ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍େର ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ କରି ତାହାର ନାମ େଶଥ
େଦେଲ। 4 େଶଥର ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର ଆଦମ ଆଠଶହ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆହୁରି
ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜାତ କେଲ। 5 ଆଦମଙ୍କର ବୟସ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ନଅଶହ
ତରିିଶ ବଷର୍ ଥିଲା; ତହୁଁ େସ ମେଲ। 6 େଶଥ ଶେହ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ବୟସେର
ଈେନାଶକୁ ଜାତ କଲା; 7 ଈେନାଶର ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର େଶଥ ଆଠଶହ ସାତ
ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆହୁରି ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜାତ କଲା। 8 େଶଥର ବୟସ
ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ନଅଶହ ବାର ବଷର୍ ଥିଲା; ତହୁଁ େସ ମଲା। 9 ଈେନାଶ ନେବ
ବଷର୍ ବୟସେର କୟିନାନକୁ ଜାତ କଲା; 10 ପୁଣ,ି କୟିନାନର ଜନ୍ମ
ଉତ୍ତାେର େସ ଆଠଶହ ପନ୍ଦର ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆହୁରି ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜାତ
କଲା; 11 ଈେନାଶର ବୟସ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ନଅଶହ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ଥିଲା; ତହୁଁ
େସ ମଲା। 12 କୟିନାନ ସତୁରି ବଷର୍ ବୟସେର ମହଲେଲଲକୁ ଜାତ

କଲା; 13 ମହଲେଲଲ ଜନି୍ମ ଲା ଉତ୍ତାେର େସ ଆଠଶହ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବଞ୍ଚି
ଆଉ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜାତ କଲା; 14 ଆଉ କୟିନାନର ବୟସ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା
ନଅଶହ ଦଶ ବଷର୍ ଥିଲା; ତହୁଁ େସ ମଲା। 15 ମହଲେଲଲ ପଞ୍ଚଷଠି ବଷର୍
ବୟସେର େଯରଦକୁ ଜାତ କଲା; 16 େଯରଦ ଜନି୍ମ ଲା ଉତ୍ତାେର େସ
ଆଠଶହ ତରିିଶ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆହୁରି ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜାତ କଲା;
17 ମହଲେଲଲର ବୟସ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଆଠଶହ ପଞ୍ଚାନେବ ବଷର୍ ଥିଲା; ତହୁଁ
େସ ମଲା। 18 େଯରଦ ଶେହ ବାଷଠି ବଷର୍ ବୟସେର ହେନାକଙୁ୍କ ଜାତ
କଲା; 19 ହେନାକଙ୍କର ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର େସ ଆଠଶହ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆହୁରି
ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜାତ କଲା; 20 େଯରଦର ବୟସ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ନଅଶହ
ବାଷଠି ବଷର୍ ଥିଲା; ତହୁଁ େସ ମଲା। 21 ହେନାକ ପଞ୍ଚଷଠି ବଷର୍
ବୟସେର ମଥୂେଶଲହକୁ ଜାତ କେଲ; 22 ମଥୂେଶଲହର ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର
ହେନାକ ତନିଶିହ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଗମନାଗମନ କେଲ,
ପୁଣ,ି େସ ଆହୁରି ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜାତ କେଲ; 23 ହେନାକଙ୍କର ବୟସ
ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ତନିଶିହ ପଞ୍ଚଷଠି ବଷର୍ ଥିଲା; 24 ହେନାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି
ଗମନାଗମନ କେଲ; ଆଉ େସ ଅନ୍ତହିର୍ତ େହେଲ; େଯେହତୁ ପରେମଶ୍ୱର
ତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ। 25 ମଥୂେଶଲହ ଶେହ ଶତାଅଶୀ ବଷର୍ ବୟସେର
େଲମକକୁ ଜାତ କଲା; 26 େଲମକର ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର ମଥୂେଶଲହ ସାତଶହ
ବୟାଅଶୀ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆହୁରି ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଜାତ କଲା;
27 ମଥୂେଶଲହର ବୟସ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ନଅଶହ ଊଣସ୍ତରି ବଷର୍ ଥିଲା; ତହୁଁ
େସ ମଲା। 28 େଲମକ ଶେହ ବୟାଅଶୀ ବଷର୍ ବୟସେର ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ
କରି ତାହାର ନାମ େନାହ (ସାନ୍ତ୍ୱ ନା) େଦେଲ, 29 େଯେହତୁ େସ କହେିଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଭଶିପ୍ତ ଭୂମିେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଓ ହସ୍ତର େକ୍ଳଶ
ବଷିୟେର ଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଜନ୍ମ ାଇବ। 30 େନାହଙ୍କର ଜନ୍ମ
ଉତ୍ତାେର େଲମକ ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚାନେବ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆହୁରି ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ
ଜାତ କେଲ; 31 ତାଙ୍କର ବୟସ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ସାତଶହ ସତସ୍ତରି ବଷର୍ ଥିଲା;
ତହୁଁ େସ ମେଲ। 32 ଆଉ େନାହଙୁ୍କ ପାଞ୍ଚଶହ ବଷର୍ ବୟସ େହଲା; ଆଉ
େନାହ, େଶମ ଓ ହାମ ଓ େଯଫତ୍କୁ ଜାତ କେଲ।

ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା

ଏହରୂିେପ େଯେତେବେଳ ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା ଓ େସମାନଙ୍କର ଅେନକ କନ୍ୟା ଜାତ େହେଲ;
2 େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ

କନ୍ୟାଗଣକୁ ରୂପବତୀ େଦଖି, େସମାେନ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ପସନ୍ଦ କେଲ, େସ
ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବବିାହ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 3 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ସବର୍ଦା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ
େସମାନଙ୍କ ବପିଥ ଗମନେର େସମାେନ ମାଂସ ମାତ୍ର; ଏଥିନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ସମୟ ଶେହ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ େହବ।” 4 େସହ ିସମୟେର
ପୃଥିବୀେର ମହା ବୀରଗଣ ଥିେଲ; ପୁଣ,ି ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣର ସହବାସ କରେନ୍ତ, େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ସନ୍ତାନଗଣ ଜାତ େହେଲ; େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପୂବର୍କାଳର ପ୍ରସଦି୍ଧ ବୀର ଥିେଲ।
5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେଲ େଯ, ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା
ଅତ ିବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରେତ୍ୟକ କଳ୍ପନା
ଅବରିତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। 6 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନମିର୍ାଣ
କରିବା ସକାଶୁ ଅନୁତାପ କରି ମନେର େଶାକ କେଲ। 7 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଭୂମଣ୍ଡଳରୁ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଆଉ
ମନୁଷ୍ୟ ସହତି ପଶୁ ଓ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ ଓ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଲୁପ୍ତ
କରିବା; କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭର ଅନୁତାପ
େହଉଅଛ।ି” 8 ମାତ୍ର, େନାହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।

େନାହ ଓ ଜଳପ୍ଲାବନ

9 େନାହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହ।ି େନାହ ଆପଣା େସହ ିସମୟର
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଧାମିର୍କ ଓ ସାଧୁ େଲାକ ଥିେଲ; େନାହ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଗମନାଗମନ କେଲ। 10 େନାହ, େଶମ ଓ ହାମ ଓ
େଯଫତ୍, ଏହ ିତନି ିପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଜାତ କେଲ। 11 େସହ ିସମୟେର ପୃଥିବୀ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା ଓ ପୃଥିବୀ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
ଥିଲା। 12 ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀେର ଦୃଷି୍ଟପାତ କରି େଦଖିେଲ େଯ,
ତାହା ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଅଛ;ି େଯେହତୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ
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େହାଇଅଛନି୍ତ। 13 ତହୁଁ ପରେମଶ୍ୱର େନାହଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ େଗାଚରେର
ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନି୍ତମକାଳ ଉପସି୍ଥତ େହଲା; େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ପୃଥିବୀ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ;ି ପୁଣ,ି େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀ
ସହତି େସମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବା। 14 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ େଦବଦାରୁ
ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର କାଷ୍ଠେର େଗାଟଏି ଜାହାଜ ନମିର୍ାଣ କର; ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ନାନା େକାଠରି ବନାଇ ତହିଁର ଭତିର ଓ ବାହାର ଝୁଣା ଦ୍ୱ ାରା େଲପନ
କର। 15 ତାହା ଏହ ିପ୍ରକାେର ନମିର୍ାଣ କରିବ; ଦୀଘର୍େର ତନିଶିହ ହାତ,
ପ୍ରସ୍ଥେର ପଚାଶ ହାତ, ଉଚ୍ଚେର ତରିିଶ ହାତ େହବ। 16 ଉପରରୁ ଏକ
ହାତ ଛାଡ଼ ିଝରକା କରିବ, ଆଉ ତହିଁର ପାଶ୍ୱର୍େର ଦ୍ୱ ାର ରଖିବ; ଆଉ
ତହିଁର ପ୍ରଥମ, ଦି୍ୱ ତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ତଳ ବନାଇବ। 17 ପୁଣ,ି ଆକାଶ
ତେଳ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବଶିିଷ୍ଟ େଯେତ ଜୀବଜନୁ୍ତ ଅଛନି୍ତ , େସହ ିସବୁ ବନିଷ୍ଟ
କରିବା ନମିେନ୍ତ, ଆେମ୍ଭ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଜଳପ୍ଳାବନ
କରିବା, ତହିଁେର ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିେବ। 18 ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ସି୍ଥର କରିବା; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଓ ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର େଘନ ିଜାହାଜେର
ପ୍ରେବଶ କରିବ। 19 ପୁଣ,ି ପ୍ରାଣରକ୍ଷାେଥର୍ ସବର୍ପ୍ରକାର ଜୀବଜନୁ୍ତର ଏକ
ଏକ ଦମ୍ପତ ିଆପଣା ସଙ୍ଗେର େଘନ ିଜାହାଜେର ପ୍ରେବଶ କରିବ।
20 ସବର୍ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ପଶୁ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜାତ ିଅନୁସାେର ଏକ ଏକ ଦମ୍ପତ ିଜୀବନରକ୍ଷାେଥର୍ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ
ଆସେିବ। 21 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଓ େସମାନଙ୍କର ଆହାର ନମିେନ୍ତ
ସବର୍ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ ଆଣ ିଆପଣା ନକିଟେର ସଞ୍ଚୟ କରିବ।”
22 ତହିଁେର େନାହ େସରୂପ କେଲ; ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ
ସମସ୍ତ କମର୍ କେଲ।

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େନାହଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସପରିବାରେର
ଜାହାଜେର ପ୍ରେବଶ କର; କାରଣ ଏହ ିକାଳର େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭକୁ ଧାମିର୍କ େଦଖିଅଛୁ।

2 ଆଉ ପୃଥିବୀେର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶୁଚ ିପଶୁଜାତରି
ସାତ ସାତ ଦମ୍ପତ ିଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଶୁଚ ିପଶୁଜାତରି ଏକ ଏକ ଦମ୍ପତ;ି
3 ପ୍ରେତ୍ୟକ େଖଚର ପକ୍ଷୀଜାତରି ସାତ ସାତ ଦମ୍ପତ ିଆପଣା ସଙ୍ଗେର
ନଅି। 4 େଯେହତୁ ସାତ ଦନି ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ ଚାଳିଶ ଦବିାରାତ୍ର
ପୃଥିବୀେର ବୃଷି୍ଟ କରାଇ ପୃଥିବୀସି୍ଥତ ଆମ୍ଭର ନମିିର୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଲୁପ୍ତ
କରିବା।” 5 େନାହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସବୁ କମର୍ କେଲ।
6 େନାହଙ୍କର ଛଅଶହ ବଷର୍ ବୟସେର ପୃଥିବୀ ଉପେର ଜଳପ୍ଳାବନ
େହଲା। 7 ତହୁଁ ଜଳପ୍ଳାବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନମିେନ୍ତ େନାହ ଓ ତାଙ୍କର
ଭାଯର୍୍ୟା ଆଉ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଗଣ ଜାହାଜେର ପ୍ରେବଶ କେଲ।
8 ପୁଣ,ି େନାହଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚି
ପଶୁପକ୍ଷୀବଗର୍ ଓ ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତବଗର୍ େଯାଡ଼ା େଯାଡ଼ା େହାଇ
9 େନାହଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। 10 ଆଉ େସହି
ସାତ ଦନି ଉତ୍ତାେର ପୃଥିବୀେର ଜଳପ୍ଳାବନର ଆରମ୍ଭ େହଲା।
11 େନାହଙ୍କର ବୟସର ଛଅଶହ ବଷର୍ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ସପ୍ତଦଶ ଦନିେର
ମହା ସମୁଦ୍ର ର ସମସ୍ତ ଜଳାକର ଭାଙି୍ଗଗଲା, ପୁଣ,ି ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାର ସବୁ
ମୁକ୍ତ େହଲା। 12 ତହିଁେର ଚାଳିଶ ଦବିାରାତ୍ର ପୃଥିବୀେର ବୃଷି୍ଟ େହଲା।
13 େସହ ିଦନିେର େନାହ, ପୁଣ,ି େଶମ ଓ ହାମ ଓ େଯଫତ୍ ନାମକ
େନାହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ସହତି େନାହଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ତନିି
ପୁତ୍ରବଧୂ ଜାହାଜେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। 14 ପୁଣ,ି ସବୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ
ବନ୍ୟପଶୁ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଉେରାଗାମୀ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଭୂଚର ଓ
େଖଚର ପକ୍ଷୀ; 15 ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରାଣବାୟୁ ବଶିିଷ୍ଟ ସବର୍ପ୍ରକାର ଜୀବଜନୁ୍ତ
େଯାଡ଼ା େଯାଡ଼ା େହାଇ େନାହଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜେର ପ୍ରେବଶ
କେଲ। 16 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସବର୍ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଦମ୍ପତକି୍ର େମ
ପ୍ରେବଶ କେଲ; ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପାଶ୍ୱର୍ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କେଲ।
17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଚାଳିଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀେର ଜଳପ୍ଳାବନ େହଲା;
ପୁଣ,ି ଜଳ ବଢ଼ଢ଼ୁ ବଢ଼ଢ଼ୁ ଜାହାଜ ଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ ିଭାସ ିଉଠିଲା। 18 ଆଉ
ପୃଥିବୀେର କ୍ରମଶଃ ଜଳ ପ୍ରବଳ େହାଇ ଅତଶିୟ ବଢ଼ଢ଼ୁ ବଢ଼ଢ଼ୁ ଜାହାଜ ଜଳ
ଉପେର ଭାସଲିା। 19 ପୃଥିବୀ ଉପେର ଜଳ ଅତଶିୟ ବଢ଼ ିଆକାଶ ତଳସ୍ଥ
ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ମଗ୍ନ କଲା। 20 ତହିଁ ଉପେର ପନ୍ଦର କିଉବଟି୍ସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଜଳ ଉଠିଲା; ତହୁଁ ପବର୍ତମାନ ମଗ୍ନ େହେଲ। 21 େତଣୁ ସମଗ୍ର ଭୂଚର
ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ, ଅଥର୍ାତ୍, ପକ୍ଷୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟପଶୁ ଓ

ପୃଥିବୀେର ଗମନଶୀଳ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ, 22 ଆଉ
ଶୁଷ୍କଭୂମିସ୍ଥ େଯେତ ପ୍ରାଣୀର ନାସକିାେର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଥିଲା, ସମେସ୍ତ ମେଲ।
23 ଏହରୂିେପ ପୃଥିବୀର ଉପରିସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଲୁପ୍ତ େହେଲ, ଅଥର୍ାତ୍,
ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ, େଖଚର ପକ୍ଷୀ, ସମେସ୍ତ ପୃଥିବୀରୁ ଲୁପ୍ତ
େହେଲ; େକବଳ େନାହ ଓ ଜାହାଜସ୍ଥ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସମେସ୍ତ ବଞ୍ଚେିଲ।
24 ଏହରୂିେପ ପୃଥିବୀ ଏକଶହ ପଚାଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜଳେର ବୁଡ଼ି
ରହଲିା।

ଜଳପ୍ଳାବନର ଅବସାନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର େନାହଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ଜାହାଜସ୍ଥ
ପଶ୍ୱାଦ ିସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରି ପୃଥିବୀେର ବାୟୁ
ବୁହାଇେଲ, ତହୁଁ ଜଳ ଥମିଲା; 2 ମହାସମୁଦ୍ର ର ଜଳାକାର ଓ

ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାର ସକଳ ରୁଦ୍ଧ େହଲା, ପୁଣ,ି ଆକାଶରୁ ବୃଷି୍ଟ ନବୃିତ୍ତ େହଲା।
3 ତହିଁେର ପୃଥିବୀରୁ ଜଳ ବହଯିାଇ ଏକଶହ ପଚାଶ ଦନିର େଶଷେର
ହ୍ରାସ େହଲା। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସପ୍ତମ ମାସର ସପ୍ତଦଶ ଦନିେର ଆରାରାଟ୍
ପବର୍ତ ଉପେର ଜାହାଜ ଲାଗି ରହଲିା। 5 ଏହରୂିେପ ଦଶମ ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଜଳ କ୍ରମଶଃ ଊଣା ପଡ଼ଲିା; େସହ ିଦଶମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ପବର୍ତଗଣର ଶୃଙ୍ଗ େଦଖାଗଲା। 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆଉ ଚାଳିଶ ଦନି
ଉତ୍ତାେର େନାହ ସ୍ୱନମିିର୍ତ ଜାହାଜର ଝରକା ଫିଟାଇ େଗାଟାଏ ଡାମରା
କାଉକୁ ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ; 7 ତହିଁେର ପୃଥିବୀର ଜଳ ଶୁଷ୍କ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସ ଏେଣେତେଣ ଗତାୟାତ କଲା। 8 ପୁନଶ୍ଚ, େନାହ ଭୂମିେର ଜଳର
ହ୍ରାସ ବୁଝବିା ପାଇଁ େଗାଟଏି କାପ୍ତା ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ; 9 େସେତେବେଳ
ପୃଥିବୀ ଜଳାଚ୍ଛାଦତି ଥିବାରୁ କାପ୍ତା ଆପଣା ପାଦ ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ
ଜାହାଜେର ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଉଟ ିଆସଲିା; ତହୁଁ େସ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ
ଧରି ଜାହାଜ ଭତିେର ଆପଣା ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। 10 ଆଉ ସାତ ଦନି
ବଳିମ୍ୱ କଲା ଉତ୍ତାେର େସ େସହ ିକାପ୍ତାକୁ ପୁନବର୍ାର ଜାହାଜରୁ ଉଡ଼ାଇ
େଦେଲ; 11 ତହିଁେର କାପ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସଲିା;
ଆଉ େଦଖ, ତାହାର ଚଞ୍ଚେୁର ଜୀତ ବୃକ୍ଷର ନବୀନ ପଲ୍ଲ ବ ଥିଲା; ଏଣୁ
ପୃଥିବୀର ଜଳ ହ୍ରାସ େହାଇଅଛ,ି ଏହା େନାହ ଜାଣେିଲ। 12 ଆଉ ସାତ
ଦନି ବଳିମ୍ୱ କରି େସ େସହ ିକାପ୍ତାକୁ ପୁନବର୍ାର ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ, ମାତ୍ର େସ
ଆଉ ଥେର ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଉଟ ିଆସଲିା ନାହିଁ। 13 (େନାହଙ୍କ
ବୟସର) ଛଅଶହ ଏକ ବଷର୍ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ପୃଥିବୀ
ଉପରୁ ଜଳ ଶୁଷ୍କ େହଲା; େସେତେବେଳ େନାହ ଜାହାଜର ଛାତ ଉଠାଇ
ଅନାେନ୍ତ, ଭୂମିକୁ ଶୁଷ୍କ େଦଖିେଲ। 14 ଏହରୂିେପ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ସତାଇଶ
ଦନିେର ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ େହଲା। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର େନାହଙୁ୍କ
କହେିଲ, 16 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଗଣଙୁ୍କ
ସେଙ୍ଗ େଘନ ିଜାହାଜରୁ ବାହାର େହାଇ ଯାଅ। 17 ପୁଣ,ି ଆପଣା ସେଙ୍ଗ
ଥିବା ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର, ଉେରାଗାମୀ ଆଦ ିସବୁ ଜୀବଜନୁ୍ତ ବାହାରକୁ
େଘନ ିଯାଅ; େସମାେନ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀେର
ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ େହଉନୁ୍ତ।” 18 ତହୁଁ େନାହ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା, ପୁତ୍ର
ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର େଘନ ିବାହାରକୁ ଆସେିଲ; 19 ପୁଣ,ି ସ୍ୱ ସ୍ୱ
ଜାତ ିଅନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଶୁ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତ ିସମସ୍ତ ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସେିଲ।

େନାହଙ୍କ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍

20 ଏଥିଉତ୍ତାେର େନାହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ
କେଲ, ପୁଣ,ି ସବର୍ପ୍ରକାର ଶୁଚ ିପଶୁ ଓ ଶୁଚ ିପକ୍ଷୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
େନଇ େବଦ ିଉପେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 21 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତହିଁର ସୁଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରି ମେନ ମେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟ ସକାଶୁ
ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଅଭଶିାପ େଦବା ନାହିଁ; ଯଦ୍ୟପି ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ
ମନର କଳ୍ପନା ମନ୍ଦ, ତଥାପି ଆେମ୍ଭ େଯପରି କରିଅଛୁ, େସହପିରି ଆଉ
ଥେର େକେବ େହଁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। 22 ପୁଣ,ି
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଥିବ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୁଣାକଟାର ସମୟ, ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ,
ପୁଣ,ି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ କାଳ, ଆଉ ଦବିସ ଓ ରାତି୍ର, ଏହସିବୁର ନବୃିତି୍ତ
େହବ ନାହିଁ।”
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େନାହଙ୍କ ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଚୁକି୍ତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର େନାହ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ େହାଇ
ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କର। 2 ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ େଖଚର

ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର ଓ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ ଓ ସମୁଦ୍ର ର ମତ୍ସ୍ୟ, ସମେସ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୀତ ଓ ଶଙ୍କାଯୁକ୍ତ େହେବ; େସହ ିସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ ଅଟନି୍ତ। 3 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗମନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଖାଦ୍ୟ େହବ, ଆେମ୍ଭ ହରିତ୍ ଶାକ ପରି ଏହ ିସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଲୁ।
4 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସପ୍ରାଣ (ଅଥର୍ାତ୍) ସରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ।
5 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରୂପ ରକ୍ତପାତର ପରିେଶାଧ ନତିାନ୍ତ
େନବା; ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଶୁଠାରୁ େହଉ କି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େହଉ, ତାହାରି
ପରିେଶାଧ େନବା; ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ର ାତାଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର
ପ୍ରାଣର ପରିେଶାଧ େନବା। 6 େଯେକହ ିମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତପାତ କରିବ,
ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର ରକ୍ତପାତ କରାଯିବ; େଯେହତୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା
ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍େର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ। 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ
ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରି ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ ହୁଅ।”
8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର େନାହଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, 9 “େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶ
ସହତି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନୁ୍ତ ସହତି, 10 ଅଥର୍ାତ୍,
ଜାହାଜରୁ ବହଗିର୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତ ିପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଣୀ ସହତି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନୟିମ ସି୍ଥର କରୁଅଛୁ। 11 ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏହ ିନୟିମ ସି୍ଥର କରିବୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଳପ୍ଳାବନ
ଦ୍ୱ ାରା ଆଉ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀକୁ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ
ଆଉ ଜଳପ୍ଳାବନ େହବ ନାହିଁ।” 12 ପୁନଶ୍ଚ, ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀବଗର୍ ସହତି
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁ ନୟିମ ସି୍ଥର କଲୁ, ତହିଁର ଚହି୍ନ
ଏହ;ି 13 ଆେମ୍ଭ େମଘେର ଆପଣା ଧନୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ, ତାହା ପୃଥିବୀ
ସହତି ଆମ୍ଭ ନୟିମର ଚହି୍ନ େହବ। 14 େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀ
ଉପେର େମଘ ସଞ୍ଚାର କରିବା, େସେତେବେଳ େସହ ିଧନୁ େମଘେର
େଦଖାଯିବ; 15 ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଓ ମାଂସବଶିିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ
ପ୍ରାଣୀ ସହତି ଆମ୍ଭର େଯଉଁ ନୟିମ ଅଛ,ି ତାହା ଆମ୍ଭର ସ୍ମରଣ େହବ,
ତହିଁେର ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ବନିାଶାେଥର୍ ଜଳପ୍ଳାବନ ଆଉ େହବ ନାହିଁ। 16 ପୁଣ,ି
େମଘଧନୁ େହେଲ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରିବା, ତହିଁେର ପୃଥିବୀସ୍ଥ
ମାଂସବଶିିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ
ନୟିମ ଅଛ,ି ତାହା ଆେମ୍ଭ ସ୍ମରଣ କରିବା।” 17 ପରେମଶ୍ୱର େନାହଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମାଂସବଶିିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହତି ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ
ନୟିମ ସି୍ଥର କରିଅଛୁ, ତହିଁର ଏହ ିଚହି୍ନ େହବ।”

େନାହ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ

18 େନାହଙ୍କର େଯଉଁ ପୁତ୍ରମାେନ ଜାହାଜରୁ ବହଗିର୍ତ େହେଲ,
େସମାନଙ୍କ ନାମ େଶମ ଓ ହାମ ଓ େଯଫତ୍; ହାମ କିଣାନର ପିତା।
19 ଏହ ିତନିଜିଣ େନାହଙ୍କର ପୁତ୍ର; ଏମାନଙ୍କ ବଂଶସବୁ ପୃଥିବୀେର ବ୍ୟାପ୍ତ
େହଲା। 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର େନାହ କୃଷି କମର୍େର ପ୍ରବୃତ୍ତ େହାଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
କେଲ। 21 ତହିଁେର େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ମତ୍ତ େହାଇ ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର
ବବିସ୍ତ୍ର େହାଇ ପଡ଼େିଲ। 22 ଏପରି ସମୟେର କିଣାନର ପିତା ହାମ
ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତା େଦଖି ବାହାେର ଆପଣା ଦୁଇ ଭାଇଙୁ୍କ
ସମାଚାର େଦଲା। 23 େସେତେବେଳ େଶମ ଓ େଯଫତ୍ ସ୍କନ୍ଧେର ବସ୍ତ୍ର
େଘନ ିପଶ୍ଚାଦ୍ଗତ ିକରି ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତା ଆଚ୍ଛାଦନ
କେଲ; େସମାେନ ପଛଆଡ଼କୁ ମୁଖ ରଖି ଯିବାରୁ ପିତାଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତା
େଦଖିେଲ ନାହିଁ। 24 ଏଉତ୍ତାରୁ େନାହ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ନଦି୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ରତ େହାଇ
ଆପଣା ପ୍ରତ ିକନଷି୍ଠ ପୁତ୍ରର ଆଚରଣ ଜ୍ଞାତ େହେଲ। 25 ପୁଣ,ି େସ
କହେିଲ, “କିଣାନ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ; େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣର ଦାସାନୁଦାସ
େହବ।” 26 ଆଉ େସ କହେିଲ, “େଶମର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ
େହଉନୁ୍ତ; କିଣାନ େଶମର ଦାସ େହଉ। 27 ପରେମଶ୍ୱର େଯଫତ୍କୁ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ
କରନୁ୍ତ; ପୁଣ,ି େସ େଶମର ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରୁ; ଆଉ କିଣାନ ତାହାର
ଦାସ େହଉ।” 28 ଜଳପ୍ଳାବନ ଉତ୍ତାେର େନାହ ଆଉ ତନିଶିହ ପଚାଶ ବଷର୍

ବଞ୍ଚେିଲ। 29 ପୁଣ,ି େନାହଙ୍କର ବୟସ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ନଅଶହ ପଚାଶ ବଷର୍
ଥିଲା; ତହୁଁ େସ ମେଲ।

େନାହଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ

େଶମ, ହାମ, େଯଫତ୍ ନାମକ େନାହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ବଂଶାବଳୀ ଏହ।ି ଜଳପ୍ଳାବନ ପେର େସମାନଙ୍କର ଏହ ିସମସ୍ତ
ସନ୍ତାନ ଜନି୍ମ ଥିେଲ। 2 େଗାମର, ମାେଗାଗ୍, ମାଦୟ, ଯବନ,

ତୁବଲ୍, େମଶକ୍ ଓ ତୀରସ୍, ଏମାେନ େଯଫତ୍ର ସନ୍ତାନ। 3 ଅସି୍କନସ୍ ଓ
ରୀଫତ୍ ଓ େତାଗମର୍ା, ଏମାେନ େଗାମରର ସନ୍ତାନ। 4 ପୁଣ,ି ଇଲୀଶା ଓ
ତଶର୍ୀଶ ଓ କିତ୍ତୀମ ଓ େଦାଦାନୀମ, ଏମାେନ ଯବନର ସନ୍ତାନ।
5 ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ୀପନବିାସୀଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କ
େଦଶବେିଦଶେର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଭାଷାନୁସାେର ବ୍ୟାପ୍ତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ
ଓ େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର ବଭିକ୍ତ େହେଲ। 6 କୂଶ, ମିସର, ପୂଟ୍ ଓ କିଣାନ,
ଏମାେନ ହାମର ସନ୍ତାନ। 7 ସବା, ହବୀଲା, ସପ୍ତା, ରୟମା ଓ ସପ୍ତକା,
ଏମାେନ କୂଶର ସନ୍ତାନ। ଶିବା ଓ ଦଦାନ, ଏମାେନ ରୟମାର ସନ୍ତାନ।
8 ନେିମ୍ରାଦ୍ କୂଶର ପୁତ୍ର; େସ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର ପରାକ୍ରମୀ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା। 9 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ବ୍ୟାଧ େହଲା; ଏଣୁ
େଲାକମାେନ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହନି୍ତ , “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ବ୍ୟାଧ ନେିମ୍ରାଦ୍ ତୁଲ୍ୟ।” 10 ପୁଣ,ି ଶିନୀୟର େଦଶେର ବାବଲି
ଓ ଏରକ ଓ ଅକ୍କଦ୍ ଓ କଲେନ, ଏହସିବୁ ନଗର ତାହାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ
େହଲା। 11 େସହ ିେଦଶରୁ ଅଶୂର ନଗିର୍ତ େହାଇ ନୀନବିୀ ଓ ରେହାେବାତ୍
ପୁରୀ ଓ େକଲହ, 12 ପୁଣ,ି ନୀନବିୀ ଓ େକଲହର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ େରଷନ୍
ନଗର ସ୍ଥାପନ କଲା; ଏହ ିେରଷନ୍ ମହାନଗର। 13 ପୁଣ,ି ଲୁଦୀୟ ଓ
ଅନାମୀୟ ଓ ଲହାବୀୟ ଓ ନପ୍ତୂହୀୟ 14 ଓ ପେଥ୍ରାଷୀୟ ଓ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଆଦପିୁରୁଷ କସ୍ଲୁହୀୟ ଓ କେପ୍ତାରୀୟ, ଏମାେନ
ମିସରର ସନ୍ତାନ। 15 ପୁଣ,ି କିଣାନର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସୀେଦାନ, ତାହା
ଉତ୍ତାେର େହତ୍ 16 ଓ ଯିବୂଷୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ ଗିଗର୍ାଶୀୟ 17 ଓ
ହବି୍ବୀୟ ଓ ଅକର୍ୀୟ ଓ ସନିୀୟ 18 ଓ ଅବର୍ଦୀୟ ଓ ସମାରୀୟ ଓ
ହମାତୀୟ; ଏଥିଉତ୍ତାେର କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ବଂଶ ବ୍ୟାପିଗେଲ। 19 ତହିଁେର
ସୀେଦାନଠାରୁ ଗରାର ଦଗିକୁ ଘସା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ପୁଣ,ି ସେଦାମ ଓ ହେମାରା
ଓ ଅଦ୍ମ ା ଓ ସେବାୟୀମ ଦଗିେର େଲଶା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ
(ବସତରି) ସୀମା ଥିଲା। 20 ଆପଣା ଆପଣା େଦଶ ଓ େଗାଷ୍ଠୀେର
େସମାନଙ୍କ ବଂଶ ଓ ଭାଷାନୁସାେର ଏସମେସ୍ତ ହାମର ସନ୍ତାନ।
21 େଯଫତ୍ର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ଭ୍ର ାତା େଶମର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଥିେଲ, ଅଥର୍ାତ୍,
େସ ଏବରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଦପିୁରୁଷ ଥିଲା। 22 େଶମର ଏହସିବୁ
ସନ୍ତାନ, ଏଲମ୍ ଓ ଅଶୂର ଓ ଅଫର୍କ୍ଷଦ ଓ ଲୁଦ୍ ଓ ଅରାମ। 23 ଏହି
ଅରାମର ସନ୍ତାନ ଊଷ୍ ଓ ହୂଲ ଓ େଗଥର ଓ ମଶ୍। 24 ପୁଣ,ି
ଅଫର୍କ୍ଷଦର ସନ୍ତାନ େଶଲହ ଓ େଶଲହର ସନ୍ତାନ ଏବର। 25 ଏହି
ଏବରର ଦୁଇ ପୁତ୍ର; ଏକର ନାମ େପଲଗ୍ (ବଭିାଗ), କାରଣ େସହି
ସମୟେର ପୃଥିବୀ ବଭିକ୍ତ େହଲା; ତାହାର ଭ୍ର ାତାର ନାମ ଯକ୍ତନ୍।
26 ପୁଣ,ି ଯକ୍ତନ୍ର ପୁତ୍ର ଅେଲ୍ମାଦଦ ଓ େଶଲଫ୍ ଓ ହତ୍ସମର୍ାବତ୍ ଓ
େଯରହ 27 ଓ ହେଦାରାମ ଓ ଊଷଲ ଓ ଦକି୍ଲ ା 28 ଓ ଓବଲ ଓ
ଅବୀମାେୟଲ୍ ଓ ଶିବା 29 ଓ ଓଫୀର ଓ ହବୀଲା ଓ େଯାବବ୍, ଏହି
ସମସ୍ତ ଯକ୍ତନ୍ର ସନ୍ତାନ। 30 େମଷା ଅବଧି ପୂବର୍ ଦଗିର ସଫାର ପବର୍ତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ବସତ ିଥିଲା। 31 ଆପଣା ଆପଣା େଦଶେର
େସମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ଭାଷା ଓ େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର ଏସମେସ୍ତ େଶମର
ସନ୍ତାନ। 32 ଆପଣା ଆପଣା େଗାଷ୍ଠୀେର େସମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର
ଏମାେନ େନାହଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଥିେଲ; ପୁଣ,ି ଜଳପ୍ଳାବନ ଉତ୍ତାେର
ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ପୃଥିବୀେର ବଭିକ୍ତ େହେଲ।

ବାବଲି ଗଡ଼

ପୂେବର୍ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଏକ ଭାଷା ଓ ଏକ ରୂପ
ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିଲା। 2 ଆଉ ଘଟଣା କ୍ର େମ େଲାକମାେନ ପୂବର୍
ଦଗିେର ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଶିନୀୟର େଦଶେର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତର

ପାଇ େସଠାେର ବସତ ିକେଲ। 3 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ପରସ୍ପର
କହେିଲ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଇଟା ବନାଇ ଉତ୍ତମ ରୂେପ େପାଡ଼ ିେଦଉ।”
ତହିଁେର ଇଟା େସମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଓ ମାଟଆି େତଲ େସମାନଙ୍କର
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ଚୂନ ସ୍ୱରୂପ େହଲା। 4 ପୁଣ,ି େସମାେନ କହେିଲ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ନଗର ଓ ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗଡ଼
ନମିର୍ାଣ କରୁ; ତହିଁେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ବଖି୍ୟାତ େହବ, ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭମାେନ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହବା ନାହିଁ।” 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନମାେନ େଯଉଁ ନଗର ଓ ଗଡ଼ ନମିର୍ାଣ କରୁଥିେଲ, ତାହା
େଦଖିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। 6 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ,
“େଦଖ, ଏହ ିେଲାକ ସମେସ୍ତ ଏକ ଓ ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା ହିଁ ଏକ, ଆଉ
ଏେବ ଏମାେନ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟେର ପ୍ରବୃତ୍ତ େହଉଅଛନି୍ତ; ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାହା
ଯାହା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରନି୍ତ , ତହିଁରୁ ନବିାରିତ େହେବ ନାହିଁ।
7 ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େଯପରି ପରସ୍ପର ଭାଷା ବୁଝ ିନ ପାରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ
ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କ ଭାଷାର େଭଦ
ଜନ୍ମ ାଉ।” 8 ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ େସମାନଙୁ୍କ ପୃଥିବୀର
ସବୁଆେଡ଼ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କେଲ; ଏଣୁ େସମାେନ ନଗର ନମିର୍ାଣ କରିବାରୁ
ନବୃିତ୍ତ େହେଲ। 9 େସଥିପାଇଁ େସହ ିନଗରର ନାମ ବାବଲି (େଭଦ)
େହଲା; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିସ୍ଥାନେର ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଭାଷାେଭଦ
ଜନ୍ମ ାଇେଲ, ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ଥାନରୁ େସମାନଙୁ୍କ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
କେଲ।

େଶମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ

10 େଶମର ବଂଶାବଳୀ ଏହ।ି ଜଳପ୍ଳାବନର ଦୁଇ ବଷର୍ ଉତ୍ତାେର େଶମ
ଶେହ ବଷର୍ ବୟସେର ଅଫର୍କ୍ଷଦକୁ ଜାତ କଲା। 11 ଅଫର୍କ୍ଷଦ ଜନି୍ମ ଲା
ଉତ୍ତାେର େଶମ ପାଞ୍ଚଶହ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆଉ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଜାତ କଲା।
12 ପୁଣ,ି ଅଫର୍କ୍ଷଦ ପଞ୍ଚତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସେର େଶଲହକୁ ଜାତ କଲା।
13 େଶଲହର ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର ଅଫର୍କ୍ଷଦ ଚାରିଶହ ତନି ିବଷର୍ ଜୀବତି ରହି
ଆଉ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜାତ କଲା। 14 ପୁଣ,ି େଶଲହ ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସେର
ଏବରକୁ ଜାତ କଲା। 15 ଏବରର ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର େଶଲହ ଚାରିଶହ ତନିି
ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆହୁରି ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜାତ କଲା। 16 ପୁଣ,ି ଏବର େଚୗତି୍ରଶି ବଷର୍
ବୟସେର େପଲଗ୍କୁ ଜାତ କଲା। 17 େପଲଗ୍ର ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର ଏବର
ଚାରିଶହ ତରିିଶ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆହୁରି ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜାତ କଲା। 18 େପଲଗ୍
ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ରୀୟୂକୁ ଜାତ କଲା। 19 ରୀୟୂର ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର
େପଲଗ୍ ଦୁଇଶହ ନଅ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆଉ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜାତ କଲା। 20 ରୀୟୂ
ବତଶିି ବଷର୍ ବୟସେର ସରୁଗକୁ ଜାତ କଲା। 21 ସରୁଗର ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର
ରୀୟୂ ଦୁଇଶହ ସାତ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆଉ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜାତ କଲା। 22 ପୁଣ,ି
ସରୁଗ ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ନାେହାରକୁ ଜାତ କଲା। 23 ନାେହାରର
ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର ସରୁଗ ଦୁଇଶହ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆଉ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜାତ କଲା।
24 ପୁଣ,ି ନାେହାର ଅଣତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସେର େତରହକୁ ଜାତ କଲା।
25 େତରହର ଜନ୍ମ  ଉତ୍ତାେର ନାେହାର ଶେହ ଊଣାଇଶ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଆଉ
ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜାତ କଲା। 26 ପୁଣ,ି େତରହକୁ ସତୁରି ବଷର୍ ବୟସ େହଲା।
େସ ଅବ୍ର ାମ ଓ ନାେହାର ଓ ହାରଣ, ଏମାନଙୁ୍କ ଜାତ କଲା।

େତରହଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ

27 େତରହର ବଂଶାବଳୀ। େତରହ ଅବ୍ର ାମ ଓ ନାେହାର ଓ ହାରଣକୁ
ଜାତ କଲା। ପୁଣ,ି େସହ ିହାରଣ େଲାଟକୁ ଜାତ କଲା; 28 ମାତ୍ର ହାରଣ
ଆପଣା ପିତା େତରହର ସାକ୍ଷାତେର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଊର ନାମକ ଆପଣା
ଜନ୍ମ  େଦଶେର ମଲା। 29 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ର ାମ ଓ ନାେହାର ବବିାହ
କେଲ; ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟାଙ୍କର ନାମ ସାରୀ ଓ ନାେହାରର ଭାଯର୍୍ୟାର ନାମ
ମିଲ୍କା, େସ ହାରଣର କନ୍ୟା ଥିଲା; େସହ ିହାରଣ ମିଲ୍କା ଓ ଯିସ୍କାର
ପିତା। 30 େସହ ିସାରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିେଲ, ତାଙ୍କର େକୗଣସ ିସନ୍ତାନ ନ ଥିଲା।
31 ଏଥିଉତ୍ତାେର େତରହ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଓ ହାରଣର ପୁତ୍ର େଲାଟ
ନାମକ େପୗତ୍ରକୁ, ପୁଣ,ି ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା ସାରୀ ନାମ୍ନୀ ପୁତ୍ରବଧୂଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର
େନେଲ; ଆଉ େସମାେନ ସମେସ୍ତ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଊରଠାରୁ କିଣାନ
େଦଶ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯାତ୍ରା କରି ହାରଣ ନଗରେର ଉତ୍ତରି ବସତ ିକେଲ।
32 ପୁଣ,ି େତରହ ହାରଣ ନଗରେର ଥାଇ ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ବୟସେର
ମଲା।

ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
େଦଶ ଓ ଜ୍ଞାତ ିକୁଟୁମ୍ୱ ଓ େପୖତୃକ ଗହୃ ପରିତ୍ୟାଗ କରି,
ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବା, େସହ ିେଦଶକୁ ଯାଅ।

2 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ମହାେଗାଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ୍ କରିବା; ତୁେମ୍ଭ ଆଶୀବର୍ାଦର ଆକର
େହବ। 3 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା; ପୁଣ,ି େଯେକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ଅଭଶିାପ ଦଏି, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ଅଭଶିାପ େଦବା; ଆଉ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ
େହେବ।” 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ର ାମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହ ିବାକ୍ୟାନୁସାେର ପ୍ରସ୍ଥାନ
କେଲ, ପୁଣ,ି େଲାଟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଗେଲ; ହାରଣଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା
ସମୟେର ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ବୟସ ପେଞ୍ଚାସ୍ତରି ବଷର୍ େହାଇଥିଲା। 5 ଏହରୂିେପ
ଅବ୍ର ାମ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ସାରୀଙୁ୍କ ଓ ଭ୍ର ାତୃପୁତ୍ର େଲାଟକୁ ଓ ହାରଣଠାେର
ଆପଣାମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚତି ଧନ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ େଘନ ିକିଣାନ େଦଶ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯାତ୍ରା କରି କିଣାନେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 6 ଅବ୍ର ାମ େସହି
େଦଶ େଦଇ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଶିଖିମ ନକିଟସ୍ଥ େମାରିର ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ
ମୂଳେର ପହଞ୍ଚେିଲ। େସହ ିସମୟେର କିଣାନୀୟମାେନ େସହ ିେଦଶେର
ବାସ କରୁଥିେଲ। 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ
କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହ ିେଦଶ େଦବା; ଏଥିନମିେନ୍ତ ଅବ୍ର ାମ
ଆପଣା ନକିଟେର ଦଶର୍ନଦାତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େସହ ିସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି
େବେଥଲ୍ର ପୂବର୍ଆଡ଼ ପବର୍ତକୁ ଯାଇ ଆପଣା ତମ୍ୱୁ ଠିଆ କେଲ; ତହିଁର
ପଶି୍ଚମେର େବେଥଲ୍ ଓ ପୂବର୍ ଦଗିେର ଅୟ ନଗର ଥିଲା; ପୁଣ,ି
େସହଠିାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 9 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଅବ୍ର ାମ ଭ୍ରମଣ କରୁ
କରୁ ଆହୁରି ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ ଗେଲ।

ମିସରେର ଅବ୍ର ାମ

10 େସହ ିସମୟେର େସହ ିେଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହବାରୁ ଅବ୍ର ାମ ମିସର
େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ; େଯେହତୁ େଦଶେର ଅତଶିୟ
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଥିିଲା। 11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମିସର େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ
ଉଦ୍ୟତ ହୁଅେନ୍ତ, ଅବ୍ର ାମ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ସାରୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଶୁଣ, ତୁେମ୍ଭ
େଦଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ। 12 ଏଥିପାଇଁ ମିସର େଦଶୀୟ
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖି େମାହର ଭାଯର୍୍ୟା େବାଲ ିଜାଣେିଲ, େମାେତ ବଧ
କରି ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବତିା ରଖିେବ। 13 ଏେହତୁ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ
େମାହର ଭଉଣୀ, ଏହା କହବି; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ସକାେଶ େମାହର ମଙ୍ଗଳ
େହବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ େମା’ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇବ।” 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଅବ୍ର ାମ ମିସର େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ, ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ େସହି
ସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ େଦଖିେଲ। 15 ପୁଣ,ି ଫାେରାଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ
ତାଙୁ୍କ େଦଖି ଫାେରାଙ୍କ ଛାମୁେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରେନ୍ତ, େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ
ଫାେରାଙ୍କର ଗହୃକୁ ଅଣାଗେଲ। 16 ଫାେରା ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ
ସମାଦର କରି ତାଙୁ୍କ େମଷ, େଗାରୁ, ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଓ ଦାସଦାସୀ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ଓ
ଓଟ େଦେଲ। 17 ମାତ୍ର ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ସାରୀଙ୍କ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଫାେରା ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉପେର ମହାମାରୀ ଘଟାଇେଲ। 18 ଏେହତୁ
ଫାେରା ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ସହତି ଏ କି ବ୍ୟବହାର
କଲ ? 19 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା, ଏକଥା ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁକି କହଲି ନାହିଁ
? ତାଙୁ୍କ କାହିଁକି ଆପଣାର ଭଗିନୀ େବାଲ ିକହଲି ? ତହିଁେର ଅ◌ାେମ୍ଭ
ତାଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବାକୁ େନଲୁ; ଏେବ ତୁମ୍ଭ ଭାଯର୍୍ୟାଙୁ୍କ େଦଖ, ତାଙୁ୍କ େଘନି
ଚାଲଯିାଅ।” 20 ତହୁଁ ଫାେରା େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ, ଆଉ େସମାେନ ସବର୍ସ୍ୱ ସହତି ତାଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟାଙୁ୍କ ବଦିାୟ
କେଲ।

ଅବ୍ର ାମଙ୍କଠାରୁ େଲାଟଙ୍କ ପୃଥକ୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ର ାମ ଆପଣାର ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ସବୁ ସମ୍ପତି୍ତ େଘନି
େଲାଟ ସହତି ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରି ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା
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କେଲ। 2 ଅବ୍ର ାମ ପଶୁ ଓ ସୁନା ରୂପାେର ଅତଶିୟ ଧନବାନ ଥିେଲ।
3 ପୁଣ,ି େସ ପୂବର୍ଯାତ୍ରାନୁସାେର ଦକି୍ଷଣରୁ େବେଥଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ଯାଉ
େବେଥଲ୍ ଓ ଅୟର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ପୂେବର୍ ତାଙ୍କର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପିତ
େହାଇଥିଲା, 4 େସହ ିସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଆପଣା ପୂବର୍ନମିିର୍ତ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 5 ପୁଣ,ି
ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ େଲାଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅେନକ ଅେନକ େମଷ, େଗାରୁ ଓ ତମ୍ୱୁ
ଥିଲା। 6 ଏଥିନମିେନ୍ତ େସହ ିେଦଶ େସମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ବାସ ପାଇଁ
ଉପେଯାଗୀ େହଲା ନାହିଁ, କାରଣ େସମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତି୍ତ ଥିବାରୁ
େସମାେନ ଏକତ୍ର ବାସ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 7 ପୁଣ,ି ଅବ୍ର ାମଙ୍କର
ପଶୁପାଳକ ଓ େଲାଟଙ୍କର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ବେିରାଧ େହଲା।
େସହ ିସମୟେର େସହ ିେଦଶେର କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ େଲାକମାେନ
ବାସ କରୁଥିେଲ। 8 ଏଣୁ ଅବ୍ର ାମ େଲାଟଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ପଶୁପାଳକ ଓ େମାହର
ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବବିାଦ ନ େହଉ, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଭାଇ।
9 ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର କି ଏହ ିସମସ୍ତ େଦଶ ନାହିଁ ? ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହୁଅ; ହୁଏତ, ତୁେମ୍ଭ ବାମକୁ ଯାଅ, ମୁଁ
ଡାହାଣକୁ ଯାଏ; େନାହେିଲ ତୁେମ୍ଭ ଡାହାଣକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ବାମକୁ ଯିବ।ି
10 େସେତେବେଳ େଲାଟ ଅନାଇ େଦଖିେଲ, େସାୟର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯଦ୍ଦର୍ନର
ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସବର୍ତ୍ର ସଜଳ ଓ ମିସର େଦଶ
ତୁଲ୍ୟ ଅଟଇ; କାରଣ େସହ ିସମୟେର ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ବନିଷ୍ଟ େହାଇ ନ ଥିଲା। 11 ଏଥିପାଇଁ େଲାଟ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ
ଯଦ୍ଦର୍ନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମେନାନୀତ କରି ପୂବର୍ ଦଗିକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ;
ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଏକଆେରକଠାରୁ ପୃଥକ୍ େହେଲ। 12 ତହିଁେର
ଅବ୍ର ାମ କିଣାନ େଦଶେର ବସତ ିକେଲ, ପୁଣ,ି େଲାଟ େସହ ିପ୍ରାନ୍ତରସି୍ଥତ
ସମସ୍ତ ନଗର ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି ସେଦାମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 13 େସହ ିସେଦାମର େଲାକମାେନ ମହା ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଛାମୁେର ଅତ ିପାପିଷ୍ଠ ଥିେଲ।

ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ହେିବ୍ର ାଣ ଯାତ୍ରା

14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ର ାମଙ୍କଠାରୁ େଲାଟ ପୃଥକ େହଲା ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏେବ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାେର ଅଛ; େସହଠିାରୁ ଅନାଇ
ଉତ୍ତର, ଦକି୍ଷଣ, ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗିକୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କର; 15 କାରଣ, ଏହି
େଯଉଁ ସକଳ େଦଶ ତୁେମ୍ଭ େଦଖୁଅଛ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ
ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ତୁମ୍ଭର ବଂଶକୁ େଦବା। 16 ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦି୍ଧ କରିବା; େକହ ିଯଦ ିପୃଥିବୀସ୍ଥ ଧୂଳି ଗଣ ିପାରଇ,
େତେବ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଗଣ୍ୟ େହବ। 17 ଉଠ, ଏହ ିେଦଶର ଦୀଘର୍ ପ୍ରସ୍ଥେର
ଭ୍ରମଣ କର; େଯଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା େଦବା। 18 େସେତେବେଳ
ଅବ୍ର ାମ ତମ୍ୱୁ େତାଳି ହେିବ୍ର ାଣ ନକିଟସ୍ଥ ମମି୍ରର ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ଯାଇ
ବାସ କେଲ, ପୁଣ,ି େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଗାଟଏି ଯଜ୍ଞେବଦି
ନମିର୍ାଣ କେଲ।

ଅବ୍ର ାମଙ୍କ େଲାଟଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶିନୀୟରର ଅମ୍ରାଫଲ୍ ରାଜା ଓ ଇଲ୍ଲ ାସରର
ଅରୀେୟାକ୍ ରାଜା ଓ ଏଲମ୍ର କଦଲର୍ାେୟାମର ରାଜା ଓ
େଗାୟିମର ତଦିୀୟଲ୍ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାର ସମୟେର,

2 ଏମାେନ ସେଦାମର ରାଜା ବରିା ଓ ହେମାରାର ରାଜା ବଶିର୍ା ଓ ଅଦ୍ମ ାର
ରାଜା ଶିନାବ୍ ଓ ସେବାୟୀମର ରାଜା ଶିେମବର ଓ ବଲିାର, ଅଥର୍ାତ୍,
େସାୟରର ରାଜା ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 3 ଏସମେସ୍ତ ସୀଦ୍ଦୀମ ପଦାେର,
ଅଥର୍ାତ୍, ଲବଣ ସମୁଦ୍ର  ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହାଇଥିେଲ। 4 େଯେହତୁ
େସମାେନ ବାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କଦଲର୍ାେୟାମର ରାଜାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ରହି
ତ୍ରେୟାଦଶ ବଷର୍େର ତାଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇଥିେଲ, 5 ଏେହତୁ ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ
ବଷର୍େର କଦଲର୍ାେୟାମର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ସହାୟ ରାଜାଗଣ ଆସି
ଅଷ୍ଟେରାତ୍ କଣ୍ଣର୍ୟିମେର ରଫାୟୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ହମେର ସୁଷୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଶାବୀ କିରୀୟାଥୟିମେର ଏମୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ, 6 ଓ
ପ୍ରାନ୍ତର ନକିଟସ୍ଥ ଏଲ-ପାରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସୟୀର ପବର୍ତନବିାସୀ େହାରୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜୟ କେଲ। 7 ପୁଣ,ି େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ବାହୁଡ଼ି
ଐଣ୍ମିସ୍ପଟ୍, ଅଥର୍ାତ୍, କାେଦଶକୁ ଯାଇ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର

ସମସ୍ତ େଦଶ ଓ ହତ୍-ସେସାନ୍-ତାମର ନବିାସୀ ଇେମାରୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କେଲ। 8 ଏେହତୁ ସେଦାମର ରାଜା ଓ ହେମାରାର ରାଜା ଓ
ଅଦ୍ମ ାର ରାଜା ଓ ସେବାୟୀମର ରାଜା ଓ ବଲିାର, ଅଥର୍ାତ୍, େସାୟରର
ରାଜା, ଏହ ିପାଞ୍ଚ ରାଜା ମିଳିତ େହାଇ, 9 ଏଲମ୍ର କଦଲର୍ାେୟାମର ରାଜା
ଓ େଗାୟିମର ତଦିୀୟଲ୍ ରାଜା ଓ ଶିନୀୟରର ଅମ୍ରାଫଲ୍ ରାଜା ଓ
ଇଲ୍ଲ ାସରର ଅରୀେୟାକ୍ ରାଜା, ଏହ ିଚାରି ରାଜାଙ୍କ ସହତି ସୀଦ୍ଦୀମ
ପଦାେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 10 େସହ ିସୀଦ୍ଦୀମ ପଦାେର ମାଟଆି
େତୖଳର ଅେନକ ଖାତ ଥିଲା; ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ରାଜାଗଣ ପଳାଇ
ଯାଉ ଯାଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପଡ଼େିଲ, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିଲ,
େସମାେନ ପବର୍ତକୁ ପଳାଇ ଗେଲ। 11 ଏଥିନମିେନ୍ତ େସମାେନ ସେଦାମ ଓ
ହେମାରାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ ିେନଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ।
12 ପୁଣ,ି ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ପୁତୁରା ସେଦାମନବିାସୀ େଲାଟଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ସମ୍ପତି୍ତ େନଇ ଚାଲଗିେଲ। 13 େସେତେବେଳ ଜେଣ ପଳାତକ ଏବ୍ର ୀୟ
ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ସମାଚାର େଦଲା; େସହ ିସମୟେର ଅବ୍ର ାମ ଇେଷ୍କାଲର ଓ
ଆେନରର ଭ୍ର ାତା ଇେମାରୀୟ ମମି୍ରର ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ବାସ
କରୁଥିେଲ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ସହାୟ ଥିେଲ। 14 େସେତେବେଳ
ଅବ୍ର ାମ ଆପଣା ଜ୍ଞାତ ିଧରା େହାଇ ଯିବାର ସମାଚାର ଶୁଣବିା ମାତ୍ରେକ
(ଯୁଦ୍ଧ ବଦି୍ୟାେର) ଶିକି୍ଷତ ଆପଣା ଗହୃଜାତ ତନିଶିହ ଅଠର ଜଣ େଲାକଙୁ୍କ
ସଙ୍ଗେର େଘନ ିଶତ୍ରୁ ଗଣର ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ ିଦାନ୍ ନଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଗେଲ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଦୁଇ ଦଳ କରି ରାତି୍ର
କାଳେର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ, ପୁଣ,ି ଦେମ୍ମଶକର ଉତ୍ତରସି୍ଥତ
େହାବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 16 ଆଉ, ସବୁ
ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ଆପଣାର ଜ୍ଞାତ ିେଲାଟ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ, ପୁଣ,ି ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ
େଲାକସମୂହକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣେିଲ।

ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

17 ଏହରୂିେପ ଅବ୍ର ାମ କଦଲର୍ାେୟାମରକୁ ଓ ତାଙ୍କର ସହାୟ ରାଜାଗଣକୁ
ଜୟ କରି ବାହୁଡ଼ଲିା ଉତ୍ତାେର, ସେଦାମର ରାଜା ତାଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଶାବୀ ପଦା, ଅଥର୍ାତ୍, ରାଜାର ପଦାକୁ ଗମନ କେଲ। 18 ପୁଣ,ି
ଶାେଲମ୍ର ରାଜା ମଲ୍କୀେଷଦକ ରୁଟ ିଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଘନ ିଆସେିଲ; େସ
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ; 19 େସ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି
କହେିଲ, “ଅବ୍ର ାମ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦପାତ୍ର େହଉନୁ୍ତ; 20 ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର
ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ, େସ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ।”
େସେତେବେଳ (ଅବ୍ର ାମ) ସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ତାଙୁ୍କ େଦେଲ।
21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସେଦାମର ରାଜା ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ
ସମ୍ପତି୍ତ ନଅି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଦଅି।” 22 ତହିଁେର ଅବ୍ର ାମ
ସେଦାମର ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର କେଲ, “ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ହସ୍ତ ଉଠାଇ କହଅିଛ ିେଯ, 23 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର କିଛ ିେନବ ିନାହିଁ, ଖଣ୍ଡଏି ସୂତା କି େଜାତାର ବନ୍ଧନୀ ହିଁ େନବି
ନାହିଁ; ପେଛ ଅବା ତୁେମ୍ଭ କହବି, ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ର ାମକୁ ଧନବାନ କରିଅଛୁ।
24 େକବଳ େମାହର ଯୁବା େଲାକମାେନ ଯାହା େଭାଜନ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା
େନବ,ି ପୁଣ,ି େମାହର େଯଉଁ ସହାୟଗଣ ସଙ୍ଗେର ଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଆେନର୍ ଓ ଇେଷ୍କାଲ ଓ ମମି୍ର ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଭାଗ
ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ।”

ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ସହତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଚୁକି୍ତ

େସହ ିଘଟଣା ଉତ୍ତାେର ଦଶର୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, “େହ ଅବ୍ର ାମ, ଭୟ
କର ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଢ଼ାଲ ଓ ମହାପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ।”

2 ତହିଁେର ଅବ୍ର ାମ ଉତ୍ତର କେଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
କ’ଣ େଦବ ? ମୁଁ ତ ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଅଛ,ି ପୁଣ,ି
ଦେମ୍ମଶକୀୟ ଇଲୀେୟଜର େମା’ ଗହୃର ଧନାଧିକାରୀ ଅେଟ।” 3 ପୁଣ,ି
ଅବ୍ର ାମ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସନ୍ତାନ େଦଲ ନାହିଁ, ଏଣୁ େମା’
ଗହୃଜାତ େକୗଣସ ିେଲାକ େମାହର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ।”
4 େସେତେବେଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
“େଦଖ, େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଯ ତୁମ୍ଭ
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ଔରସେର ଜାତ େହବ, େସହ ିତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ।”
5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ଆଣ ିକହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆକାଶକୁ ଦୃଷି୍ଟ କରି ଯଦ ିତାରାସମୂହ ଗଣପିାର, େତେବ ଗଣ ିକୁହ।” େସ
ଆହୁରି କହେିଲ, “ଏହ ିପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭର ବଂଶ େହବ।” 6 େସେତେବେଳ
ଅବ୍ର ାମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରେନ୍ତ, େସ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେର ତାକୁ
ଧାମିର୍କତା େବାଲ ିଗଣନା କେଲ। 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଯ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଦଶ େଦବା ପାଇଁ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ
ଊରଠାରୁ ଆଣେିଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆେମ୍ଭ।” 8 ତହୁଁ ଅବ୍ର ାମ କହେିଲ,
“େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଯ ଏ େଦଶର ଅଧିକାରୀ େହବ,ି ତାହା ମୁଁ
କିପରି ଜାଣବି ି?” 9 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତନି ିବଷର୍ର େଗାଟଏି
ଗାଭୀ ଓ ତନି ିବଷର୍ର େଗାଟଏି ଛାଗୀ ଓ ତନି ିବଷର୍ର େଗାଟଏି େମଷ ଓ
େଗାଟଏି ଘୁଘୁ ଓ େଗାଟଏି କେପାତ ଛୁଆ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣ।”
10 ତହିଁେର ଅବ୍ର ାମ େସହ ିସବୁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣ ିଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି
ଖଣ୍ଡକ ଆଗେର ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ରଖିେଲ; ମାତ୍ର ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କେଲ
ନାହିଁ। 11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହଂିସ୍ରକ ପକ୍ଷୀଗଣ େସହ ିମୃତ ଶବମାନଙ୍କ ଉପେର
ପଡ଼େନ୍ତ, ଅବ୍ର ାମ େସମାନଙୁ୍କ ଅଡ଼ାଇ େଦେଲ। 12 ପୁଣ,ି ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ
ସମୟେର ଅବ୍ର ାମ ଅତ ିନଦିି୍ର ତ େହାଇ େଘାର ଅନ୍ଧକାରେର ଭୟଗ୍ରସ୍ତ
େହେଲ। 13 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର
ସନ୍ତାନଗଣ ଚାରିଶହ ବଷର୍ ଅନ୍ୟ େଦଶେର ପ୍ରବାସୀ େହାଇ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରି
େକ୍ଳଶ େଭାଗ କରିେବ; ଏହା ନଶିି୍ଚତ ଜାଣବି; 14 ମାତ୍ର େସମାେନ େଯଉଁ
େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ବଚିାର
କରିବା; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସମାେନ ବହୁତ ଧନ େଘନ ିେସହ ିେଦଶରୁ
ବାହାର େହେବ। 15 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ କୁଶଳେର ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯିବ ଓ ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର କବରପ୍ରାପ୍ତ େହବ। 16 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ
ବଂଶର ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ ଏହ ିେଦଶକୁ ବାହୁଡ଼ ିଆସେିବ; େଯେହତୁ
ଇେମାରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ପାପ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ନାହିଁ।”
17 ଆଉ ଯହୁଁ ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତଗତ ଓ ଅନ୍ଧକାର େହଲା, େଦଖ, ସଧୂମ ଚୁଲ୍ଲ ୀ
ଓ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଦହିୁଡ଼ ିେସହ ିଦୁଇ ଖଣ୍ଡ େଶ୍ରଣୀର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଚାଲଗିଲା।
18 ପୁଣ,ି େସହଦିନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ସହତି ନୟିମ ସି୍ଥର କରି କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭ ଏହ ିମିସରୀୟ ନଦୀଠାରୁ ଫରାତ୍ ନାମକ ମହାନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହି
େଦଶ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ େଦଲୁ, 19 ଅଥର୍ାତ୍, େକନୀୟ, କନଜୀୟ,
କେଦ୍ମାନୀୟ, 20 ହତି୍ତୀୟ, ପରିଷୀୟ, ରଫାୟୀୟ, 21 ଇେମାରୀୟ,
କିଣାନୀୟ, ଗିଗର୍ାଶୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କର େଦଶ େଦଲୁ।”

ହାଗାର ଓ ଇଶ୍ମାେୟଲ

ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ସାରୀ ନଃିସନ୍ତାନା ଥିେଲ, ପୁଣ,ି ହାଗାର
ନାମ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଏକ ମିସରୀୟା ଦାସୀ ଥିଲା। 2 ତହିଁେର ସାରୀ
ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ବନ୍ଧ୍ୟା

କରିଅଛନି୍ତ; ଏଣୁ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଏହ ିଦାସୀର
ସହବାସ କର; େକଜାଣ ିମୁଁ ଏହା େଯାଗୁଁ ପୁତ୍ର ପାଇ ପାରିବ।ି” େତେବ
ଅବ୍ର ାମ ସାରୀଙ୍କର ବାକ୍ୟେର ସମ୍ମତ େହେଲ। 3 ଅବ୍ର ାମ କିଣାନ େଦଶେର
ଦଶ ବଷର୍ ବାସ କଲା ଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ସାରୀ ଆପଣା ମିସରୀୟା
ଦାସୀ ହାଗାରକୁ େନଇ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଅବ୍ର ାମ ସହତି ବବିାହ େଦେଲ।
4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ର ାମ ହାଗାରର ସହବାସ କରେନ୍ତ, େସ ଗଭର୍ବତୀ
େହଲା; ପୁଣ,ି ଆପଣାର ଗଭର୍ େହାଇଅଛ,ି ଏହା ଜାଣ ିେସ ନଜି
ସାଆନ୍ତାଣୀଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 5 ତହିଁେର ସାରୀ ଅବ୍ର ାମଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େମା’ ପ୍ରତ ିଏହ ିଅନ୍ୟାୟର ଫଳ ତୁମ୍ଭର େହଉ; ମୁଁ ଆପଣାର
େଯଉଁ ଦାସୀକୁ ତୁମ୍ଭ େକ୍ର ାଡ଼େର େଦଇଅଛ,ି େସ ଏେବ ଆପଣାର ଗଭର୍ ଜାଣି
େମାେତ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛ;ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଓ େମାହର ବଚିାର
କରନୁ୍ତ।” 6 ତହିଁେର ଅବ୍ର ାମ ସାରୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଦାସୀ ତୁମ୍ଭ
ହାତେର ଅଛ;ି ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଭଲ ଦେିଶ, ତାହା ତା’ ପ୍ରତ ିକର।” ତହିଁେର
ସାରୀ ହାଗାର ପ୍ରତ ିକଠିନ ବ୍ୟବହାର କରେନ୍ତ, େସ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ
ପଳାଇଗଲା। 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି
ନଝିର୍ର ନକିଟେର, ଅଥର୍ାତ୍, ଶୂରର ପଥେର େଯଉଁ ନଝିର୍ର ଅଛ,ି ତହିଁ
ନକିଟେର ତାହାକୁ େଦଖି କହେିଲ, 8 “ଆେଗା ସାରୀର ଦାସୀ ହାଗାର,
ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଲି ? ପୁଣ,ି େକଉଁଠାକୁ ଯିବ ?” ତହିଁେର େସ
କହଲିା, “ମୁଁ ଆପଣା ସାଆନ୍ତାଣୀ ସାରୀ ନକିଟରୁ ପଳାଉଅଛ।ି”

9 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ସାଆନ୍ତାଣୀ ନକିଟକୁ େଫରି ଯାଇ ନମ୍ର ଭାବେର ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ବଶୀଭୂତା
ହୁଅ।” 10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଆହୁରି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଏପରି
ବୃଦି୍ଧ କରିବା, େଯ ବାହୁଲ୍ୟ ସକାଶୁ ତାହା ଅଗଣ୍ୟ େହବ।” 11 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୂତ ଆହୁରି କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଗଭର୍ େହାଇଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ
କରିବ, ତାହାର ନାମ ଇଶ୍ମାେୟଲ େଦବ, େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦୁଃଖ
ଶୁଣେିଲ। 12 ପୁଣ,ି େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବନ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ସ୍ୱରୂପ େହବ,
ତାହାର ହସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତ ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଥିବ, ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବାସ କରିବ।” 13 ଆଉ
ହାଗାର ଆପଣା ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ାକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିନାମ ରଖିଲା,
ଯଥା, ମଦ୍ଦଶର୍କ ପରେମଶ୍ୱର, (େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
େଦଖୁଅଛ); େଯେହତୁ େସ କହଲିା, “େଯ େମାେତ େଦଖନି୍ତ , ତାଙ୍କ ଦଶର୍ନ
ଉତ୍ତାେର ମୁଁ କି ଏଠାେର ଆହୁରି ବଞ୍ଚଛି ି!” 14 ଏଣୁ େସହ ିକୂପର ନାମ
େବର-ଲହୟ-େରାୟୀ ରଖାଗଲା। େସହ ିକୂପ କାେଦଶ ଓ େବରଦ ମଧ୍ୟେର
ଅଛ।ି 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହାଗାର ଅବ୍ର ାମଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରେନ୍ତ,
ଅବ୍ର ାମ ହାଗାରଠାରୁ ଜାତ ଆପଣାର େସହ ିପୁତ୍ରର ନାମ ଇଶ୍ମାେୟଲ
େଦେଲ। 16 ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ଛୟାଅଶୀ ବଷର୍ ବୟସେର ହାଗାର ଅବ୍ର ାମଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଇଶ୍ମାେୟଲକୁ ପ୍ରସବ କଲା।

ଚୁକି୍ତର ଚହି୍ନ ସୁନ୍ନ ତ ବଧିି

ଅବ୍ର ାମଙ୍କର ଅେନଶ୍ୱତ ବଷର୍ ବୟସେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ
େଦଇ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର; ଆମ୍ଭ
ଛାମୁେର ଧମର୍ାଚରଣ କରି ତୁେମ୍ଭ ସଦି୍ଧ ହୁଅ। 2 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ

ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ସି୍ଥର କରି ତୁମ୍ଭକୁ ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବା।”
3 ତହିଁେର ଅବ୍ର ାମ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼େନ୍ତ, ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହତି ଆଳାପ
କରି କହେିଲ, 4 “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ସି୍ଥର
କରୁଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀର ଆଦପିୁରୁଷ େହବ। 5 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ନାମ
ଅବ୍ର ାମ ଆଉ ରହବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅବ୍ର ହାମ େହବ। େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀର ଆଦପିିତା କଲୁ। 6 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ
କରିବା, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ଜାତ କରାଇବା ଓ ରାଜାମାେନ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ। 7 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶ-
ପରମ୍ପରା ସହତି େଯଉଁ ନୟିମ ସି୍ଥର କଲୁ, ତାହା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ।
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶର ପରେମଶ୍ୱର େହବା।
8 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଏହ ିେଯଉଁ କିଣାନ େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରୁଅଛ,
ତହିଁର ସମୁଦାୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶକୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ
ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ େଦବା ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା।”
9 ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଆହୁରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ନୟିମ
ପାଳନ କରିବ; ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତାହା
ପାଳନ କରିେବ। 10 ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶର ସହତି କୃତ
ଆମ୍ଭର େଯଉଁ ନୟିମ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଳନ କରିବ ତାହା ଏହ,ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ନ ତ େହବ। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଆପଣାର ଲଙି୍ଗାଗ୍ର ଚମର୍ େଛଦନ କରିବ; ଆଉ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ଆମ୍ଭ ନୟିମର ଚହି୍ନ େହବ। 12 ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁତ୍ର
ସନ୍ତାନର ଆଠ ଦନି ବୟସେର ସୁନ୍ନ ତ େହବ। ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର
ବଂଶ ନୁହନି୍ତ , ଏପରି ବେିଦଶୀୟ େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର ଜାତ ଅଥବା
ମୂଲ୍ୟେର କ୍ର ୀତ ହୁଏ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ନ ତ େହବ। 13 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର
ଗହୃଜାତ ଅଥବା ମୂଲ୍ୟକ୍ର ୀତ େଲାକର ସୁନ୍ନ ତ ଅବଶ୍ୟ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ; ତହିଁେର
ଅନନ୍ତକାଳ ନମିିତ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସେର ଆମ୍ଭ ନୟିମର ଚହି୍ନ ଥିବ।
14 ମାତ୍ର ଯାହାର ଲଙି୍ଗାଗ୍ର ଚମର୍ର େଛଦନ େହବ ନାହିଁ, ଏପରି େଯ
ଅସୁନ୍ନ ତ ପୁରୁଷ, େସ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ;
େସ ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କଲା।”

ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଜନ୍ମର ପ୍ରତଜି୍ଞା

15 ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଭାଯର୍୍ୟା ସାରୀକୁ ଆଉ ସାରୀ େବାଲ ିଡାକ ନାହିଁ; ତାହାର ନାମ ସାରା
େହଲା। 16 ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ଓ ତାହାଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
େଗାଟଏି ପୁତ୍ର େଦବା; ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା, େସ ନାନା
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େଗାଷ୍ଠୀର ଆଦମିାତା େହବ, ତାହାଠାରୁ ନାନାେଦଶୀୟ ରାଜାଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ
େହେବ।” 17 େସେତେବେଳ ଅବ୍ରହାମ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ ିହସେିଲ, ପୁଣ,ି
ମେନ ମେନ କହେିଲ, “ପୁରୁଷର ଶେହ ବଷର୍ ବୟସେର କି ସନ୍ତାନ ଜାତ
େହବ ? ନେବ ବଷର୍ ବୟସ୍କା ସାରା କି ପ୍ରସବ କରିବ ?” 18 ତହିଁେର
ଅବ୍ରହାମ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇଶ୍ମାେୟଲ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁେର ବଞ୍ଚ ିଥାଉ।”
19 େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା ସାରା ତୁମ୍ଭ
ନମିେନ୍ତ ନଶି୍ଚୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ନାମ ଇସ୍ହାକ
ରଖିବ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହା ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ସି୍ଥର କରିବା; ତାହା
ତାହାର ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶ ପକ୍ଷେର ଚରିସ୍ଥାୟୀ ନୟିମ େହବ। 20 ପୁଣ,ି
ଇଶ୍ମାେୟଲ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଲୁି; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା, ପୁଣ,ି ବହୁ ପ୍ରଜାବନ୍ତ କରି; ତାହାର ବଂଶ ଅତଶିୟ
ବୃଦି୍ଧ କରିବା। ତାହାଠାରୁ ଦ୍ୱ ାଦଶ ରାଜା ଜାତ େହେବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ବଡ଼ େଗାଷ୍ଠୀ କରିବା। 21 ମାତ୍ର ଆଗାମୀ ବଷର୍ର ଏହ ିସମୟେର ସାରାର
ଗଭର୍ରୁ େଯଉଁ ଇସ୍ହାକ ଜନି୍ମ ବ, ତାହା ସହତି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନୟିମ ସି୍ଥର
କରିବା।” 22 ଏହ ିପ୍ରକାେର କଥାବାତ୍ତର୍ା େଶଷ କରି ପରେମଶ୍ୱର
ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ନକିଟରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗମନ କେଲ। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ
ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲକୁ ଓ ଆପଣା ଗହୃଜାତ ଓ ମୂଲ୍ୟକ୍ର ୀତ ସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ଗହୃସି୍ଥତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷକୁ େଘନି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସହ ିଦନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲଙି୍ଗାଗ୍ର ଚମର୍ େଛଦନ
କେଲ। 24 ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଅେନଶ୍ୱତ ବଷର୍ ବୟସେର ତାଙ୍କର ଲଙି୍ଗାଗ୍ର ଚମର୍
େଛଦନ େହଲା। 25 ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲର େତର ବଷର୍
ବୟସେର ଲଙି୍ଗାଗ୍ର ଚମର୍ େଛଦନ େହଲା। 26 ଏହରୂିେପ ଏକ ଦନିେର
ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲର ସୁନ୍ନ ତ େହଲା। 27 ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ
ଗହୃଜାତ ଓ ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ମୂଲ୍ୟକ୍ର ୀତ ତାଙ୍କ ଗହୃସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ପୁରୁଷର ସୁନ୍ନ ତ େହଲା।

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦନିକର ଖରା େବେଳ ଅବ୍ରହାମ ମମି୍ରର ଅେଲାନ
ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ଆପଣା ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ବସଥିିେଲ; ଏହ ିସମୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିସ୍ଥାନେର ତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ। 2 ତହିଁେର

େସ ଅନାଇ େଦଖିେଲ, ତେିନାଟ ିପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ;
ପୁଣ,ି େଦଖିବା ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତମ୍ୱୁଦ୍ୱ ାରରୁ େବେଗ ଯାଇ ଭୂମିଷ୍ଠ
େହାଇ କହେିଲ, 3 “େହ ପ୍ରଭୁ, ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି ମହାଶୟଗଣ, ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା ଉପେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଅଛନି୍ତ , େତେବ ଏହ ିଦାସର ସ୍ଥାନେର
(ଏଠାେର) କିଛ ିସମୟ ରୁହନୁ୍ତ। 4 ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମାେତ ଅଳ୍ପ ଜଳ
ଆଣବିାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ ପୁଣ,ି ଆପଣମାେନ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଏହ ିବୃକ୍ଷ ତେଳ
ବଶି୍ରାମ କରନୁ୍ତ 5 େଯେହତୁ ଆପଣମାେନ ଆପଣଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସଅିଛନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େମାେତ କିଛ ିଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣବିାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ, ପୁଣି
େଭାଜନ କଲାପେର ଆପଣମାେନ ଗମନ କରିେବ।” େସେତେବେଳ
େସମାେନ କହେିଲ, “ଯାହା କହୁଅଛ, ତାହା କର।” 6 ତହିଁେର ଅବ୍ରହାମ
ଶୀଘ୍ର ତମ୍ୱୁ ଗହୃକୁ ସାରା ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, “ତନି ିେସର ଉତ୍ତମ
ମଇଦା େନଇ ଛାଣ ିଶୀଘ୍ର ରୁଟ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କର।” 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ
େଗାଠକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଉତ୍ତମ େକାମଳ େଗାବତ୍ସ ଆଣ ିଦାସକୁ ଦଅିେନ୍ତ, େସ
ତାହା ଶୀଘ୍ର ରାନି୍ଧଲା। 8 େସେତେବେଳ େସ ଦହ,ି ଦୁଗ୍ଧ ଓ ପକ୍ୱ େଗାବତ୍ସ
ଆଣ ିେସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ରଖିେଲ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ େଭାଜନ ସମୟେର
ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହେଲ। 9 ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “ତୁମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା ସାରା େକଉଁଠାେର ?” େସ
କହେିଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, େସ ତମ୍ୱୁେର ଅଛନି୍ତ।” 10 ତହୁଁ େସ କହେିଲ, “ଏହି
ଋତୁ ପୁନବର୍ାର ଉପସି୍ଥତ େହବା ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ େଫରି ଆସବିା;
େଦଖ, େସହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭ ଭାଯର୍୍ୟା ସାରାର (େକାଳେର) େଗାଟଏି ପୁତ୍ର
ଥିବ। ଏହ ିକଥା ସାରା ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ତାଙ୍କ ପେଛ ଥାଇ ଶୁଣେିଲ।”
11 େସହ ିସମୟେର ଅବ୍ରହାମ ଓ ସାରା ବୃଦ୍ଧ ଓ ଗତବୟସ୍କ ଥିେଲ, ପୁଣ,ି
ସାରାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଧମର୍ ନବୃିତ୍ତ େହାଇଥିଲା। 12 ଏନମିେନ୍ତ ସାରା ହସ ିମେନ
ମେନ କହେିଲ, “େମାହର ଏହ ିଶୀଣ୍ଣର୍ାବସ୍ଥାେର କି ଏରୂପ ଆନନ୍ଦ େହବ ?
ବେିଶଷତଃ େମାହର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ।” 13 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆପଣାର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର କି ନଶି୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ଜନି୍ମ ବ,
ଏହା ଭାବ ିସାରା କାହିଁକି ହସଲିା ? 14 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େକୗଣସି
କମର୍ କଠିନ ଅେଟ କି ? ଏହ ିଋତୁ ପୁନବର୍ାର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ନରୂିପିତ
ସମୟେର ଆେମ୍ଭ େଫରି ଆସବିା, େସହ ିସମୟେର ସାରାର (େକାଳେର)

ପୁତ୍ର ଥିବ। 15 ତହିଁେର ସାରା ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହେିଲ, “ମୁଁ ହସ ିନାହିଁ,”
େଯେହତୁ େସ ଭୟ କେଲ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ
ହସଲି।”

ସେଦାମ ପାଇଁ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

16 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିେଲାକମାେନ େସଠାରୁ ଉଠି ସେଦାମ ଆଡ଼କୁ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେନ୍ତ, ଅବ୍ର ହାମ ବାଟ େଦଖାଇବାକୁ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ
ଚାଲେିଲ। 17 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
ଅଟୁ, ତାହା କି ଅବ୍ର ହାମଠାରୁ ଲୁଚାଇବା ? 18 ଅବ୍ରହାମଠାରୁ ଏକ ମହତୀ
ଓ ବଳବତୀ େଗାଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ ଓ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ
ତାହାଠାରୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ। 19 େଯେହତୁ ତାହାର ଭବଷି୍ୟତ
ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ପରିବାରବଗର୍ େଯପରି ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ାଚରଣ କରିବାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥେର ଚାଲେିବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ େସ େଯପରି ଆଜ୍ଞା
େଦବ, ଏହ ିଅଭପି୍ରାୟେର ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ନଦି୍ଧର୍ାରଣ କରିଅଛୁ; ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ବଷିୟେର ଆପଣା କଥିତ ବାକ୍ୟ ସଦି୍ଧ କରିେବ।”
20 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କହେିଲ, “ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ବରୁିଦ୍ଧେର
ମହାଧ୍ୱନ ିଉଠୁଅଛ,ି େସମାନଙ୍କର ପାପ ଅତଶିୟ ଗରୁୁତର; 21 ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ
ତଳକୁ େଦଖିବାକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଗତ କ୍ରନ୍ଦନ ଅନୁସାେର
େସମାେନ ସବର୍େତାଭାେବ କରିଅଛନି୍ତ କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣବିା।”
22 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତମାେନ େସହଠିାରୁ ବାହୁଡ଼ ିସେଦାମ ଆଡ଼କୁ
ଗମନ କେଲ; ମାତ୍ର ଅବ୍ର ହାମ େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଛଡି଼ା
େହାଇ ରହେିଲ। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ,
“ଆପଣ କି ଦୁଷ୍ଟ ସହତି ଧାମିର୍କକୁ ସଂହାର କରିେବ ? 24 େହାଇପାେର,
ନଗର ମଧ୍ୟେର ପଚାଶ ଜଣ ଧାମିର୍କ ଥିେବ; ତହିଁ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ପଚାଶ ଜଣ
ଧାମିର୍କଙ୍କ ସକାେଶ କି େସହ ିସ୍ଥାନ ରକ୍ଷା ନ କରି ସଂହାର କରିେବ ?
25 ଦୁଷ୍ଟ ସହତି ଧାମିର୍କକୁ ବନିାଶ କରିବାର କମର୍ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂେର
ଥାଉ ଓ ଧାମିର୍କକୁ ଦୁଷ୍ଟର ସମାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ।
ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା କି ନ୍ୟାୟ ବଚିାର କରିେବ ନାହିଁ ?”
26 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିସେଦାମ ନଗରେର ପଚାଶ
ଜଣ ଧାମିର୍କ େଦଖିବା, େତେବ େସମାନଙ୍କ ସକାେଶ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ରକ୍ଷା
କରିବା।” 27 ତହିଁେର ଅବ୍ରହାମ ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର କେଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ଧୂଳି ଓ
ଭସ୍ମମାତ୍ର େହେଲ େହଁ େମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର କଥା କହବିାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ
େହାଇଅଛ।ି 28 େହାଇପାେର, ପଚାଶ ଜଣ ଧାମିର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଊଣା
ଥିେବ; େସହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ ଊଣା େହବା ସକାଶୁ କି ଆପଣ ସମସ୍ତ ନଗର
ବନିଷ୍ଟ କରିେବ ?” ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ଜଣ ପାଇେଲ,
ତାହା ବନିଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ।” 29 ଅବ୍ରହାମ ତାହାଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର କହେିଲ,
“େହାଇପାେର, େସଠାେର ଚାଳିଶ ଜଣ ମିଳିେବ।” ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ,
“େସହ ିଚାଳିଶ ଜଣ ସକାଶୁ ତାହା କରିବା ନାହିଁ।” 30 ପୁନବର୍ାର ଅବ୍ର ହାମ
କହେିଲ, “ପ୍ରଭୁ ବରିକ୍ତ େନାହେିଲ ଆହୁରି କଥାଟଏି କହବି;ି େହାଇପାେର,
େସଠାେର ତରିିଶ ଜଣ ମିଳିେବ।” ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତରିିଶ ଜଣ
ପାଇେଲ, ତାହା କରିବା ନାହିଁ।” 31 ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଛାମୁେର ମୁଁ ପୁନବର୍ାର କଥା କହବିାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ େହାଇଅଛ;ି େହାଇପାେର,
େସଠାେର େକାଡ଼ଏି ଜଣ ମିଳିେବ।” ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େସହ ିେକାଡ଼ଏି
ଜଣ ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ ତାହା ବନିଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ।” 32 ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ,
“ପ୍ରଭୁ ବରିକ୍ତ େନାହେିଲ ଆଉ ଥେର ମାତ୍ର କହବି;ି େହାଇପାେର, େସଠାେର
ଦଶ ଜଣ ମିଳିେବ।” ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େସହ ିଦଶ ଜଣ ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ
ତାହା ବନିଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ।” 33 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ
ସହତି ଏପ୍ରକାର କେଥାପକଥନ ସମାପନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ, ପୁଣ,ି
ଅବ୍ର ହାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ େଫରିଗେଲ।

େଲାଟଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ େସହ ିଦୁଇ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ସେଦାମେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; େସେତେବେଳ େଲାଟ ସେଦାମ ନଗରର
ଦ୍ୱ ାରେର ଉପବଷି୍ଟ ଥିବାରୁ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି େସମାନଙ୍କ ସହତି

ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଉଠିଲା, ପୁଣ,ି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି କହଲିା 2 “େହ
େମାହର ପ୍ରଭୁମାେନ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆଜି ରାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଏହି
ଦାସର ଗହୃେର ପଦାପର୍ଣ କରି ବାସ କରନୁ୍ତ ଓ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରନୁ୍ତ;
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ତହୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାତ୍ରା କରିେବ।” ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, “ନା;
ଆେମ୍ଭମାେନ ଦାଣ୍ଡେର ସମସ୍ତ ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କରିବୁ।” 3 ମାତ୍ର େଲାଟ
ଅତଶିୟ ବଳାଇବାରୁ େସମାେନ ତାହା ସହତି ଯାଇ ତାହାର ଘେର ପ୍ରେବଶ
କେଲ; ତହୁଁ େସ େସମାନଙ୍କର ପାଇଁ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିଆଦ ିଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେନ୍ତ, େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ। 4 ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୟନ
କରିବା ପୂେବର୍ େସହ ିନଗରର େଲାକମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ସେଦାମର
ଯୁବାବୃଦ୍ଧାଦ ିସମସ୍ତ େଲାକ ଚାରିଆଡଢ଼ୁ ଆସ ିତାହାର ଘର େଘରିେଲ।
5 ପୁଣ,ି େଲାଟକୁ ଡାକି କହେିଲ, “ଆଜି ରାତି୍ରେର େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ
ତୁମ୍ଭ ଘରକୁ ଆସେିଲ, େସମାେନ କାହାନି୍ତ ? େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣ। ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କଠାେର ଉପଗତ
େହବା।” 6 ତହିଁେର େଲାଟ ବାହାରକୁ ଆସ ିଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କରି କହଲିା,
7 “େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଏପରି କୁବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ।
8 େଦଖ, ପୁରୁଷ-ଅସ୍ପୃଷ୍ଟା େମାହର ଦୁଇଟ ିକନ୍ୟା ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ, ତାହା
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକର, ମାତ୍ର େସହ ିମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକିଛ ିକର ନାହିଁ,
କାରଣ ଏଥିନମିେନ୍ତ େସମାେନ େମା’ ଛାତ ତେଳ ଆଶ୍ରୟ େନଇ ଅଛନି୍ତ।”
9 େସେତେବେଳ େସମାେନ କହେିଲ, “ଘୁଞ୍ଚ ିଯା।” ପୁଣ ିକହେିଲ, “ଏ
େଲାକଟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଆସ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବଚିାରକତ୍ତର୍ା େହବାକୁ ଚାେହଁ; ଏେବ େସମାନଙ୍କଠାରୁ େତା’ ପ୍ରତ ିଆହୁରି
କୁବ୍ୟବହାର କରିବା।” ତହୁଁ େସମାେନ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍, େଲାଟ ପ୍ରତି
ବଳ ପ୍ରେୟାଗ କରି କବାଟ ଭାଙି୍ଗବାକୁ ଗେଲ। 10 ମାତ୍ର େସହ ିଦୁଇ ଜଣ
ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ େଲାଟକୁ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଟାଣ ିେନଇ
ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କେଲ। 11 ପୁଣ,ି ଦ୍ୱ ାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଅନ୍ଧ କରାଇେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ଦ୍ୱ ାର େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ
େହେଲ। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତମାେନ େଲାଟକୁ କହେିଲ,
“ଏସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନି୍ତ ? ଜୁଆଁଇ ଓ ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଦ ିେଯେତ େଲାକ ଏ ନଗରେର ଅଛନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏସ୍ଥାନରୁ
େନଇଯାଅ; 13 େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଏ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ମହାକ୍ରନ୍ଦନ ଉଠିଅଛ,ି ଏଣୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିନଗର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ଅଛନି୍ତ।”
14 ତହୁଁ େଲାଟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହତି ବବିାହ
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଜୁଆଁଇମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ଉଠ, ଏଠାରୁ ବାହାର ହୁଅ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ନଗର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିେବ,” ମାତ୍ର ଜୁଆଁଇମାେନ ତାହାକୁ
ପରିହାସକ ପରି ମଣେିଲ। 15 ଆରଦନି ପ୍ରଭାତ ହୁଅେନ୍ତ, ଦୂତମାେନ
େଲାଟକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରାଇ କହେିଲ, “ଉଠ, ଆପଣାର ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ଏହ ିେଯଉଁ
ଦୁଇ କନ୍ୟା ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େଘନଯିାଅ; େନାହେିଲ ନଗରର
ଦଣ୍ଡେର ବନିଷ୍ଟ େହବ।” 16 ତଥାପି େସ ବଳିମ୍ୱ କଲା; ତହିଁେର ତାହା
ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ସକାଶୁ େସମାେନ ତାହାର ଓ ତାହା ଭାଯର୍୍ୟାର ଓ
ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରି େସମାନଙୁ୍କ ନଗରର ବାହାେର ରଖିେଲ।
17 ଏହରୂିେପ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣଲିା ଉତ୍ତାେର େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େଲାଟକୁ କହଲିା, “ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ ପଳାଅ; ପଛଆଡ଼କୁ
ଦୃଷି୍ଟ କର ନାହିଁ ଓ ଏହ ିସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର େହଁ ରୁହ ନାହିଁ; ପବର୍ତକୁ
ପଳାଇ ଯାଅ; େନାହେିଲ ବନିଷ୍ଟ େହବ।” 18 ତହିଁେର େଲାଟ ଉତ୍ତର
କଲା, “େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ଏପରି ନ େହଉ; 19 ଏେବ ଏହ ିଦାସ ପ୍ରତି
ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ମହା ଦୟା କରି ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କେଲ; ମୁଁ ପବର୍ତକୁ ପଳାଇ ଯାଇ
ନ ପାେର; େକଜାଣ ିବପିଦ ଘଟେିଲ ମରିଯିବ।ି 20 େଦଖନୁ୍ତ, ପଳାଇ
ଯିବାକୁ େସହ ିନଗର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ, ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ; େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବାକୁ
ଆଜ୍ଞା କରନୁ୍ତ, ତହିଁେର େମାହର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚବି; ତାହା କି କ୍ଷୁଦ୍ର  ନୁେହଁ ?”
21 ତହୁଁ େସ କହେିଲ, “ଭଲ, ଆେମ୍ଭ ଏ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ
କରି, େସହ ିେଯଉଁ ନଗରର କଥା ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ତାହା ଉତ୍ପାଟନ କରିବା
ନାହିଁ। 22 ତୁେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ପଳାଅ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର
ଉପସି୍ଥତ ନ େହେଲ, ଆେମ୍ଭ କିଛ ିକରି ନ ପାରୁ।” ଏଣୁ େସହ ିସ୍ଥାନର
ନାମ େସାୟର େହଲା।

ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ବନିାଶ

23 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଦଶେର ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ହୁଅେନ୍ତ, େଲାଟ େସାୟରେର
ପ୍ରେବଶ କଲା। 24 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟରୁ

ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ଉପେର ଗନ୍ଧକ ଓ ଅଗି୍ନ ବୃଷି୍ଟ କରି 25 େସହି
ସମୁଦାୟ ନଗର ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ େଲାକ ଓ େସହ ିଭୂମିେର ଜାତ
ସକଳ ପଦାଥର୍ ଉତ୍ପାଟନ କେଲ। 26 େସହ ିସମୟେର େଲାଟର ଭାଯର୍୍ୟା
ପଛଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାରୁ େସ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ େହଲା। 27 ଆଉ ଅବ୍ରହାମ
ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ପୂେବର୍ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଠିଆ
େହାଇଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ 28 ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ଓ
ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ ିଅନାେନ୍ତ, େସହ ିେଦଶରୁ ଭାଟୀର ଧୂମ ତୁଲ୍ୟ
ଧୂମ ଉଠିବାର େଦଖିେଲ। 29 ଏହରୂିେପ େସହ ିପ୍ରାନ୍ତରସି୍ଥତ ସମସ୍ତ
ନଗରର ବନିାଶ ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କେଲ, ପୁଣ,ି
େଲାଟ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗରେର ବାସ କରିଥିଲା, େସହ ିେସହ ିନଗରର
ଉତ୍ପାଟନ ସମୟେର ଉତ୍ପାଟନ ମଧ୍ୟରୁ େଲାଟକୁ ବାହାର କେଲ।

େମାୟାବୀୟ ଓ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତି୍ତ

30 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାଟ େସାୟରେର ବାସ କରିବାକୁ ଭୟ କରି
େସଠାରୁ ବାହାରି ଆପଣାର ଦୁଇ କନ୍ୟାଙୁ୍କ େଘନ ିପବର୍ତେର ବାସ କଲା;
ତହିଁେର େସ ଓ ତାହାର ଦୁଇ କନ୍ୟା ଗିରି କନ୍ଦରେର ବାସ କେଲ।
31 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାର େଜ୍ୟଷ୍ଠା କନ୍ୟା କନଷି୍ଠାକୁ କହଲିା, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିତା ବୃଦ୍ଧ, ପୁଣ,ି ସଂସାରର ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବାସ
କରିବାକୁ ଏ େଦଶେର ତ େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ନାହିଁ। 32 ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ପିତାଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାଇ ପିତାଙ୍କ ବଂଶ ରକ୍ଷା ନମିିତ୍ତ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ଶୟନ କରିବା।” 33 ତହୁଁ େସହ ିରାତ୍ରେର େସମାେନ ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାେନ୍ତ, େଜ୍ୟଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଉଠି ଯାଇ ପିତା ସେଙ୍ଗ ଶୟନ
କଲା; ମାତ୍ର ତାହାର ଶୟନ କରିବାର ଓ ଉଠିଯିବାର େଲାଟ ଜାଣ ିପାରିଲା
ନାହିଁ। 34 ଆର ଦନି େସହ ିେଜ୍ୟଷ୍ଠା କନ୍ୟା କନଷି୍ଠାକୁ କହଲିା, “େଦଖ, ମୁଁ
ଗତ ରାତ୍ର ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଶୟନ କଲ,ି ଆସ, ଆଜ ରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିତାଙୁ୍କ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାଉ; ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ପିତାଙ୍କ ବଂଶ ରକ୍ଷାେଥର୍ ତାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କର।” 35 ତହିଁେର େସମାେନ େସହ ିରାତି୍ରେର ମଧ୍ୟ ପିତାଙୁ୍କ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାେନ୍ତ, କନଷି୍ଠା କନ୍ୟା ଉଠି ତାହା ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କଲା;
ମାତ୍ର ତାହାର ଶୟନ କରିବାର ଓ ଉଠିଯିବାର େଲାଟ ଜାଣ ିପାରିଲା ନାହିଁ।
36 ଏହରୂିେପ େଲାଟର ଦୁଇ କନ୍ୟା ଆପଣା ପିତା ଦ୍ୱ ାରା ଗଭର୍ବତୀ
େହେଲ। 37 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଜ୍ୟଷ୍ଠା କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ
େମାୟାବ େଦଲା; େସ ବତ୍ତର୍ମାନ କାଳର େମାୟାବୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର
ଆଦପିିତା। 38 ପୁଣ,ି କନଷି୍ଠା କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ବନି-
ଅମ୍ମି େଦଲା; େସ ବତ୍ତର୍ମାନ କାଳର ଅେମ୍ମାନୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଆଦପିିତା।

ଅବ୍ରହାମ ଓ ଅବେିମଲକ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ େସଠାରୁ ଦକି୍ଷଣ େଦଶକୁ ଯାତ୍ରା କରି
କାେଦଶ ଓ ଶୂରର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ଥାଇ ଗରାରେର ପ୍ରବାସ
କେଲ। 2 ପୁଣ,ି ଅବ୍ର ହାମ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ସାରା ବଷିୟେର

କହେିଲ, “େସ େମାହର ଭଗିନୀ; ଏେହତୁ ଗରାରର ରାଜା ଅବେିମଲକ
େଲାକ ପଠାଇ ସାରାକୁ େନଇଗେଲ।” 3 ତହୁଁ ରାତି୍ରକାଳେର ପରେମଶ୍ୱର
ସ୍ୱପ୍ନ େଯାେଗ ଅବେିମଲକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “େଦଖ; ତୁେମ୍ଭ
ମୃତକଳ୍ପ , କାରଣ େସହ ିେଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁେମ୍ଭ େନଇଅଛ, ତାହାର ସ୍ୱାମୀ
ଅଛ।ି” 4 ମାତ୍ର ଅବେିମଲକ ତାହାର ସହବାସ କରି ନ ଥିବାରୁ କହେିଲ,
“େହ ପ୍ରଭୁ, େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାେକ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ, େସମାନଙୁ୍କ ହିଁ କି ଆପଣ
ବଧ କରିେବ ? 5 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ କି ନେିଜ େମାେତ କହ ିନ ଥିଲା େଯ, େସ
େମାହର ଭଗିନୀ ? ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ନେିଜ କହଲିା କି େସ େମାହର
ଭ୍ର ାତା; ଏଣୁ ମନର ସରଳତା ଓ ହସ୍ତର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷତାେର ମୁଁ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ
କରିଅଛ।ି” 6 େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ େଯାେଗ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ମନର ସରଳତାେର ଏହ ିକମର୍ କରିଅଛ; ଏହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାରଣ କଲୁ; ଏ ନମିେନ୍ତ
ତାଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଲୁ ନାହିଁ। 7 ଏେହତୁ ଏେବ େସହି
ମନୁଷ୍ୟର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ େଫରାଇ ଦଅି; େଯେହତୁ େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, େସ
ତୁମ୍ଭ ଲାଗି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚବି; ମାତ୍ର ଯଦ ିତାଙୁ୍କ
େଫରାଇ ନ େଦବ, େତେବ ଅବଶ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ସପରିବାରେର ମରିବ, ଏହା
ଜାଣଥିାଅ।” 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବେିମଲକ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଦାସମାନଙୁ୍କ
ଡାକି ଏସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ େସମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚର କରେନ୍ତ, େସମାେନ ଅତି
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ଭୟାକୁଳ େହେଲ। 9 ତହିଁେର ଅବେିମଲକ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏ କି ବ୍ୟବହାର କଲ ? ତୁେମ୍ଭ େଯ ଆମ୍ଭକୁ ଓ
ଆମ୍ଭର ରାଜ୍ୟକୁ ମହା ପାପଗ୍ରସ୍ତ କଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏପରି କି
େଦାଷ କରିଅଛୁ ? ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅକତ୍ତର୍ବ୍ୟ କମର୍ କଲ।”
10 ଅବେିମଲକ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଆହୁରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େଦଖି ଏରୂପ
କମର୍ କଲ ?” 11 େସେତେବେଳ ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ, “ଏ େଦଶେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିକିଛ ିଭୟ ନାହିଁ; ଏ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଭାବଲି,ି ଏମାେନ
ଅବା େମାହର ଭାଯର୍୍ୟା େଲାଭେର େମାେତ ବଧ କରିେବ। 12 େସ େମାହର
ଭଗିନୀ, ଏହା ସତ୍ୟ, େଯେହତୁ େସ େମାହର ପିତୃକନ୍ୟା, ମାତୃକନ୍ୟା
ନୁେହଁ, ପୁଣ,ି େମାହର ଭାଯର୍୍ୟା େହଲା। 13 େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ େପୖତୃକ ଗହୃରୁ ଭ୍ରମଣ କରାଇେଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ତାହାକୁ
କହଲି,ି ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ କରିବ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ, େସହ ିେସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଭାଇ େବାଲ ିପରିଚୟ
େଦବ।” 14 େସେତେବେଳ ଅବେିମଲକ େମଷ ଓ େଗାରୁ ଓ ଦାସଦାସୀ
ଅଣାଇ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ େଦେଲ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ସାରାକୁ ମଧ୍ୟ େଫରାଇ
େଦେଲ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବେିମଲକ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆମ୍ଭର ଏହି
ସମସ୍ତ େଦଶ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର େଯଉଁଠାେର ଇଚ୍ଛା, େସହଠିାେର
ବାସ କର।” 16 ପୁଣ,ି େସ ସାରାକୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ଭ୍ର ାତାକୁ ସହସ୍ର ଖଣ୍ଡ ରୂପା େଦଲୁ; େଦଖ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟଥିିବା ସକଳ
ବଷିୟ ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଚକ୍ଷୁର ଆବରଣ ସ୍ୱରୂପ; ଆଉ ସମସ୍ତ
ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟ ବଚିାର କରାଗଲା।” 17 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଅବ୍ରହାମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରେନ୍ତ, ପରେମଶ୍ୱର
ଅବେିମଲକଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଓ ତାହାର ଦାସୀଗଣକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ;
ତହିଁେର େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଜାତ େହେଲ। 18 େଯେହତୁ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ସାରା ସକାେଶ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବେିମଲକଙ୍କ ଗହୃସି୍ଥତ
େଲାକମାନଙ୍କର ଗଭର୍େରାଧ କରିଥିେଲ।

ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଜନ୍ମ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସାରାର
ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କେଲ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହଥିିେଲ, ସାରା
ପ୍ରତ ିତାହା କେଲ। 2 ତହିଁେର ସାରା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର

ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନରୂିପିତ ସମୟେର
ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କେଲ। 3 େସେତେବେଳ ଅବ୍ରହାମ ସାରାର ଗଭର୍ଜାତ ନଜି
ପୁତ୍ରର ନାମ ଇସ୍ହାକ ରଖିେଲ। 4 ପୁଣ,ି ଅବ୍ର ହାମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକକୁ ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର ସୁନ୍ନ ତ କେଲ।
5 ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଶେହ ବଷର୍ ବୟସେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକ ଜାତ
େହଲା। 6 ଆଉ ସାରା କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ହସାଇେଲ, ଏହା
ଶୁଣ ିସମେସ୍ତ େମା’ ସହତି ହସେିବ।” 7 େସ ଆହୁରି କହେିଲ, “ସାରା
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ସ୍ତନପାନ କରାଇବ, ଏକଥା ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ କିଏ କହପିାରନ୍ତା ?
େଯେହତୁ ମୁଁ ଏେବ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲ।ି” 8 ଆଉ
ବାଳକ ବଡ଼ ହୁଅେନ୍ତ, େସମାେନ ତାକୁ ସ୍ତନପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇେଲ; ପୁଣ,ି
େଯଉଁ ଦନି ଇସ୍ହାକକୁ ସ୍ତନପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇେଲ, େସହ ିଦନି ଅବ୍ର ହାମ
ମହାେଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।

ହାଗାର ଓ ଇଶ୍ମାେୟଲ ବତିାଡ଼ତି

9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମିସରୀୟା ହାଗାର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ
କରିଥିଲା, ସାରା େଦଖିଲା, େସ ପରିହାସ କରୁଅଛ।ି 10 ଏେହତୁ େସ
ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଦାସୀକି ଓ ଏହାର ପୁତ୍ରକୁ ଦୂର କରି
ଦଅି; କାରଣ ଏହ ିଦାସୀର ପୁତ୍ର େମାହର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକ ସହତି
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ ନାହିଁ।” 11 ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିଅବ୍ର ହାମ ଆପଣା ପୁତ୍ର
ସକାଶୁ ଅତ ିଦୁଃଖିତ େହେଲ। 12 େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବାଳକ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ନମିେନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ;
ସାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହୁଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିକଥାେର ମେନାେଯାଗ କର;
େଯେହତୁ ଇସ୍ହାକଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବଖି୍ୟାତ େହବ। 13 ଆଉ ଏହି
ଦାସୀର ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭର ବଂଶ, ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ତାହାଠାରୁ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ
କରିବା।” 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ରୁଟ ିଓ ଜଳପୂଣ୍ଣର୍
କୁମ୍ପା େଘନ ିହାଗାରର ସ୍କନ୍ଧେର େଦଇ ବାଳକଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରି ତାହାଙୁ୍କ

ବଦିାୟ କେଲ; ତହିଁେର େସ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି େବେର୍ଶବା ନାମକ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ପଥ ହରାଇଲା। 15 ପୁଣ,ି କୁମ୍ପାର ଜଳ େଶଷ ହୁଅେନ୍ତ, ହାଗାର େଗାଟଏି
ବୁଦାର ମୂଳେର ବାଳକଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦଲା। 16 ପୁଣ,ି େସ ତାହା ଆଗରୁ
ଦୂରକୁ ତୀେରକ ପରିମାଣ ଯାଇ ବସଲିା; କାରଣ େସ କହଲିା, “ବାଳକର
ମରଣ ମୁଁ େଦଖିବ ିନାହିଁ।” ପୁଣ,ି େସ ତାହା ଆଗେର ବସ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର
େରାଦନ କଲା। 17 େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ବାଳକର ରବ ଶୁଣେିଲ;
ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଆକାଶରୁ ଡାକି ହାଗାରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେଗା
ହାଗାର, ତୁମ୍ଭର କଅଣ େହଲା ? ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ, େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର ବାଳକ ଅଛ,ି େସହ ିସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର ରବ
ଶୁଣଅିଛନି୍ତ। 18 ତୁେମ୍ଭ ଠିଆ େହାଇ ବାଳକଙୁ୍କ ଉଠାଇ ହସ୍ତେର ଧର;
ଆେମ୍ଭ ତାହାଠାରୁ ଏକ ମହାେଗାଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା।” 19 େସେତେବେଳ
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ  କରେନ୍ତ, େସ ସଜଳ କୂପ େଦଖିବାକୁ
ପାଇ େସଠାକୁ ଯାଇ କୁମ୍ପାେର ଜଳ ପୂରାଇ ବାଳକକୁ ପାନ କରାଇଲା।
20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର ବାଳକର ସହାୟ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ବଡ଼ େହଲା,
ପୁଣ,ି ପ୍ରାନ୍ତରେର ଥାଇ ଧନୁଦ୍ଧର୍ର େହଲା। 21 େସ ପାରଣ ନାମକ
ପ୍ରାନ୍ତରେର ବସତ ିକଲା; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତାହାର ମାତା ଏକ ମିସର
େଦଶୀୟା କନ୍ୟା ସେଙ୍ଗ ତାହାର ବବିାହ କଲା।

ଅବ୍ରହାମ ଓ ଅବେିମଲକ ମଧ୍ୟେର ଚୁକି୍ତ

22 ଏହ ିସମୟେର ଅବେିମଲକ ଓ ଫୀେଖାଲ ନାମକ ତାଙ୍କର
େସନାପତ ିଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସବୁ କାଯର୍୍ୟେର
ସହାୟ ଅଟନି୍ତ। 23 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଓ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ରେପୗତ୍ର ପ୍ରତି
ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଯପରି ଅନୁଗ୍ରହ
କରିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରବାସ ସ୍ଥାନ ଏହି
େଦଶ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ କରିବ, ଆମ୍ଭ ଆଗେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶପଥ କରି
ଏହ ିକଥା କୁହ।” 24 ତହିଁେର ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ, “ମୁଁ ଶପଥ କରିବ।ି”
25 ଆଉ ଅବେିମଲକଙ୍କର ଦାସଗଣ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଏକ ସଜଳ କୂପ
ବଳେର ଅଧିକାର କରିଥିେଲ, େତଣୁକରି ଅବ୍ର ହାମ ଅବେିମଲକଙୁ୍କ
ଅନୁେଯାଗ କେଲ। 26 ତହିଁେର ଅବେିମଲକ କହେିଲ, “ଏ କମର୍ କିଏ
କଲା, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହୁଁ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଆମ୍ଭକୁ ଜଣାଇ ନାହଁ;
ଆେମ୍ଭ େକବଳ ଆଜି ଏ କଥା ଶୁଣଲୁି।” 27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ େମଷ
ଓ େଗାରୁ େଘନ ିଅବେିମଲକଙୁ୍କ େଦେଲ, ପୁଣ,ି ଦୁେହଁ େଗାଟଏି ନୟିମ ସି୍ଥର
କେଲ। 28 ଆଉ ଅବ୍ରହାମ ପଲରୁ ସାତେଗାଟା େମଷବତ୍ସା ପୃଥକ କରି
ରଖିେଲ। 29 ତହିଁେର ଅବେିମଲକ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କି
ଅଭପି୍ରାୟେର ଏହ ିସାତେଗାଟ ିେମଷବତ୍ସା ପୃଥକ କରି ରଖିଲ ?”
30 ଅବ୍ରହାମ କହେିଲ, “ମୁଁ େଯ ଏହ ିକୂପ େଖାଳିଅଛ,ି ତହିଁର ପ୍ରମାଣ
ନମିେନ୍ତ େମା’ଠାରୁ ଏହ ିସାତେଗାଟ ିେମଷବତ୍ସା େନବାକୁ େହବ।” 31 ଏଣୁ
େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େବେର୍ଶବା (ଶପଥ-କୂପ) େହଲା, େଯେହତୁ
େସହଠିାେର େସ ଦୁେହଁ ଶପଥ କେଲ। 32 ଏହରୂିେପ େସମାେନ
େବେର୍ଶବା ନକିଟେର ନୟିମ ସି୍ଥର କରେନ୍ତ, ଅବେିମଲକ ଓ ଫୀେଖାଲ
ନାମକ ତାଙ୍କର େସନାପତ ିଉଠି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ।
33 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ େସହ ିେବେର୍ଶବା ନକିଟେର ଏକ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ
େରାପଣ କରି େସହ ିସ୍ଥାନେର ଅନାଦ ିଅନନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 34 ପୁଣ,ି ଅବ୍ର ହାମ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର
ବହୁ ଦନି ପ୍ରବାସ କେଲ।

ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଉତ୍ସଗର୍

ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙ୍କର
ପରୀକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ କହେିଲ, “େହ ଅବ୍ରହାମ। ତହିଁେର େସ
ଉତ୍ତର କେଲ, େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ।ି” 2 େସେତେବେଳ

େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ, ତୁମ୍ଭର ଅଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ,
ଅଥର୍ାତ୍, ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ େସ୍ନହ କର, େସହ ିଇସ୍ହାକକୁ େଘନ ିେମାରୀୟା
େଦଶକୁ ଯାଅ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଦଶେର େଯଉଁ ପବର୍ତ କହବିା, େସହି
ପବର୍ତ ଉପେର ତାହାକୁ େହାମାେଥର୍ ବଳିଦାନ କର।” 3 ତହିଁେର ଅବ୍ରହାମ
ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଗଧ ସଜାଇ ଦୁଇଜଣ ଦାସ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକକୁ
ସଙ୍ଗେର େନେଲ, ଆଉ େହାମ ନମିେନ୍ତ କାଠ କାଟ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ
ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୃତୀୟ ଦନିେର ଅବ୍ରହାମ ଅନାଇ
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ଦୂରରୁ େସହ ିସ୍ଥାନ େଦଖିେଲ। 5 େସେତେବେଳ ଅବ୍ରହାମ େସହି
ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଗଧ ସହତି ଥାଅ, ମୁଁ ଓ
ବାଳକ ଦୁେହଁ େସ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆରାଧନା କରି ପେଛ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବିା।” 6 ତହୁଁ ଅବ୍ର ହାମ ଯଜ୍ଞକାଷ୍ଠ େଘନ ିଆପଣା ପୁତ୍ର
ଇସ୍ହାକର ସ୍କନ୍ଧେର େଦଇ ନଜି ହସ୍ତେର ଅଗି୍ନ ଓ ଛୁରିକା େଘନେିଲ, ପୁଣ,ି
ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର ଚାଲଗିେଲ। 7 ଆଉ ଇସ୍ହାକ ଆପଣା ପିତା ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ
ଡାକି କହଲିା, “େହ େମାହର ପିତଃ।” ତହିଁେର େସ ଉତ୍ତର କେଲ, “ପୁତ୍ର,
େଦଖ, ମୁଁ ଏଠାେର।” େସେତେବେଳ େସ ପଚାରିଲା, “ଏହ ିେଦଖ, ଅଗି୍ନ
ଓ କାଷ୍ଠ, ମାତ୍ର େହାମ ନମିେନ୍ତ େମଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ ?” 8 ତହିଁେର ଅବ୍ରହାମ
କହେିଲ, “ପୁତ୍ର, ପରେମଶ୍ୱର ଆେପ େହାମ ପାଇଁ େମଣ୍ଢାଛୁଆ
େଯାଗାଇେବ।” ତହୁଁ ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର ଚାଲଗିେଲ। 9 ଆଉ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନରୂିପିତ ସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଅବ୍ର ହାମ େସଠାେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁ ଉପେର କାଠ ସଜାଡ଼ ିଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକକୁ ବାନି୍ଧ
େବଦରି କାଠ ଉପେର ଶୁଆଇେଲ। 10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ ହସ୍ତ
ବସି୍ତାରି ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଛୁରିକା ଧରିେଲ। 11 ଏପରି
ସମୟେର ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ, “େହ
ଅବ୍ରହାମ, େହ ଅବ୍ରହାମ !” ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ
ଏଠାେର।” 12 ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବାଳକର
ପ୍ରତକୂିଳେର ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କର ନାହିଁ ଓ ତାହା ପ୍ରତ ିକିଛ ିକର ନାହିଁ;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଭୟ ଅଛ,ି ଏହା ଏେବ ଆେମ୍ଭ ବୁଝଲୁି;
େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଆପଣାର ପୁତ୍ର, ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର େଦବାକୁ
ହିଁ ଅସମ୍ମତ େନାହଲି।” 13 େସେତେବେଳ ଅବ୍ରହାମ ଅନାଇ ଆପଣା
ପଛଆଡ଼ ବୁଦାର ଲତାେର ବଦ୍ଧଶୃଙ୍ଗ େଗାଟଏି େମଷ େଦଖିେଲ; ତହିଁେର
ଅବ୍ରହାମ ଯାଇ େସହ ିେମଷକୁ ଆଣ ିଆପଣା ପୁତ୍ର ବଦେଳ ତାକୁ େହାମ
ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 14 ପୁଣ,ି ଅବ୍ର ହାମ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ଯିେହାବା-
ଯିରି ରଖିେଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲାେକ କହନି୍ତ , ପବର୍ତେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯାଗାଇେବ। 15 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଆକାଶରୁ
ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ, 16 “ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ
ଆପଣାର ପୁତ୍ର, ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର େଦବାକୁ ଅସମ୍ମତ େନାହଲି;
17 ତୁମ୍ଭର ଏହ ିକମର୍ ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମେର ଶପଥ କରି
କହୁଅଛୁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ଆକାଶସ୍ଥ ତାରାଗଣ ଓ
ସମୁଦ୍ର ର ବାଲ ିପରି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବା; ତୁମ୍ଭର ବଂଶ
ଶତ୍ରୁ ଗଣର ନଗର-ଦ୍ୱ ାର ଅଧିକାର କରିେବ। 18 ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ଜାତ ିତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଦ୍ୱ ାରା ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ; େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛ।” 19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ େସହି
ଦାସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଗେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଉଠି ଏକତ୍ର
େବେର୍ଶବାକୁ ଗେଲ ଓ ଅବ୍ରହାମ େବେର୍ଶବାେର ବାସ କେଲ। 20 େସହି
ଘଟଣା ଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଦଆିଗଲା, “ଶୁଣ, ମିଲ୍କା ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତା ନାେହାର ନମିେନ୍ତ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିପ୍ରସବ କରିଅଛ।ି 21 ତାହାର
େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଊଷ୍ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତା ବୂଷ୍ ଓ ଅରାମର ପିତା କମୂେୟଲ,
22 ପୁଣ,ି େକଷଦ୍ ଓ ହେସା ଓ ପିଲଦଶ୍ ଓ ଯିଦ୍ଲଫ୍ ଓ ବଥୂେୟଲ।”
23 େସହ ିବଥୂେୟଲର କନ୍ୟା ରିବକିା। ମିଲ୍କା ଏହ ିଆଠ ଜଣଙୁ୍କ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ନାେହାର ନମିେନ୍ତ ଜନ୍ମ  କଲା। 24 ପୁଣ,ି ନାେହାରର
ରୂମା ନାମ୍ନୀ ଉପପତ୍ନୀଠାରୁ େଟବହ, ଗହମ୍, ତହଶ୍ ଓ ମାଖା, ଏମାେନ
ଜାତ େହେଲ।

ସାରାଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

ସାରାର ଆୟୁର ପରିମାଣ ଶେହ ସତାଇଶ ବଷର୍ ଥିଲା; ସାରାର
ଆୟୁ ଏେତ ବଷର୍ ପରିମିତ। 2 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସାରା କିଣାନ
େଦଶସ୍ଥ କିରୀୟଥ୍-ଅବର୍େର, ଅଥର୍ାତ୍, ହେିବ୍ର ାଣେର ମଲା। ଏଣୁ

ଅବ୍ର ହାମ ସାରା ନମିେନ୍ତ େଶାକ ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଭତିରକୁ ଗେଲ।
3 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ ଆପଣା ମୃତା (ଭାଯର୍୍ୟା) ନକିଟରୁ ଉଠି ଯାଇ
େହତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 4 “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବେିଦଶୀ ଓ
ପ୍ରବାସୀ ଅେଟ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାେତ କବର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର ଦଅି,
ତହିଁେର ମୁଁ େମା’ ଦୃଷି୍ଟର ଅେଗାଚରେର େମା’ ମୃତକୁ କବର େଦବ।ି”
5 ତହୁଁ େହତ୍ର ସନ୍ତାନମାେନ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ; 6 ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ରାଜା

ଅଟନି୍ତ; ଏେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ କବର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ମୃତା
ଭାଯର୍୍ୟାକୁ କବର େଦଉନୁ୍ତ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିନଜି କବରେର
ଆପଣଙ୍କ ମୃତା ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନେିଷଧ କରିବ ନାହିଁ।”
7 େସେତେବେଳ ଅବ୍ରହାମ ଉଠି ତେଦ୍ଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍,
େହତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 8 ପୁଣ,ି କେଥାପକଥନ କରି
କହେିଲ, “େମା’ ଦୃଷି୍ଟର ବାହାେର େମା’ ମୃତା ଭାଯର୍୍ୟାକୁ କବରେର
ରଖିବାକୁ ଯଦ ିଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମତ ିହୁଏ, େତେବ େମା’ କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ;
ଆପଣମାେନ େମା’ ନମିେନ୍ତ େସାହରର ପୁତ୍ର ଇେଫ୍ର ାଣ ନକିଟେର ନେିବଦନ
କରନୁ୍ତ। 9 େସ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାହର କବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର
ନମିେନ୍ତ ମେକ୍ପଲାେର ତାଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତେର ଥିବା ଗହୁା େମାେତ ଦଅିନୁ୍ତ;
ତହିଁେର େଯେତ ମୂଲ୍ୟ ହୁଏ, ତାହା େନଇ ଦଅିନୁ୍ତ।” 10 େସେତେବେଳ
ଇେଫ୍ର ାଣ େହତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବସଥିିଲା; େତଣୁ, ହତି୍ତୀୟ
ଇେଫ୍ର ାଣ ଆପଣା ନଗର-ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶକାରୀ େହତ୍ର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା, 11 “ପ୍ରଭୁ, େସପରି ନ େହଉ,
େମା’ କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ; ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ଗହୁା େଦଲ;ି
ମୁଁ ସ୍ୱବଂଶୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା ଆପଣଙୁ୍କ େଦଲ,ି ଆପଣ
ନଜି ଭାଯର୍୍ୟାର ମୃତ େଦହକୁ କବର େଦଉନୁ୍ତ।” 12 ତହିଁେର ଅବ୍ରହାମ
େସହ ିେଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରେତ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 13 ପୁଣ,ି େସହି
େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଇେଫ୍ର ାଣକୁ କହେିଲ, “ଆପଣ
ଯଦ ିେମାେତ ତାହା େଦେବ, େତେବ ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି େମା’ କଥା
ଶୁଣନୁ୍ତ; ମୁଁ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ େଦଉଅଛ,ି ଆପଣ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ;
ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ମୁଁ େସହ ିସ୍ଥାନେର େମାର ଭାଯର୍୍ୟାର ମୃତ େଦହକୁ କବର
େଦବ।ି” 14 ତହିଁେର ଇେଫ୍ର ାଣ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
15 “ପ୍ରଭୁ, େମା’ କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ; ଭୂମି ଖଣ୍ଡକର ମୂଲ୍ୟ ତ ଚାରିଶହ େଶକଲ
ରୂପା, ଆପଣଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ତାହା େକେତ ମାତ୍ର ? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ
ନଜି ଭାଯର୍୍ୟାର ମୃତ େଦହକୁ କବର େଦଉନୁ୍ତ।” 16 ଇେଫ୍ର ାଣର ଏହ ିକଥା
ଶୁଣ ିଅବ୍ର ହାମ ହତି୍ତୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଇେଫ୍ର ାଣ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତତ୍କାଳୀନ ବଣକିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଚଳିତ ଚାରିଶହ
େଶକଲ ରୂପା େତୗଲ ିଇେଫ୍ର ାଣକୁ େଦେଲ। 17 ଏେହତୁ ମମି୍ରର ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ
ମେକ୍ପଲାେର ଇେଫ୍ର ାଣର େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା, େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ
ଗହୁା ଓ ତହିଁର ଚତୁଃସୀମାନ୍ତଗର୍ତ ବୃକ୍ଷସମୂହ, 18 ଏହ ିସବୁେର େହତ୍ର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର, ଅଥର୍ାତ୍, ତାହାର ନଗର-ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶକାରୀ
ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ସ୍ୱତ୍ୱ ାଧିକାର ସି୍ଥର କରାଗଲା।
19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ ମମି୍ରର ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ମେକ୍ପଲା େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ଗହୁାେର
ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ସାରାକୁ କବର େଦେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନ କିଣାନ େଦଶସ୍ଥ
ହେିବ୍ର ାଣ। 20 ଏହରୂିେପ କବର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଓ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ଗହୁାେର ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଅଧିକାର େହତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ସି୍ଥରୀକୃତ େହଲା।

ଇସ୍ହାକ ନମିେନ୍ତ ପତ୍ନୀ

େସହ ିସମୟେର ଅବ୍ରହାମ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଗତବୟସ୍କ ଥିେଲ, ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ସବୁ ବଷିୟେର ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଥିେଲ।
2 ଏଣୁ େସ ଆପଣା ଗହୃର ସବର୍କାଯର୍୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ଦାସକୁ

କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଜଙ୍ଘେର ହସ୍ତ ଦଅି; 3 ମୁଁ
ସ୍ୱଗର୍ ମତ୍ତର୍୍ୟର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ତୁମ୍ଭକୁ ଶପଥ
କରାଇବ ିେଯ, େଯଉଁ କିଣାନୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ବାସ କରୁଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େମା’ ପୁତ୍ରର ବବିାହାେଥର୍ େକୗଣସ ିକନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ
କରିବ ନାହିଁ; 4 ମାତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ େଦଶୀୟ ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ
େମା’ ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକ ନମିେନ୍ତ କନ୍ୟା ଆଣବି।” 5 େସେତେବେଳ େସହି
ଦାସ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଯଦ ିେକୗଣସ ିକନ୍ୟା େମା’ ସହତି ଏ େଦଶକୁ
ଆସବିା ପାଇଁ ସମ୍ମତ େନାହବି, େତେବ େଯଉଁ େଦଶରୁ ତୁେମ୍ଭ ଆସଅିଛ,
େସହ ିେଦଶକୁ କି ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େନଇଯିବ ି?” 6 ତହିଁେର ଅବ୍ରହାମ
କହେିଲ, “ସାବଧାନ; େମା’ ପୁତ୍ରକୁ େକେବ େସଠାକୁ େନଇଯିବ ନାହିଁ।”
7 େଯେହତୁ େଯଉଁ ସ୍ୱଗର୍ର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
େପୖତୃକ ଗହୃ ଓ ଜନ୍ମ  େଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆଣଅିଛନି୍ତ ଓ େମା’ ସେଙ୍ଗ ଆଳାପ
କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହ ିେଦଶ େଦବା େବାଲ ିଶପଥ
କରିଅଛନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭ ଅଗ୍ରେତ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇେବ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ
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େମା’ ପୁତ୍ରର ବବିାହ ନମିେନ୍ତ େସହଠିାରୁ େଗାଟଏି କନ୍ୟା ଆଣବି। 8 ଯଦି
େସହ ିେଦଶରୁ େକୗଣସ ିକନ୍ୟା ଆସବିାକୁ ସମ୍ମତ େହେବ ନାହିଁ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଏହ ିଶପଥରୁ ମୁକ୍ତ େହବ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପୁତ୍ରକୁ େସହି
େଦଶକୁ େନଇ ଯିବ ନାହିଁ। 9 ତହିଁେର େସହ ିଦାସ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ
ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ଜଙ୍ଘେର ହସ୍ତ େଦଇ େସହ ିବଷିୟେର ଶପଥ କଲା।
10 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିଦାସ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଓଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶଟା
ଓଟ ଓ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ସବର୍ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ହସ୍ତେର େଘନ ିପ୍ରସ୍ଥାନ
କରି ଅରାମନହରୟିମ୍ େଦଶର ନାେହାର ନଗରକୁ ଯାତ୍ରା କଲା।
11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ, େଯଉଁ ସମୟେର କନ୍ୟାଗଣ ଜଳ
କାଢ଼ବିାକୁ ଆସନି୍ତ , େସହ ିସମୟେର େସ ନଗରର ବାହାେର କୂପ ନକିଟେର
ଓଟମାନଙୁ୍କ ଆେଣ୍ଠାଇ ବସାଇଲା। 12 ପୁଣ,ି “ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କଲା, େହ
େମାହର କତ୍ତର୍ା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆଜି
େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଶୁଭଫଳ ଉପସି୍ଥତ କର, ଆଉ େମା’ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଦୟା କର। 13 େଦଖ, ମୁଁ ଏହ ିକୂପ ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହଉଅଛ,ି
ଆଉ ଏ ନଗରବାସୀମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ଜଳ େନବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନି୍ତ;
14 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକନ୍ୟାକୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା କଳସ ନୁଆଁଇ
େମାେତ ଜଳ ପାନ କରାଅ, ଏହ ିକଥା କହେିଲ େସହ ିକନ୍ୟା ଯଦ ିକହବି,
ପାନ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଓଟମାନଙୁ୍କ ହିଁ ପାନ କରାଇବ,ି େତେବ େସ ତୁମ୍ଭ
ଦାସ ଇସ୍ହାକ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତା କନ୍ୟା େହଉ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ
େମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣବି।ି” 15 ଏହ ିକଥା
କହୁ କହୁ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ନାେହାର ନାମକ ଭ୍ର ାତାର ଭାଯର୍୍ୟା ମିଲ୍କାର ପୁତ୍ର
େଯ ବଥୂେୟଲ, ତାହାର କନ୍ୟା ରିବକିା ସ୍କନ୍ଧେର କଳସ େଘନ ିବାହାରି
ଆସଲିା। 16 େସହ ିକନ୍ୟା ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଅବବିାହତିା, ଆଉ େକୗଣସି
ପୁରୁଷର ଉପଭୁକ୍ତ ା ନ ଥିଲା। େସ କୂପ ଭତିରକୁ ଯାଇ କଳସ ପୂଣ୍ଣର୍ କରି
ଉଠି ଆସୁଅଛ,ି 17 ଏପରି ସମୟେର େସହ ିଦାସ େଦୗଡ଼ ିଯାଇ ତାହା
ସେଙ୍ଗ େଦଖା କରି କହଲିା, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭ କଳସରୁ େମାେତ
କିଛ ିଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଦଅି।” 18 ତହିଁେର େସ କହଲିା, “ମହାଶୟ,
ପାନ କରନୁ୍ତ,” ଏହା କହ ିେସ ଶୀଘ୍ର କଳସ ହାତକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାହାକୁ ପାନ
କରିବାକୁ େଦଲା। 19 ପୁଣ,ି ତାହାକୁ ପାନ କରାଇଲା ଉତ୍ତାେର କହଲିା,
“ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଓଟ ସବୁ ପାଣ ିପିଇ ସାରିବା ଯାଏ ମୁଁ ପାଣ ିକାଢ଼ବି।ି”
20 ତହିଁେର େସ ଶୀଘ୍ର କୁଣ୍ଡେର କଳସରୁ ପାଣ ିଢ଼ାଳି ପୁନଶ୍ଚ ପାଣ ିକାଢ଼ବିା
ପାଇଁ କୂପ ନକିଟକୁ ଧାଇଁଯାଇ ସମସ୍ତ ଓଟ ନମିେନ୍ତ ଜଳ କାଢ଼ଲିା।
21 ତହିଁେର େସହ ିପୁରୁଷ ତାହା ପ୍ରତ ିସି୍ଥର ଦୃଷି୍ଟ କରି ଅନାଇ ରହଲିା;
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣବିା
ନମିେନ୍ତ ନରିବ ରହଲିା। 22 ପୁଣ,ି ଓଟମାେନ ଜଳ ପାନ କଲା ଉତ୍ତାେର
େସହ ିପୁରୁଷ ତାହା ନମିେନ୍ତ ଅଧଭରି ପରିମିତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ନଥ ଓ ତାହାର
ହସ୍ତ ନମିେନ୍ତ ଦଶଭରି ପରିମିତ ଦୁଇ ସୁବଣ୍ଣର୍ ବଳା େନଇ କହଲିା,
23 “ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ କାହାର କନ୍ୟା, େମାେତ କୁହ। ତୁମ୍ଭ
ପିତାଙ୍କ ଗହୃେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କରିବାକୁ କି ସ୍ଥାନ ଅଛ ି?”
24 ତହିଁେର େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ନାେହାରର ଔରସେର ମିଲ୍କାଠାରୁ ଜାତ
ପୁତ୍ର େଯ ବଥୂେୟଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା।” 25 େସ ଆହୁରି କହଲିା,
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଳକୁଟା ଓ ଦାନା ଯେଥଷ୍ଟ ଅଛ,ି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର େକ୍ଷପଣ
କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଅଛ।ି” 26 େସେତେବେଳ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ମସ୍ତକ ନୁଆଁଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଣାମ କରି କହଲିା, 27 “େମାହର କତ୍ତର୍ା
ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ, େଯେହତୁ େସ େମା’
କତ୍ତର୍ା ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟାଚରଣ କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ ;
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ େମା’ କତ୍ତର୍ାର ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କ ଗହୃ ପଥେର କଢ଼ାଇ
ଆଣଅିଛନି୍ତ।” 28 ଆଉ େସହ ିକନ୍ୟା େଦୗଡ଼ଯିାଇ ଆପଣା ମାତାର ଗହୃସି୍ଥତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା ଜଣାଇଲା। 29 ଆଉ ରିବକିାର ଏକ ଭ୍ର ାତା ଥିଲା,
ତାହାର ନାମ ଲାବନ; େସହ ିଲାବନ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର କୂପ
ନକିଟକୁ େଦୗଡ଼ଗିଲା। 30 ପୁଣ,ି େସହ ିମନୁଷ୍ୟ େମାେତ ଏହ ିଏହ ିକଥା
କହଲିା, “ଆପଣା ଭଗିନୀ ରିବକିା ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣ ିଆଉ ଭଗିନୀର ନଥ
ଓ ହସ୍ତେର ବଳା େଦଖି େସହ ିପୁରୁଷ ନକିଟକୁ ଗଲା,” ପୁଣ,ି ତାହାକୁ କୂପ
ପାଖେର ଓଟମାନଙ୍କ ସହତି ଛଡି଼ା େହାଇଥିବାର େଦଖି କହଲିା, 31 “େହ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦପାତ୍ର, ଭତିରକୁ ଆସ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ବାହାେର ଛଡି଼ା
େହଉଅଛ ? ମୁଁ ତ ଘର ଓ ଓଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ।ି”
32 ତହିଁେର େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି ଓଟମାନଙ୍କର ସାଜ

ଫିଟାେନ୍ତ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ପାଳକୁଟା ଓ ଦାନା େଦଲା, ପୁଣ,ି ତାହାର ଓ
ତାହାର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନମିେନ୍ତ ପାଣ ିେଦଲା।
33 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହା ସମ୍ମୁଖେର େଭାଜନ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଗଲା; ମାତ୍ର େସ
କହଲିା, “ବକ୍ତବ୍ୟ କଥା ନ କହ ିମୁଁ େଭାଜନ କରିବ ିନାହିଁ।” ତହିଁେର
ଲାବନ କହଲିା, “କୁହ।” 34 େତେବ େସ କହଲିା, “ମୁଁ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର
ଦାସ।” 35 ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଅତଶିୟ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଅଛନି୍ତ ,
େତଣୁ େସ ଅତ ିଧନବାନ୍ େହାଇଅଛନି୍ତ; ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ପଲ ପଲ
େଗାେମଷାଦ ିଓ ରୂପା ସୁନା ଓ ଦାସଦାସୀ, ପୁଣ,ି ଓଟ ଗଧ େଦଇଅଛନି୍ତ।
36 ପୁଣ,ି େମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା ସାରା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ର
ପ୍ରସବ କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସ ତାଙୁ୍କ ଆପଣା ସବର୍ସ୍ୱ େଦଇଅଛନି୍ତ। 37 ପୁଣ,ି
େମାହର ପ୍ରଭୁ େମାେତ ଶପଥ କରାଇ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ବବିାହ ନମିେନ୍ତ େସହ ିକିଣାନ
େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ;
38 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ େପୖତୃକ ବଂଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର
ନମିେନ୍ତ କନ୍ୟା ଆଣବି।” 39 େସେତେବେଳ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହଲି,ି “େକଜାଣି
େକୗଣସ ିକନ୍ୟା େମା’ ସଙ୍ଗେର ନ ଆସବି।” 40 ତହିଁେର େସ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଗମନାଗମନ କରୁ, େସ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର
ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ତୁମ୍ଭ ଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିେବ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
େପୖତୃକ ବଂଶରୁ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ନମିେନ୍ତ କନ୍ୟା ଆଣବି; 41 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ବଂଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଏହ ିଶପଥରୁ ମୁକ୍ତ େହବ; ଯଦ୍ୟପି
େସମାେନ କନ୍ୟା ନ େଦେବ, ତଥାପି ଶପଥରୁ ମୁକ୍ତ େହବ।” 42 ଏେହତୁ
ଆଜି ମୁଁ ଏହ ିକୂପ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କଲ,ି େହ
େମାହର କତ୍ତର୍ା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମାହର
କୃତ ଯାତ୍ରା ସଫଳ କର, 43 େତେବ େଦଖ, ମୁଁ ଏେବ ଏହ ିସଜଳ କୂପ
ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହାଇଅଛ।ି ତହିଁେର ଜଳ କାଢ଼ବିାକୁ ଆଗତା େକୗଣସି
କନ୍ୟାକୁ ଯଦ ିମୁଁ କେହ, ତୁମ୍ଭ କଳସରୁ େମାେତ କିଛ ିଜଳ ପାନ କରିବାକୁ
ଦଅି; 44 ପୁଣ,ି େସ କନ୍ୟା ଯଦ ିକେହ, ତୁେମ୍ଭ ପାନ କର ଓ ତୁମ୍ଭ
ଓଟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େହଁ ପାଣ ିକାଢ଼ ିେଦବ;ି େତେବ େସ େମା’ କତ୍ତର୍ାଙ୍କ
ପୁତ୍ର ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନରୂିପିତା କନ୍ୟା େହଉ। 45 ଏହ ିକଥା ମୁଁ
ମେନ ମେନ କହୁଥଲ,ି ଏଥି ମଧ୍ୟେର ରିବକିା ସ୍କନ୍ଧେର କଳସ େଘନି
ବାହାରକୁ ଆସଲିା। ପୁଣ,ି େସ କୂପ ଭତିରକୁ ଯାଇ ଜଳ କାଢ଼େନ୍ତ ମୁଁ
କହଲି,ି “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମାେତ ଜଳ ପାନ କରାଅ।” 46 ତହିଁେର େସ
ଶୀଘ୍ର ସ୍କନ୍ଧରୁ କଳସ ନୁଆଁଇ କହଲିା, “ପାନ କର, ପୁଣ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ଓଟମାନଙୁ୍କ ହିଁ ପାନ କରାଇବ;ି ତହୁଁ ମୁଁ ପାନ କଲ,ି ପୁଣ,ି େସ ଓଟମାନଙୁ୍କ
ପାନ କରାଇଲା।” 47 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ତାହାକୁ ପଚାରିଲ,ି “ତୁେମ୍ଭ କାହାର
କନ୍ୟା ?” ତହିଁେର େସ କହଲିା, “ନାେହାରର ଔରସେର ମିଲ୍କାର ପୁତ୍ର
େଯ ବଥୂେୟଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା।” ତହୁଁ ମୁଁ ତାହାର ନାସକିାେର ନଥ ଓ
ହସ୍ତେର ବଳା ପିନ୍ଧାଇଲ।ି 48 ଆଉ ମୁଁ ମସ୍ତକ ନୁଆଁଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଣାମ କଲ,ି ପୁଣ,ି େଯ େମା’ କତ୍ତର୍ାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କ
ଭ୍ର ାତୃକନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ େମାେତ ପ୍ରକୃତ ପଥେର କଢ଼ାଇ ଆଣେିଲ,
େମା’ କତ୍ତର୍ା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ
କଲ।ି 49 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ
ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୁଅ, େତେବ ତାହା କୁହ; ଆଉ ଯଦ ିନ ହୁଅ,
ତାହା ମଧ୍ୟ କୁହ; ତହିଁେର ମୁଁ ଡାହାଣ ଅଥବା ବାମେର େଫରିଯିବ।ି”
50 େସେତେବେଳ ଲାବନ ଓ ବଥୂେୟଲ ଉତ୍ତର କେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
ଏହ ିଘଟଣା େହାଇଅଛ,ି ଏଥିେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ କିଛ ିକହ ିନ
ପାରୁ। 51 େଦଖ, ରିବକିା ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ,ି ତାହାକୁ େଘନ ିପ୍ରସ୍ଥାନ
କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ ତୁମ୍ଭ କତ୍ତର୍ାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଭାଯର୍୍ୟା
େହଉ।” 52 େସେତେବେଳ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଦାସ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିକଥା
ଶୁଣବିାମାେତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା।
53 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିଦାସ ରୂପା ଓ ସୁନାର ଆଭରଣ ଓ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର
କରି ରିବକିାକୁ େଦଲା; ପୁଣ,ି ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଓ ମାତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ
ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦଲା। 54 ତହିଁେର େସ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀଗଣ େଭାଜନପାନ କରି
େସହଠିାେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କେଲ; ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ପ୍ରଭାତେର
ଉଠେନ୍ତ, େସହ ିଦାସ କହଲିା, “େମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ େମାେତ
ବଦିାୟ କର।” 55 ତହିଁେର ରିବକିାର ଭ୍ର ାତା ଓ ମାତା କହେିଲ, “ଏହି
କନ୍ୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର କିଛଦିନି, େହାଇ ପାରିେଲ ଦଶଦନି ଥାଉ,

ଆଦ ିପୁସ୍ତକ 24:8 17 ଆଦ ିପୁସ୍ତକ 24:55



25

26

ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ େସ ଯିବ।” 56 ମାତ୍ର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “େମାେତ
ବଳିମ୍ୱ କରାଅ ନାହିଁ, େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ଯାତ୍ରା ସଫଳ କେଲ;
ଏେବ ନଜି କତ୍ତର୍ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ ବଦିାୟ କର।”
57 ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ କନ୍ୟାକୁ ଡାକି ତାହାକୁ
ସାକ୍ଷାତେର ପଚାରୁ।” 58 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ରିବକିାକୁ ଡାକି କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ କି ଏହ ିମନୁଷ୍ୟ ସଙ୍ଗେର ଯିବ ?” ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ଯିବ।ି”
59 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆପଣା ଭଗିନୀ ରିବକିାକୁ ଓ ତାହାର
ଧାତ୍ରୀକୁ, ପୁଣ,ି ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ଦାସ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ
କେଲ। 60 ପୁଣ,ି ରିବକିାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭଗିନୀ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର େଲାକର ମାତା ହୁଅ; ତୁମ୍ଭର ବଂଶ
ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣର ନଗର ଅଧିକାର କରନୁ୍ତ।” 61 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରିବକିା ଓ
ତାହାର ଦାସୀମାେନ ଉଠି ଓଟ ଉପେର ଚଢ଼ ିେସହ ିମନୁଷ୍ୟର ପେଛ ପେଛ
ଯାତ୍ରା କେଲ। ଏହରୂିେପ େସହ ିଦାସ ରିବକିାକୁ େଘନ ିପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା।
62 େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ହାକ ଦକି୍ଷଣ େଦଶେର ବାସ କରିବାରୁ େବର-
ଲହୟ-େରାୟୀ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ େଫରି ଆସଥିିଲା। 63 ପୁଣ,ି ସନ୍ଧ୍ୟା
େବେଳ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା; ଏଥିମଧ୍ୟେର ଅନାଇ
ଓଟଗଣକୁ ଆସବିାର େଦଖିଲା। 64 େସେତେବେଳ ରିବକିା ଅନାଇ
ଇସ୍ହାକକୁ େଦଖି ଓଟ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। 65 ପୁଣ,ି େସ େସହ ିଦାସକୁ
ପଚାରିଲା, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ େଯ େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର
ଆସୁଅଛ,ି େସହ ିପୁରୁଷ କିଏ ?” ତହିଁେର ଦାସ ଉତ୍ତର କଲା, “େସ
େମାହର ପ୍ରଭୁ,” ଏଣୁ ରିବକିା େଘାଡ଼ଣୀ େନଇ ଆପଣାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା।
66 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିଦାସ ଇସ୍ହାକକୁ ଆପଣା କୃତ କମର୍ର ସମସ୍ତ
ବବିରଣ କହଲିା। 67 “େସେତେବେଳ ଇସ୍ହାକ ରିବକିାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି
ଆପଣା ମାତା ସାରାର ତମ୍ୱୁକୁ େଘନ ିଯାଇ ତାହାକୁ ବବିାହ କଲା; ପୁଣ,ି
େସ ତାହାକୁ େପ୍ରମ କଲା।” ତହିଁେର ଇସ୍ହାକ ମାତୃମରଣ େଶାକରୁ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଇଲା।

ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର

ଅବ୍ରହାମ କଟୂରା ନାମ୍ନୀ ଆଉ େଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀ ବବିାହ କରିଥିେଲ।
2 େସ ତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସମି୍ରନ୍, ଯକ୍ଷନ୍, ମଦାନ୍, ମିଦୀୟନ,
ଯିଶ୍ବକ ଓ ଶୂହ, ଏମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  କଲା। 3 େସହ ିଯକ୍ଷନ୍

ଶିବା ଓ ଦଦାନକୁ ଜାତ କଲା। ଦଦାନ ଅଶୂରୀୟ ଓ ଲଟୂଶୀୟ ଓ
ଲୀୟମ୍ମୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ଆଦପିୁରୁଷ। 4 ମିଦୀୟନର ସନ୍ତାନ ଐଫା ଓ
ଏଫର ଓ ହେନାକ ଓ ଅବୀଦ ଓ ଇଲଦାୟା; ଏସମେସ୍ତ କଟୂରାର ସନ୍ତାନ।
5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ ଇସ୍ହାକକୁ ଆପଣାର ସବର୍ସ୍ୱ େଦେଲ। 6 ମାତ୍ର
ଅବ୍ର ହାମ ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କିଛ ିକିଛ ିେଦଇ ଆପଣା
ଜୀବଦ୍ଦଶାେର ଇସ୍ହାକ ନକିଟରୁ େସମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ େଦଶେର ରହବିାକୁ
ବଦିାୟ କେଲ। 7 ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଆୟୁର ପରିମାଣ ଶେହ ପଞ୍ଚେସ୍ତାରି ବଷର୍;
େସ ଏେତ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ଥିେଲ। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ରହାମ ଉତ୍ତମ
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର ବୃଦ୍ଧ ଓ ପୂଣ୍ଣର୍ାୟୁ େହାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ; ଆଉ, ପୂବର୍ରୁ
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିଥିବା ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ସହତି ଜଡତି େହେଲ।
9 ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକ ଓ ଇଶ୍ମାେୟଲ ମମି୍ରର ସମ୍ମୁଖେର ହତି୍ତୀୟ
େସାହରର ପୁତ୍ର ଇେଫ୍ର ାଣର େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ମେକ୍ପଲା ନାମକ ଗହୁାେର ତାଙୁ୍କ
କବର େଦେଲ। 10 େଯେହତୁ ଅବ୍ର ହାମ ହତି୍ତୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ
େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର କ୍ରୟ କରିଥିେଲ। େସହ ିସ୍ଥାନେର ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର
ଭାଯର୍୍ୟା ସାରାର କବର ଦଆିଗଲା। 11 ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ ଉତ୍ତାେର
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ; ପୁଣ,ି ଇସ୍ହାକ
େବର-ଲହୟ-େରାୟୀ ନାମକ ସ୍ଥାନେର ବସତ ିକେଲ।

ଇଶ୍ମାେୟଲର ବଂଶଧର

12 ସାରାର ଦାସୀ ମିସରୀୟା ହାଗାର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯାହାକୁ
ପ୍ରସବ କରିଥିଲା, ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର େସହ ିପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲର ବଂଶାବଳୀ।
13 ନାମ ଓ େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର ଇଶ୍ମାେୟଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନାମ ଏହ।ି
ଇଶ୍ମାେୟଲର େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ର ନବାେୟାତ୍; ତାହା ଉତ୍ତାେର େକଦାର ଓ
ଅେଦ୍ବଲ ଓ ମିବ୍ସମ୍, 14 ମିଶ୍ମା ଓ ଦୂମା ଓ ମସା, 15 ଓ ହଦଦ୍ ଓ
େତମା ଓ ଯିଟୁର ଓ ନାଫୀଶ୍ ଓ େକଦମା। 16 ଏହ ିସମେସ୍ତ ଇଶ୍ମାେୟଲର
ସନ୍ତାନ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ନାମାନୁସାେର େସମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଓ ଛାଉଣି

ସ୍ଥାନ ଥିଲା; ଆଉ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଗାତ୍ରାନୁସାେର ଦ୍ୱ ାଦଶ
ଅଧିପତ ିଥିେଲ। 17 ଇଶ୍ମାେୟଲର ଆୟୁର ପରିମାଣ ଶେହ ସଇଁତରିିଶ
ବଷର୍ ଥିଲା; ତହୁଁ େସ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା; ଆଉ େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ସଂଗହୃୀତ େହଲା। 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାର ସନ୍ତାନମାେନ
ହବୀଲା ଓ ମିସରର ପୂବର୍ସି୍ଥତ ଶୂରଠାରୁ ଅଶୂରୀୟା ଦଗିେର ବସତ ିକେଲ।
ଏହରୂିେପ େସ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଭ୍ର ାତୃଗଣର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବସତ ିସ୍ଥାନ ପାଇଲା।

ଏେଷୗ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ଜନ୍ମ

19 ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ଅବ୍ର ହାମ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ
ଜାତ କେଲ; 20 େସହ ିଇସ୍ହାକ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ପଦ୍ଦନ୍
ଅରାମୀୟ ବଥୂେୟଲର କନ୍ୟା, ଅଥର୍ାତ୍, ଅରାମୀୟ ଲାବନର ଭଗିନୀ
ରିବକିାକୁ ବବିାହ କେଲ। 21 ଇସ୍ହାକଙ୍କର େସହ ିଭାଯର୍୍ୟା ବନ୍ଧ୍ୟା େହବାରୁ
େସ ତାହା ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ; ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେନ୍ତ, ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ରିବକିା ଗଭର୍ବତୀ
େହଲା। 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାର ଗଭର୍ ମଧ୍ୟେର ଶିଶୁମାେନ ଛନ୍ଦାଛନି୍ଦ
େହବାରୁ, େମାହର ଏପରି କାହିଁକି େହଲା ? ଏପରି କି େହାଇଥାଏ ? ଏହା
ଭାବ ିେସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗଲା। 23 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ଗଭର୍େର ଦୁଇ େଗାଷ୍ଠୀ ଅଛନି୍ତ ଓ ଦୁଇ
େଗାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଉଦରରୁ ବଭିନି୍ନ  େହେବ; ଏକ େଗାତ୍ର ଅନ୍ୟ େଗାତ୍ରଠାରୁ
ବଳବାନ େହବ, ପୁଣ,ି େଜ୍ୟଷ୍ଠ କନଷି୍ଠର େସବା କରିବ।” 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ପ୍ରସବକାଳ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅେନ୍ତ, ତାହାର ଗଭର୍ରୁ ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ର ଜନି୍ମ େଲ।
25 ତାହାର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ଓ ସବର୍ାଙ୍ଗ େଲାମଶ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଥିଲା;
ଏେହତୁ ତାହାର ନାମ ଏେଷୗ ଦଆିଗଲା। 26 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଏେଷୗର
ପାଦମୂଳ ଧରି ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଭୂମିଷ୍ଠ େହଲା; ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ନାମ
ଯାକୁବ ଦଆିଗଲା। ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଷାଠିଏ ବଷର୍ ବୟସେର ଏହ ିଯାଆଁଳା
ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ।

ଏେଷୗର େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାର ବକି୍ରୟ

27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ବାଳକମାେନ ବଢ଼ଲିା ଉତ୍ତାେର ଏେଷୗ ମୃଗୟାନପିୁଣ ଓ
ବନବହିାରୀ େହଲା; ପୁଣ,ି ଯାକୁବ ମୃଦୁମନୁଷ୍ୟ ଓ ତମ୍ୱୁବାସୀ େହଲା।
28 ଇସ୍ହାକ ମୃଗୟା ମାଂସ ଅତ ିସୁସ୍ୱାଦୁ େବାଧ କରିବାରୁ ଏେଷୗକୁ ଭଲ
ପାଇେଲ। ମାତ୍ର ରିବକିା ଯାକୁବକୁ ଭଲ ପାଇଲା। 29 ଏକ ଦନି ଯାକୁବ
ଡାଲ ିରାନୁ୍ଧଥିଲା, େସହ ିସମୟେର ଏେଷୗ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆସଲିା;
30 ତହୁଁ େସ ଯାକୁବକୁ କହଲିା, “ମୁଁ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛ,ି ବନିୟ କେର,
େସହ ିରଙ୍ଗା ଡାଲ ିେଦଇ େଭାଜନ କରାଅ,” ଏହ ିନମିେନ୍ତ ତାହାର ନାମ
ଇେଦାମ୍ (ରଙ୍ଗା) ଖ୍ୟାତ େହଲା। 31 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ କହଲିା,
“ଆଜି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆପଣା େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାର ବକି୍ରୟ କର।” 32 ଏେଷୗ
ଉତ୍ତର କଲା, “େଦଖ, ମୁଁ ମଲା ପରି, େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାରେର େମାର କି ଲାଭ
?” 33 ଯାକୁବ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଆଜି େମା’ ନକିଟେର ଶପଥ କର,”
ତହିଁେର େସ ତାହା ନକିଟେର ଶପଥ କଲା। ଏହରୂିେପ େସ ଆପଣା
େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାର ଯାକୁବକୁ ବକି୍ରୟ କରିେଦଲା। 34 ତହୁଁ ଯାକୁବ ଏେଷୗକୁ
ରୁଟ ିଓ ରନ୍ଧା ମସୁର ଡାଲ ିଦଅିେନ୍ତ, େସ େଭାଜନ ପାନ କରି ଉଠିଗଲା।
ଏହରୂିେପ ଏେଷୗ ଆପଣା େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାର ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କଲା।

ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା

ପୂେବର୍ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର, ବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟେର େଯରୂପ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
େହାଇଥିଲା, େସହ ିେଦଶେର ଆଉ ଥେର େସରୂପ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଇସ୍ହାକ ଗରାରେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ

ରାଜା ଅବେିମଲକ ନକିଟକୁ ଗେଲ। 2 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ମିସର େଦଶକୁ ଯାଅ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁ େଦଶ କହବିା, େସଠାେର ବାସ କର। 3 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଦଶେର
ପ୍ରବାସ କର, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସହାୟ େହାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିବା, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହ ିସମସ୍ତ େଦଶ େଦବା ଓ ତୁମ୍ଭ
ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ନକିଟେର ଆପଣା କୃତ ଶପଥର ନୟିମ ସଫଳ କରିବା।
4 ଆେମ୍ଭ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦି୍ଧ କରି େସମାନଙୁ୍କ
ଏହ ିସବୁ େଦଶ େଦବା ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ଜାତି
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ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ। 5 େଯେହତୁ ଅବ୍ର ହାମ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମାନି
ଆମ୍ଭର ରକ୍ଷଣୀୟ ବଷିୟ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ
କରିଅଛ।ି” 6 ତହିଁେର ଇସ୍ହାକ ଗରାରଠାେର ବାସ କେଲ। 7 ତହିଁେର
େସହ ିସ୍ଥାନର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ବଷିୟେର ପଚାରେନ୍ତ, େସ
କହେିଲ, “େସ େମାହର ଭଗିନୀ,” େଯେହତୁ େସହ ିସ୍ଥାନର େଲାକମାେନ
ରିବକିା ଲାଗି େମାେତ ଅବା ବଧ କରିେବ, ଏହା ଭାବ ିେସ ତାହାକୁ
ଆପଣାର ଭାଯର୍୍ୟା େବାଲ ିକହବିାକୁ ଭୟ କେଲ; େଯେହତୁ େସ
ପରମସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା।

ଇସ୍ହାକ ଏବଂ ଅବେିମଲକ

8 ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ଥାନେର ବହୁ କାଳ ବାସ କଲା ଉତ୍ତାେର ଏକ ସମୟେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ରାଜା ଅବେିମଲକ ଝରକା ବାେଟ ନରିୀକ୍ଷଣ କରି ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ
ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ରିବକିା ସହତି େକୗତୁକ କରୁଥିବାର େଦଖିେଲ। 9 େତଣୁ
ଅବେିମଲକ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଡକାଇ କହେିଲ, “େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର
ଭାଯର୍୍ୟା; େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆପଣା ଭଗିନୀ େବାଲ ିକିପରି କହଲି ?”
େସେତେବେଳ ଇସ୍ହାକ ଉତ୍ତର କେଲ, “ମୁଁ ଭାବଲି,ି େକଜାଣ ିତାହା ଲାଗି
େମାହର ମୃତୁୁ୍ୟ େହବ।” 10 ତହିଁେର ଅବେିମଲକ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏ କି ବ୍ୟବହାର କଲ ? େକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭ ଭାଯର୍୍ୟା
ସେଙ୍ଗ ଅନାୟାସେର ଶୟନ କରି ପାରନ୍ତା, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦାଷଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତ।” 11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବେିମଲକ ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ ଏହି
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “େଯ େକହ ିେସହ ିମନୁଷ୍ୟକୁ କିଅବା ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ
ସ୍ପଶର୍ କରିବ, ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ େହବ।” 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଇସ୍ହାକ େସହ ିେଦଶେର କୃଷିକମର୍ କରି େସହ ିବଷର୍ ଶେହ ଗଣୁ ଲାଭ
କେଲ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 13 ଏନମିେନ୍ତ େସ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ
େହେଲ, ପୁଣ,ି େସ ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଅତ ିମହାନ୍ େହେଲ
14 ଏବଂ ତାଙ୍କର େମଷଧନ ଓ େଗାଧନ, ପୁଣ,ି ଅେନକ ଦାସଦାସୀ
େହେଲ; େତଣୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ା କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 15 ଏଣୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ସମୟେର ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ
ଦାସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ କୂପ େଖାଳିଥିେଲ, ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ
ମୃତି୍ତକା ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିସବୁ େପାତ ିପକାଇେଲ। 16 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଅବେିମଲକ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କର, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ େହାଇଅଛ।”
17 ତହିଁେର ଇସ୍ହାକ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଗରାର ଉପତ୍ୟକାେର
ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରି େସହଠିାେର ବାସ କେଲ। 18 ପୁଣ,ି ଆପଣା ପିତା
ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର ବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟେର େଖାଦତି େଯଉଁ େଯଉଁ ସଜଳ କୂପ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ ଉତ୍ତାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େପାତ ିପକାଇଥିେଲ, େସହି
ସମସ୍ତ ଇସ୍ହାକ ପୁନବର୍ାର େଖାଳି ଆପଣା ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ପୁନରପି
ରଖିେଲ। 19 ଆଉ ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଦାସମାେନ େସହ ିଉପତ୍ୟକା େଖାଳି
େସ୍ରାତବାହୀ କୂପ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। 20 ତହିଁେର ଗରାରେଦଶୀୟ
ପଶୁପାଳକମାେନ ଇସ୍ହାକଙ୍କର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ସହତି ବବିାଦ କରି
କହେିଲ, “ଏହ ିଜଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର,” ଏଣୁ େସ େସହ ିକୂପର ନାମ ଏଷକ
(ବବିାଦ) ରଖିେଲ, େଯେହତୁ େସମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି ବବିାଦ କେଲ।
21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ଆଉ ଏକ କୂପ େଖାଳେନ୍ତ, େସମାେନ
ତହିଁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବବିାଦ କେଲ; ତହୁଁ ଇସ୍ହାକ ତହିଁର ନାମ ସଟି୍ନା
(ଶତ୍ରୁ ତା) ରଖିେଲ। 22 ପୁଣ,ି େସ େସଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ କୂପ
େଖାଳିେଲ। ତହିଁ ନମିିତ୍ତ େସମାେନ ବବିାଦ ନ କରିବାରୁ ତହିଁର ନାମ
ରେହାେବାତ୍ (ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ) ରଖିେଲ; କାରଣ େସ କହେିଲ, ଏେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାନ େଦେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଶେର ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହବା।
23 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ େବେର୍ଶବାକୁ ଗେଲ। 24 େସହି
ରାତ୍ରେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପିତା
ଅବ୍ର ହାମର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ; ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
ଦାସ ଅବ୍ରହାମ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭର ସହାୟ ଅଟୁ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି
ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦି୍ଧ କରିବା।” 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ହାକ େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। ଏଥିଉତ୍ତାେର
େସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରେନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ େଗାଟାଏ
କୂପ େଖାଳିେଲ। 26 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବେିମଲକ ଅହୁଷତ୍ ନାମକ ଆପଣା
ମିତ୍ରକୁ ଓ ଫୀେଖାଲ ନାମକ େସନାପତକୁି ସଙ୍ଗେର େଘନ ିଗରାରଠାରୁ

ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। 27 ତହିଁେର ଇସ୍ହାକ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ େମାେତ ଘୃଣା କରୁଅଛ, ପୁଣ,ି ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େମାେତ ଦୂର କରି େଦଇଥିଲ, ଏେବ େମା’ ନକିଟକୁ କାହିଁକି ଆସଅିଛ ?”
28 ତହିଁେର େସମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସହାୟ ଅଟନି୍ତ ,
ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ସ୍ପଷ୍ଟ େଦଖିଲୁ; ଏେହତୁ କହଲୁି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େଗାଟଏି ରାଣ ଥାଉ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଏକ ନୟିମ
େହଉ; 29 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପଶର୍ କରିନାହୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ
ବନୁି ଆଉ କିଛ ିକରିନାହୁଁ, ବରଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାନି୍ତେର ବଦିାୟ କରିଅଛୁ,
େସପରି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହଂିସା କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଆଶୀବର୍ାଦ-ପାତ୍ର।” 30 େସେତେବେଳ ଇସ୍ହାକ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଭାଜ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେନ୍ତ, େସମାେନ େଭାଜନପାନ କେଲ। 31 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ପରସ୍ପର ଶପଥ କେଲ। ପୁଣ,ି ଇସ୍ହାକ
େସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରେନ୍ତ, େସମାେନ କୁଶଳେର ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କେଲ। 32 େସହ ିଦନି ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଦାସମାେନ ଆସ ିଆପଣାମାନଙ୍କ
େଖାଦତି କୂପ ବଷିୟେର ସମ୍ୱାଦ େଦଇ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଜଳ
ପାଇଅଛୁ।” 33 ଏେହତୁ େସ େସହ ିକୂପର ନାମ ଶୀବା ରଖିେଲ, ପୁଣ,ି
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନର ନଗର େବେର୍ଶବା ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଅେଟ।
34 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏେଷୗ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ହତି୍ତୀୟ େବରିର ଯିହୁଦୀତ୍
ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ଓ ହତି୍ତୀୟ ଏେଲାନର ବାସମତ୍ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ
କେଲ। 35 ମାତ୍ର େସମାେନ ଇସ୍ହାକ ଓ ରିବକିାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖଦାୟିନୀ
େହେଲ।

ଯାକୁବଙୁ୍କ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ହାକ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅେନ୍ତ, ଚକ୍ଷୁ ନେିସ୍ତଜ େହବାରୁ
ଆଉ େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ; େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା
େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏେଷୗକୁ ଡାକି କହେିଲ, “ପୁଅେର,” ତହିଁେର େସ

ଉତ୍ତର କଲା, “େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ଏଠାେର।” 2 ତହୁଁ େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଦଖ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ େହାଇଅଛ,ି େକଉଁଦନି େମାହର ମୃତୁୁ୍ୟ େହବ, ତାହା ମୁଁ
ଜାେଣ ନାହିଁ।” 3 ଏେବ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି “ତୁେମ୍ଭ ଏେତେବେଳ ତୂଣ ଓ
ଧନୁକାଦ ିଶସ୍ତ୍ର େଘନ ିପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇ େମା’ ନମିେନ୍ତ ମୃଗ ଆଣ। 4 ପୁଣ,ି
ମୁଁ େଯଉଁପରି ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ପାଏ, େସହପିରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣ; ତହିଁେର େମାହର ପ୍ରାଣ ମୃତୁୁ୍ୟ
ପୂବର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।” 5 ଇସ୍ହାକ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଏେଷୗକୁ
ଏହ ିକଥା କହବିା ସମୟେର ରିବକିା ଶୁଣଲିା। ଏେହତୁ ଏେଷୗ ମୃଗୟା
ମାଂସ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗଲା ଉତ୍ତାେର, 6 ରିବକିା ଆପଣା ପୁତ୍ର
ଯାକୁବଙୁ୍କ କହଲିା, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ ସହତି ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କର
କେଥାପକଥନ ମୁଁ ଶୁଣଲି,ି 7 େସ ତାହାକୁ କହେିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ମୃଗୟା ମାଂସ
ଆଣ ିଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଭାଜନ
କରି ମୃତୁୁ୍ୟ ପୂବର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା।’
8 ଏନମିେନ୍ତ, ପୁଅ, ଏେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି େମାହର
େସହ ିକଥା ଶୁଣ। 9 ତୁେମ୍ଭ ଏେବ େଗାଠକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ ଦୁଇେଗାଟି
ଉତ୍ତମ େଛଳିଛୁଆ ଆଣ; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ପିତା େଯପରି ଭଲ ପା’ନି୍ତ ,
େସହପିରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ରାନି୍ଧେଦବ।ି 10 ତୁେମ୍ଭ ତାହା େଘନ ିପିତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯାଅ; ତହିଁେର େସ ତାହା େଭାଜନ କରି ମୃତୁୁ୍ୟ ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।” 11 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଆପଣା ମାତା ରିବକିାକୁ
କହଲିା, “େଦଖ, େମାହର ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ େଲାମଶ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନେିଲର୍ାମ।
12 ଏଣୁ ଯଦ ିପିତା େମାେତ ସ୍ପଶର୍ କରିେବ, େତେବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ପ୍ରବଞ୍ଚକ େଦଖାଯିବ;ି ତାହାେହେଲ ମୁଁ ଆପଣା ଉପରକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ନ ଆଣି
ଅଭଶିାପ ଆଣବି।ି” 13 ମାତ୍ର ତାହାର ମାତା କହଲିା, “ପୁଅ, େସହି
ଅଭଶିାପ େମାେତ ଘଟୁ, େକବଳ ତୁେମ୍ଭ େମା’ କଥା ମାନ ଓ ଯାଇ
େଛଳିଛୁଆ ଆଣ।” 14 ତହୁଁ ଯାକୁବ ଯାଇ ତାହା େଘନ ିମାତା ନକିଟକୁ
ଆଣେନ୍ତ, ମାତା ତାହାର ପିତାଙ୍କର ରୁଚ ିଅନୁସାେର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ
କଲା। 15 ତହିଁେର ରିବକିା ଘେର ଆପଣା ନକିଟେର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର
ଏେଷୗର ଥିବା ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଆଣ ିକନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର ଯାକୁବକୁ ପିନ୍ଧାଇଲା।
16 ପୁଣ,ି େଛଳିଛୁଆର ଛାଲ େଘନ ିତାହା ହସ୍ତେର ଓ ଗଳେଦଶର
ନେିଲର୍ାମ ସ୍ଥାନେର ଗଡୁ଼ାଇ େଦଲା। 17 ଆଉ େସହ ିରନ୍ଧା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ
ରୁଟ ିଯାକୁବର ହସ୍ତେର େଦଲା। 18 ତହୁଁ ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ନକିଟକୁ
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ଯାଇ କହଲିା, “ପିତଃ,” େସ ଉତ୍ତର କେଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ଏଠାେର ପୁତ୍ର,
ତୁେମ୍ଭ କିଏ ?” 19 ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ
େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏେଷୗ; ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ମୁଁ ତାହା କରିଅଛ,ି”
ଏେବ ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି “ଆପଣ ଉଠନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି ବସ ିେମାହର ମୃଗୟା
ମାଂସ େଭାଜନ କରନୁ୍ତ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଆପଣ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରନୁ୍ତ।” 20 ତହିଁେର ଇସ୍ହାକ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ କହେିଲ, “ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ
ଏେତ ଶୀଘ୍ର ତାହା କିପରି ପାଇଲ ?” େସ କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ତାହା େଭଟାଇ େଦେଲ।” 21 ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବଙୁ୍କ
ଆହୁରି କହେିଲ, “ପୁତ୍ର, େମା’ ପାଖକୁ ଆସ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର େମାହର
ପୁତ୍ର ଏେଷୗ କି ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପଶର୍ କରି ଜାଣବି।ି” 22 ତହୁଁ ଯାକୁବ
ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯା’େନ୍ତ, େସ ତାହା ସ୍ପଶର୍ କରି କହେିଲ,
“ଏହ ିସ୍ୱର ଯାକୁବର ସ୍ୱର, ମାତ୍ର ଏହ ିହସ୍ତ ଏେଷୗର ହସ୍ତ ଅଟଇ।”
23 ଏହରୂିେପ େସ ତାହାକୁ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େସ ଆପଣା
ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗର ହସ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆପଣା ହସ୍ତ େଲାମଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା; ଏଣୁ େସ
ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କି
ନତିାନ୍ତ େମାହର ପୁତ୍ର ଏେଷୗ ?” େସ କହଲିା, “ହଁ, ମୁଁ େସହ।ି”
25 େସେତେବେଳ ଇସ୍ହାକ କହେିଲ, “ତାହା େମା’ ପାଖକୁ ଆଣ; ମୁଁ
ଆପଣା ପୁତ୍ରର ଆନୀତ ମୃଗୟା ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ,ି ତହୁଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।” ତହିଁେର େସ ନକିଟକୁ ଆଣ ିଦଅିେନ୍ତ, ଇସ୍ହାକ ତାହା
େଭାଜନ କେଲ; ପୁଣ,ି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଆଣ ିଦଅିେନ୍ତ, ତାହା ପାନ କେଲ।
26 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାର ପିତା ଇସ୍ହାକ କହେିଲ, “ପୁତ୍ର, ଏେବ େମା’
ନକିଟକୁ ଆସ ିେମାେତ ଚୁମ୍ୱନ କର।” 27 େସେତେବେଳ େସ ନକିଟକୁ
ଯାଇ ଚୁମ୍ୱନ କରେନ୍ତ, ଇସ୍ହାକ ତାହାର ବସ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ପାଇ ତାଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହେିଲ, “େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦପ୍ରାପ୍ତ େକ୍ଷତ୍ରର
ସୁଗନି୍ଧ ତୁଲ୍ୟ େମା’ ପୁତ୍ରର ସୁଗନି୍ଧ; 28 ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶର କାକରରୁ
ଓ ପୃଥିବୀର ଉବର୍ରତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  (ଫଳ) ଓ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଦଅିନୁ୍ତ; 29 େଲାକସମୂହ ତୁମ୍ଭର େସବା କରନୁ୍ତ ଓ ନାନା ବଂଶ
ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରନୁ୍ତ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କର କତ୍ତର୍ା ହୁଅ, ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭର ମାତୃପୁତ୍ରମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରନୁ୍ତ; େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭଶିାପ ଦଏି,
େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ, ପୁଣ,ି େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେର, େସ ଆଶୀବର୍ାଦ
ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ।”

ଏେଷୗଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ ଭକି୍ଷା

30 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କଲା ଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ
ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନକିଟରୁ ବାହାର େହବାମାେତ୍ର ତାହାର ଭ୍ର ାତା
ଏେଷୗ ଶିକାରରୁ ଆସଲିା। 31 ପୁଣ,ି େସ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
ପିତା ନକିଟକୁ ଆଣ ିକହଲିା, “ପିତଃ, ଆପଣ ଉଠି ପୁତ୍ରର ଆନୀତ ମୃଗୟା
ମାଂସ େଭାଜନ କରନୁ୍ତ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଆପଣ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରନୁ୍ତ।” 32 ତହିଁେର ତାହାର ପିତା ଇସ୍ହାକ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କିଏ ?”
େସ କହଲିା, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ଏେଷୗ।”
33 େସେତେବେଳ ଇସ୍ହାକ ଅତଶିୟ କମି୍ପତ େହାଇ କହେିଲ, “େତେବ
େଯ େମା’ ନକିଟକୁ ମୃଗୟା ମାଂସ ଆଣଥିିଲା, େସ କିଏ ? ତୁମ୍ଭ ଆସବିା
ପୂେବର୍ ମୁଁ ତାହା େଭାଜନ କରି ତାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କଲ,ି ଆହୁରି େସ
ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।” 34 ଏେଷୗ ପିତାଙ୍କର ଏହ ିକଥା ଶୁଣବିାମାେତ୍ର
ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଚତି୍ତେର ମହାଚତି୍କାର କଲା, ପୁଣ,ି ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ
କହଲିା, “ପିତଃ, େମାେତ, େମାେତ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।” 35 ତହିଁେର
ଇସ୍ହାକ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତା ଆସ ିପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ତୁମ୍ଭର (ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ)
ଆଶୀବର୍ାଦ ହରଣ କରିଅଛ।ି” 36 ତହିଁେର ଏେଷୗ କହଲିା, “ତାହାର
ଯଥାଥର୍ ନାମ କି ଯାକୁବ ନୁେହଁ ? େଯେହତୁ େସ ଦୁଇଥର େମାେତ
ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଅଛ,ି େସ ପୂବର୍େର େମାର େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାର ହରଣ କରିଥିଲା,
ପୁଣ,ି େଦଖ, ଏେବ େମାର (ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ) ଆଶୀବର୍ାଦ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଅଛ।ି”
େସ ପୁନବର୍ାର କହଲିା, “ଆପଣ କି େମା’ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଆଶୀବର୍ାଦ
ରଖି ନାହାନି୍ତ ?” 37 ତହୁଁ ଇସ୍ହାକ ଏେଷୗକୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ
ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭର କତ୍ତର୍ା କଲ,ି ପୁଣ,ି ତାହାର ଜ୍ଞାତ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ତାହାର ଅଧୀନ
କଲ,ି ଆଉ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାକୁ ସବଳ କଲ;ି ଏେହତୁ ପୁତ୍ର,
ଏେବ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଆଉ କଅଣ କରିପାେର ?” 38 ତହିଁେର ଏେଷୗ
ପୁନବର୍ାର ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ପିତଃ, ଆପଣଙ୍କର କି େକବଳ

େଗାଟଏି ଆଶୀବର୍ାଦ ଥିଲା ? େହ ପିତଃ, େମାେତ, େମାେତ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରନୁ୍ତ।” ଏହା କହ ିଏେଷୗ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କାନି୍ଦବାକୁ ଲାଗିଲା। 39 ତହୁଁ
ତାହାର ପିତା ଇସ୍ହାକ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ବସତି
ପୃଥିବୀର ଉବର୍ରତାବହିୀନ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶର କାକର-ବହିୀନ େହବ।
40 ତୁେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗଜୀବୀ ଓ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ଦାସ େହବ, ମାତ୍ର
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ବନ୍ଧନ ଛଣି୍ଡାଇବ, େସେତେବେଳ ଆପଣା କାନ୍ଧରୁ
ତାହାର ଯୁଆଳି ପକାଇ େଦବ।” 41 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଯାକୁବ ଆପଣା
ପିତାଠାରୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇବା ସକାଶୁ ଏେଷୗ ତାହା ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାଭାବ ବହି
ମେନ ମେନ ଭାଳିଲା, “େମାହର ପିତାଙ୍କ େଶାକକାଳ ପ୍ରାୟ ଉପସି୍ଥତ, ତହିଁ
ଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଯାକୁବକୁ ବଧ କରିବ।ି” 42 ମାତ୍ର, େଜ୍ୟଷ୍ଠ
ପୁତ୍ର ଏେଷୗର ଏରୂପ କଥା ରିବକିାର କଣ୍ଣର୍େଗାଚର େହଲା; ତହୁଁ େସ
େଲାକ ପଠାଇ କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର ଯାକୁବଙୁ୍କ ଡକାଇ କହଲିା, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭର
ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବା ମାନସେର ଆପଣାକୁ ପ୍ରେବାଧିତ
କରୁଅଛ।ି 43 ଏଥିପାଇଁ, ପୁତ୍ର, େମାହର କଥା ଶୁଣ; ତୁେମ୍ଭ ହାରଣ
ନଗରକୁ ପଳାଇ େମାହର ଭ୍ର ାତା ଲାବନ ନକିଟକୁ ଯାଅ। 44 ପୁଣ,ି
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ନବୃିତ୍ତ ନ ହୁଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଛି
ଦନି େସଠାେର ଥାଅ; 45 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତାର େକ୍ର ାଧ
ନବୃିତ୍ତ େହେଲ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଅଛ, ତାହା େସ ପାେସାରି
ଗେଲ, ମୁଁ େଲାକ ପଠାଇ େସଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଣାଇବ;ି େଗାଟଏି ଦନିେର
ତୁମ୍ଭ ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ କାହିଁକି ହରାଇବ ି?” 46 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରିବକିା
ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏହ ିହତି୍ତୀୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ମୁଁ ଆପଣା
ପ୍ରାଣେର ବରିକ୍ତ େହଉଅଛ;ି ଯଦ ିଯାକୁବ ଏମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େକୗଣସ ିହତି୍ତୀୟ
କନ୍ୟାକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଏହ ିେଦଶର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକନ୍ୟାକୁ
ବବିାହ କେର, େତେବ େମାହର ପ୍ରାଣଧାରଣେର କି ସୁଖ ?”

ଯାକୁବଙୁ୍କ ଲାବନଙ୍କ ନକିଟକୁ େପ୍ରରଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବଙୁ୍କ ଡକାଇ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ
ଏବଂ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କିଣାନ
େଦଶର େକୗଣସ ିକନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିବ ନାହିଁ। 2 ଉଠ,

ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମେର ଆପଣା ମାତାର ପିତା ବଥୂେୟଲର ଗହୃକୁ ଯାଇ
େସଠାେର ଆପଣା ମାମୁଁ ଲାବନର େକୗଣସ ିକନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କର।
3 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ତୁମ୍ଭକୁ ନାନା ଜନସମାଜ
କରିବା ପାଇଁ ଫଳବନ୍ତ ଓ ବହୁ ପ୍ରଜାବନ୍ତ କରନୁ୍ତ। 4 ଆଉ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଦତ୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦ ତୁମ୍ଭଠାେର ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶେର ସଫଳ କରନୁ୍ତ; ତହିଁେର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରବାସ ସ୍ଥାନ ଏହ ିେଯଉଁ େଦଶ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ
େଦଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିେଦଶେର ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର େହଉ।” 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରେନ୍ତ, େସ ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମେର ଅରାମୀୟ
ବଥୂେୟଲର ପୁତ୍ର ଲାବନର, ଅଥର୍ାତ୍, ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗର ମାତା ରିବକିାର
ଭ୍ର ାତା ନକିଟକୁ ଯାତ୍ରା କଲା।

ଏେଷୗଙ୍କର ପୁନବିର୍ବାହ

6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ବବିାହ ନମିେନ୍ତ
ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମକୁ ବଦିାୟ କେଲ, ପୁଣ,ି ଯାକୁବଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା
ସମୟେର ତାହାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କିଣାନ େଦଶର େକୗଣସି
କନ୍ୟା ବବିାହ କର ନାହିଁ।” 7 ଆଉ ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା
ମାନ ିପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଅଛ,ି 8 ଏହା େଦଖି ଏେଷୗ ଆପଣା
ପିତା ଇସ୍ହାକଙ୍କର କିଣାନ େଦଶୀୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅସେନ୍ତାଷ ଥିବାର
ଜାଣି 9 ଆପଣାର ଭାଯର୍୍ୟାଗଣ ଥିେଲ େହଁ ଇଶ୍ମାେୟଲ ନକିଟକୁ ଯାଇ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କର େପୗତ୍ରୀ ଇଶ୍ମାେୟଲର ପୁତ୍ରୀ ନବାେୟାତ୍ର ଭଗିନୀ ମହଲତ୍
ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କଲା।

େବେଥେଲ୍ର ଯାକୁବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ

10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ େବେର୍ଶବାରୁ ବାହାରି ହାରଣ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା
କଲା। 11 ପୁଣ,ି ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ େହବାରୁ େସ େକୗଣସ ିଏକ ସ୍ଥାନେର ରାତି୍ର
େକ୍ଷପଣ କଲା; ପୁଣ,ି େସ େସହ ିସ୍ଥାନର ଖଣ୍ଡଏି ପ୍ରସ୍ତର େନଇ ମସ୍ତକ
ତେଳ େଦଇ ନଦି୍ର ା ଯିବା ନମିେନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଶୟନ କଲା।
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12 ତହିଁେର େସ ସ୍ୱପ୍ନେର ପୃଥିବୀେର ସ୍ଥାପିତ େଗାଟଏି େସାପାନ େଦଖିଲା,
ତହିଁର ମସ୍ତକ ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ; ପୁଣ,ି େଦଖ, ତାହା େଦଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦୂତଗଣ ଆେରାହଣ ଓ ଅବେରାହଣ କରୁଅଛନି୍ତ। 13 ଆଉ େଦଖ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିଁ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମର ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଇସ୍ହାକର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ;
ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଯଉଁ େଦଶେର ଶୟନ କରୁଅଛ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ
ବଂଶକୁ େଦବା। 14 ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି (ଅସଂଖ୍ୟ) େହେବ,
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମ ଓ ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣ, ଚାରିଆେଡ଼ ବୃଦି୍ଧ
ପାଇବ; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶଠାରୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବଂଶ
ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇେବ। 15 ପୁଣ,ି େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସହାୟ ଅଟୁ, ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, େସହ ିେସହ ିସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭକୁ ଏ େଦଶକୁ ଆଣବିା; କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ଯାହା ତୁମ୍ଭକୁ କହଅିଛୁ, ତାହା ସଫଳ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ।” 16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ନଦି୍ର ାଭଙ୍ଗ ହୁଅେନ୍ତ, ଯାକୁବ
ଜାଗ୍ରତ େହାଇ କହଲିା, “ଅବଶ୍ୟ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଛନି୍ତ; ମାତ୍ର ମୁଁ
ତାହା ଜାଣଲି ିନାହିଁ।” 17 ପୁଣ,ି େସ ଭୀତ େହାଇ ଆହୁରି କହଲିା, “ଏ
କିପରି ଭୟାନକ ସ୍ଥାନ ! ଏ ତ ନତିାନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଗହୃ, ଏହ ିତ
ସ୍ୱଗର୍ର ଦ୍ୱ ାର।” 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତର
ମସ୍ତକ ତେଳ େଦଇଥିଲା, ତାହା େନଇ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂେପ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁ
ଉପେର େତୖଳ ଢ଼ାଳିଲା। 19 ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େବେଥଲ୍ ରଖିଲା;
ମାତ୍ର ପୂେବର୍ େସହ ିନଗରର ନାମ ଲୂସ୍ ଥିଲା। 20 ଆଉ ଯାକୁବ ମାନତ
କରି କହଲିା, “ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର େମାହର ସହାୟ େହେବ ଓ େମାହର
ଏହ ିଯିବା ପଥେର େମାେତ ରକ୍ଷା କରିେବ, ପୁଣ,ି ଆହାର ନମିେନ୍ତ ଅନ୍ନ  ଓ
ପରିଧାନ ନମିେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର େଦେବ, 21 ଆଉ ଯଦ ିମୁଁ କୁଶଳେର ପିତୃଗହୃକୁ
ପୁନବର୍ାର ଆସବି,ି େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର େହେବ,
22 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଏହ ିେଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ରୂେପ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ,ି ତାହା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ େହବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଯାହା ସବୁ େଦବ, ତହିଁର
ଦଶମାଂଶ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଅବଶ୍ୟ େଦବ।ି”

ରାେହଲ ଓ େଲୟାଙ୍କ ସହ ଯାକୁବଙ୍କ ବବିାହ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ ଯାତ୍ରାେର ଅଗ୍ରସର େହାଇ ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ
େଲାକମାନଙ୍କ େଦଶେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 2 ତହୁଁ େସ
ଅନାଇଲା, ଆଉ େଦଖ, େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି କୂପ, ପୁଣ,ି

େଦଖ, ତହିଁ ନକିଟେର ତନି ିପଲ େମଷ େଶାଇଛନି୍ତ; କାରଣ େଲାକମାେନ
େମଷପଲକୁ େସହ ିକୂପରୁ ଜଳ ପାନ କରାନି୍ତ ; େସହ ିକୂପ ମୁଖେର ଖଣ୍ଡଏି
ବଡ଼ ପଥର େଘାଡ଼ା େହାଇଥାଏ। 3 େସହ ିକୂପ ନକିଟେର ସବୁ ପଲ
ଏକତ୍ର ହୁଅନି୍ତ; ଆଉ, େଲାକମାେନ ତା’ ମୁଖରୁ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ େମଷଗଣକୁ
ଜଳ ପାନ କରାନି୍ତ , ପୁନବର୍ାର କୂପ ମୁଖେର ଯଥାସ୍ଥାନେର ପଥରଟା ଢ଼ାଙି୍କ
ଦଅିନି୍ତ। 4 ଯାକୁବ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିଲା, “େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକଉଁ ସ୍ଥାନର େଲାକ ?” େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ହାରଣ
ନଗରର େଲାକ।” 5 େତେବ ଯାକୁବ ପଚାରିଲା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାେହାରର
େପୗତ୍ର ଲାବନଙୁ୍କ ଚହି୍ନ କି ? େସମାେନ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ଚହୁି୍ନ।”
6 ଯାକୁବ ପଚାରିଲା, “େସ କୁଶଳେର ଅଛନି୍ତ ତ ?” େସମାେନ କହେିଲ,
“କୁଶଳେର ଅଛ;ି ଏହ ିେଦଖ, ତାହାର କନ୍ୟା ରାେହଲ େମଷପଲ େଘନି
ଆସୁଅଛ।ି” 7 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ କହଲିା, “େଦଖ, ଏେବ ବହୁତ
େବଳ ଅଛ;ି େମଷପଲ ଏକତ୍ର କରିବାର ସମୟ େହାଇ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମଷଗଣକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇ ପୁନବର୍ାର ଚରାଇବାକୁ େଘନଯିାଅ।”
8 ମାତ୍ର େସମାେନ କହେିଲ, “ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ କରି ନ ପାରୁ; ସମସ୍ତ
ପଲ ଏକତ୍ର େହବାର ଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର କୂପ ମୁଖରୁ
ପ୍ରସ୍ତର ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ, ତାହାେହେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େମଷଗଣକୁ ଜଳ ପାନ
କରାଉ।” 9 ଯାକୁବ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଏପ୍ରକାର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଅଛ,ି
ଏଥିମଧ୍ୟେର ରାେହଲ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର େମଷପଲ େଘନ ିଉପସି୍ଥତ େହଲା,
କାରଣ େସ େମଷପାଳିକା ଥିଲା। 10 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଆପଣା ମାମୁଁ
ଲାବନର କନ୍ୟା ରାେହଲକୁ ଓ ମାମୁଁର େମଷପଲକୁ େଦଖି ନକିଟକୁ ଯାଇ
କୂପ ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଘୁଞ୍ଚାଇ ମାମୁଁ ଲାବନର ପଲକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇଲା।
11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ ରାେହଲକୁ ଚୁମ୍ୱନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କ୍ରନ୍ଦନ
କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 12 ପୁଣ,ି ଆେପ େଯ ତାହାର ପିତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ୱ ଓ

ରିବକିାର ପୁତ୍ର, ଏହ ିପରିଚୟ େଦଲା; ତହୁଁ ରାେହଲ େଦୗଡ଼ଯିାଇ ଆପଣା
ପିତାକୁ ସମାଚାର େଦଲା। 13 ତହିଁେର ଲାବନ ଆପଣା ଭଣଜା ଯାକୁବର
ସମାଚାର ପାଇ ତାହା ସେଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ େଦୗଡ଼ଗିଲା, ପୁଣ,ି ତାହାକୁ
ଆଲଙି୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ୱନ କରି ଆପଣା ଗହୃକୁ େନଇଗଲା; ତହୁଁ େସ ସମସ୍ତ
ବବିରଣ ଲାବନକୁ ଜଣାଇଲା। 14 ତହିଁେର ଲାବନ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ
ନତିାନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଅସି୍ଥ ଓ ମାଂସସ୍ୱରୂପ।” େତଣୁ ଯାକୁବ ତାହାର ଗହୃେର
ମାେସ କାଳ ବାସ କଲା। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଲାବନ ଯାକୁବଙୁ୍କ କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭ େମାହର କୁଟୁମ୍ୱ େବାଲ ିକି ବନିା େବତନେର େମାହର ଦାସ୍ୟକମର୍
କରିବ ? ଏଣୁ କି େବତନ େନବ ? ତାହା କୁହ।” 16 େସହ ିଲାବନର
ଦୁଇ କନ୍ୟା ଥିେଲ; େଜ୍ୟଷ୍ଠାର ନାମ େଲୟା, କନଷି୍ଠାର ନାମ ରାେହଲ।
17 େଲୟା କ୍ଷୀଣାକ୍ଷୀ, ମାତ୍ର ରାେହଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ରୂପବତୀ ଥିଲା।
18 ଆଉ ଯାକୁବ ରାେହଲକୁ େପ୍ରମ କଲା; ଏଥିନମିିତ୍ତ େସ ଉତ୍ତର କଲା,
“ତୁମ୍ଭର କନଷି୍ଠା କନ୍ୟା ରାେହଲ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ସାତ ବଷର୍ ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକମର୍
କରିବ।ି” 19 ତହିଁେର ଲାବନ କହଲିା, “ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଦାନ କରିବା
ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଦାନ କରିବା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ; େମା’ ନକିଟେର ଥାଅ।”
20 ଏହରୂିେପ ଯାକୁବ ରାେହଲ ନମିେନ୍ତ ସାତ ବଷର୍ ଦାସ୍ୟକମର୍ କଲା; ପୁଣ,ି
ରାେହଲ ପ୍ରତ ିତାହାର ଏରୂପ େପ୍ରମ ଥିଲା, େଯ େସହ ିସାତ ବଷର୍ ତାହା
ପ୍ରତ ିେକବଳ ଅଳ୍ପ ଦନି ପରି େବାଧ େହଲା। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ
ଲାବନକୁ କହଲିା, “େମାହର ନୟିମିତ କାଳ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା, ଏେବ େମା’
ଭାଯର୍୍ୟା େମାେତ ଦଅି, ମୁଁ ତାହାର ସହବାସ କରିବ।ି” 22 ତହିଁେର ଲାବନ
େସହ ିସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା।
23 ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର େସ ଆପଣା କନ୍ୟା େଲୟାକୁ େଘନ ିଯାକୁବ ନକିଟକୁ
ଆଣଲିା; ପୁଣ,ି େସ ତାହାର ସହବାସ କଲା। 24 ଆଉ ଲାବନ ଆପଣା
କନ୍ୟା େଲୟାର ଦାସୀ େହବା ନମିେନ୍ତ ସଳି୍ପ ା ନାମ୍ନୀ ଆପଣା ଦାସୀକି
େଦଲା। 25 ମାତ୍ର ପ୍ରଭାତ ହୁଅେନ୍ତ, େଦଖ, େସ ତ େଲୟା ! ତହୁଁ ଯାକୁବ
ଲାବନଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସହତି ଏ କି ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ ? ମୁଁ
କ’ଣ ରାେହଲ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରି ନାହିଁ; େତେବ କାହିଁକି
େମାେତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଅଛ ?” 26 ତହିଁେର ଲାବନ କହଲିା, “େଜ୍ୟଷ୍ଠା
ଥାଉ ଥାଉ କନଷି୍ଠାକୁ ଦାନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶାଚାର ନୁେହଁ।
27 ଏହାର ସପ୍ତାହ ପୂଣ୍ଣର୍ କର, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଯଦ ିଆଉ ସାତ ବଷର୍
େମାହର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ, େତେବ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାନ
କରିବ।ି” 28 ତହିଁେର ଯାକୁବ େସହ ିପ୍ରକାେର ତାହାର ସପ୍ତାହ ପୂଣ୍ଣର୍ କଲା;
ତହୁଁ ଲାବନ ତାହା ସହତି ଆପଣା କନ୍ୟା ରାେହଲକୁ ବବିାହ କରି େଦଲା।
29 ପୁଣ,ି ରାେହଲର ଦାସୀ େହବା ନମିେନ୍ତ େସ ଆପଣାର ବଲି୍ହା ନାମ୍ନୀ
ଦାସୀକି େଦଲା। 30 ତହୁଁ େସ ରାେହଲର ମଧ୍ୟ ସହବାସ କଲା ଓ
େଲୟାଠାରୁ ରାେହଲକୁ ଅଧିକ େପ୍ରମ କଲା; ପୁଣ,ି ଆଉ ସାତ ବଷର୍
ଲାବନର ଦାସ୍ୟକମର୍ କଲା।

ଯାକୁବଙ୍କର ସନ୍ତାନସନ୍ତତି

31 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଲୟାକୁ ଅପମାନତିା େଦଖି ତାହାକୁ
ଗଭର୍ଧାରଣର ଶକି୍ତ େଦେଲ; ମାତ୍ର ରାେହଲ ବନ୍ଧ୍ୟା େହଲା। 32 ଏଥିପାଇଁ
େଲୟା ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରେନ୍ତ, ତାହାର ନାମ ରୁେବନ୍
(ପୁତ୍ରକୁ େଦଖ) େଦଲା; େଯେହତୁ େସ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ଦୁଃଖ
େଦଖିଅଛନି୍ତ; ଏେବ େମା’ ସ୍ୱାମୀ େମାେତ ଭଲ ପାଇେବ।” 33 ଆଉ, େସ
ପୁନବର୍ାର ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହଲିା, “ମୁଁ ଅପମାନତିା
ଅେଟ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ କରି େମାେତ ଏହ ିପୁତ୍ର େଦେଲ,” ଏଣୁ େସ
ତାହାର ନାମ ଶିମୀେୟାନ (ଶ୍ରବଣ) େଦଲା। 34 ପୁନବର୍ାର େସ ଗଭର୍ବତୀ
େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହଲିା, “ଏଥର ସ୍ୱାମୀ େମା’ଠାେର ଆସକ୍ତ
େହେବ, େଯେହତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ତନି ିପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଅଛ,ି” ଏେହତୁ
ତାହାର ନାମ େଲବୀ (ଆସକ୍ତ) େଦଲା। 35 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର
ତାହାର ଗଭର୍ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହଲିା, “ଏେବ ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରିବ,ି” େତଣୁ େସ ତାହାର ନାମ ଯିହୁଦା
(ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବ) େଦଲା। ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାର ଗଭର୍ ନବୃିତି୍ତ େହଲା।

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆପଣାଠାରୁ ଯାକୁବର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  େହଲା ନାହିଁ,
ଏହା େଦଖି ରାେହଲ ଆପଣା ଭଗିନୀ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ା କରି
ଯାକୁବକୁ କହଲିା, “େମାେତ ସନ୍ତାନ ଦଅି, େନାହେିଲ ମୁଁ

ମରିବ।ି” 2 ତହିଁେର ରାେହଲ ପ୍ରତ ିଯାକୁବର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ େହଲା;
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ପୁଣ,ି େସ କହଲିା, “ମୁଁ କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତନିଧିି ? େସ ସନିା
ତୁମ୍ଭକୁ ଗଭର୍ଫଳ େଦଇ ନାହାନି୍ତ।” 3 େସେତେବେଳ ରାେହଲ କହଲିା,
“ଏହ ିେଦଖ, େମାହର ଦାସୀ ବଲି୍ହା ଅଛ,ି ତାହାର ସହବାସ କର; େସ
ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି େମା’ େକାଳେର େଦେଲ ତାହା େଯାଗୁଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରବତୀ
େହବ।ି” 4 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ଦାସୀ ବଲି୍ହାକୁ ତାହା ସହତି ବବିାହ
େଦଲା। 5 ତହୁଁ ଯାକୁବ ତାହାର ସହବାସ କରେନ୍ତ, ବଲି୍ହା ଗଭର୍ବତୀ
େହାଇ ଯାକୁବର େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। 6 େସେତେବେଳ ରାେହଲ
କହଲିା, “ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ବଚିାର କେଲ, ମଧ୍ୟ େମାହର କାକୂକି୍ତ ଶୁଣି
େମାେତ ପୁତ୍ର େଦେଲ,” ଏଥିପାଇଁ େସ ତାହାର ନାମ ଦାନ୍ (ବଚିାର)
ରଖିଲା। 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାେହଲର ଦାସୀ ବଲି୍ହା ପୁନବର୍ାର ଗଭର୍ଧାରଣ
କରି ଯାକୁବ ପାଇଁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। 8 େସେତେବେଳ ରାେହଲ
କହଲିା, “ମୁଁ ଭଗିନୀ ସହତି ପରେମଶ୍ୱର ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟ
କଲ,ି” ଏଥିପାଇଁ େସ ତାହାର ନାମ ନପ୍ତାଲ ି(ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ) ରଖିଲା।
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲୟା ଆପଣାର ଗଭର୍ନବୃିତି୍ତ ବୁଝ ିଆପଣାର ସଳି୍ପ ା ନାମ୍ନୀ
ଦାସୀକୁ େଘନ ିଯାକୁବ ସହତି ବବିାହ େଦଲା। 10 ତହିଁେର େଲୟାର ଦାସୀ
ସଳି୍ପ ାଠାରୁ ଯାକୁବର େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ଜାତ େହଲା। 11 ତହୁଁ େଲୟା କହଲିା,
“ଏ କି େସୗଭାଗ୍ୟ !” ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ନାମ ଗାଦ୍ (େସୗଭାଗ୍ୟ) ରଖିଲା।
12 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲୟାର ଦାସୀ ସଳି୍ପ ା ଯାକୁବ ପାଇଁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ
କଲା। 13 ତହିଁେର େଲୟା କହଲିା, “େମାହର କି ଆନନ୍ଦ ! ଯୁବତୀଗଣ
େମାେତ ଆନନି୍ଦନୀ େବାଲେିବ,” ଏଥିପାଇଁ େସ ତାହାର ନାମ ଆେଶର
(ଆନନ୍ଦ) ରଖିଲା। 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଗହମ କଟା ସମୟେର ରୁେବନ୍
ବାହାେର ଯାଇ େକ୍ଷତରୁ ଦୂଦାଫଳ ପାଇ ଆଣ ିଆପଣା ମାତା େଲୟାକୁ
େଦଲା। ତହୁଁ ରାେହଲ େଲୟାକୁ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଆଣଥିିବା ଦୂଦାଫଳ
କିଛ ିେମାେତ ଦଅି।” 15 ତହିଁେର େସ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସ୍ୱାମୀକୁ
ହରଣ କରିଅଛ, ଏ କି ଅଳ୍ପ ବଷିୟ ? ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପୁତ୍ରର ଦୂଦାଫଳ ମଧ୍ୟ
କି ହରଣ କରିବ ?” େତେବ ରାେହଲ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରର ଦୂଦାଫଳ
ପରିବତ୍ତର୍େର େସ ଆଜି ରାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କରିେବ।”
16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଯାକୁବର ଆଗମନ ସମୟେର
େଲୟା ତାହା ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନମିିତ୍ତ ବାହାରକୁ ଯାଇ କହଲିା,
“ତୁମ୍ଭକୁ େମା’ କତକିି ଆସବିାକୁ େହବ; କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ରର
ଦୂଦାଫଳ େଦଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଭଡ଼ା େନଲ।ି” ଏଣୁ େସ େସହ ିରାତି୍ର ତାହା ସହତି
େକ୍ଷପଣ କଲା। 17 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର େଲୟାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେନ୍ତ, େସ
ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ଯାକୁବର ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। 18 େତେବ େଲୟା
କହଲିା, “ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକି ଆପଣା ଦାସୀ େଦଇଥିଲ,ି ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର
େବତନ େମାେତ େଦଇ ଅଛନି୍ତ ,” ଏେହତୁ େସ ତାହାର ନାମ ଇଷାଖର
ରଖିଲା। 19 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲୟା ପୁନବର୍ାର ଗଭର୍ଧାରଣ କରି ଯାକୁବର
ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। 20 ତହୁଁ େଲୟା କହଲିା, “ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ଉତ୍ତମ େଯୗତୁକ େଦେଲ; ଏେବ େମା’ ସ୍ୱାମୀ େମା’ ସେଙ୍ଗ ବାସ କରିେବ,
େଯେହତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛଅ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  କରିଅଛ,ି” ଏେହତୁ େସ ତାହାର
ନାମ ସବୂଲୂନ ରଖିଲା। 21 ଏଉତ୍ତାେର େସ ଏକ କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କରେନ୍ତ,
ତାହାର ନାମ ଦୀଣା ରଖିଲା। 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର ରାେହଲକୁ
ସ୍ମରଣ କେଲ ଓ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ ିତାହାକୁ ଗଭର୍ଧାରଣର
ଶକି୍ତ େଦେଲ। 23 ତହୁଁ େସ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହଲିା,
“ପରେମଶ୍ୱର ଏେବ େମାହର ଅପମାନ ଦୂର କେଲ।” 24 ଏଣୁ େସ
ତାହାର ନାମ େଯାେଷଫ େଦଇ, କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଆଉ ଏକ
ପୁତ୍ର ଦଅିନୁ୍ତ।”

ଯାକୁବଙ୍କ ସମୃଦି୍ଧ

25 ଆଉ ରାେହଲଠାରୁ େଯାେଷଫ ଜନ୍ମ  େହଲା ଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ
ଲାବନକୁ କହଲିା, “େମାେତ ବଦିାୟ କର, ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଓ ନଜି େଦଶକୁ
ଯିବ।ି 26 ମୁଁ େଯଉଁମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିଅଛ,ି େମାହର
େସହ ିଭାଯର୍୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଓ ପୁତ୍ରଗଣକୁ େନଇ ଯିବାକୁ ଦଅି; େଯେହତୁ େଯଉଁ
ପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାତ ଅଟ।”
27 େସେତେବେଳ ଲାବନ ତାହାକୁ କହଲିା, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମା’
ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ମୁଁ ଗଣକତା ଦ୍ୱ ାରା ଜାଣଅିଛ।ି 28 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆେପ
ନଜି େବତନ ସି୍ଥର କର, ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ େଦବ।ି” 29 ତହୁଁ ଯାକୁବ

ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ପ୍ରକାର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିଅଛ ିଓ େମା’
ନକିଟେର ତୁମ୍ଭର ପଶୁଗଣ େଯପରି ଅଛନି୍ତ , ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଅଛ।ି
30 କାରଣ, େମାହର ଆସବିା ପୂବର୍େର ତୁମ୍ଭର ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତି୍ତ ଥିଲା, ମାତ୍ର
ଏେବ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ପ୍ରଚୁର େହାଇଅଛ;ି ପୁଣ,ି ମୁଁ େଯେକୗଣସ ିଜାଗାକୁ ତୁମ୍ଭର
େମଷପଲକୁ ଚରାଇବାକୁ େନଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନି୍ତ; ମାତ୍ର
ମୁଁ ଆପଣା ପରିବାର ନମିେନ୍ତ େକେବ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ି?” 31 ତହିଁେର
ଲାବନ କହଲିା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କଅଣ େଦବ ି?” ଯାକୁବ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭକୁ
କିଛ ିେଦବାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ; ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ େଗାଟଏି କମର୍ କରିବ,
େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପଶୁମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଚରାଇ ପ୍ରତପିାଳନ କରିବ।ି
32 ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସକଳ ପଲ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯାଇ େମଷଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଓ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି ଓ କଳାବଣ୍ଣର୍ର େମଷମାନଙୁ୍କ, ପୁଣ,ି ଛାଗଳଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି ଓ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଛାଗଳମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ କରିବ;ି େସହ ିସବୁ
େମାହର େବତନ ସ୍ୱରୂପ େହବ। 33 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ
ସାକ୍ଷାତେର େମାହର େବତନ ବଷିୟ ଉପସି୍ଥତ େହବ, େସେତେବେଳ
େମାହର ଧାମିର୍କତା େମା’ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ, ଅଥର୍ାତ୍, ଛାଗଳମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଓ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି ଛାଗଳ ଭନି୍ନ  ଓ େମଷଗଣ ମଧ୍ୟେର
କଳାବଣ୍ଣର୍ର େମଷ ଭନି୍ନ  େଯେତ ଥିେବ, ତାହା େମାହର େଚାରି ରୂେପ ଗଣ୍ୟ
େହବ।” 34 ତହୁଁ ଲାବନ କହଲିା, “ଭଲ, ତୁମ୍ଭ କଥାନୁସାେର େହଉ।”
35 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େସହଦିନି େରଖାଙି୍କତ ଓ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି ଛାଗସକଳ ଓ
ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଓ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି ମଧ୍ୟ କିଞ୍ଚତି ଶୁକ୍ଳବଣ୍ଣର୍ ଛାଗୀସକଳ, ପୁଣ,ି
କଳାବଣ୍ଣର୍ର େମଷସକଳ ପୃଥକ ପୃଥକ କରି ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କଲା; 36 ଆଉ େସ ଆପଣାର ଓ ଯାକୁବର ମଧ୍ୟେର ତନି ିଦନିର
ପଥରୁ ଦୂରେର ରଖିଲା; ପୁଣ,ି ଯାକୁବ ଲାବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ପଶୁପଲ
ଚରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 37 ଆଉ ଯାକୁବ ଲବି୍ନୀ ଓ ଲୂସ୍ ଓ ଅେମର୍ାନ୍
ବୃକ୍ଷର ନୂତନ ଶାଖା କାଟ ିତହିଁରୁ ବଳ୍କଳ କାଢ଼ ିକାଷ୍ଠର ଶୁକ୍ଳ େରଖା
ବାହାର କଲା। 38 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଶୁଗଣ ଜଳ ପାନ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସନି୍ତ , େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜଳକୁଣ୍ଡ
ମଧ୍ୟେର େସହ ିବଳ୍କଳଶୂନ୍ୟ ଶାଖା ସବୁ ଉଚ୍ଚ କରି ରଖିଲା; ତହୁଁ ଜଳ
ପାନ କରିବା ସମୟେର େସମାେନ ଫଳବତୀ େହେଲ। 39 ପୁଣ,ି େସହି
ଶାଖା ନକିଟେର େସମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗମ େହବାରୁ ପଶୁମାେନ େରଖାଙି୍କତ ଓ
ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଓ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି ଛୁଆ ପ୍ରସବ କେଲ। 40 ତହିଁେର ଯାକୁବ େସହି
ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  କଲା, ପୁଣ,ି ଲାବନର େରଖାଙି୍କତ ଓ କଳାବଣ୍ଣର୍ର
ସବୁ େମଷ ପ୍ରତ ିେମଷୀମାନଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟ ରଖାଇଲା; ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ
ଲାବନର ପଲ ସହତି ଆପଣା ପଲ ନ ରଖି ପୃଥକ କଲା। 41 ପୁଣ,ି
ବଳିଷ୍ଠ ପଶୁଗଣ େଯପରି ଶାଖା ନକିଟେର ଗଭର୍ଧାରଣ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ
ଜଳକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେର ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିଶାଖା ରଖିଲା; ମାତ୍ର ଦୁବର୍ଳ
ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିଲା ନାହିଁ; 42 ତହିଁେର ଦୁବର୍ଳ ପଶୁଗଣ
ଲାବନର ଓ ବଳିଷ୍ଠ ପଶୁଗଣ ଯାକୁବର େହେଲ। 43 ଏେହତୁ ଯାକୁବ
ଅତଶିୟ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହଲା, ପୁଣ,ି ତାହାର ପଶୁ, ଦାସଦାସୀ, ଓଟ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ
ଯେଥଷ୍ଟ େହେଲ।

ଯାକୁବଙ୍କ ଲାବନଙ୍କ ନକିଟରୁ ପଳାୟନ

ପୁଣ,ି ଯାକୁବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସବର୍ସ୍ୱ ହରଣ କରିଅଛି
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଧନରୁ ତାହାର ଏହ ିସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ
େହାଇଅଛ,ି ଲାବନର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହ ିକଥା ଯାକୁବ

ଶୁଣଲିା। 2 ପୁଣ,ି ଲାବନ ତାହା ପ୍ରତ ିପୂବର୍ ପରି ନୁେହଁ, ଏହା ଯାକୁବ
ତାହାର ମୁଖ େଦଖି ବୁଝଲିା। 3 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବକୁ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େପୖତୃକ େଦଶେର ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଯାଅ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହବା।” 4 ଏଣୁ ଯାକୁବ େକ୍ଷତ୍ରେର ପଶୁପଲ
ନକିଟକୁ ରାେହଲ ଓ େଲୟାକୁ ଡକାଇ କହଲିା, 5 “ମୁଁ େଦଖୁଅଛ,ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମୁଖ େମା’ ପ୍ରତ ିପୂବର୍ ପରି ନୁେହଁ; ମାତ୍ର େମାହର
େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ସହାୟ ଅଟନି୍ତ। 6 ମୁଁ ଆପଣାର ସବୁ ବଳ
େଦଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିଅଛ,ି ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ।
7 ତଥାପି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା େମାେତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ଦଶଥର େମାହର
େବତନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଅଛନି୍ତ; ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ େମାହର କ୍ଷତି
କରିବାକୁ େଦଇ ନାହାନି୍ତ। 8 େଯେହତୁ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ପଶୁଗଣ ତୁମ୍ଭର େବତନ
ସ୍ୱରୂପ େହେବ, େସ ଆେପ େଯେତେବେଳ ଏହ ିକଥା କହେିଲ,
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େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଛୁଆ ପ୍ରସବ କେଲ; ପୁଣ,ି
େରଖାଙି୍କତ ପଶୁଗଣ ତୁମ୍ଭର େବତନ ସ୍ୱରୂପ େହେବ, େସ େଯେତେବେଳ
ଏହା କହେିଲ, େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ ପଶୁ େରଖାଙି୍କତ ଛୁଆ ପ୍ରସବ କେଲ।
9 ଏହରୂିେପ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପଶୁଧନ େନଇ େମାେତ
େଦେଲ। 10 କାରଣ ପଶୁମାନଙ୍କ ଗଭର୍ଧାରଣ ସମୟେର ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନେର ଅନାଇ
େଦଖିଲ,ି େଦଖ, ପଲ ସଙ୍ଗମକାରୀ ସମସ୍ତ ଛାଗଳ େରଖାଙି୍କତ ଓ
ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଓ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି। 11 େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନେର
େମାେତ ଯାକୁବ େବାଲ ିଡାକେନ୍ତ, ମୁଁ କହଲି,ି “େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ଏଠାେର।”
12 ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “ଏେବ ଅନାଇ େଦଖ, ପଲ ସଙ୍ଗମକାରୀ
ସମସ୍ତ ଛାଗଳ େରଖାଙି୍କତ, ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଓ ବନୁି୍ଦଚହି୍ନତି; େଯେହତୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଲାବନ େଯରୂପ ବ୍ୟବହାର କରଇ, ତାହା ଆେମ୍ଭ େଦଖିଲୁ।
13 େଯଉଁଠାେର ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭେିଷକ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭ
ନକିଟେର ମାନତ କରିଅଛ, େସହ ିେବେଥଲ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଆେମ୍ଭ; ଏେବ
ଉଠି ଏହ ିେଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କ େଦଶକୁ େଫରି
ଯାଅ !” 14 ତହିଁେର ରାେହଲ ଓ େଲୟା ଉତ୍ତର କେଲ, “ପିତାଙ୍କ ଗହୃେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଆଉ କିଛ ିବାଣ୍ଟ ଓ ଅଧିକାର ଅଛ ି? 15 ଆେମ୍ଭମାେନ
କି ତାଙ୍କ ନକିଟେର ବେିଦଶିନୀ ରୂେପ ଗଣ୍ୟ େନାହୁଁ ? େଯେହତୁ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବକିି୍ର  କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ େଭାଗ
କରିଅଛନି୍ତ। 16 ଏେହତୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ ସବୁ
ଧନ େନଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣର।” ଏଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତାହା
କର।” 17 ତହୁଁ ଯାକୁବ ଉଠି ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଭାଯର୍୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଓଟ
ଉପେର ବସାଇଲା; 18 ପୁଣ,ି ଆପଣା ଉପାଜିର୍୍ଜ ତ ପଶ୍ୱାଦ ିସକଳ ଧନ,
ଅଥର୍ାତ୍, ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମେର େଯଉଁ ପଶୁ ଓ େଯଉଁ ସମ୍ପତି୍ତ ଉପାଜ୍ଜ ର୍ନ
କରିଥିଲା, ତାହା େଘନ ିକିଣାନ େଦଶେର ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ହାକ ନକିଟକୁ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। 19 େସହ ିସମୟେର ଲାବନ େମଷର େଲାମ େଛଦନ
କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା; ପୁଣ,ି ରାେହଲ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ଠାକୁରମାନଙୁ୍କ
ହରଣ କଲା। 20 ଆଉ ଯାକୁବ ଆପଣା ପଳାୟନର େକୗଣସ ିସମ୍ୱାଦ ନ
େଦଇ ଅରାମୀୟ ଲାବନକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲା। 21 ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ
ଆପଣା ସବର୍ସ୍ୱ େଘନ ିପଳାୟନ କଲା, ପୁଣ,ି ଉଠି (ଫରାତ୍) ନଦୀ ପାର
େହାଇ ଗିଲୀୟଦ ପବର୍ତ ଆେଡ଼ ଦୃଷି୍ଟ କରି ଚାଲଲିା।

ଲାବନଙ୍କ ଯାକୁବର ପଶ୍ଚାତ୍ଧାବନ

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୃତୀୟ ଦବିସେର ଲାବନକୁ ଯାକୁବର ପଳାୟନ
ସମ୍ୱାଦ ଦଆିଗଲା। 23 ତହିଁେର େସ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ୱମାନଙୁ୍କ ସେଙ୍ଗ େଘନି
ତାହାର ପେଛ ପେଛ ସାତ ଦନିର ବାଟ େଦୗଡ଼ ିଯାଇ ଗିଲୀୟଦ ପବର୍ତ
ନକିଟେର ତାହାର ସଙ୍ଗ ଧରିଲା। 24 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ରାତି୍ର କାେଳ
ସ୍ୱପ୍ନେର ଅରାମୀୟ ଲାବନ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ତାହାକୁ କହେିଲ,
“ସାବଧାନ, ଯାକୁବକୁ ଭଲମନ୍ଦ କିଛ ିକୁହ ନାହିଁ।” 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଲାବନ ଯାକୁବର ସଙ୍ଗ ଧରିଲା ସମୟେର ଯାକୁବର ତମ୍ୱୁ ପବର୍ତ ଉପେର
ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା; ତହିଁେର ଲାବନ ହିଁ କୁଟୁମ୍ୱମାନଙ୍କ ସହତି ଗିଲୀୟଦ
ପବର୍ତେର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କଲା। 26 ପୁଣ,ି ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏହପିରି କମର୍ କଲ ? େମାେତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲ, ପୁଣ,ି େମା’
କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧୃତ ବନ୍ଦୀ େଲାକଙ୍କ ପରି େଘନ ିଆସଲି। 27 ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି କାହିଁକି େଗାପନେର ପଳାଇ ଆସଲି ? କାହିଁକି
େମାେତ ସମ୍ୱାଦ େଦଲ ନାହିଁ ? େଦଇଥିେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ଲାଦ ଓ ଗାୟନ,
ପୁଣ,ି ତବଲା ଓ ବୀଣାବାଦ୍ୟ ସହତି ବଦିାୟ କରିଥାଆନି୍ତ। 28 ତୁେମ୍ଭ
େମାହର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ େମାେତ ସୁେଯାଗ େଦଲ
ନାହିଁ, ଏ ଅତ ିଅଜ୍ଞାତର କମର୍। 29 ତୁମ୍ଭକୁ ହଂିସା କରିବାକୁ େମାହର ହସ୍ତ
ସମଥର୍ ପ୍ରମାଣ, ମାତ୍ର ଗତରାତି୍ର ତୁମ୍ଭର େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
କହେିଲ, ସାବଧାନ, ଯାକୁବକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛ ିକୁହ ନାହିଁ। 30 ଆଉ
ପିତୃଗହୃକୁ ଝୁରିବାରୁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ େହଲା, େତେବ
େମାହର େଦବତାମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି େଚାରି କଲ ?” 31 ତହିଁେର ଯାକୁବ
ଲାବନକୁ ଉତ୍ତର କଲା, “େମାହର ଭୟ େହଲା; କାରଣ େକଜାଣ ିତୁେମ୍ଭ
େମା’ଠାରୁ ଆପଣା କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ବଳପୂବର୍କ ଛଡ଼ାଇ େନବ, ଏପରି ବଚିାର
କଲ।ି 32 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ନକିଟରୁ ତୁମ୍ଭର େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପାଇବ, େସ
ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ; େମା’ଠାେର ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ

କୁଟୁମ୍ୱଗଣର ସାକ୍ଷାତେର ଚହି୍ନ ିକରି ନଅି,” େଯେହତୁ ଯାକୁବ ରାେହଲର
େସହ ିେଚାରି କରିବା ବଷିୟ ଜାଣ ିନ ଥିଲା। 33 ତହୁଁ ଲାବନ ଯାକୁବର
ତମ୍ୱୁଗହୃ ଓ େଲୟାର ତମ୍ୱୁଗହୃ ଓ ଦୁଇ ଦାସୀର ତମ୍ୱୁଗହୃକୁ ଯାଇ
ଅେନ୍ୱଷଣ କଲା; ମାତ୍ର ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ େସ େଲୟାର ତମ୍ୱୁଗହୃ ଛାଡ଼ି
ରାେହଲର ତମ୍ୱୁଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କଲା। 34 ମାତ୍ର ରାେହଲ େସହି
ଠାକୁରମାନଙୁ୍କ େନଇ ଓଟର ହାଉଦା ଭତିେର ରଖି ତହିଁ ଉପେର
ବସଥିିଲା। ତହିଁେର ଲାବନ ତାହାର ତମ୍ୱୁଗହୃର ସବୁ ସ୍ଥାନ େଖାଜିେଲ େହଁ
ତାହା ପାଇଲା ନାହିଁ। 35 େସେତେବେଳ ରାେହଲ ପିତାକୁ କହଲିା, “ମୁଁ
ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁେର ଉଠି ପାରିଲ ିନାହିଁ େବାଲ ିେମାହର ପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧ ନ
କରନୁ୍ତ, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଧମିର୍ଣୀ େହାଇଅଛ।ି” ଏହରୂିେପ େସ ଅେନ୍ୱଷଣ
କେଲ େହଁ ଠାକୁରମାନଙୁ୍କ ପାଇଲା ନାହିଁ। 36 ତହୁଁ ଯାକୁବ େକ୍ର ାଧ େହାଇ
ଲାବନକୁ ଭତ୍ସର୍ନା କଲା; ପୁଣ,ି ଯାକୁବ ଲାବନକୁ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା,
“େମାହର କି େଦାଷ ଓ କି ପାପ େହଲା େଯ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ େହାଇ େମା’
ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ ିଆସଲି ? 37 ତୁେମ୍ଭ ତ େମାର ସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଖାଜିଲ,
ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଗହୃର େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଲ କି ? ତାହା େମାହର ଓ ତୁମ୍ଭର
ଏହ ିକୁଟୁମ୍ୱମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ରଖିଦଅି, ଏମାେନ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ବଚିାର
କରନୁ୍ତ। 38 ଏହ ିେକାଡ଼ଏି ବଷର୍ େହଲା ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ରହଲି।ି ତୁମ୍ଭର
େମଷୀ ଓ ଛାଗୀମାନଙ୍କର ଗଭର୍ପାତ େହାଇନାହିଁ, କିଅବା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପଲର
େମଣ୍ଢାମାନଙୁ୍କ ଖାଇ ନାହିଁ। 39 ବରଞ୍ଚ ହଂିସ୍ରକ ଜନୁ୍ତ ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡଆି କଲା,
ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭ କତକିି ଆଣଲି ିନାହିଁ; େସ କ୍ଷତ ିଆେପ ସହଲି;ି ଦନିେର
େଚାରି ଯାଉ କି ରାତେିର େଚାରି ଯାଉ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ େମା’ ହାତରୁ େନଲ।
40 ଦନିେର ଖରା, ରାତେିର କାକର, େମାେତ ଗ୍ରାସ କଲା; େମା’ ଆଖିରୁ
ନଦି ପଳାଇ ଗଲା; ଏହପିରି ମୁଁ ଥିଲ;ି 41 ମୁଁ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ କାଳ ତୁମ୍ଭ
ଘେର ରହଲି;ି ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ଝଅି ନମିେନ୍ତ ଚଉଦ ବଷର୍ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଛଅ ବଷର୍ ଦାସ୍ୟକମର୍ କଲ;ି ଏଥିମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଦଶଥର େମାହର
େବତନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଅଛ। 42 େମାର େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱର, ଅବ୍ର ହାମର
ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଇସ୍ହାକର ଭୟସ୍ଥାନ ଯଦ ିେମାହର ସହାୟ େହାଇ ନ
ଥା’େନ୍ତ, େତେବ ଅବଶ୍ୟ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁଚ୍ଛା ହାତେର ବଦିାୟ
କରିଥାଆନ୍ତ। ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ଦୁଃଖ ଓ ହସ୍ତର ପରିଶ୍ରମ େଦଖିଅଛନି୍ତ;
ଏଣୁ ଗତ ରାତି୍ରେର ତୁମ୍ଭକୁ ଧମକାଇେଲ।”

ଯାକୁବଙ୍କ ସହତି ଲାବନଙ୍କର ଚୁକି୍ତ

43 ତହିଁେର ଲାବନ ଯାକୁବକୁ ଉତ୍ତର କଲା, “ଏହ ିକନ୍ୟାମାେନ
େମାହର କନ୍ୟା ଓ ଏହ ିବାଳକମାେନ େମାହର ବାଳକ ଓ ଏହ ିପଶୁପଲ
େମାହର ପଶୁପଲ, ପୁଣ,ି ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଅଛ, େସହ ିସବୁ େମାହର;
ଏେହତୁ େମାହର ଏହ ିକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଓ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରସୂତ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମୁଁ
କଅଣ କରିବ ି? 44 ଆସ, ଆେମ୍ଭ ଦୁେହଁ ନୟିମ ସି୍ଥର କରୁ, ତାହା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ େହଉ।” 45 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଖଣ୍ଡଏି ପ୍ରସ୍ତର
େଘନ ିସ୍ତମ୍ଭ ରୂେପ ସ୍ଥାପନ କଲା। 46 ପୁଣ,ି ଯାକୁବ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ୱମାନଙୁ୍କ
କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରସ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କର; ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ରସ୍ତର
ଆଣ ିେଗାଟାଏ ରାଶି କରେନ୍ତ, ସମେସ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନେର େସହ ିରାଶି
ଉପେର େଭାଜନ କେଲ। 47 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଲାବନ ତାହାର ନାମ ଯିଗର-
ସାହଦୂଥା ରଖିଲା, ମାତ୍ର ଯାକୁବ ତାହାର ନାମ ଗଲୟଦ୍ (ସାକ୍ଷୀ ରାଶୀ)
ରଖିଲା।” 48 େସେତେବେଳ ଲାବନ କହଲିା, “ଏହ ିରାଶି ଆଜି ତୁମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ େହାଇ ରହଲିା; ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ନାମ ଗଲୟଦ୍ ଓ ମିସ୍ପା
(ପ୍ରହରୀ-ସ୍ଥାନ) ରଖିଲା,” 49 େଯେହତୁ େସ କହଲିା, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ପରସ୍ପର ଅଦୃଶ୍ୟ େହେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରହରୀ ଥିେବ।
50 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମା’ କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦବ, ଅଥବା େମାହର
କନ୍ୟାମାେନ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବ, େତେବ େସହି
ସମୟେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ନ ଥିବ, ମାତ୍ର େଦଖ,
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷୀ େହେବ।” 51 ଆହୁରି ଲାବନ
ଯାକୁବକୁ କହଲିା, “ଏହ ିରାଶି େଦଖ, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
େମାହର ସ୍ଥାପିତ ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭ େଦଖ। 52 ମୁଁ ଅହତି କରିବା ପାଇଁ ଏହ ିରାଶି
ପାର େହାଇ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଯିବ ିନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିରାଶି ଓ ଏହି
ସ୍ତମ୍ଭ ପାର େହାଇ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସବି ନାହିଁ; ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହ ିରାଶି
ଓ ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହ ିସ୍ତମ୍ଭ। 53 ଏହ ିବଷିୟେର ଅବ୍ରହାମଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର, ନାେହାରର ପରେମଶ୍ୱର ଓ େସମାନଙ୍କ େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱର
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ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର କରିେବ,” େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଆପଣା
ପିତା ଇସ୍ହାକର ଭୟସ୍ଥାନର ଶପଥ କଲା। 54 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େସହି
ପବର୍ତେର ବଳିଦାନ କରି ଆହାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ୱମାନଙୁ୍କ
ଡାକିଲା, ତହିଁେର େସମାେନ େଭାଜନ କରି ପବର୍ତେର ସାରାରାତି୍ର ଯାପନ
କେଲ। 55 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଲାବନ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଓ
ବାଳକମାନଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କରି ଆଶୀବର୍ାଦ କଲା; ଏହରୂିେପ ଲାବନ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ
େଫରିଗଲା।

ଯାକୁବ ଏେଷୗଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ ଯାତ୍ରା କରେନ୍ତ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣ
ତାହା ସେଙ୍ଗ େଭଟେିଲ। 2 େସଥିପାଇଁ ଯାକୁବ େସମାନଙୁ୍କ
େଦଖି କହଲିା, “ଏମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଳ; ଏଥିପାଇଁ େସହି

ସ୍ଥାନର ନାମ ମହନୟିମ (ଦୁଇ ଦଳ) ରଖିଲା।” 3 ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଯାକୁବ
ଆପଣା ଆେଗ େସୟୀର େଦଶସ୍ଥ ଇେଦାମ ଅଞ୍ଚଳେର ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ
ନକିଟକୁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କଲା। 4 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା
େଦଲା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ ଏେଷୗଙୁ୍କ କହବି, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
ଯାକୁବ ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇଲା, ମୁଁ ଲାବନ ପାଖେର ପ୍ରବାସ କରୁଥିଲ,ି ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାହର ବଳିମ୍ୱ େହଲା। 5 େମାହର େଗାରୁ, ଗଧ, େମଷପଲ ଓ
ଦାସଦାସୀ ଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା
ନମିେନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ସମ୍ୱାଦ ପଠାଇଲ।ି” 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦୂତମାେନ
େଫରି ଆସ ିଯାକୁବକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ
ନକିଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, େସ ଚାରିଶହ େଲାକ ସଙ୍ଗେର େଘନ ିଆପଣଙ୍କ ସହତି
େଦଖା କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ।” 7 ତହିଁେର ଯାକୁବ ଅତଶିୟ ଭୀତ ଓ
ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହଲା, ପୁଣ,ି ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ େଗାେମଷାଦ ିସମସ୍ତ ପଲ
ଓ ଓଟମାନଙୁ୍କ ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  ଦୁଇ ଦଳ କରି କହଲିା, 8 “ଏେଷୗ ଆସ ିଯଦି
ଏକ ଦଳକୁ ପ୍ରହାର କରିବ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଦଳ ବଞ୍ଚ ିପଳାଇ ଯିେବ,”
9 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ କହଲିା, “େହ େମାହର ପିତା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର, େହ େମାହର ପିତା ଇସ୍ହାକଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କହଥିିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଦଶ ଓ ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରି ଯାଅ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। 10 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଦାସ
ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ସମସ୍ତ ଦୟା ଓ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ, ମୁଁ
ତହିଁର ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; େଯେହତୁ ମୁଁ ନଜିର ଯଷି୍ଟମାତ୍ର
େଘନ ିଏହ ିଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇଥିଲ,ି ମାତ୍ର ଏେବ ମୁଁ ଦୁଇ ଦଳ େହାଇଅଛ।ି
11 ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମା’ ଭ୍ର ାତାର ହସ୍ତରୁ, ଏେଷୗର ହସ୍ତରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା
କର; କାରଣ ମୁଁ ତାହାକୁ ଭୟ କରୁଅଛ,ି େକଜାଣ ିେସ ଆସ ିେମାେତ ଓ
ମାତା ଓ ବାଳକମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବ। 12 ତୁେମ୍ଭ ତ କହଅିଛ, ଆେମ୍ଭ
ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ପୁଣ,ି ସମୁଦ୍ର  ତୀରସ୍ଥ େଯଉଁ ବାଲ ିବାହୁଲ୍ୟ
େହତୁ ଗଣାଯାଇ ନ ପାେର, ତାହା ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବୃଦି୍ଧ କରିବା।”
13 ଆଉ ଯାକୁବ େସହ ିସ୍ଥାନେର େସହ ିରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କଲା; ଆଉ ତାହା
ନକିଟେର ଯାହା ଥିଲା, ତହିଁରୁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ ନମିେନ୍ତ େଭଟ ିପ୍ରସ୍ତୁତ
କଲା; 14 ଅଥର୍ାତ୍, ଦୁଇଶହ ଛାଗୀ ଓ େକାଡ଼ଏି ଛାଗ, ଦୁଇଶହ େମଷୀ ଓ
େକାଡଏି େମଷ, 15 ପୁଣ,ି ସବତ୍ସା ଦୁଗ୍ଧବତୀ ତରିିଶ ଉଷ୍ଟ୍ରୀ ଓ ଚାଳିଶ
ଗାଭୀ ଓ ଦଶ ବୃଷ, ପୁଣ,ି େକାଡ଼ଏି ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ଓ ଦଶଟ ିବାଛୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ
କଲା। 16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପଲ ସବୁ ପୃଥକ ପୃଥକ କରି ଆପଣା
ଦାସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଏକ ପଲ ସମପଣର୍ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଲା,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଅ, ପୁଣ,ି ମେଧ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରଖି
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଲକୁ ପୃଥକ କର।” 17 ପୁଣ,ି େସ ସବର୍ାଗ୍ରଗାମୀ ଦାସକୁ ଏହି
ଆଜ୍ଞା େଦଲା, “େମାହର ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ ସହତି ସାକ୍ଷାତ େହେଲ, େସ ଯଦି
ପଚାରିେବ, ତୁେମ୍ଭ କାହାର ଦାସ ? େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛ ? ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର
ଅଗ୍ରସି୍ଥତ ଏହ ିସମସ୍ତ କାହାର ? 18 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦବ, ଏହି
ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯାକୁବଙ୍କର, ଏହସିବୁ େଭଟ ିଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଏେଷୗଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େପ୍ରରିତ; େଦଖନୁ୍ତ, େସ ମଧ୍ୟ ପେଛ ପେଛ ଆସୁଅଛନି୍ତ।” 19 ଏହି
ପ୍ରକାେର େସ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପଲର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ସବୁ ଦାସମାନଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଲିା, “ଏେଷୗ ସଙ୍ଗେର ସାକ୍ଷାତ େହେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ପ୍ରକାର କଥା କହବି।” 20 ଆହୁରି କହବି, “େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
ଯାକୁବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପେଛ ଆସୁଅଛନି୍ତ; କାରଣ େସ ମେନ କେଲ, ଆେଗ
େଭଟ ିପଠାଇ ତାଙୁ୍କ ଶାନ୍ତ କରି ପେଛ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ସାକ୍ଷାତ କରିବା,

ତହିଁେର େସ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ କେଲ କରି ପାରନି୍ତ।” 21 ଏହରୂିେପ
ତାହା ଆଗେର େଭଟ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ଗଲା; ମାତ୍ର େସ ଆେପ େସହ ିରାତି୍ର ନଜି
ଦଳ ମଧ୍ୟେର ରହଲିା।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯାକୁବଙ୍କର ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ରାତି୍ରେର ଉଠି ଆପଣାର ଦୁଇ ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ଦୁଇ
ଦାସୀ ଓ ଏକାଦଶ ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ଯେବ୍ବାକ୍ ଘାଟେର ପାର କରାଇବା ପାଇଁ
ସଙ୍ଗେର େନଲା। 23 ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ ନଦୀ ପାର କରାଇ ଆପଣାର
ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସପାରିକୁ ପଠାଇ େଦଲା। 24 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ
େସଠାେର ଏକାକୀ ରହଲିା; ତହୁଁ ଜେଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା
ସହତି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 25 ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଜୟ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ େଦଖି
େସ ଯାକୁବର ଊରୁେଦଶର ସନି୍ଧ ସ୍ଥାନେର ଆଘାତ କେଲ; ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଏପ୍ରକାର ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ଯାକୁବର ଊରୁସନି୍ଧ ଖସଗିଲା।
26 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିପୁରୁଷ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼,” କାରଣ ପ୍ରଭାତ
େହଲା। ତହୁଁ ଯାକୁବ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ ନ କେଲ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ।” 27 ପୁନବର୍ାର େସହ ିମନୁଷ୍ୟ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର
ନାମ କଅଣ ?” େସ କହଲିା, “ଯାକୁବ।” 28 େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଯାକୁବ ନାମେର ଆଉ ବଖି୍ୟାତ େହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନାମେର
ବଖି୍ୟାତ େହବ; କାରଣ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରି
ଜୟୀ େହାଇଅଛ।” 29 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ପଚାରି କହଲିା, “ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର ନାମ କୁହ।” େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆମ୍ଭର ନାମ
ପଚାରୁ ଅଛ ?” ତହୁଁ େସ େସଠାେର ଯାକୁବକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।
30 େସେତେବେଳ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େପନୀେୟଲ୍ ରଖିଲା; େଯେହତୁ
ଯାକୁବ କହଲିା, “ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମୁଖାମୁଖି େଦଖିେଲ େହଁ େମାହର ପ୍ରାଣ
ବଞ୍ଚଲିା।” 31 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ ପନୂେୟଲ ପାର ହୁଅେନ୍ତ, ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ
େହଲା; ମାତ୍ର େସ ଊରୁସନି୍ଧ ସକାଶୁ େଛାଟାଇ ଚାଲଲିା। 32 ଏେହତୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ (େକୗଣସ)ି ଊରୁେଦଶର ଉପରିସ୍ଥ
ସନି୍ଧଶିରା େଭାଜନ କରନି୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଯାକୁବର ଊରୁେଦଶର
ସନି୍ଧଶିରା ସ୍ପଶର୍ କରିଥିେଲ।

ଯାକୁବ ଏେଷୗଙ୍କ ମିଳନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ ଅନାଇ େଦଖିଲା, ଆଉ େଦଖ, ଏେଷୗ
ଉପସି୍ଥତ, ପୁଣ,ି ତାହା ସେଙ୍ଗ ଚାରିଶହ ପୁରୁଷ। ତହିଁେର େସ
ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ବଭିାଗ କରି େଲୟା ଓ ରାେହଲ ଓ

ଦୁଇ ଦାସୀଙ୍କ ନକିଟେର ସମପର୍ଣ କଲା, 2 ଅଥର୍ାତ୍, ଆେଗ ଦୁଇ ଦାସୀ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ, ତାହା ପେଛ େଲୟା ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣକୁ,
ସବର୍େଶଷେର ରାେହଲ ଓ େଯାେଷଫକୁ ରଖିଲା। 3 ପୁଣ,ି ଆେପ ସମସ୍ତଙ୍କ
ଆେଗ ଯାଇ ସାତଥର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 4 େସେତେବେଳ ଏେଷୗ ତାହାକୁ େଭଟବିାକୁ ଧାଇଁ ଆସି
ତାହାର ଗଳା ଧରି ଆଲଙି୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ୱନ କଲା, ପୁଣ,ି ଦୁେହଁ େରାଦନ
କେଲ। 5 ଏଉତ୍ତାେର େସ ଅନାଇ ସ୍ତ୍ରୀଗଣକୁ ଓ ବାଳକଗଣକୁ େଦଖି
ପଚାରିଲା,” ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଏମାେନ କିଏ ?” ତହିଁେର େସ କହଲିା,
“ପରେମଶ୍ୱର କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କ ଦାସକୁ ଏହ ିସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ
େଦଇଅଛନି୍ତ।” 6 ତହୁଁ ଦାସୀଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାେନ ନକିଟକୁ
ଆସ ିପ୍ରଣାମ କେଲ। 7 ତହିଁ ପେଛ େଲୟା ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନମାେନ ଆସି
ପ୍ରଣାମ କେଲ; ସବର୍େଶଷେର େଯାେଷଫ ଓ ରାେହଲ ନକିଟକୁ ଆସି
ପ୍ରଣାମ କେଲ। 8 ତହିଁେର ଏେଷୗ ପଚାରିଲା, “ମୁଁ ଆେଗ େଯଉଁ ସବୁ
(ପଶ୍ୱାଦ)ି ଦଳ ସହତି େଭଟଲି;ି ତାହା କି ନମିେନ୍ତ ?” ଯାକୁବ କହଲିା,
“େମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ।” 9 ତହୁଁ ଏେଷୗ
କହଲିା, “େମାହର ଯେଥଷ୍ଟ ଅଛ;ି ଭାଇ, ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ତୁମ୍ଭର
ଥାଉ।” 10 ଯାକୁବ କହଲିା, “ନା, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଯଦ ିଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲ,ି େତେବ େମା’ ହସ୍ତରୁ େସହ ିେଭଟ ିଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦଶର୍ନ କଲା ପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦଶର୍ନ
କରିଅଛ;ି ମଧ୍ୟ ଆପଣ େମା’ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ। 11 ଏଣୁ ନେିବଦନ
କରୁଅଛ,ି ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆନୀତ ଏହ ିଆଶୀବର୍ାଦ ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି େମାହର ସବୁ
ଅଛ।ି” ଏହରୂିେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ସହତି ପ୍ରାଥର୍ନା କରେନ୍ତ, ଏେଷୗ ତାହା
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ଗ୍ରହଣ କଲା। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏେଷୗ କହଲିା, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିବା,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଉଅଛ।ି” 13 ତହିଁେର ଯାକୁବ କହଲିା,
“େମାହର ପ୍ରଭୁ ଜାଣନି୍ତ , ଏହ ିବାଳକମାେନ େକାମଳ, ଆଉ ଦୁଗ୍ଧବତୀ
େମଷୀ ଓ ଗାଭୀ େମା’ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ; ଦେିନ ଅଧିକ ଚଳାଇେଲ ସବୁ
ପଲ ମରିଯିେବ। 14 ଏଣୁ ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି “େମାହର ପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ଦାସର ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରନୁ୍ତ; େସୟୀର ପ୍ରେଦଶେର େମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଶୁଗଣର ଗମନ ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର
ଓ ବାଳକଗଣର ଗମନ ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ଧୀେର ଧୀେର ଚଳାଇ େନବ।ି”
15 ଏେଷୗ କହଲିା, “େତେବ େମା’ ସଙ୍ଗୀ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟେର ରଖି ଯାଉଅଛ।ି” ଯାକୁବ କହଲିା, “କି ପ୍ରେୟାଜନ ? େମା’ ପ୍ରତି
େକବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷି୍ଟ ଥାଉ।” 16 ତହଁେର ଏେଷୗ େସହ ିଦନି
େସୟୀର ପଥ େଦଇ ବାହୁଡ଼ ିଗଲା। 17 ମାତ୍ର ଯାକୁବ ସୁେକ୍କାତକୁ ଗମନ
କରି ଆପଣା ପାଇଁ ଗହୃ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କୁଡ଼ଆି ନମିର୍ାଣ କଲା;
ଏଥିପାଇଁ ଏହ ିସ୍ଥାନ ସୁେକ୍କାତ ନାମେର ବଖି୍ୟାତ େହାଇଅଛ।ି 18 ଏହି
ପ୍ରକାେର ଯାକୁବ ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମଠାରୁ ବାହାରି କୁଶଳେର କିଣାନ େଦଶସ୍ଥ
ଶିଖିମର ଏକ ନଗରେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ନଗରର ବାହାେର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ
କଲା। 19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶିଖିମର ପିତା ହେମାରର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଏକଶହ
କସୀତା େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େଦଇ େସହ ିତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନର ଭୂମିଖଣ୍ଡ କିଣଲିା।
20 ପୁଣ,ି େସଠାେର ଏକ େବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି ତାହାର ନାମ ଏଲ-
ଇେଲାେହ-ଇସ୍ରାଏଲ ରଖିଲା।

ଦୀଣାକୁ ବଳାତ୍କାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲୟାଠାରୁ ଜାତ ଦୀଣା ନାମ୍ନୀ ଯାକୁବର କନ୍ୟା
େସହ ିେଦଶର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଦଖା କରିବାକୁ
ବାହାରକୁ ଗଲା। 2 ତହିଁେର ହବି୍ବୀୟ ହେମାର ନାମକ

େଦଶାଧିପତରି ପୁତ୍ର ଶିଖିମ ତାହାକୁ େଦଖିଲା; ପୁଣ,ି ତାହାକୁ େନଇ ତାହା
ସହତି ଶୟନ କରି ତାହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟା କଲା। 3 ଆଉ ଯାକୁବର େସହ ିକନ୍ୟା
ଦୀଣାଠାେର ତାହାର ମନ ଅନୁରକ୍ତ େହବାରୁ େସ େସହ ିଯୁବତୀକି େପ୍ରମ
କରି ତାକୁ ପ୍ରୀତଜିନକ ବାକ୍ୟ କହଲିା। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶିଖିମ ଆପଣା
ପିତା ହେମାରକୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଯୁବତୀ ସେଙ୍ଗ େମାେତ ବବିାହ କରି
ଦଅି।” 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ ଆପଣାର କନ୍ୟା ଦୀଣାକୁ ଶିଖିମ ଭ୍ରଷ୍ଟା
କରିଥିବାର କଥା ଶୁଣଲିା; େସହ ିସମୟେର ତାହାର ପୁତ୍ରମାେନ େକ୍ଷତ୍ରେର
ପଶୁପଲ ସଙ୍ଗେର ଥିବାରୁ ଯାକୁବ େସମାନଙ୍କ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁନ ିେହାଇ
ରହଲିା। 6 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଶିଖିମର ପିତା ହେମାର ଯାକୁବ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା
କରିବାକୁ ଗଲା। 7 ଆଉ ଯାକୁବର ପୁତ୍ରମାେନ େସହ ିସମ୍ୱାଦ ପାଇ
େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆସଥିିେଲ; ପୁଣ,ି ଶିଖିମ ଯାକୁବର କନ୍ୟା ସହତି ଶୟନ କରି
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ଅକତ୍ତର୍ବ୍ୟ ମୂଢ଼ କମର୍ କରିଥିଲା, ତହିଁ ସକାେଶ
େସମାେନ ମନସ୍ତାପିତ ଓ ଅତ ିେକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ ଥିେଲ। 8 େସେତେବେଳ
ହେମାର େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି କହଲିା, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି
କନ୍ୟାଠାେର େମା’ ପୁତ୍ର ଶିଖିମର ମନ ଆସକ୍ତ େହାଇଅଛ;ି ମୁଁ ନେିବଦନ
କରୁଅଛ,ି େମା’ ପୁତ୍ର ସେଙ୍ଗ ତାହାକୁ ବବିାହ କରିଦଅି। 9 ପୁଣ,ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବବିାହ ସମ୍ୱନ୍ଧ ରଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦଅି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଅି। 10 ତାହାେହେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କରିବ; ସାରା େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗେର
ପଡ଼ଛି,ି ତହିଁେର ବାସ କର ଓ ବାଣଜି୍ୟ କର ଓ ଅଧିକାର କର।”
11 ପୁଣ,ି ଶିଖିମ ଦୀଣାର ପିତାକୁ ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ କହଲିା, “େମା’ ପ୍ରତି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷି୍ଟ େହଉ, ତହିଁେର ଯାହା କହବି, ତାହା ମୁଁ
େଦବ।ି 12 େଯୗତୁକ ଓ ଦାନ େଯେତ ଅଧିକ ମାଗିବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
କଥାନୁସାେର ତାହା େଦବ;ି ମାତ୍ର େକୗଣସମିେତ େମା’ ସେଙ୍ଗ ଏହ ିକନ୍ୟାକୁ
ବବିାହ କରିଦଅି।” 13 େତେବ ଶିଖିମ ଯାକୁବର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ
ଦୀଣାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ େସମାେନ ଶିଖିମ ଓ ତାହାର ପିତା ହେମାର
ସେଙ୍ଗ ଛଳ ଭାବେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି କହେିଲ, 14 “ଆେମ୍ଭମାେନ ଅସୁନ୍ନ ତ
େଲାକକୁ ଆପଣା ଭଉଣୀକୁ େଦବାର କମର୍ କରି ନ ପାରୁ, ତାହା କେଲ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପଖ୍ୟାତ ିେହବ। 15 ଯଦ ିେକବଳ େଗାଟଏି କମର୍ କରିବ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ନ ତ େହବ, େତେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥାେର ସମ୍ମତ େହବା। 16 ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା,

ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ବାସ କରି ଏକ-େଲାକ େହବା। 17 ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିସୁନ୍ନ ତ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣ, େତେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିକନ୍ୟାକୁ େଘନ ିଚାଲଯିିବା।” 18 େସେତେବେଳ
େସମାନଙ୍କର ଏହ ିକଥାେର ହେମାର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିଖିମ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
େହେଲ। 19 ପୁଣ,ି େସହ ିଯୁବା ଅତଶିୀଘ୍ର େସ କମର୍ କଲା, କାରଣ େସ
ଯାକୁବର କନ୍ୟାଠାେର ଅତଶିୟ ଆସକ୍ତ ଥିଲା। େସହ ିଶିଖିମ ଆପଣା
ପିତୃପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ହେମାର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିଖିମ ଆପଣା ନଗରଦ୍ୱ ାରକୁ ଆସ ିନଗର
ନବିାସୀମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି କହେିଲ; 21 “ଏହ ିେଲାକମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନବିିର୍େରାଧୀ; ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶେର ବାସ
ଓ ବାଣଜି୍ୟ କରିବାକୁ ଦଆିଯାଉ; କାରଣ େଦଖ, ଏ େଦଶ େସମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଯେଥଷ୍ଟ ଅଟଇ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ
କରିବା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟା େସମାନଙୁ୍କ େଦବା। 22 ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କର
ଏହ ିଏକ ପଣ ଅଛ,ି କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ଯଦି
େସମାନଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ନ ତ େହବ, େତେବ େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ବାସ କରି ଏକ-େଲାକ େହବାକୁ ସମ୍ମତ େହେବ। 23 େସମାନଙ୍କ ଧନ,
ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ପଶୁଗଣ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େହବ ନାହିଁ ? େକବଳ ଆେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ କଥା ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁ, ତାହା କେଲ, େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ବାସ କରିେବ।” 24 େସେତେବେଳ ହେମାର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର
ଶିଖିମର ଏହ ିକଥାେର ତାହାର ନଗରଦ୍ୱ ାର େଦଇ ବହଗିର୍ମନକାରୀ ସମସ୍ତ
େଲାକ ସମ୍ମତ େହେଲ; ତହିଁେର ତାହାର ନଗରଦ୍ୱ ାର େଦଇ ବହଗିର୍ମନକାରୀ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷର ସୁନ୍ନ ତ େହଲା। 25 ଆଉ ତୃତୀୟ ଦନିେର େସମାେନ
ପୀଡ଼ତି ହୁଅେନ୍ତ, ଦୀଣାର ଭ୍ର ାତା ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀ, ଯାକୁବର ଏହି
ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  େଘନ ିନଭିର୍ୟେର ନଗର ଆକ୍ରମଣ କରି ସବୁ
ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 26 ପୁଣ,ି ହେମାରକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିଖିମକୁ
ଖଡ୍ଗ ାଘାତେର ବଧ କରି ଶିଖିମର ଗହୃରୁ ଦୀଣାକୁ େନଇଗେଲ।
27 ଯାକୁବର ପୁତ୍ରମାେନ ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିନଗର ଲୁଟ
କେଲ, କାରଣ େସମାନଙ୍କ ଭଉଣୀକି େସହ ିେଲାକମାେନ ଭ୍ରଷ୍ଟା କରିଥିେଲ।
28 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ େମଷ ଓ େଗାରୁ ଓ ଗଧସବୁ, ଆଉ ନଗରସ୍ଥ ଓ
େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ହରଣ କେଲ। 29 ଆଉ େସମାନଙ୍କ ଶିଶୁ ଓ
ଭାଯର୍୍ୟାମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ସମସ୍ତ ଧନ ଓ ଗହୃର ସବର୍ସ୍ୱ ଲୁଟ କେଲ।
30 ତହୁଁ ଯାକୁବ ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀକୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ
େଦଶେର, ଅଥର୍ାତ୍, କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର
େମାେତ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ କରି ବ୍ୟାକୁଳ କଲ; େମାହର େଲାକ ଅଳ୍ପ ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତ୍ର େହାଇ େମାେତ ବଧ କରିେବ;
ତହିଁେର ସପରିବାରେର ବନିଷ୍ଟ େହବ।ି” 31 େସମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ,
“େବଶ୍ୟା ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବା କି ତାହାର
କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ?”

େବୖଥଲେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାକୁବଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର ଯାକୁବଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଉଠି
େବେଥଲ୍କୁ ଯାଇ େସଠାେର ବାସ କର; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତା
ଏେଷୗ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବା ସମୟେର େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର

ଦଶର୍ନ େଦଇଥିେଲ, ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କର।”
2 ତହିଁେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପରିଜନ ଓ ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ ସବୁ ବେିଦଶୀୟ େଦବତା ଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଦୂର କର, ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକର, ପୁଣ,ି ଆପଣାମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର
ପରିବତ୍ତର୍ନ କର। 3 ପୁଣ,ି ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଉଠି େବେଥଲ୍କୁ ଯାଉ;
େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର େମାର ଦୁଃଖର ଦନିେର େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ଓ େମାର ଗମନର ପଥେର େମାର ସହାୟ େହାଇଥିେଲ, ତାହାଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୁଁ େସହ ିସ୍ଥାନେର େଗାଟଏି ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବ।ି”
4 ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ବେିଦଶୀୟ େଦବତା ଓ
କଣ୍ଣର୍କୁଣ୍ଡଳ ସକଳ େଘନ ିଯାକୁବଙୁ୍କ େଦେଲ, ପୁଣ,ି େସ ତାହା ସବୁ େନଇ
ଶିଖିମ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷମୂେଳ ଲୁଚାଇ ରଖିେଲ। 5 ଏଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ଯାତ୍ରା କେଲ; େସେତେବେଳ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ନଗରେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଭୟ ଉପସି୍ଥତ େହବାରୁ େସମାେନ ଯାକୁବଙ୍କର
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇେଲ ନାହିଁ। 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କର
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ସଙ୍ଗୀସମୂହ କିଣାନ େଦଶସ୍ଥ ଲୂସ୍େର, ଅଥର୍ାତ୍, େବେଥେଲ୍ର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ। 7 େସଠାେର େସ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି େସହ ିସ୍ଥାନର
ନାମ ଏଲ-େବେଥଲ୍ ରଖିେଲ; କାରଣ ଯାକୁବ ଭ୍ର ାତୃଭୟେର ପଳାଇବା
େବେଳ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିସ୍ଥାନେର ତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇଥିେଲ। 8 ଆଉ
େସହ ିସ୍ଥାନେର ରିବକିାର ଦେବାରା ନାମ୍ନୀ ଧାତ୍ରୀର ମୃତୁୁ୍ୟ ହୁଅେନ୍ତ,
େବେଥଲ୍ର ଅଧଃସି୍ଥତ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷମୂେଳ ତାହାର କବର େହଲା, ପୁଣ,ି
େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ଅେଲାନ-ବାଖୁତ୍ େହଲା। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ
ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମଠାରୁ ବାହୁଡ଼ ିଆସେନ୍ତ, ପରେମଶ୍ୱର ପୁନବର୍ାର ଦଶର୍ନ େଦଇ
ତାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 10 ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର
ନାମ ଯାକୁବ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ନାମ ଆଉ ଯାକୁବ େହବ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ନାମ
ଇସ୍ରାଏଲ େହବ; ଆଉ େସ ତାଙ୍କର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ରଖିେଲ।”
11 ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ଆହୁରି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ପରେମଶ୍ୱର; ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ; ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ,
ବରଂ େଗାଷ୍ଠୀ ସମାଜ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ କଟେିଦଶରୁ ରାଜାଗଣ
ଜାତ େହେବ। 12 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମ ଓ ଇସ୍ହାକକୁ େଯଉଁ େଦଶ
ଦାନ କରିଅଛୁ, େସହ ିେଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶକୁ େଦବା।”
13 େସହ ିସ୍ଥାନେର ତାଙ୍କ ସହତି ଏହପିରି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ପରେମଶ୍ୱର
ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗମନ କେଲ। 14 ତହିଁେର ଯାକୁବ େସହି
କେଥାପକଥନର ସ୍ଥାନେର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ, ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି
ତହିଁ ଉପେର ପାନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଓ େତୖଳ ଢ଼ାଳିେଲ।
15 ପୁଣ,ି ଯାକୁବ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି କେଥାପକଥନ ସ୍ଥାନର ନାମ
େବେଥଲ୍ ରଖିେଲ।

ରାେହଲଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

16 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ େବେଥଲ୍ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ, ମାତ୍ର
ଇଫ୍ର ାଥାେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପଥ ଥାଉ ଥାଉ ରାେହଲର ପ୍ରସବ
େବଦନା େହଲା; ପୁଣ,ି ତାହାର ପ୍ରସବ କରିବାେର ଅତଶିୟ କଷ୍ଟ େହଲା।
17 ଆଉ ପ୍ରସବ ବ୍ୟଥା ଅତଶିୟ ହୁଅେନ୍ତ, ଧାତ୍ରୀ ତାହାକୁ କହଲିା, “ଭୟ
କର ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଏହଥିର ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ।” 18 ତଥାପି େସ
ମଲା, ପୁଣ,ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ସମୟେର ପୁତ୍ରର ନାମ ବେିନାନୀ ରଖିଲା; ମାତ୍ର
ତାହାର ପିତା ତାହାର ନାମ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ରଖିେଲ। 19 ଏହ ିପ୍ରକାେର
ରାେହଲର ମୃତୁୁ୍ୟ ହୁଅେନ୍ତ, ଇଫ୍ର ାଥା, ଅଥର୍ାତ୍, େବଥଲହିମିକୁ ଯିବା ପଥ
ନକିଟେର ତାହାର କବର େହଲା। 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ େସହ ିକବର
ଉପେର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କେଲ; ରାେହଲ-କବରସ୍ଥ େସହ ିସ୍ତମ୍ଭ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଛ।ି 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ େସଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଏଦର
ଗଡ଼ ପାର େହାଇ ତହିଁ ନକିଟେର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କେଲ।

ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ

22 େସହ ିେଦଶେର ଇସ୍ରାଏଲ ବାସ କରିବା େବେଳ ରୁେବନ୍ ଯାଇ
ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ବଲି୍ହା ନାମ୍ନୀ ଉପପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗେର ଶୟନ କଲା, ପୁଣ,ି
ଇସ୍ରାଏଲ ତାହା ଶୁଣେିଲ। 23 ଯାକୁବଙ୍କର ଦ୍ୱ ାଦଶ ପୁତ୍ର ଥିେଲ; େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ରୁେବନ୍ ଯାକୁବଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, େସ, ପୁଣ,ି ଶିମୀେୟାନ ଓ
େଲବୀ ଓ ଯିହୁଦା ଓ ଇଷାଖର ଓ ସବୂଲୂନ୍, ଏମାେନ େଲୟାର ସନ୍ତାନ;
24 ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ରାେହଲର ସନ୍ତାନ; 25 ପୁଣ,ି ଦାନ୍ ଓ
ନପ୍ତାଲ ିରାେହଲର ଦାସୀ ବଲି୍ହାର ସନ୍ତାନ; 26 ଆଉ ଗାଦ୍ ଓ ଆେଶର
େଲୟାର ଦାସୀ ସଳି୍ପ ାର ସନ୍ତାନ। ଯାକୁବଙ୍କର ଏହ ିସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ପଦ୍ଦନ୍
ଅରାମଠାେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ।

ଇସ୍ହାକଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

27 ଏଥିଉତ୍ତାେର କିରୀୟଥ୍-ଅବର୍, ଅଥର୍ାତ୍, ହେିବ୍ର ାଣ ନଗରର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
ମମି୍ର ନାମକ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଅବ୍ରହାମ ଓ ଇସ୍ହାକ ପ୍ରବାସ କରିଥିେଲ,
େସହ ିସ୍ଥାନେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ହାକ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ। 28 ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଆୟୁର ପରିମାଣ ଏକଶହ ଅଶୀ ବଷର୍ ଥିଲା।
29 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ହାକ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପୂଣ୍ଣର୍ାୟୁ େହାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେନ୍ତ,
ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସଂଗହୃୀତ େହେଲ; ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଏେଷୗ ଓ ଯାକୁବ ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ।

ଏେଷୗଙ୍କ ବଂଶଧର

ଏେଷୗର ବଂଶାବଳୀ। ତାହାର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ଇେଦାମ୍।
2 ଏେଷୗ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ଦୁଇ କନ୍ୟାକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ହତି୍ତୀୟ
ଏେଲାନର କନ୍ୟା ଆଦାକୁ ଓ ଅନାର କନ୍ୟା ହବି୍ବୀୟ

ସବିୀେୟାନ୍ର େପୗତ୍ରୀ ଅହଲୀବାମାକୁ, 3 ତଦ୍ଭନି୍ନ  ନବାେୟାତ୍ର ଭଗିନୀକୁ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଇଶ୍ମାେୟଲର କନ୍ୟା ବାସମତ୍କୁ ବବିାହ କଲା। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଏେଷୗର ଔରସେର ଆଦା ଇଲୀଫସ୍କୁ ଓ ବାସମତ୍ ରୁେୟଲକୁ ପ୍ରସବ
କେଲ। 5 ଆଉ ଅହଲୀବାମା, ଯିୟୂଶ୍, ଯାଲମ୍ ଓ େକାରହକୁ ପ୍ରସବ
କଲା; ଏେଷୗର ଏହ ିସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ କିଣାନ େଦଶେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ।
6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏେଷୗ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାଗଣ ଓ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣ ଓ ଗହୃସି୍ଥତ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ, ପୁଣ,ି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପଶ୍ୱାଦ ିଓ କିଣାନ
େଦଶେର ଉପାଜିର୍୍ଜତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ େଘନ ିଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଯାକୁବ ନକିଟରୁ
ଅନ୍ୟ େଦଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। 7 େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ ପ୍ରଚୁର
ଥିବାରୁ େସମାେନ ଏକତ୍ର ବାସ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର
ପଶ୍ୱାଦ ିସକାଶୁ େସହ ିପ୍ରବାସ ସ୍ଥାନେର ନବିର୍ାହ ଚଳିଲା ନାହିଁ। 8 ଏହରୂିେପ
ଏେଷୗ େସୟୀର ପବର୍ତେର ବାସ କଲା; େସହ ିଏେଷୗର ଅନ୍ୟତମ ନାମ
ଇେଦାମ୍। 9 ଆଉ େସୟୀର ପବର୍ତସ୍ଥ ଇେଦାମୀୟମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ
ଏେଷୗର ବଂଶାବଳୀ। 10 ଏେଷୗର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ।ି ଏେଷୗର
ଆଦା ନାମ୍ନୀ ଭାଯର୍୍ୟାର ପୁତ୍ର ଇଲୀଫସ୍ ଓ ବାସମତ୍ ନାମ୍ନୀ ଭାଯର୍୍ୟାର ପୁତ୍ର
ରୁେୟଲ। 11 ପୁଣ,ି ଇଲୀଫସ୍ର ପୁତ୍ର େତୖମନ୍ ଓ ଓମାର୍ ଓ ସେଫା ଓ
ଗୟିତମ୍ ଓ କନସ୍। 12 ପୁଣ,ି ଏେଷୗର ପୁତ୍ର ଇଲୀଫସ୍ର ତମି୍ନା ନାମ୍ନୀ
ଏକ ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା, େସ ଇଲୀଫସ୍ ଦ୍ୱ ାରା ଅମାେଲକକୁ ପ୍ରସବ କଲା;
ଏମାେନ ଏେଷୗର ପତ୍ନୀ ଆଦାର ସନ୍ତାନ। 13 ରୁେୟଲର ପୁତ୍ର ନହତ୍ ଓ
େସରହ ଓ ଶମ୍ମ ଓ ମିସା, ଏମାେନ ଏେଷୗର ଭାଯର୍୍ୟା ବାସମତ୍ର ସନ୍ତାନ।
14 ପୁଣ,ି ସବିୀେୟାନ୍ର େପୗତ୍ରୀ ଅନାର କନ୍ୟା େଯ ଅହଲୀବାମା, ଏେଷୗର
ଭାଯର୍୍ୟା ଥିଲା, ତାହାର ସନ୍ତାନ ଯିୟୂଶ୍ ଓ ଯାଲମ୍ ଓ େକାରହ।
15 ଏେଷୗର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ରାଜାବଳୀ। ଏେଷୗର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର େଯ
ଇଲୀଫସ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ରାଜା େତୖମନ୍ ଓ ରାଜା ଓମାର୍ ଓ ରାଜା ସେଫା
ଓ ରାଜା କନସ୍ 16 ଓ ରାଜା େକାରହ ଓ ରାଜା ଗୟିତମ୍ ଓ ରାଜା
ଅମାେଲକ୍; ଇେଦାମ େଦଶେର ଇଲୀଫସ୍ ବଂଶୀୟ ଏହ ିରାଜଗଣ ଆଦାର
ସନ୍ତାନ ଥିେଲ। 17 ଏେଷୗର ପୁତ୍ର ରୁେୟଲର ସନ୍ତାନ ରାଜା ନହତ୍ ଓ
ରାଜା େସରହ ଓ ରାଜା ଶମ୍ମ ଓ ରାଜା ମିସା; ଇେଦାମ େଦଶେର ରୁେୟଲ
ବଂଶୀୟ ଏହ ିରାଜାମାେନ ଏେଷୗର ଭାଯର୍୍ୟା ବାସମତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିେଲ।
18 ପୁଣ,ି ଏେଷୗର ଭାଯର୍୍ୟା ଅହଲୀବାମାର ସନ୍ତାନ ରାଜା ଯିୟୂଶ୍ ଓ ରାଜା
ଯାଲମ୍ ଓ ରାଜା େକାରହ; ଅନାର କନ୍ୟା େଯ ଅହଲୀବାମା, ଏେଷୗର
ଭାଯର୍୍ୟା ଥିଲା, ଏମାେନ ତାହାର ସନ୍ତାନ। 19 ଏମାେନ ଏେଷୗର, ଅଥର୍ାତ୍,
ଇେଦାମର ସନ୍ତାନ ଓ ଏମାେନ େସମାନଙ୍କର ରାଜା।

େସୟୀରଙ୍କ ବଂଶଧର

20 (ପୂବର୍କାଳର) େସହ ିେଦଶନବିାସୀ େହାରୀୟ େସୟୀରର ସନ୍ତାନ
େଲାଟନ୍ ଓ େଶାବଲ୍ ଓ ସବିୀେୟାନ୍ ଓ ଅନା 21 ଓ ଦେିଶାନ୍ ଓ ଏତ୍ସର
ଓ ଦୀଶନ୍; େସୟୀରର ଏହ ିପୁତ୍ରଗଣ ଇେଦାମ େଦଶର େହାରୀୟ ବଂଶଜ
ରାଜା ଥିେଲ। 22 େଲାଟନ୍ର ପୁତ୍ର େହାରି ଓ େହମମ୍, ପୁଣ,ି େଲାଟନ୍ର
ତମି୍ନା ନାମ୍ନୀ ଭଗିନୀ ଥିଲା। 23 ପୁଣ,ି େଶାବଲ୍ର ପୁତ୍ରଗଣ ଅବଲନ୍ ଓ
ମାନହତ୍ ଓ ଏବଲ୍ ଓ ଶେଫା ଓ ଓନମ୍। 24 ପୁଣ,ି ସବିୀେୟାନ୍ର ପୁତ୍ର
ଅୟା ଓ ଅନା; ଏହ ିଅନା ଆପଣା ପିତା ସବିୀେୟାନ୍ର ଗଧ ଚରାଇବା
ସମୟେର ପ୍ରାନ୍ତରେର ଉଷ୍ଣ ଜଳର ଝର ଆବଷି୍କାର କଲା। 25 େସହି
ଅନାର ପୁତ୍ର ଦେିଶାନ୍ ଓ କନ୍ୟା ଅହଲୀବାମା। 26 ପୁଣ,ି ଦେିଶାନ୍ର ପୁତ୍ର
ହମି୍ଦନ୍ ଓ ଇଶବନ୍ ଓ ଯିତ୍ରନ୍ ଓ କରାନ୍। 27 ଏତ୍ସରର ପୁତ୍ର ବଲି୍ହନ୍ ଓ
ସାବନ୍ ଓ ଆକନ୍। 28 ପୁଣ,ି ଦୀଶନ୍ର ପୁତ୍ର ଊଷ୍ ଓ ଅରାନ୍।
29 େହାରୀୟ ବଂଶଜ ରାଜା ଏହ;ି ରାଜା େଲାଟନ୍ ଓ ରାଜା େଶାବଲ୍ ଓ
ରାଜା ସବିୀେୟାନ୍ ଓ ରାଜା ଅନା 30 ଓ ରାଜା ଦେିଶାନ୍ ଓ ରାଜା ଏତ୍ସର
ଓ ରାଜା ଦୀଶନ୍। ଏମାେନ େସୟୀର େଦଶର େହାରୀୟ ବଂଶଜ ରାଜା
ଥିେଲ।
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31 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପେର େକୗଣସ ିରାଜା ରାଜତ୍ୱ
କରିବା ପୂେବର୍ ଏହ ିରାଜାମାେନ ଇେଦାମ େଦଶେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।
32 ବେିୟାରର େବଲା ନାମକ ପୁତ୍ର ଇେଦାମ୍ େଦଶେର ରାଜତ୍ୱ  କଲା,
ତାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଦନି୍ହାବା। 33 େବଲାର ମରଣ ଉତ୍ତାେର,
ତାହା ପଦେର ବସ୍ରା ନବିାସୀ େସରହର ପୁତ୍ର େଯାବବ୍ ରାଜତ୍ୱ  କଲା।
34 ପୁଣ,ି େଯାବବ୍ର ମରଣ ଉତ୍ତାେର େତୖମେନ୍ଦଶୀୟ ହୂଶମ୍ ତାହା
ପଦେର ରାଜତ୍ୱ  କଲା। 35 ହୂଶମ୍ର ମରଣ ଉତ୍ତାେର, ବଦଦର ପୁତ୍ର େଯ
ହଦଦ୍ େମାୟାବ େକ୍ଷତ୍ରେର ମିଦୀୟନକୁ ଜୟ କଲା, େସ ତାହା ପଦେର
ରାଜତ୍ୱ  କଲା; ତାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଅବୀତ୍। 36 ହଦଦ୍ର ମରଣ
ଉତ୍ତାେର ମେସ୍ରକାନବିାସୀ ସମ୍ଳ ତାହା ପଦେର ରାଜତ୍ୱ  କଲା। 37 ପୁଣ,ି
ସମ୍ଳର ମରଣ ଉତ୍ତାେର (ଫରାତ୍) ନଦୀର ନକିଟସ୍ଥ ରେହାେବାତ୍ ନବିାସୀ
େଶୗଲ ତାହା ପଦେର ରାଜତ୍ୱ  କଲା। 38 େଶୗଲର ମରଣ ଉତ୍ତାେର,
ଅେକ୍ବାରର ପୁତ୍ର ବାଲ୍ହାନନ୍ ତାହା ପଦେର ରାଜତ୍ୱ  କଲା। 39 ପୁଣ,ି
ଅେକ୍ବାରର ପୁତ୍ର ବାଲ୍ହାନନ୍ର ମରଣ ଉତ୍ତାେର, ହଦର ତାହା ପଦେର
ରାଜତ୍ୱ  କଲା; ତାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ପାଉ ଓ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟାର ନାମ
ମେହଟେବଲ ଥିଲା; େସ ମେଟ୍ରଦର ପୁତ୍ରୀ ଓ େମଷାହବର େପୗତ୍ରୀ।
40 ଏେଷୗଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ , ପୁଣ,ି େଗାଷ୍ଠୀ ଓ ସ୍ଥାନ ଓ ନାମ େଭଦାନୁସାେର
େଯଉଁ େଯଉଁ ରାଜା ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ନାମାବଳୀ; ଯଥା, ରାଜା ତମି୍ନା ଓ
ରାଜା ଅଳ୍ବା ଓ ରାଜା ଯିେଥତ୍। 41 ଓ ରାଜା ଅହଲୀବାମା ଓ ରାଜା
ଏଲା ଓ ରାଜା ପୀେନାନ୍ 42 ଓ ରାଜା କନସ୍ ଓ ରାଜା େତୖମନ୍ ଓ ରାଜା
ମିବ୍ସର୍ 43 ଓ ରାଜା ମଗ୍ଦୀେୟଲ ଓ ରାଜା ଈରମ୍; ଏମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଅଧିକୃତ େଦଶେର ବସତ ିସ୍ଥାନାନୁସାେର ଇେଦାମର ରାଜଗଣ
ଥିେଲ। ଇେଦାମୀୟମାନଙ୍କ ଆଦପିୁରୁଷ ଏେଷୗର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମାପ୍ତ।

େଯାେଷଫଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ

େସହ ିସମୟେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରବାସ ସ୍ଥାନ
କିଣାନ େଦଶେର ବାସ କରୁଥିେଲ। 2 ଯାକୁବଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ
ଏହ।ି େଯାେଷଫ, ସତର ବଷର୍ ବୟସ ସମୟେର, ଆପଣା

ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି ପଶୁପଲ ଚରାଉଥିେଲ; େସ ଆପଣା ପିତୃଭାଯର୍୍ୟା
ବଲି୍ହା ଓ ସଳି୍ପ ାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ବାଳକ ଥିଲା; ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ
େସହ ିଭାଇମାନଙ୍କ କୁବ୍ୟବହାରର ବାତ୍ତର୍ା ପିତା ନକିଟକୁ ଆଣୁଥାଏ।
3 େସହ ିେଯାେଷଫ ଇସ୍ରାଏଲର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ସନ୍ତାନ େହବା ସକାଶୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଠାରୁ ତାକୁ ଅଧିକ େସ୍ନହ କେଲ, ଆଉ ତାକୁ
ନାନାବଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଅଙ୍ଗରଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି େଦଇଥିେଲ। 4 ମାତ୍ର ପିତା ସମସ୍ତ
ପୁତ୍ର ଅେପକ୍ଷା େଯାେଷଫକୁ ଅଧିକ େସ୍ନହ କରିବାର େଦଖି ତାହାର
ଭାଇମାେନ ତାକୁ ଘୃଣା କେଲ ଓ ତାହା ପ୍ରତ ିେପ୍ରମର କଥା କହ ିପାରିେଲ
ନାହିଁ। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ େଗାଟଏି ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖି ଆପଣା
ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହଲିା; ଏଥିେର େସମାେନ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘୃଣା କେଲ।
6 କାରଣ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛ,ି ନେିବଦନ
କରୁଅଛ,ି ତାହା ଶୁଣ।” 7 େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷତେର ବଡି଼ା ବାନୁ୍ଧଥିଲୁ,
ତହିଁେର େଦଖ, େମାହର ବଡି଼ା ଉଠି ଛଡି଼ା େହଲା; ପୁଣ,ି େଦଖ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଡି଼ାସବୁ େମା’ ବଡି଼ାକୁ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରି ପ୍ରଣାମ କେଲ।
8 ଏଥିେର ତାହାର ଭାଇମାେନ ତାକୁ କହେିଲ, “ତୁ କି ସେତ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା େହବୁ ? ତୁ କି ସେତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ
କରିବୁ ?” ତହୁଁ େସମାେନ ତାହାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କଥା ସକାଶୁ ତାକୁ
ଆହୁରି ଅଧିକ ଘୃଣା କେଲ। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ ଆଉ େଗାଟଏି
ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖି ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହଲିା, “େଦଖ, ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ
େଦଖିଅଛ,ି େଦଖ, ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ଏକାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର େମାେତ ପ୍ରଣାମ
କେଲ।” 10 ମାତ୍ର େସ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା
କହେନ୍ତ, ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଧମକାଇ କହେିଲ, “ତୁ ଏ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ୱ
େଦଖିଲୁ ? ମୁଁ ଓ େତା’ ମାତା ଓ େତା’ ଭ୍ର ାତୃଗଣ, ଆେମ୍ଭମାେନ କି ଭୂମିଷ୍ଠ
େହାଇ େତାେତ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସବୁି ?” 11 ତହିଁେର ତାହାର
ଭାଇମାେନ ତାକୁ ଈଷର୍ା କେଲ, ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା େସହ ିକଥା ମେନ
ରଖିେଲ।

େଯାେଷଫଙ୍କ ବକି୍ରୟ ଓ ମିସର ଗମନ

12 ତଦନନ୍ତର ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ପିତାଙ୍କର ପଶୁପଲ ଚରାଇବା ପାଇଁ
ଶିଖିମକୁ ଗଲା ଉତ୍ତାେର 13 ଇସ୍ରାଏଲ େଯାେଷଫକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର
ଭ୍ର ାତୃଗଣ କି ଶିଖିମେର ପଶୁପଲ ଚରାଉ ନାହାନି୍ତ ?” ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇବ;ି ତହିଁେର େସ କହଲିା, “େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ
ଉପସି୍ଥତ ଅଛ।ି” 14 େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଯାଇ ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ପଶୁପଲ ଭଲ ଅଛନି୍ତ କି ନାହିଁ, ତାହା େଦଖି
େମା’ ନକିଟକୁ ସମ୍ୱାଦ ଆଣ।” ଏହରୂିେପ େସ ହେିବ୍ର ାଣର ତଳ ଭୂମିରୁ
େଯାେଷଫକୁ ପଠାେନ୍ତ, େସ ଶିଖିମେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 15 େସେତେବେଳ
ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ େଯାେଷଫକୁ େକ୍ଷତେର ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ କରିବାର େଦଖି
ପଚାରିଲା, “ତୁେମ୍ଭ କଅଣ େଖାଜୁଅଛ ?” 16 େସ କହଲିା, “େମା’
ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଖାଜୁଅଛ,ି େସମାେନ େକଉଁଠାେର ପଶୁପଲ ଚରାଉଛନି୍ତ ,
ଅନୁଗ୍ରହ କରି େମାେତ କୁହ।” 17 େସ ମନୁଷ୍ୟ କହଲିା, “େସମାେନ
ଏଠାରୁ ଯାଇଛନି୍ତ; କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣଥିିଲ,ି େସମାେନ େଦାଥନକୁ ଯିେବ େବାଲି
କହୁଥିେଲ।” ଏଣୁ େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ
େଦାଥନେର େସମାନଙ୍କର େଦଖା ପାଇଲା। 18 େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୂରରୁ
େଦଖିେଲ, ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚବିା ପୂେବର୍ େସମାେନ
ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ। 19 ଆଉ, େସମାେନ ଏକ
ଆେରକକୁ କହେିଲ,” ଏହ ିେଦଖ, ସ୍ୱପ୍ନଦଶର୍କ ମହାଶୟ ଆସୁଅଛନି୍ତ।
20 ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ବଧ କରି େକୗଣସ ିଏକ ଗାତେର ପକାଇ
େଦଉ; ପୁଣ,ି େକୗଣସ ିହଂିସ୍ରକ ଜନୁ୍ତ ତାକୁ ଖାଇପକାଇଲା େବାଲ ିକହବିା;
ଆଚ୍ଛା େଦଖିବା, ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁର କଅଣ େହବ।” 21 ଏ କଥା ଶୁଣି
ରୁେବନ୍ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି କହଲିା, “ନା, ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାକୁ ପ୍ରାଣେର ମାରି ପକାଇବା ନାହିଁ।” 22 ଆଉ ରୁେବନ୍ େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପିତା ନକିଟକୁ େଫରି ପଠାଇବା ମାନସେର
େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ତପାତ କର ନାହିଁ,” ପ୍ରାନ୍ତରର ଏହି
ଗତ୍ତର୍ ମଧ୍ୟେର ତାକୁ ପକାଇ ଦଅି, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରତ ିହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ।”
23 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ ଭାଇମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ, େସମାେନ
ତାହାର ଅଙ୍ଗରଖା, େସହ ିନାନା ବଣ୍ଣର୍ର ଅଙ୍ଗରଖା, ତାହା େଦହରୁ
କାଢ଼େିନଇ; 24 ତାକୁ ଧରି ଗତ୍ତର୍ ମଧ୍ୟେର ପକାଇ େଦେଲ, େସହ ିଗତ୍ତର୍
ଶୂନ୍ୟ, ତହିଁେର ଜଳ ନ ଥିଲା। 25 ତହୁଁ େସମାେନ େଭାଜନ କରିବାକୁ
ବସେିଲ; େସମାେନ ଅନାଇ େଦଖିେଲ, େଯ ଗିଲୀୟଦରୁ ଏକ ଦଳ
ଇଶ୍ମାେୟଲୀୟ ପଥିକ ଓଟ ଉପେର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଗଗୁ୍ଗଳୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ
େଘନ ିମିସର େଦଶକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ। 26 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦା ଭାଇମାନଙୁ୍କ
କହଲିା, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇକୁ ବଧ କରି ତାହାର ରକ୍ତ େଗାପନ କେଲ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲାଭ କଅଣ ? 27 ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ଏହି
ଇଶ୍ମାେୟଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କରିେଦଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ତାହା
ପ୍ରତକୂିଳେର ନ ଉଠୁ; କାରଣ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ।” ତହିଁେର ତାହାର ଭାଇମାେନ ସମ୍ମତ େହେଲ।
28 େସେତେବେଳ େସହ ିମିଦୀୟନୀୟ ବଣକିମାେନ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ,
େସମାେନ େଯାେଷଫକୁ ଗତ୍ତର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଟାଣ ିଆଣେିଲ; ପୁଣ,ି
ଇଶ୍ମାେୟଲୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ େକାଡ଼ଏି େଶେକଲ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େନଇ
େଯାେଷଫକୁ ବକି୍ରୟ କରିେଦେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ େଯାେଷଫକୁ ମିସର
େଦଶକୁ େନଇଗେଲ। 29 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରୁେବନ୍ ଗତ୍ତର୍ ନକିଟକୁ େଫରିଯାଇ
େଯାେଷଫ ଗତ୍ତର୍ ଭତିେର ନାହିଁ, ଏହା େଦଖି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିଲା।
30 ପୁଣ,ି ଭାଇମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଆସ ିକହଲିା, “ବାଳକଟ ିନାହିଁ;
ଆଉ ମୁଁ େକଉଁଠାକୁ ଯିବ ି?” 31 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ େଯାେଷଫର
ଅଙ୍ଗରଖା େଘନ ିେଗାଟଏି ଛାଗ ମାରି ତାହାର ରକ୍ତେର ତାହା ଡୁବାଇେଲ।
32 ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣା ପିତା ନକିଟକୁ େସହ ିନାନାବଣ୍ଣର୍ର ଅଙ୍ଗରଖା
ପଠାଇ େଦଇ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଏତକିି ମାତ୍ର ପାଇଲୁ, ଏହା ତୁମ୍ଭ
ପୁତ୍ରର ଅଙ୍ଗରଖା କି ନାହିଁ, ଚହି୍ନ।” 33 ତହିଁେର େସ ତାହା ଚହି୍ନ ିକହେିଲ,
“ଏହ ିଅଙ୍ଗରଖା ତ େମା’ ପୁତ୍ରର; େକୗଣସ ିହଂିସ୍ରକ ଜନୁ୍ତ ତାହାକୁ ଖାଇ
ପକାଇଅଛ,ି େଯାେଷଫ ନଶି୍ଚୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ।ି”
34 ତହୁଁ ଯାକୁବ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି କଟେିଦଶେର ଅଖା ପିନି୍ଧ ପୁତ୍ର ନମିେନ୍ତ
ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଶାକ କେଲ। 35 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର
ଓ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ଉଠି ତାଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କେଲ; ମାତ୍ର େସ
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ମାନେିଲ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି େସ କହେିଲ, ମୁଁ େଶାକ କରୁ କରୁ ପୁତ୍ର ନକିଟକୁ
କବରକୁ ଅେଧାଗମନ କରିବ।ି ଏହ ିପ୍ରକାେର ତାହାର ପିତା ତାହା ନମିେନ୍ତ
େରାଦନ କେଲ। 36 ଏଥିମଧ୍ୟେର େସହ ିମିଦୀୟନୀୟମାେନ ମିସର
େଦଶେର େପାଟୀଫର ନାମକ ଫାେରାର ଭୃତ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍, ରକ୍ଷକ
େସନାପତକୁି େଯାେଷଫକୁ ବକି୍ରୟ କେଲ।

ଯିହୁଦା ଓ ତାମର

େସହ ିସମୟେର ଯିହୁଦା ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ନକିଟରୁ
ଅଦୁଲ୍ଲ ମୀୟ ହୀରା ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ନକିଟକୁ ଗଲା।
2 େସଠାେର ଶୂୟ ନାମେର େକୗଣସ ିକିଣାନୀୟ େଲାକର

େଗାଟଏି କନ୍ୟାକୁ େଦଖି ତାକୁ ବବିାହ କରି ତାହାର ସହବାସ କଲା।
3 ଏଣୁ େସ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରେନ୍ତ, େସ ତାହାର ନାମ
ଏର େଦଲା। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର ତାହାର ଗଭର୍ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ପୁତ୍ର
ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ଓନନ୍ େଦଲା। 5 ପୁନବର୍ାର ତାହାର ଗଭର୍
ହୁଅେନ୍ତ, େସ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ େଶଲା େଦଲା। ଏହାର ଜନ୍ମ
ସମୟେର ଯିହୁଦା କଷୀବେର ଥିଲା। 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦା ତାମର
ନାମ୍ନୀ ଏକ କନ୍ୟା ଆଣ ିଆପଣା େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏର ସହତି ତାହାକୁ ବବିାହ
େଦଲା। 7 ମାତ୍ର ଯିହୁଦାର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଦୁଷ୍ଟ
ଥିଲା; ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ବନିାଶ କେଲ। 8 ତହିଁେର ଯିହୁଦା ଓନନ୍କୁ
କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଭାଯର୍୍ୟାର ସହବାସ କର ଓ ତାହା ପ୍ରତି
େଦବରର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କମର୍ କରି ଭ୍ର ାତୃବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ  କର।” 9 ମାତ୍ର େସହି
ବଂଶ ଆପଣାର େହବ ନାହିଁ, ଏହା ବୁଝ ିଓନନ୍ ଭ୍ର ାତୃଭାଯର୍୍ୟାର ସଙ୍ଗମ
କାେଳ ଭ୍ର ାତୃବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା ଅନଚି୍ଛାେର ଭୂମିେର େରତଃପାତ କଲା।
10 ତାହାର ଏରୂପ କମର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ ଥିଲା; ଏଣୁ େସ ତାକୁ
ମଧ୍ୟ ନାଶ କେଲ। 11 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦା ଆପଣା ପୁତ୍ରବଧୂ ତାମରକୁ
କହଲିା, “େମାହର ପୁତ୍ର େଶଲା ବଡ଼ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ବଧିବା
େହାଇ ଆପଣା ପିତୃଗହୃେର ଯାଇ ରୁହ,” େଯେହତୁ େସ ଭାବଲିା, େକଜାଣି
ଭାଇମାନଙ୍କ ପରି େଶଲା ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ତାମର ପିତୃଗହୃେର
ଯାଇ ବାସ କଲା। 12 ଆଉ ଅେନକ ଦନି ଗତ ହୁଅେନ୍ତ, ଶୂୟର କନ୍ୟା
ଯିହୁଦାର ଭାଯର୍୍ୟା ମଲା; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦା ସାନ୍ତ୍ୱ ନାଯୁକ୍ତ େହାଇ
ଅଦୁଲ୍ଲ ମୀୟ ହୀରା ନାମକ ବନୁ୍ଧ ସହତି ତମି୍ନାେର ଆପଣା େମଷର େଲାମ
େଚ୍ଛଦକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲା। 13 େସେତେବେଳ େକହ ିଜେଣ ତାମରକୁ
ସମ୍ୱାଦ େଦଇ କହଲିା, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣା େମଷର େଲାମ
େଚ୍ଛଦନ କରିବା ପାଇଁ ତମି୍ନାକୁ ଯାଉଅଛ।ି” 14 ତହିଁେର ତାମର ବଧିବା-ବସ୍ତ୍ର
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ଆପଣାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ତମି୍ନାର
ପଥପାଶ୍ୱର୍ସି୍ଥତ ଐନମର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନେର ବସ ିରହଲିା; କାରଣ େସ
େଦଖିଲା, େଶଲା ବଡ଼ େହେଲ େହଁ ତାହା ସହତି ଆପଣାର ବବିାହ େହଲା
ନାହିଁ। 15 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦା ତାକୁ େଦଖି େବଶ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କଲା, କାରଣ
େସ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା। 16 ଏନମିେନ୍ତ େସ ପଥପାଶ୍ୱେରର୍ ତାହା
ନକିଟକୁ ଯାଇ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଚହି୍ନ ିନ ପାରି କହଲିା, “ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି
ତୁମ୍ଭ କତକିି େମାେତ ଯିବାକୁ ଦଅି।” ତହୁଁ ତାମର କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େମା’
କତକିି ଆସବିା ପାଇଁ କଅଣ େଦବ ?” 17 େସ କହଲିା, “ପଲରୁ େଗାଟଏି
େଛଳିଛୁଆ ପଠାଇ େଦବ।ି” ତାମର କହଲିା, “ତାହା ପଠାଇବା ଯାଏ
େମାେତ କି େକୗଣସ ିବନ୍ଧକ େଦବ ?” 18 ଯିହୁଦା କହଲିା, “କଅଣ ବନ୍ଧକ
େଦବା ?” ତାମର କହଲିା, “ତୁମ୍ଭର ଏହ ିେମାହର ଓ ସୂତ୍ର, ଆଉ
ହସ୍ତଯଷି୍ଟ।” ତହୁଁ ଯିହୁଦା ତାକୁ େସହ ିସବୁ େଦଇ ତାହା କତକିି ଗମନ
କଲା, ତହିଁେର େସ ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ଗଭର୍ବତୀ େହଲା। 19 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ତାମର ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା, ପୁଣ,ି ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପାଲଟ ିବଧିବା ବସ୍ତ୍ର
ପିନି୍ଧଲା। 20 ଏଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦା େସହ ିସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ େନବା
ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଅଦୁଲ୍ଲ ମୀୟ ବନୁ୍ଧ ଦ୍ୱ ାରା େଛଳିଛୁଆ ପଠାଇେଦଲା, ମାତ୍ର
େସ ତାହାର େଦଖା ପାଇଲା ନାହିଁ। 21 ଏଣୁ େସ େସଠାର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପଚାରିଲା, ଐନମ ପଥପାଶ୍ୱର୍େର େଯଉଁ ମାହାରୀ ଥିଲା, େସ କାହିଁ ?
େସମାେନ କହେିଲ, “ଏଠାେର େକୗଣସ ିମାହାରୀ ରେହ ନାହିଁ।”
22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦା ନକିଟକୁ େଫରି ଯାଇ କହଲିା, “ମୁଁ ତାହାର
େଦଖା ପାଇଲ ିନାହିଁ,” ଆଉ େସଠାର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, “ଏହି
ସ୍ଥାନେର େକୗଣସ ିେବଶ୍ୟା ରହନି୍ତ ନାହିଁ।” 23 େତେବ ଯିହୁଦା କହଲିା,
“ତାହାଠାେର ଯାହା ଅଛ,ି େସ ତାହା ରଖୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜ ାସ୍ପଦ

େହବା ? େଦଖ, ମୁଁ ଏହ ିେଛଳିଛୁଆ ପଠାଇଲ,ି ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତା’ର େଦଖା
ପାଇଲ ନାହିଁ।” 24 ଆଉ ପ୍ରାୟ ତନି ିମାସ ଉତ୍ତାେର େକହ ିଯିହୁଦାକୁ
କହଲିା, “ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରବଧୂ ତାମର ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ େହାଇଅଛ;ି ଆଉ
ବ୍ୟଭଚିାର କ୍ର େମ ତାହାର ଗଭର୍ େହାଇଅଛ।ି” ତହିଁେର ଯିହୁଦା କହଲିା,
“ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣ ିଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କର।” 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ
ବାହାରକୁ ଅଣାଯା’େନ୍ତ, ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ନକିଟକୁ କହ ିପଠାଇଲା, ଏହି
ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯାହାର, େସହ ିପୁରୁଷ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର ଗଭର୍ େହାଇଅଛ।ି ଆହୁରି
କହଲିା, “ଏହ ିେମାହର ଓ ସୂତ୍ର ଆଉ ଯଷି୍ଟ କାହାର ? ତାହା ଚହି୍ନି
େଦଖ।” 26 ତହୁଁ ଯିହୁଦା େସହ ିସକଳ ପଦାଥର୍ ଆପଣାର େବାଲ ିସ୍ୱୀକାର
କରି କହଲିା, “େସ େମା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଧମିର୍ଷ୍ଠା, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ େମାର
ପୁତ୍ର େଶଲାକୁ େଦଲ ିନାହିଁ।” ମାତ୍ର ଯିହୁଦା ଆଉ ତାହା କତକିି ଗଲା
ନାହିଁ। 27 ପୁଣ,ି ତାମରର ପ୍ରସବକାଳ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ତାହାର
ଉଦରେର ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନ ଥିବାର େଦଖାଗଲା। 28 ଆଉ ତାହାର ପ୍ରସବ
କାଳେର ଏକ ବାଳକର ହସ୍ତ ବାହାର େହଲା; ତହିଁେର ଧାତ୍ରୀ ତାହାର
େସହ ିହସ୍ତେର ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ସୂତ୍ର ବାନି୍ଧ କହଲିା, “ଏ େଜ୍ୟଷ୍ଠ।” 29 ମାତ୍ର
େସ ଆପଣା ହସ୍ତ ଟାଣ ିନଅିେନ୍ତ, େଦଖ, ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଭୂମିଷ୍ଠ େହଲା;
ତହିଁେର ଧାତ୍ରୀ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ କି ପ୍ରକାେର ଆପଣା ନମିେନ୍ତ େଭଦ କରି
ଆସଲି !” ତୁମ୍ଭଠାେର ଏହ ିେଭଦ େହଉ। େତଣୁ ତାହାର ନାମ େପରସ
େହଲା। 30 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହସ୍ତେର ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍-ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ ତାହାର ଭ୍ର ାତା
ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଅେନ୍ତ, ତାହାର ନାମ େସରହ େହଲା।

େଯାେଷଫଙୁ୍କ େଯୗନ ପ୍ରେଲାଭନ

େଯାେଷଫ ମିସର େଦଶକୁ ଅଣାଯା’େନ୍ତ, ଫାେରାଙ୍କର ଜେଣ
ଭୃତ୍ୟ ଅଥର୍ାତ୍, ମିସ୍ରୀୟ େପାଟୀଫର ନାମକ ରକ୍ଷକ େସନାପତ,ି
ତାଙ୍କର ଆନୟନକାରୀ ଇଶ୍ମାେୟଲୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ

େଯାେଷଫଙୁ୍କ କିଣ ିଥିଲା। 2 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯାେଷଫଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ
ଥିେଲ, ଏଣୁ େସ ସମୃଦ୍ଧ େହେଲ; ଆଉ େସ ଆପଣା ମିସ୍ରୀୟ କତ୍ତର୍ାର
ଗହୃେର ବାସ କେଲ। 3 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ ଅଛନି୍ତ ଓ
େସ େଯଉଁ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତେର େସହ ିସମସ୍ତ
ସଦି୍ଧ କରୁଅଛନି୍ତ , ଏହା ତାଙ୍କର କତ୍ତର୍ା େଦଖିଲା। 4 ଏଣୁ େଯାେଷଫ ତାହାର
ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ତାହାର େସବାେର ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ, ପୁଣ,ି େସ
େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଆପଣାର ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ତାଙ୍କର ହସ୍ତେର ସବର୍ସ୍ୱ ସମପର୍ଣ
କଲା। 5 ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଆପଣା ଗହୃ ଓ ସବର୍ସ୍ୱର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦନିଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯାେଷଫଙ୍କ ଲାଗି େସହ ିମିସ୍ରୀୟ
େଲାକର ଗହୃ ଉପେର ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ; ପୁଣ,ି ଗହୃ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ସମସ୍ତ
ସମ୍ପଦ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦ ବତ୍ତିର୍ଲା। 6 ଏେହତୁ େସ
େଯାେଷଫଙ୍କ ହସ୍ତେର ଆପଣା ସବର୍ସ୍ୱର ଏରୂପ ଭାର େଦଲା, େଯ ଆପଣା
େଭାଜନ ବନୁି ଆଉ େକୗଣସ ିବଷିୟର ତତ୍ତ୍ୱ  େନଲା ନାହିଁ। େଯାେଷଫ
ରୂପେର ଓ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ମେନାହର ଥିେଲ। 7 ଆଉ ଉକ୍ତ ଘଟଣା
ଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁର ଭାଯର୍୍ୟା େଯାେଷଫଙ୍କ ଉପେର ଦୃଷି୍ଟ ପକାଇବାକୁ
ଲାଗିଲା; ତହୁଁ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କର।” 8 ମାତ୍ର
େଯାେଷଫ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ଏ
ଗହୃେର ଯାହା ଅଛ ିେମା’ ପ୍ରଭୁ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ  ନଅିନି୍ତ ନାହିଁ, େସ େମା’
ହସ୍ତେର ଆପଣାର ସବର୍ସ୍ୱ ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ। 9 ଏହ ିଗହୃେର େମା’ଠାରୁ
ବଡ଼ େକହ ିନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା, ଏନମିେନ୍ତ େକବଳ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା
େମା’ ପ୍ରତ ିଆଉ କିଛ ିମନା ନାହିଁ। ଏେହତୁ ମୁଁ କିପରି ଏେଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା
ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିପାେର ?” 10 ତଥାପି େସ ସ୍ତ୍ରୀ
ଦନିକୁ ଦନି େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଏପରି କେହ; ମାତ୍ର େଯାେଷଫ ତାହା ସେଙ୍ଗ
ଶୟନ କରିବାକୁ କିମ୍ୱା ତାହା ନକିଟେର ରହବିାକୁ ସମ୍ମତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ।
11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦନିକେର େଯାେଷଫ ନଜି କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଗହୃ ଭତିରକୁ
ଗେଲ, ପୁଣ,ି ଗହୃର ଦାସ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେସଠାେର ନ ଥିଲା। 12 େତଣୁ
େସ େଯାେଷଫଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧରି େମା’ ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କର େବାଲ ିଟଣାଟଣି
କଲା; ମାତ୍ର େଯାେଷଫ ତାହା ହସ୍ତେର ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ ିବାହାରକୁ
ପଳାଇ ଗେଲ। 13 େଯେତେବେଳ େସ ସ୍ତ୍ରୀ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ତାହା ହସ୍ତେର
ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ ିବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯିବାର େଦଖିଲା, 14 େସେତେବେଳ
େସ ନଜି ଗହୃର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡାକି କହଲିା, “େଦଖ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗେର ପରିହାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟକୁ ଆଣଅିଛନି୍ତ; େସ େମା’
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ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଭତିରକୁ େମା’ କତକିି ଆସଥିିଲା; ତହିଁେର ମୁଁ
ବଡ଼ ପାଟ ିକରି ଡାକ ପକାଇଲ;ି 15 େମାହର ବଡ଼ ପାଟ ିକରି ଡାକିବାର
ଶୁଣ ିେସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େମା’ ନକିଟେର ପକାଇ େଦଇ ବାହାରକୁ
ପଳାଇଗଲା।” 16 ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର କତ୍ତର୍ାର ଗହୃାଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସହ ିବସ୍ତ୍ର ଆପଣା ନକିଟେର ରଖିଲା। 17 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣା
ସ୍ୱାମୀକୁ େସହ ିକଥାନୁସାେର କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଏବ୍ର ୀୟ ଦାସକୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣଅିଛ, େସ େମା’ ସେଙ୍ଗ ପରିହାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େମା’ କତକିି ଆସଥିିଲା, 18 ପୁଣ,ି ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟ ିକରି ଡାକ ପକାଇବାରୁ
େସ େମା’ ନକିଟେର ଏହ ିବସ୍ତ୍ର ପକାଇ େଦଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲା।”
19 େସେତେବେଳ “ତୁମ୍ଭର ଦାସ େମା’ ପ୍ରତ ିଏପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର
କରିଅଛ,ି” ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାର ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣ ିେଯାେଷଫଙ୍କର ପ୍ରଭୁ
େକ୍ର ାଧେର ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ େହଲା। 20 ଆଉ େଯାେଷଫଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ େନଇ
ରାଜବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କାରାଗାରେର ରଖିଲା; ତହୁଁ େଯାେଷଫ େସହି
କାରାଗାରେର ରହେିଲ। 21 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯାେଷଫଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ
ଥିେଲ, ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃପା ପ୍ରକାଶ କରି କାରାରକ୍ଷକର ଦୃଷି୍ଟେର ତାଙୁ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହପାତ୍ର କେଲ। 22 ତହିଁେର େସହ ିକାରାରକ୍ଷକ ବନ୍ଦୀଶାଳାସି୍ଥତ
ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀେଲାକଙ୍କ ଭାର େଯାେଷଫଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲା; ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଯାହା କେଲ, େସହ ିସକଳର କତ୍ତର୍ା େସ େହେଲ।
23 କାରାରକ୍ଷକ େଯାେଷଫଙ୍କର ହସ୍ତଗତ େକୗଣସ ିବଷିୟେର ଦୃଷି୍ଟପାତ
କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ ଥିେଲ; ପୁଣ,ି େସ ଯାହା
କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ସଦି୍ଧ କେଲ।

ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ

ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଉତ୍ତାେର ମିସ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର
ବାହକ ଓ ସୂପକାର ଆପଣାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମିସ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର
ପ୍ରତକୂିଳେର ଅପରାଧ କେଲ। 2 ତହିଁେର ଫାେରା ଆପଣାର

ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ପ୍ରଧାନ ସୂପକାର ଏହ ିଦୁଇ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ
େହେଲ, 3 ଆଉ ରକ୍ଷକ େସୖନ୍ୟାଧିପତରି େଯଉଁ ବନ୍ଦୀ ଗହୃେର େଯାେଷଫ
ବନ୍ଦୀ ଥିେଲ, େସଠାେର େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିେଲ। 4 ତହିଁେର
ରକ୍ଷକ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିେଯାେଷଫଙ୍କର ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରେନ୍ତ,
େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର
େସମାେନ କିଛଦିନି କାରାଗାରେର ରହେିଲ। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମିସ୍ରୀୟ
ରାଜାଙ୍କର େସହ ିକାରାବଦ୍ଧ ପାନପାତ୍ରବାହକ ଓ ସୂପକାର ଦୁଇଜଣ ଏକ
ରାତି୍ରେର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଥର୍ବଶିିଷ୍ଟ ଦୁଇ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେଲ। 6 ତହିଁେର
େଯାେଷଫ ପ୍ରଭାତେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବିା େବେଳ େସମାନଙୁ୍କ
ବଷିଣ୍ଣ େଦଖିେଲ। 7 ତହୁଁ ଫାେରାଙ୍କର େଯଉଁ ଭୃତ୍ୟମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି
ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁର କାରାଗାରେର ବନ୍ଦ ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େସ ପଚାରିେଲ,
“ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖ ବଷିଣ୍ଣ କାହିଁକି ?” 8 େସମାେନ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛୁ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଅଥର୍ କରିବାକୁ େକହ ିନାହିଁ।”
େତେବ େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଅଥର୍ର ଜ୍ଞାନ କି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଅଧୀନ ନୁେହଁ ? ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ େମାେତ କୁହ।”
9 ତହୁଁ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଆପଣା ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ପ୍ରକାଶ
କରି କହଲିା, “େଦଖ, େଗାଟଏି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା,
10 େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ତନି ିଶାଖା ଥିଲା, ପୁଣ,ି ତାହା ପଲ୍ଲ ବତି ହୁଅେନ୍ତ,
ତହିଁେର ଫୁଲ ଫୁଟଲିା, ଆଉ ସକଳ େପଣ୍ଡାେର େପନ୍ଥା େପନ୍ଥା ଅଙୁ୍ଗର
ପାଚଲିା। 11 େସେତେବେଳ େମା’ ହସ୍ତେର ଫାେରାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ଥିବାରୁ
େସହ ିପାତ୍ରେର ମୁଁ େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େଘନ ିଚପିୁଡ଼ ିଫାେରାଙ୍କର ହସ୍ତେର
େସହ ିପାତ୍ର େଦଲ।ି” 12 ତହିଁେର େଯାେଷଫ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଏଥିର
ଅଥର୍ ଏହ;ି େସହ ିତନି ିଶାଖାେର ତନି ିଦନି ବୁଝାଏ।” 13 ତନି ିଦନି
ମଧ୍ୟେର ଫାେରା ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ନଜି ପଦେର ପୁନବର୍ାର
ନଯିୁକ୍ତ କରିେବ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ପୂବର୍ପରି ପାନପାତ୍ର ବାହକ େହାଇ
ପୁନବର୍ାର ଫାେରାଙ୍କର ହସ୍ତେର ପାନପାତ୍ର େଦବ। 14 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ
େହେଲ, େମାେତ ସ୍ମରଣ କରିବ, ପୁଣ,ି େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କରି ଫାେରାଙ୍କ
ଛାମୁେର େମା’ ବଷିୟ କହ ିେମାେତ ଏହ ିକାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ।
15 କାରଣ ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ େଦଶରୁ େଲାକମାେନ େମାେତ ନତିାନ୍ତ େଚାରି
କରି ଆଣଅିଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି ଏହ ିସ୍ଥାନେର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛ ିକରି ନାହିଁ, ତଥାପି
େସମାେନ େମାେତ ଏହ ିକାରାକୂପେର ବନ୍ଦ କରିଅଛନି୍ତ। 16 ତହିଁେର େସ

ଉତ୍ତମ ଅଥର୍ କେଲ, ପ୍ରଧାନ ସୂପକାର ଏହା େଦଖି େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହଲିା,
“ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛ;ି େଦଖ, େମା’ ମସ୍ତକ ଉପେର ଶୁକ୍ଳ  ପିଷ୍ଟକର
ତେିନାଟ ିଡାଲା। 17 ସବର୍ଉପର ଡାଲାେର ଫାେରାଙ୍କର େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ
ନାନା ପ୍ରକାର ପକ୍ୱ ାନ୍ନ  ଥିଲା; ଆଉ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସ ିେମାର ମସ୍ତକେର ଥିବା
ଡାଲାରୁ ତାହା େଘନ ିଖାଇେଲ।” 18 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ ଉତ୍ତର
କେଲ, “ଏଥିର ଅଥର୍ ଏହ,ି େସହ ିତନି ିଡାଲାେର ତନି ିଦନି ବୁଝାଏ।”
19 ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ଫାେରା ତୁମ୍ଭ ଶରୀରରୁ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ
ବୃକ୍ଷ ଉପେର ଟଙ୍ଗାଇେବ, ପୁଣ,ି ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସ ିତୁମ୍ଭ ଗାତ୍ରରୁ ତୁମ୍ଭ ମାଂସ
ଖାଇେବ। 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୃତୀୟ ଦନିେର ଫାେରାଙ୍କର ଜନ୍ମଦନି ଉପସି୍ଥତ
େହବାରୁ େସ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
ତହିଁେର େସ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର
ବାହକର ଓ ପ୍ରଧାନ ସୂପକାରର ମସ୍ତକ ଉଠାଇେଲ। 21 ପୁଣ,ି
େଯାେଷଫଙ୍କର କଥିତ ଅଥର୍ାନୁସାେର ଫାେରା ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହାକକୁ
ତାହାର ନଜି ପଦେର ପୁନବର୍ାର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ; ତହିଁେର େସ ଫାେରାଙ୍କର
ହସ୍ତେର ପାନପାତ୍ର େଦବାକୁ ଲାଗିଲା। 22 ମାତ୍ର େସ ପ୍ରଧାନ ସୂପକାରକୁ
ବୃକ୍ଷେର ଟଙ୍ଗାଇେଲ; 23 ତଥାପି, ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ରବାହକ େଯାେଷଫଙୁ୍କ
ସ୍ମରଣ କଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙୁ୍କ ପାେସାରି ଗଲା।

େଯାେଷଫଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ େଶଷେର ଫାେରା ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନ
େଦଖିେଲ; େଦଖ, େସ ନୀଳ ନଦୀ କୂଳେର ଠିଆ
େହାଇଅଛନି୍ତ। 2 ଆଉ େଦଖ, ନଦୀ ଭତିରୁ ସାେତାଟ ିହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ

ସୁନ୍ଦର େଗାରୁ ଉଠି ନଳ-ତୃଣ ମଧ୍ୟେର ଚରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 3 େସମାନଙ୍କ
ଉତ୍ତାେର େଦଖ, ଅନ୍ୟ ସାତୁଟା କୃଶ ଓ କୁତ୍ସତି େଗାରୁ ନଦୀରୁ ଉଠି ନଦୀ
ତଟେର େସହ ିେଗାରୁମାନଙ୍କ ପାଖେର ଠିଆ େହେଲ। 4 ତହିଁେର େସହି
ଦୁବର୍ଳ ଓ କୁତ୍ସତି େଗାରୁ େସହ ିସାେତାଟ ିହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର େଗାରୁଙୁ୍କ ଖାଇ
ପକାଇେଲ। ଏପରି ସମୟେର ଫାେରାଙ୍କର ନଦି୍ର ା ଭଙ୍ଗ େହଲା। 5 ତହିଁ
ଉତ୍ତାେର େସ ନଦିି୍ର ତ େହାଇ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେଲ; େଗାଟଏି
େଡମ୍ଫେର ସାେତାଟ ିପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିଷା ବାହାରିଲା। 6 େସମାନଙ୍କ
ଉତ୍ତାେର ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁେର ଶୁଷ୍କ ଆଉ ସାତୁଟା କ୍ଷୀଣ ଶିଷା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା।
7 ପୁଣ,ି େସହ ିସାତୁଟା କ୍ଷୀଣ ଶିଷା ଏହ ିସାେତାଟ ିପରିପୁଷ୍ଟ ଓ ପୂଣ୍ଣର୍
ଶିଷାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଏପରି ସମୟେର ଫାେରାଙ୍କର ନଦି୍ର ା ଭଙ୍ଗ ହୁଅେନ୍ତ,
ସ୍ୱପ୍ନମାତ୍ର ଜ୍ଞାତ େହଲା। 8 ପୁଣ,ି ପ୍ରଭାତେର ତାଙ୍କର ମନ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହଲା,
ତହୁଁ େସ େଲାକ ପଠାଇ ମିସର େଦଶୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞ ଓ ପଣ୍ଡତି ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଡକାଇେଲ; ମାତ୍ର ଫାେରା େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା
କହେନ୍ତ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଫାେରାଙୁ୍କ ତହିଁର ଅଥର୍ କହ ିପାରିେଲ
ନାହିଁ। 9 େସେତେବେଳ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ରବାହକ ଫାେରାଙ୍କ ଛାମୁେର
ନେିବଦନ କଲା, ଆଜି ମୁଁ ନଜି ଅପରାଧ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛ।ି 10 ଫାେରା
ଆପଣା ଦାସ େମା’ ପ୍ରତ ିଓ ପ୍ରଧାନ ସୂପକାର ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷକ େସୖନ୍ୟାଧିପତରି କାରାଗାରେର ବନ୍ଦ କରି ରଖି ଥିେଲ।
11 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ଦୁେହଁ ଏକ ରାତି୍ରେର ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଲୁ; ପୁଣ,ି ଦୁହିଁଙ୍କ
ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଥର୍ େହଲା। 12 େସଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ରକ୍ଷକ େସୖନ୍ୟାଧିପତରି ଦାସ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟ ଯୁବା ଥିଲା; ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହେନ୍ତ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତହିଁର ଅଥର୍ କହଲିା,
“ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣର ସ୍ୱପ୍ନାନୁସାେର ଅଥର୍ କହଲିା। 13 ତହିଁେର େସ ଆମ୍ଭ
ଦୁହିଁଙୁ୍କ େଯରୂପ ଅଥର୍ କହଥିିଲା, ତଦ୍ରୂ ପ ଘଟଲିା; ମୁଁ ପୂବର୍ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ
େହଲ ିଓ େସ ଫାଶୀ ପାଇଲା।” 14 େସେତେବେଳ ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ
ଡକାଇ ପଠାେନ୍ତ, େଲାକମାେନ କାରାଗାରରୁ ତାଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆଣେିଲ; େସ
େକ୍ଷୗରକମର୍ କରି ଓ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ଫାେରାଙ୍କ ଛାମୁେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ। 15 ତହୁଁ ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ େଗାଟଏି ସ୍ୱପ୍ନ
େଦଖିଅଛୁ, େକହ ିତହିଁର ଅଥର୍ କରି ପାରୁ ନାହାନି୍ତ ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ବଷିୟେର ଶୁଣଅିଛୁ, େଯ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣେିଲ, ତହିଁର ଅଥର୍ କରି ପାର।”
16 ତହିଁେର େଯାେଷଫ କହେିଲ, “ତାହା େମାହର ଆୟତ୍ତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ପରେମଶ୍ୱର ଫାେରାଙୁ୍କ ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ତର େଦେବ।” 17 ତହୁଁ ଫାେରା
େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନେର, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ନଦୀ ତଟେର ଠିଆ
େହାଇଥିଲୁ।” 18 ତହିଁେର ନଦୀ ଭତିରୁ ସାେତାଟ ିହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର େଗାରୁ
ଉଠି ନଳ-ତୃଣ ମଧ୍ୟେର ଚରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 19 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାନଙ୍କ
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ଉତ୍ତାେର ଆଉ ସାତୁଟା ଦୁବର୍ଳ ଅତ ିକୁତ୍ସତି ଓ କୃଶାଙ୍ଗ େଗାରୁ ଉଠି
ଆସେିଲ; ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପରି କୁତ୍ସତି େଗାରୁ ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର
କଦାପି େଦଖି ନାହୁଁ। 20 ପୁଣ,ି େସହ ିକ୍ଷୀଣ କୁତ୍ସତି େଗାରୁ ପୂବର୍ର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ
େସହ ିସାେତାଟ ିେଗାରୁଙୁ୍କ ଖାଇ ପକାଇେଲ। 21 ମାତ୍ର ଖାଇଲା ଉତ୍ତାେର
େସମାନଙ୍କ େପଟ ଖାଇଲା ପରି ଜଣାଗଲା ନାହିଁ; େସମାେନ ପୂବର୍ ପରି
କୁତ୍ସତି ରହେିଲ। ଏପରି ସମୟେର ଆମ୍ଭର ନଦି୍ର ା ଭଙ୍ଗ େହଲା।
22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନେର େଦଖିଲୁ େଯ, େଦଖ, େଗାଟଏି ଶଣ୍ଢାେର
ସାେତାଟ ିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିଷା ବାହାରିଲା। 23 ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ପୂବର୍ୀୟ
ବାୟୁେର ଶୁଷ୍କ, କ୍ଷୀଣ ଓ ମ୍ଳାନ ସାତୁଟା ଶିଷା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା। 24 ପୁଣ,ି
େସହ ିକ୍ଷୀଣ ଶିଷା, େସହ ିଉତ୍ତମ ସାତ ଶିଷାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନ
ଆେମ୍ଭ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ କହଲୁି, ମାତ୍ର େକହ ିଏଥିର ଅଥର୍ ଆମ୍ଭକୁ କହି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 25 େତେବ େଯାେଷଫ ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଫାେରାଙ୍କର
ସ୍ୱପ୍ନ ଏକ; ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, ତାହା ଫାେରାଙ୍କ ପ୍ରତି
ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ।” 26 େସହ ିସାେତାଟ ିଉତ୍ତମ େଗାରୁ ସାତ ବଷର୍
ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣ,ି େସହ ିସାେତାଟ ିଉତ୍ତମ ଶିଷା ମଧ୍ୟ ସାତ ବଷର୍ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱପ୍ନ
ଏକମାତ୍ର। 27 ତହିଁ ପଶ୍ଚାତ୍ ଉତ୍ଥିତ େସହ ିସାତୁଟା କ୍ଷୀଣ କୁତ୍ସତି େଗାରୁ
ସାତ ବଷର୍ ସ୍ୱରୂପ; ଆଉ ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁେର ଶୁଷ୍କ ସାତୁଟା ଶିଷା ମଧ୍ୟ
ଦୁଭିର୍କ୍ଷର ସାତ ବଷର୍ ସ୍ୱରୂପ। 28 ମୁଁ ଫାେରାଙୁ୍କ କହଅିଛ-ିପରେମଶ୍ୱର ଯାହା
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, ତାହା ଫାେରାଙୁ୍କ େଦଖାଇଛନି୍ତ। 29 େଦଖନୁ୍ତ, ସମସ୍ତ
ମିସର େଦଶେର ସାତ ବଷର୍ ମହା ସୁଭକି୍ଷ ଆସୁଅଛ।ି 30 ତହିଁ ପେଛ ସାତ
ବଷର୍ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ବି; ସମସ୍ତ ସୁଭକି୍ଷ ମିସର େଦଶରୁ ବସି୍ମୃତ େହବ; ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। 31 ପୁଣ,ି ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସକାଶୁ େଦଶେର
ସୁଭକି୍ଷ ଜଣା ପଡ଼ବି ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ଅତ ିଭାରୀ େହବ। 32 ଫାେରା
ଦୁଇଥର ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିବାର ଭାବ ଏହ ିେଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା
ନଶିି୍ଚତ େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇେବ।
33 ଏଥିପାଇଁ ଏେବ ଫାେରା ଜେଣ ବୁଦି୍ଧମାନ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ େଦଖି ମିସର
େଦଶ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କରନୁ୍ତ। 34 ଫାେରା ଏହା କରନୁ୍ତ, ଆଉ େଦଶେର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ନଯିୁକ୍ତ କରି ସାତ ବଷର୍ ସୁଭକି୍ଷ ସମୟେର ମିସର େଦଶରୁ
ଶସ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ। 35 ଅଥର୍ାତ୍, େସମାେନ େସହ ିଆଗାମୀ
ଉତ୍ତମ ବଷର୍ର ସବୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି ପ୍ରତ ିନଗରେର ଖାଦ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ଫାେରାଙ୍କ ହସ୍ତାଧୀନେର ଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ।
36 ଏହରୂିେପ ମିସର େଦଶେର ଭବଷି୍ୟତ ଦୁଭିର୍କ୍ଷର ସାତ ବଷର୍ ନମିେନ୍ତ
େଦଶର ନବିର୍ାହାେଥର୍ େସହ ିଭକ୍ଷ୍ୟ ସଞ୍ଚତି ଥିେଲ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହବ ନାହିଁ।

ମିସରର ଶାସକ େଯାେଷଫ

37 େସେତେବେଳ ଫାେରାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଏହି
କଥା ଉତ୍ତମ େବାଧ େହଲା। 38 ତହିଁେର ଫାେରା ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ କି ଏହାଙ୍କ ପରି ପୁରୁଷ ଆଉ ପାଇ ପାରିବା ?
ଏହାଙ୍କଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛନି୍ତ।” 39 ତହୁଁ ଫାେରା
େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଏସମସ୍ତ ଜଣାଇଛନି୍ତ , ଏଣୁ
ତୁମ୍ଭ ପରି ବୁଦି୍ଧମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ େକହ ିନାହିଁ; 40 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ
ହୁଅ; ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶିେରାଧାଯର୍୍ୟ କରିେବ, େକବଳ
ସଂିହାସନେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବଡ଼ ଥିବା।” 41 ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ
ଆହୁରି କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶ ଉପେର
ନଯିୁକ୍ତ କଲୁ।” 42 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଫାେରା ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ନଜି ସନ୍ତକ-
ଅଙୁ୍ଗରୀୟ କାଢ଼ ିେଯାେଷଫଙ୍କ ହସ୍ତେର େଦଇ ତାଙୁ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କ
ଗଳାେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ହାର େଦେଲ। 43 ପୁଣ,ି ତାଙୁ୍କ ଆପଣା ଦି୍ୱ ତୀୟ ରଥେର
ଆେରାହଣ କରାଇେଲ; ଆଉ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ଆେଗ ଆେଗ ଆଣ୍ଠୁ
ପାତ ଆଣୁ୍ଠ ପାତ େବାଲ ିେଘାଷଣା କେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ ତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ
ମିସର େଦଶ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 44 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଫାେରା
େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଫାେରା ଅଟୁ, ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ବନୁି
ସମସ୍ତ ମିସର େଦଶେର େକୗଣସ ିେଲାକ ହାତ େଗାଡ଼ ଉଠାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ।” 45 ପୁଣ,ି ଫାେରା େଯାେଷଫଙ୍କର ନାମ ସାଫନତ୍-ପାେନହ
ରଖିେଲ; ପୁଣ,ି ଓନ୍ ନଗର ନବିାସୀ େପାଟୀେଫର ନାମକ ଯାଜକର
ଆସନତ୍ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ସହତି ତାଙ୍କର ବବିାହ େଦେଲ। ଏଥିଉତ୍ତାେର
େଯାେଷଫ ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

46 େଯାେଷଫ ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସ ସମୟେର ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା ଫାେରାଙ୍କ
ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ; ତାହାପେର େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ମିସର େଦଶର ସବର୍ତ୍ର ଭ୍ରମଣ କେଲ। 47 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହି
ସୁଭକି୍ଷର ସାତ ବଷର୍ ଭୂମିେର ଅପାର ଅପାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା।
48 େଯାେଷଫ େସହ ିସାତ ବଷର୍େର ମିସର େଦଶେର ଉତ୍ପନ୍ନ  ସକଳ ଶସ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତ ିନଗରେର ସଞ୍ଚୟ କେଲ; ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗରର
ଚାରିଆଡ଼ ଭୂମିେର େଯେତ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା, ତାହା ସବୁ େସହ ିେସହି
ନଗରେର ସଞ୍ଚୟ କେଲ। 49 ଏହ ିପ୍ରକାେର େଯାେଷଫ ସମୁଦ୍ର ର ବାଲି
ପରି ଏେତ ବହୁଳ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କେଲ େଯ, ତାହା ଆଉ ମାପିେଲ ନାହିଁ;
କାରଣ ତାହା ଅପରିେମୟ ଥିଲା। 50 ଆଉ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ବଷର୍ ପୂବର୍େର
େଯାେଷଫଙ୍କର ଦୁଇପୁତ୍ର ଜାତ େହାଇଥିେଲ, ଓନ୍ ନଗର ନବିାସୀ
େପାଟୀେଫର ଯାଜକର ଆସନତ୍ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା େସମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  କରିଥିଲା।
51 ତହିଁେର େଯାେଷଫ େଜ୍ୟଷ୍ଠର ନାମ ମନଃଶି ରଖିେଲ, କାରଣ େସ
କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ସମସ୍ତ େକ୍ଳଶର ଓ ନଜି ପିତୃଗହୃର ବସି୍ମୃତି
ଜନ୍ମ ାଇ ଅଛନି୍ତ।” 52 ପୁଣ,ି ଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମ ଇଫ୍ର ୟିମ ରଖିେଲ,
କାରଣ େସ କହେିଲ, “େମାହର ଦୁଃଖେଭାଗର େଦଶେର ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ ଫଳବାନ କରିଅଛନି୍ତ।” 53 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମିସର େଦଶେର ଘଟତି
ସୁଭକି୍ଷର ସାତ ବଷର୍ େଶଷ େହଲା। 54 ପୁଣ,ି େଯାେଷଫଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ଦୁଭିର୍କ୍ଷର ସାତ ବଷର୍ର ଆରମ୍ଭ େହଲା; ତହିଁେର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଦଶେର
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଲିା, ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର ଆହାର ଥିଲା। 55 ପୁଣ,ି
ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼େନ୍ତ, ପ୍ରଜାମାେନ ଆହାର ନମିେନ୍ତ
ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟେର ଡକା ପକାଇେଲ; ତହିଁେର ଫାେରା ସମସ୍ତ ମିସ୍ରୀୟ
େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯାେଷଫ ନକିଟକୁ ଯାଅ; େସ ଯାହା
କହନି୍ତ , ତାହା କର। 56 େସେତେବେଳ ସବର୍େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ହୁଅେନ୍ତ,
େଯାେଷଫ ସବୁ ସ୍ଥାନର େଗାଲା ଫିଟାଇ ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ଶସ୍ୟ ବକି୍ରୟ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ତଥାପି ମିସର େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପ୍ରବଳ େହଲା।
57 ପୁଣ,ି ସବର୍େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ମିସର େଦଶେର ଶସ୍ୟ କିଣବିା ପାଇଁ
େଯାେଷଫଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। େଯେହତୁ ସବୁ େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପ୍ରବଳ
ଥିଲା।

େଯାେଷଫଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ମିସରକୁ ଯାତ୍ରା

ଆଉ ମିସର େଦଶେର ଶସ୍ୟ ଅଛ,ି ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିଯାକୁବ
ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ପରସ୍ପର
ପ୍ରତ ିଅନାଇ ରହୁଅଛ ?” 2 େସ ଆହୁରି କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ

ଶୁଣଲି,ି ମିସର େଦଶେର ଶସ୍ୟ ଅଛ;ି ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଶସ୍ୟ କିଣ ିଆଣ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ନ ମରି
ବଞ୍ଚବିା।” 3 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫଙ୍କର ଦଶ ଭ୍ର ାତା ଶସ୍ୟ କିଣବିା
ନମିେନ୍ତ ମିସର େଦଶକୁ ଗେଲ। 4 ମାତ୍ର ଯାକୁବ େଯାେଷଫଙ୍କର ସେହାଦର
ବନି୍ୟାମୀନ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ପଠାଇେଲ ନାହିଁ; କାରଣ େସ
କହେିଲ, “େକଜାଣ ିଅବା ଏହାକୁ ବପିତି୍ତ ଘେଟ।” 5 େସେତେବେଳ
େସଠାକୁ ଯିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଶସ୍ୟ
କିଣବିା ନମିେନ୍ତ ଗେଲ; େଯେହତୁ କିଣାନ େଦଶେର ମଧ୍ୟ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଥିଲା।
6 େସହ ିସମୟେର େଯାେଷଫ େସହ ିେଦଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େହବାରୁ େଦଶୀୟ
େଲାକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଶସ୍ୟ ବକି୍ରୟ କରୁଥିେଲ; ତହିଁେର େଯାେଷଫଙ୍କର
ଭ୍ରାତୃଗଣ ଆସ ିତାଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 7 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ
ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଦଖି ଚହି୍ନେିଲ, ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ଅପରିଚତି
େଲାକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରି କଟୁ କଥାେର କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛ ?” େସମାେନ କହେିଲ, “କିଣାନ େଦଶରୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ
କିଣବିାକୁ ଆସଅିଛୁ।” 8 ମାତ୍ର େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନେିଲ
େହଁ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। 9 ତହୁଁ େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର େଯ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଥିେଲ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଚାର େଲାକ; େଦଶର ଛଦି୍ର  ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସଅିଛ।” 10 େସମାେନ କହେିଲ, “ନା ପ୍ରଭୁ, ତାହା ନୁେହଁ,
ଆପଣଙ୍କର ଏହ ିଦାସମାେନ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ କିଣବିାକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ।”
11 ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତର ପୁତ୍ର, ଆେମ୍ଭମାେନ ସେଚ୍ଚାଟ
େଲାକ, ଆପଣଙ୍କ ଏହ ିଦାସମାେନ େଚାର ନୁହଁନି୍ତ। 12 େତେବ େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନା, ନା, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶର ଛଦି୍ର  ଅନୁସନ୍ଧାନ
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କରିବାକୁ ଆସଅିଛ।” 13 େସମାେନ କହେିଲ, “ଆପଣଙ୍କର ଏହି
ଦାସମାେନ ଦ୍ୱ ାଦଶ ଭ୍ର ାତା, କିଣାନ େଦଶ ନବିାସୀ ଜଣକର ପୁତ୍ର; ଆଉ
େଦଖନୁ୍ତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କନଷି୍ଠ ଭ୍ର ାତା ପିତା ନକିଟେର ଅଛ,ି ପୁଣ,ି ଜେଣ
ନାହିଁ।” 14 ତହୁଁ େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଚାର େବାଲ ିଯାହା କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ।” 15 ଏହା
ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ; ଆେମ୍ଭ ଫାେରାର ଆୟୁର ଶପଥ
କରି କହୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କନଷି୍ଠ ଭ୍ର ାତା ଏଠାକୁ ନ ଆସେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାରୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 16 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ
ପଠାଅ, େସ ତୁମ୍ଭ ଭାଇକୁ ଆଣୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନ୍ଦୀ ଥାଅ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
କଥା ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା େହେଲ ଜଣାଯିବ; େନାହେିଲ ଆେମ୍ଭ
ଫାେରାର ଆୟୁର ଶପଥ କରି କହୁଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବଶ୍ୟ େଚାର ଅଟ।
17 ତହୁଁ େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ ତନି ିଦନି କାରାଗାରେର ବନ୍ଦ କରି
ରଖିେଲ। 18 ପୁଣ,ି ତୃତୀୟ ଦନିେର େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର ଭୟ ଅଛ;ି ଏଣୁ ଏହ ିକମର୍ କର, ତହିଁେର
ବଞ୍ଚବି। 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିସେଚ୍ଚାଟ େଲାକ, େତେବ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ
ଏକ ଭାଇକୁ ଏହ ିକାରାଗାରେର ବନ୍ଦ ରଖି ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହତୁ ଗହୃକୁ ଶସ୍ୟ
େଘନଯିାଅ। 20 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ସାନ ଭାଇଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ
ଆଣ, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ସପ୍ରମାଣ େହେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମରିବ
ନାହିଁ।” ତହୁଁ େସମାେନ େସହ ିପ୍ରକାର କେଲ। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ
ପରସ୍ପର କୁହାକୁହ ିେହେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଭାଇ ବଷିୟେର ନଶି୍ଚୟ
ଅପରାଧୀ ଅଟୁ; େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିତ ିକରିବା େବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାହା ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାକୁଳତା େଦଖିେଲ େହଁ ତାହା ଶୁଣଲୁି ନାହିଁ, େତଣୁକରି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିବପିତି୍ତ ଘଟଅିଛ।ି 22 େସେତେବେଳ ରୁେବନ୍ େସମାନଙୁ୍କ
କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିବାଳକ ବଷିୟେର ପାପ କର ନାହିଁ, ଏହି
କଥା କି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହ ିନାହିଁ ? ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଲି ନାହିଁ;
ଏନମିେନ୍ତ େଦଖ, ଏେବ ତାହାର ରକ୍ତର ପରିେଶାଧ ନଆି ଯାଉଅଛ।ି”
23 ମାତ୍ର େଯାେଷଫ େଯ େସମାନଙ୍କ କଥାବାତ୍ତର୍ା ବୁଝେିଲ, ଏହା େସମାେନ
ଜାଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ଦି୍ୱ ଭାଷୀ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ସହତି କଥା
କହୁଥିେଲ; 24 “ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଯାଇ କ୍ରନ୍ଦନ
କେଲ; ପୁନବର୍ାର ଆସ ିେସମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଶିମୀେୟାନକୁ ଧରି େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ବାନି୍ଧେଲ।”

େଯାେଷଫଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର କିଣାନକୁ ଯାତ୍ରା

25 ତହୁଁ େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କ ପାତ୍ରେର ଶସ୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜଣର ପଟେର ଟଙ୍କା େଫରାଇ େଦବାକୁ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପାେଥୟ ଦ୍ରବ୍ୟ
େଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ତହିଁେର ତଦ୍ରୂ ପ କରାଗଲା, 26 ତହୁଁ େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଗଧ ଉପେର ଶସ୍ୟ ଲଦ ିେସଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ।
27 ମାତ୍ର ଉତ୍ତରିବା ସ୍ଥାନେର ଜେଣ ଗଧକୁ ଆହାର େଦବା ନମିେନ୍ତ ପଟ
ଫିଟାେନ୍ତ, ଆପଣା ଟଙ୍କା େଦଖିଲା; କାରଣ ପଟ ମୁହଁେର ଟଙ୍କା ଥିଲା।
28 ତହିଁେର େସ ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “େମାହର ଟଙ୍କା େଫରି ଆସଅିଛ;ି
ଏହ ିେଦଖ, ତାହା େମା’ ପଟେର ଅଛ।ି” ଏଣୁ େସମାନଙ୍କର ହଂସା
ଉଡ଼ଗିଲା, ଆଉ େସମାେନ କମି୍ପତ େହାଇ ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିଅନାଇ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିଏ କି କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ ?”
29 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ କିଣାନ େଦଶେର ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା ଘଟଥିିଲା,
ତାହା ସବୁ ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହେିଲ, 30 “େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ େସହ ିେଦଶର
କତ୍ତର୍ା, େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଶର େଚାର ଜ୍ଞାନ କରି କଟୁ କଥା କହଲିା।”
31 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ କହଲୁି, “ଆେମ୍ଭମାେନ ସେଚ୍ଚାଟ େଲାକ,
େଚାର େନାହୁଁ, 32 ଆେମ୍ଭମାେନ ବାର ଭାଇ, ସମେସ୍ତ ଏକ ପିତାଙ୍କର
ସନ୍ତାନ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି କିଣାନ େଦଶେର ପିତାଙ୍କ
ନକିଟେର ଆଉ ଏକ ସାନ ଭାଇ ଅଛ।ି” 33 େସେତେବେଳ େଦଶର କତ୍ତର୍ା
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏହା କେଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବଶି୍ୱାସ୍ୟ େଲାକ େବାଲ ିବୁଝ ିପାରିବା; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଏକ
ଭାଇକୁ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ରଖି ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗହୃର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହତୁ ଶସ୍ୟ
େଘନ ିଯାଅ। 34 ପୁଣ,ି ଆପଣାମାନଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ସେଚ୍ଚାଟ େଲାକ, େଚାର ନୁହଁ, ଏହା ବୁଝବିା;
ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରି େଦବା, ପୁଣ,ି

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ େଦଶେର ବାଣଜି୍ୟ କରି ପାରିବ।” 35 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ପଟ ଖାଲ ିକରେନ୍ତ, ପ୍ରତଜିଣ ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଭତିରୁ
ଟଙ୍କାପୁଡ଼ଆି ପାଇେଲ। େତେବ େସହ ିସବୁ ଟଙ୍କାର ମୁଣା େଦଖି, େସମାେନ
ଓ େସମାନଙ୍କ ପିତା ଭୀତ େହେଲ। 36 ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ପିତା ଯାକୁବ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ପୁତ୍ରହୀନ କରୁଅଛ; େଯାେଷଫ ନାହିଁ,
ଶିମୀେୟାନ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ବନି୍ୟାମୀନ୍କୁ ମଧ୍ୟ େଘନଯିିବାକୁ ପାଞ୍ଚଅୁଛ,
ଏହସିବୁ ସନିା େମାହର ପ୍ରତକୂିଳ େହଉଅଛ।ି” 37 ତହିଁେର ରୁେବନ୍ ପିତାଙୁ୍କ
କହଲିା, “ମୁଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ତାକୁ ନ ଆେଣ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାର
ଦୁଇ ପୁଅଙୁ୍କ ବଧ କରିବ; େମା’ ହସ୍ତେର ତାକୁ ସମପର୍ଣ କର; ମୁଁ ତାକୁ
ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆଣ ିେଦବ।ି” 38 େତେବ େସ କହେିଲ, “େମା’
ପୁଅ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯିବ ନାହିଁ, ତାହାର ସେହାଦର ମରିଅଛ,ି େସ ହିଁ
େକବଳ ଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ପଥେର ଯାଉଅଛ, ତହିଁେର ଏହାକୁ ଯଦି
େକୗଣସ ିବପିଦ ଘଟବି, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଶାକେର ଏହ ିପକ୍ୱ
େକଶେର କବରକୁ ପଠାଇବ।”

େଯାେଷଫଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ସହ ମିସର ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

ଏହ ିସମୟେର ମଧ୍ୟ େଦଶେର ଅତଶିୟ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଥିଲା।
2 ଏଥିନମିେନ୍ତ େସମାେନ ମିସର େଦଶରୁ େଯଉଁ ଶସ୍ୟ
ଆଣଥିିେଲ, େସହ ିସବୁ ସମାପ୍ତ େହବାରୁ େସମାନଙ୍କ ପିତା

େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁନବର୍ାର ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
କିଛ ିଶସ୍ୟ କିଣ ିଆଣ।” 3 ତହିଁେର ଯିହୁଦା ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “େସ ବ୍ୟକି୍ତ
ଦୃଢ଼ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହଅିଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ନ
ଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ମୁଖ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ। 4 ଏଣୁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇକୁ ସଙ୍ଗେର ପଠାଇବ, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ଶସ୍ୟ କିଣବିାକୁ ଯିବୁ। 5 ମାତ୍ର ଯଦ ିନ ପଠାଇବ, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଯିବୁ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ବ୍ୟକି୍ତ କହଅିଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗେର ନ ଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ମୁଖ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ।”
6 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭାଇ ଅଛ,ି ଏହା
େସହ ିମନୁଷ୍ୟକୁ କହ ିେମା’ ପ୍ରତ ିଏପରି କୁବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କଲ ?”
7 େସମାେନ କହେିଲ, “େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କ
ବଷିୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂେପ ପଚାରି କହଲିା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା କି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବଞ୍ଚଅିଛନି୍ତ ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଆଉ ଭାଇ ଅଛ ି? ଏଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ େସହି
କଥା ପ୍ରମାେଣ ଉତ୍ତର େଦଇଥିଲୁ; େସ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇଙୁ୍କ ଏଠାକୁ
ଆଣ େବାଲ ିକହବି, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ କିପ୍ରକାେର ଜାଣ ିପାରନୁ୍ତ ?”
8 ଯିହୁଦା ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ ଆହୁରି କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େସହି
ଯୁବାକୁ େମା’ ସଙ୍ଗେର ପଠାଇ ଦଅି; ଆେମ୍ଭମାେନ ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁ,
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଓ ବାଳକମାେନ, ସମେସ୍ତ ବଞ୍ଚବିା, ମରିବା
ନାହିଁ।” 9 ମୁଁ ତାହାର ଲଗା େହଲ,ି େମା’ ହସ୍ତରୁ ତାକୁ ବୁଝ ିେନବ; ମୁଁ
ଯଦ ିତାକୁ ଆଣ ିତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ନ ରେଖ, େତେବ େସହ ିେଦାଷ ସବର୍ଦା
େମା’ ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ। 10 ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏେତ ବଳିମ୍ୱ େହାଇ ନ
ଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ବାହୁଡ଼ ିଆସନୁ୍ତଣ।ି 11 ତହୁଁ
େସମାନଙ୍କ ପିତା ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିଏପରି ହୁଏ,
େତେବ େଗାଟଏି କମର୍ କର; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାତ୍ରେର ଏହି
େଦଶର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍, ଗଗୁ୍ଗଳୁ, ମଧୁ, ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଗନ୍ଧରସ,
େପସ୍ତା ଓ ବାଦାମ କିଛ ିକିଛ ିେଘନ ିେସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ େଭଟ ିଦଅି। 12 ପୁଣ,ି
ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତେର ଦି୍ୱ ଗଣୁ ଟଙ୍କା ନଅି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଟ-ମୁଖେର
େଯଉଁ ଟଙ୍କା େଫରି ଆସଅିଛ,ି ତାହା ମଧ୍ୟ ହସ୍ତେର େନଇ ଯାଅ; େକଜାଣି
ତାହା ଭୁଲ େହାଇଥିବ। 13 ପୁଣ,ି ଆପଣାମାନଙ୍କ ଭାଇଙୁ୍କ େଘନ ିଉଠି
ପୁନବର୍ାର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ନକିଟକୁ ଯାଅ। 14 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ନକିଟେର ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହପାତ୍ର କରନୁ୍ତ, େଯପରି
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଭାଇଙୁ୍କ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍କୁ ଛାଡ଼ ିେଦବ। ମାତ୍ର ଯଦି
େମାେତ ପୁତ୍ରହୀନ େହବାକୁ ହୁଏ, େତେବ ପୁତ୍ରହୀନ େହବ।ି” 15 ତହୁଁ
େସମାେନ େସହ ିେଭଟଦି୍ର ବ୍ୟ ଓ ଦି୍ୱ ଗଣୁ ଟଙ୍କା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍କୁ ସଙ୍ଗେର
େଘନ ିଯାତ୍ରା କରି ମିସର େଦଶେର େଯାେଷଫଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ।
16 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ବନି୍ୟାମୀନ୍କୁ େଦଖି
ଆପଣା ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ଗହୃକୁ େନଇ
ଯାଅ ଓ ପଶୁ ମାରି ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର; ଏମାେନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେର
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ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର େଭାଜନ କରିେବ।” 17 ଏଥିେର େସହ ିମନୁଷ୍ୟ
େଯାେଷଫଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କରି େସମାନଙୁ୍କ େଯାେଷଫଙ୍କ ଗହୃକୁ
େନଇଗଲା। 18 ପୁଣ,ି େଯାେଷଫଙ୍କ ଗହୃକୁ ନୀତ େହବାରୁ େସମାେନ ଭୀତ
େହାଇ ପରସ୍ପର କହେିଲ, “ପୂେବର୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଟେର େଯଉଁ ଟଙ୍କା େଫରି
ଯାଇଥିଲା, ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏଠାକୁ ଆଣଅିଛନି୍ତ; ଏେବ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ ିଆକ୍ରମଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ସବୁ େନଇ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାସ ପରି ରଖିବ।” 19 େତଣୁ େସମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ
ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଗହୃର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ତାହା ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା
କରି କହେିଲ, 20 “ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପୂେବର୍ ଶସ୍ୟ କିଣବିାକୁ ଆସଥିିଲୁ;
21 ପୁଣ,ି ଉତ୍ତରିବା ସ୍ଥାନେର ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଫିଟାଇ େଦଖିଲୁ େଯ,
ପ୍ରତ ିଜଣର ପଟ-ମୁଖେର ତାହାର ଟଙ୍କା, ଅଥର୍ାତ୍, ପୂଣ୍ଣର୍ େତୗଲ ଅନୁସାେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଛ;ି ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ହସ୍ତେର ପୁନବର୍ାର ଆଣଅିଛୁ।
22 ପୁଣ,ି ଶସ୍ୟ କିଣବିା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ଟଙ୍କା ଆଣଅିଛୁ; ମାତ୍ର
େସହ ିଟଙ୍କା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଟେର କିଏ ରଖିଥିଲା, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଜାଣି
ନାହୁଁ।” 23 ତହିଁେର େସ ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହଉ,
ଭୟ କର ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପୖତୃକ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗପୁ୍ତଧନ େଦଇ ଅଛନି୍ତ;
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା େମା’ ପାଖେର ଥିଲା।” ତହୁଁ େସ ଶିମୀେୟାନକୁ ବାହାର
କରି େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣଲିା। 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େସମାନଙୁ୍କ
େଯାେଷଫଙ୍କ ଗହୃ ଭତିରକୁ େନଇ ଜଳ ଦଅିେନ୍ତ, େସମାେନ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ
କେଲ; ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙ୍କ ଗଦ୍ଦର୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆହାର େଦଲା। 25 ଆଉ
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେର େଯାେଷଫ ଆସେିବ େବାଲ ିେସମାେନ େଭଟ ିଦ୍ର ବ୍ୟ
ସଜାଇେଲ; କାରଣ େସମାେନ େସଠାେର େଭାଜନ କରିେବ େବାଲି
ଶୁଣଥିିେଲ। 26 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ ଗହୃକୁ ଆସେନ୍ତ, େସମାେନ
ହସ୍ତସି୍ଥତ େଭଟ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ଆଣ ିତାଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଠ
ପ୍ରମାଣ କେଲ। 27 ତହୁଁ େଯାେଷଫ େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବାତ୍ତର୍ା ପଚାରି
କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା କି କୁଶଳେର ଅଛନି୍ତ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ
ବୃଦ୍ଧ େଲାକଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲ, େସ କି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚଅିଛନି୍ତ ?”
28 େସମାେନ କହେିଲ, “ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା କୁଶଳେର
ଅଛନି୍ତ , େସ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚଅିଛନି୍ତ। ତହୁଁ େସମାେନ ମସ୍ତକ ନତ କରି
ପ୍ରଣାମ କେଲ।” 29 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ ଅନାଇ ଆପଣା ସେହାଦର
ବନି୍ୟାମୀନ୍କୁ େଦଖି କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସାନ ଭାଇର କଥା
କହଥିିଲ, “େସ କି ଏହ ି?” ଆଉ େସ କହେିଲ, “େହ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର,
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କରନୁ୍ତ।” 30 ତହୁଁ ଭାଇ ପ୍ରତ ିେଯାେଷଫଙ୍କର
ଅନ୍ତଃକରଣ େସ୍ନହେର ଉତ୍ତପ୍ତ େହବାରୁ େସ ଶୀଘ୍ର େରାଦନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ
େଖାଜିେଲ; ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା େକାଠରିେର ପ୍ରେବଶ କରି େସଠାେର
େରାଦନ କେଲ। 31 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ବାହାରକୁ
ଆସେିଲ, ପୁଣ,ି ଆପଣାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପରିେବଷଣ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 32 ତହିଁେର ଭୃତ୍ୟମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ
ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ, ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଭାଜନକାରୀ ମିସ୍ରୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପୃଥକ ପୃଥକ ପରିେବଷଣ କେଲ, କାରଣ
ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନ କରିବାର ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନ
ଥିଲା; ତାହା ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଘୃଣତି କମର୍। 33 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ସ୍ଥାନେର ଓ କନଷି୍ଠ କନଷି୍ଠ
ସ୍ଥାନେର ବସେିଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ପରସ୍ପର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େବାଧ କେଲ।
34 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଉଠାଇ େସମାନଙୁ୍କ
ପରିେବଷଣ କରାଇେଲ; ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗରୁ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଭାଗ
ପାଞ୍ଚଗଣୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଥିେର େସମାେନ ପାନ କରି ତାଙ୍କ ସହତି ଆନନ୍ଦ
କେଲ।

ହଜିଲା ପାନପାତ୍ର

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ ଆପଣା ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
“ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପଟେର େଯେତ ଶସ୍ୟ ଧରଇ, େସେତ
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରି ଦଅି, ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକର ଟଙ୍କା ପ୍ରେତ୍ୟକର ପଟ

ମୁଖେର ରଖ। 2 ଆଉ କନଷି୍ଠ ପଟେର ତାହାର ଶସ୍ୟ କିଣବିା ଟଙ୍କା ସେଙ୍ଗ
ଆମ୍ଭ ତାଟଆି, େସ ରୂପା ତାଟଆି ରଖ।” ତହିଁେର େସ େଯାେଷଫଙ୍କ
କଥାନୁସାେର କଲା। 3 ଆଉ ପ୍ରଭାତ େହବା ମାେତ୍ର, େସମାେନ ଗଦ୍ଦର୍ଭ

ସହତି ବଦିାୟ ପାଇେଲ। 4 ପୁଣ,ି ନଗରରୁ ବାହାରି ବହୁତ ଦୂର ନ
ଯାଉଣୁ, େଯାେଷଫ ଆପଣା ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଉଠି େସହି
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ ିଯାଇ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଧରି କୁହ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପକାର ବଦେଳ କାହିଁକି ଅପକାର କଲ ? 5 ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ
ଯହିଁେର ପାନ କରନି୍ତ ଓ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଗଣକତା କରନି୍ତ , େସହ ିତାଟଆି କି ଏ
ନୁେହଁ ? ଏପରି କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦାଷ କରିଅଛ।”
6 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଧରି ଏହସିବୁ କଥା କହଲିା।
7 ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏପରି କଥା କହନି୍ତ
?” ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଏପରି କମର୍ କରିବା ଦୂେର ଥାଉ। 8 େଦଖନୁ୍ତ,
ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ମୁଖରୁ ଆର ଥର େଯଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲୁ; ତାହା
ଆେମ୍ଭମାେନ କିଣାନ େଦଶରୁ ପୁନବର୍ାର ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣଲୁି; େତେବ
କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃରୁ ରୂପା କି ସୁନା େଚାରି କରିବୁ ?
9 ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯାହାଠାରୁ ତାହା ମିେଳ, େସ ମରୁ,
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ େହବୁ। 10 ତହିଁେର େସ କହଲିା,
“ଭଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥାନୁସାେର େହଉ; ଯାହା ପାଖରୁ ତାହା ମିଳିବ, େସ
ଆମ୍ଭର ଦାସ େହବ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହେବ।” 11 ତହୁଁ
େସମାେନ େସହକି୍ଷଣ ିଭୂମିେର ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଉତ୍ତାରି ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଫିଟାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 12 େସ ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ
େଜ୍ୟଷ୍ଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନଷି୍ଠ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଖାଜି ଗଲା; ଆଉ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର
ପଟରୁ େସହ ିତାଟଆି ମିଳିଲା। 13 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିେଲ, ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଗଧ େବାଝାଇ କରି ନଗରକୁ
େଫରି ଗେଲ। 14 ଆଉ ଯିହୁଦା ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ େଯାେଷଫଙ୍କ
ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ; େଯାେଷଫ େସହ ିସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର
ଥିେଲ; ଏଣୁ େସମାେନ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଭୂମିେର ପଡ଼େିଲ। 15 େତେବ
େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ କିପରି କାଯର୍୍ୟ କଲ ?
ଆମ୍ଭ ପରି େଲାକ େଯ ଅବଶ୍ୟ ଗଣକତା କରି ପାରିବ, ଏହା କି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ ?” 16 ତହିଁେର ଯିହୁଦା କହଲିା, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଆଉ କି ଉତ୍ତର େଦବୁ ? ଆଉ କି କଥା କହବୁି ? ଅବା
କିପରି ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ କରିବୁ ? ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ
ଦାସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ; େଦଖନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ
ଯାହାଠାରୁ ତାଟଆି ମିଳିଅଛ ିେସ, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ
(ପ୍ରଭୁଙ୍କର) ଦାସ େହବୁ।” 17 ତହିଁେର େଯାେଷଫ କହେିଲ, “ଏପରି କମର୍
ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର େହଉ; ଯାହାଠାରୁ ତାଟଆି ମିଳିଅଛ,ି େସ ଆମ୍ଭର ଦାସ
େହବ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁଶଳେର ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଚାଲ ିଯାଅ।”

ଯିହୁଦାଙ୍କ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ପାଇଁ ଅଳି

18 ତହିଁେର ଯିହୁଦା ନକିଟକୁ ଯାଇ କହଲିା, “ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି
ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ପେଦ ନେିବଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି
େଦଉନୁ୍ତ ଓ ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତ ିଆପଣଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ନ େହଉ;
କାରଣ ଆପଣ ଫାେରାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।” 19 ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ
ପଚାରିଥିେଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା କିଅବା ଭାଇ ଅଛନି୍ତ କି ?”
20 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇଥିଲୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା
ଅଛନି୍ତ , େସ ବୃଦ୍ଧ େଲାକ; ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ଅଛ,ି
େସହ ିଜଣକ କନଷି୍ଠ; ମାତ୍ର ତାହାର ସେହାଦର ମରିଅଛ,ି େସହ ିେକବଳ
ତାହାର ମାତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ପୁତ୍ର; ଏଣୁ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ େସ୍ନହ କରନି୍ତ।
21 ଏଥିେର ଆପଣ ଏହ ିଦାସମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ଆମ୍ଭ
କତକିି ଆଣ, ଆେମ୍ଭ ତାକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର େଦଖିବା।” 22 େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହଥିିଲୁ, “େସ ଯୁବା ପିତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିପାରିବ ନାହିଁ; େସ ତାହାର
ପିତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଆସେିଲ, ପିତା ମରିଯିେବ।” 23 ତହିଁେର ଆପଣ ଏହି
ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର କନଷି୍ଠ ଭାଇ ନ ଆସେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ଆମ୍ଭ ମୁଖ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ।” 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େଯ େମା’ ପିତା, ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହାଇ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହସିବୁ କଥା କହଲୁି। 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁନବର୍ାର ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ କିଛ ିଭକ୍ଷ୍ୟ କିଣ ିଆଣ।” 26 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ କହଲୁି, “ଯାଇ
ପାରିବୁ ନାହିଁ; ଯଦ ିସାନ ଭାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିବ, େତେବ ଯାଇ
ପାରିବୁ; କାରଣ ସାନ ଭାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ନ ଥିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ
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େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ମୁଖ େଦଖି ପାରିବୁ ନାହିଁ।” 27 ତହିଁେର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
େଯ େମାହର ପିତା, େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ, ଆମ୍ଭର
େସହ ିଭାଯର୍୍ୟାଠାରୁ ଦୁଇଟ ିପୁତ୍ର େହାଇଥିେଲ।” 28 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େଗାଟଏି ଆମ୍ଭ ନକିଟରୁ ଚାଲଗିଲା, ତହୁଁ ଆେମ୍ଭ କହଲୁି, “େସ ନଶି୍ଚୟ ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ େହାଇ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ;ି ପୁଣ,ି େସହ ିଦନିଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ଆଉ ତାକୁ
େଦଖି ନାହୁଁ।” 29 ଏେବ ଆମ୍ଭ ପାଖରୁ ଏହାକୁ େନଇଗେଲ ଯଦ ିଏହାକୁ
େକୗଣସ ିବପିତି୍ତ ଘେଟ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େଶାକେର ଏହ ିପକ୍ୱ
େକଶେର ମୃତୁୁ୍ୟ ମୁଖେର ପକାଇବ। 30 ଏେହତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େଯ େମା’
ପିତା, ତାଙ୍କ ନକିଟେର ମୁଁ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯଦି
ଏହ ିଯୁବା ନ ଥିବ, େତେବ ଏହ ିଯୁବା ନ ଥିବାର େଦଖି େସ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍
ମରିଯିେବ। 31 କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏହ ିଯୁବାର ପ୍ରାଣେର ବନ୍ଧା ଅେଟ।
ତହିଁେର ଆପଣଙ୍କର ଏହ ିଦାସମାେନ େଶାକେର ପକ୍ୱେକଶେର ଆପଣଙ୍କ
ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙୁ୍କ କବରକୁ ପଠାଇେବ। 32 ଆହୁରି, ଆପଣଙ୍କ
ଦାସ ମୁଁ, ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିଯୁବାର ଲଗା େହାଇ କହଅିଛ,ି
ମୁଁ ଯଦ ିତାକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ନ ଆେଣ, େତେବ ମୁଁ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ପିତାଙ୍କ
ନକିଟେର ଅପରାଧୀ େହବ।ି 33 ଏଣୁ ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ଏହ ିଯୁବାର ପରିବେତ୍ତର୍ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
େହାଇ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହ ିଯୁବାକୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ବଦିାୟ କରନୁ୍ତ।
34 କାରଣ ଏହ ିଯୁବା େମା’ ସଙ୍ଗେର ନ ଥିେଲ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାେର ପିତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯାଇ ପାରିବ ି? ପୁଣ,ି ପିତାଙୁ୍କ େଯଉଁ ବପିଦ ଘଟବି, ତାହା କି
ପ୍ରକାେର ଅବା େଦଖି ପାରିବ ି?

ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଯାେଷଫଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ

ଏଥିେର େଯାେଷଫ ଆପଣା ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି
ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ସବୁ େଲାକଙୁ୍କ

ବାହାର କର।” ତହୁଁ େକହ ିତାଙ୍କ ନକିଟେର ନ ରହେନ୍ତ, େଯାେଷଫ
ଭାଇମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 େସ
ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର ଏପରି େରାଦନ କେଲ େଯ, ମିସ୍ରୀୟମାେନ ଓ ଫାେରାଙ୍କ
ଗହୃସି୍ଥତ େଲାକମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିପାରିେଲ। 3 େଯାେଷଫ ଆପଣା
ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ େଯାେଷଫ; େମା’ ପିତା କି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବଞ୍ଚଅିଛନି୍ତ ?” ଏଥିେର ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଭୟଭୀତ
େହବାରୁ କିଛ ିଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ
ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମା’ ପାଖକୁ ଆସ,”
ତହିଁେର େସମାେନ ପାଖକୁ ଯାଆେନ୍ତ, େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଭାଇ େଯାେଷଫ, ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସରଗାମୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ
କରିଥିଲ। 5 ମାତ୍ର, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଏଠାକୁ ଆସବିା ପାଇଁ ବକି୍ରୟ
କଲ େବାଲ ିଏେବ ଦୁଃଖିତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତ ିବରିକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ େମାେତ
ପଠାଇେଲ। 6 େଦଖ, େକବଳ ଦୁଇ ବଷର୍ େହଲା େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
େହାଇଅଛ;ି ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ବାକି ଅଛ,ି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଚାଷ କି ଶସ୍ୟର
େଚ୍ଛଦନ େହବ ନାହିଁ। 7 ଏଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରୂେପ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ମହା ଉଦ୍ଧାର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଣେର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ େମାେତ ପଠାଇ
ଅଛନି୍ତ। 8 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ େମାେତ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଅଛ,
ତାହା ନୁେହଁ, ପରେମଶ୍ୱର ପଠାଇ ଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି େସ େମାେତ ଫାେରାଙ୍କର
ପିତା ଓ ତାଙ୍କ ଗହୃର ପ୍ରଭୁ ଓ ସମସ୍ତ ମିସର େଦଶର କତ୍ତର୍ା କରିଅଛନି୍ତ।
9 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୀଘ୍ର େମା’ ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାଙୁ୍କ କୁହ, ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ଏହପିରି କହଅିଛ,ି ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ସମସ୍ତ ମିସର
େଦଶର ବଶିିଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ କରିଅଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ, ବଳିମ୍ୱ କର
ନାହିଁ। 10 ତୁେମ୍ଭ ପୁତ୍ର, େପୗତ୍ର ଓ େଗାେମଷାଦ ିସବର୍ସ୍ୱ ସହତି େଗାଶନ
ପ୍ରେଦଶେର ବାସ କରି େମାହର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବ। 11 େସହ ିସ୍ଥାନେର,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ କରିବ;ି କାରଣ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ରହବି;
େନାହେିଲ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରାଦ ିସମସ୍ତଙ୍କର ଦରିଦ୍ର  ଦଶା ଘଟବି।
12 େଦଖ, େମାହର ମୁଖ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏ କଥା କହୁଅଛ,ି ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଚକ୍ଷୁ ଓ େମା’ ସେହାଦର ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଚକ୍ଷୁ େଦଖୁଅଛ।ି 13 ଏଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିମିସର େଦଶେର େମାହର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟାଦ ିଯାହା ଯାହା

େଦଖୁଅଛ, େସ ସମସ୍ତ େମା’ ପିତାଙୁ୍କ ଜଣାଇ ତାଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ
ଆଣବି।” 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣା ସେହାଦର ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଗଳା
ଧରି େରାଦନ କେଲ, ପୁଣ,ି ବନି୍ୟାମୀନ୍ ତାଙ୍କର ଗଳା ଧରି େରାଦନ କଲା।
15 ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଧରି
େରାଦନ କେଲ। ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଆଳାପ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 16 ଆଉ େଯାେଷଫଙ୍କର ଭାଇମାେନ ଆସଅିଛନି୍ତ ,
ଜନରବ ଫାେରାଙ୍କର ଗହୃେର ଶୁଣାଯାଆେନ୍ତ, ଫାେରା ଓ ତାଙ୍କର ଦାସ
ସମେସ୍ତ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ। 17 ପୁଣ,ି ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକମର୍ କର; ଆପଣା ଆପଣା
ପଶୁମାନଙୁ୍କ େବାଝାଇ କରି କିଣାନ େଦଶକୁ ଯାଅ, 18 ପୁଣ,ି ପିତାଙୁ୍କ ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ େଘନ ିଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ; ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ େଦବା, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଦଶର ସେବର୍ାତ୍ତମ ବଷିୟ େଭାଗ କରିବ। 19 ଏେବ ଆମ୍ଭର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହ ିକମର୍ କର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକମାନଙ୍କ
ଓ ଭାଯର୍୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିସର େଦଶରୁ ଶଗଡ଼ େନଇଯାଅ, ପୁଣ,ି
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତାଙୁ୍କ େନଇ ଆସ। 20 ଆଉ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି
ବଷିୟେର ଭାବନା କର ନାହିଁ; ସମସ୍ତ ମିସର େଦଶର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେଟ।” 21 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ େସହପିରି
କେଲ; ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ଶଗଡ଼ ଓ
ପାେଥୟ ଦ୍ରବ୍ୟ େଦେଲ। 22 ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଏକ ଏକ େଯାଡ଼ା
ବସ୍ତ୍ର େଦେଲ, ମାତ୍ର ବନି୍ୟାମୀନ୍କୁ ତନିଶିହ େଶେକଲ େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା ଓ ପାଞ୍ଚ
େଯାଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର େଦେଲ। 23 ପୁଣ,ି ପିତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମିସର େଦଶର ଉତ୍ତମ
ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର ନଦା ଦଶ ଗଧ ଓ ପିତାଙ୍କ ପାେଥୟ ନମିେନ୍ତ ଶସ୍ୟ ଓ
ରୁଟ ିଆଦ ିଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ନଦା ଦଶ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ପଠାଇେଲ। 24 ଏହରୂିେପ
େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରେନ୍ତ, େସମାେନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ;
ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସାବଧାନ, ବାଟେର କଳି କରିବ ନାହିଁ।”
25 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି କିଣାନ େଦଶେର
ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 26 ପୁଣ,ି େସମାେନ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯାେଷଫ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ଅଛ,ି ଆଉ େସ ସମସ୍ତ
ମିସର େଦଶର କତ୍ତର୍ା େହାଇଅଛ।ି” ଏଥିେର ଯାକୁବଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଡ଼ୀଭୂତ
େହଲା, କାରଣ େସ େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ। 27 ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ
େଯେତ କଥା େସମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, େସହ ିସବୁ କଥା େସମାେନ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ। ମାତ୍ର େସ େଯେତେବେଳ ତାଙୁ୍କ େନବା ପାଇଁ େଯାେଷଫଙ୍କ
େପ୍ରରିତ ଶଗଡ଼ସବୁ େଦଖିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ପିତା ଯାକୁବଙ୍କ
ଆତ୍ମା ପୁନଜର୍ୀବତି େହଲା। 28 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ କହେିଲ, “ଯେଥଷ୍ଟ;
େମାହର ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚଅିଛ;ି ମୁଁ ଯିବ,ି ମରଣ ପୂେବର୍
ତାକୁ େଦଖିବ।ି”

ସପରିବାେର ଯାକୁବଙ୍କ ମିସର ଯାତ୍ରା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ସବର୍ସ୍ୱ େଘନ ିଯାତ୍ରା କେଲ,
ପୁଣ,ି େବେର୍ଶବାେର ଓହ୍ଲାଇ େସଠାେର ଆପଣା ପିତା
ଇସ୍ହାକଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କେଲ।

2 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ ରାତେିର ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ, “େହ
ଯାକୁବ, େହ ଯାକୁବ।” ତହିଁେର େସ ଉତ୍ତର କେଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ଉପସି୍ଥତ
ଅଛ।ି” 3 େସେତେବେଳ େସ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ
ପିତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର; ତୁେମ୍ଭ ମିସରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ;
େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ େସଠାେର ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ବୃହତ େଗାଷ୍ଠୀ କରିବା। 4 ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ମିସର େଦଶକୁ ଯିବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େସଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ନଶି୍ଚୟ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣବିା, ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ ନଜି ହସ୍ତେର ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ
ମୁଦି୍ର ତ କରିବ।” 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ େବେର୍ଶବାଠାରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ;
ପୁଣ,ି ତାଙୁ୍କ େନବା ନମିେନ୍ତ ଫାେରା େଯଉଁ ଶଗଡ଼ ପଠାଇଥିେଲ, ତହିଁେର
ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତା ଯାକୁବଙୁ୍କ ଓ ବାଳକମାନଙୁ୍କ ଓ
ଭାଯର୍୍ୟାମାନଙୁ୍କ େନଇ ଗେଲ। 6 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯାକୁବ ଓ
ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଂଶ, ଆପଣାମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ଓ କିଣାନ େଦଶେର ଉପାଜିର୍୍ଜତ
ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ େଘନ ିମିସର େଦଶେର ପହଞ୍ଚେିଲ। 7 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଯାକୁବ
ଆପଣା ପୁତ୍ର େପୗତ୍ର, ପୁତ୍ରୀ ଓ େପୗତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ପରିବାର େନଇ ମିସର
େଦଶକୁ ଗେଲ। 8 ମିସର େଦଶକୁ ଆଗତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଅଥର୍ାତ୍,
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ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ନାମ। ଯାକୁବଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର
ରୁେବନ୍। 9 ରୁେବନ୍ର ପୁତ୍ର ହେନାକ, ପଲୂ୍ଲ, ହେିଷ୍ରାଣ ଓ କମିର୍।
10 ଶିମୀେୟାନର ପୁତ୍ର ଯିମୂେୟଲ, ଯାମୀନ୍, ଓହଦ୍, ଯାଖୀନ୍ ଓ େସାହର
ଓ ତାହାର କିଣାନୀୟା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଜାତ ପୁତ୍ର େଶୗଲ। 11 େଲବୀର ପୁତ୍ର
େଗେଶର୍ାନ, କହାତ ଓ ମରାରି। 12 ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ର ଏର୍, ଓନନ୍, େଶଲା,
େପରସ ଓ େସରହ; ମାତ୍ର ଏର୍ ଓ ଓନନ୍ କିଣାନ େଦଶେର ମରିଥିେଲ।
େପରସର ପୁତ୍ର ହେିଷ୍ରାଣ ଓ ହାମୂଲ। 13 ଇଷାଖରର ସନ୍ତାନ େତାଲୟ,
ପୂୟ, େଯାବ ଓ ଶିେମ୍ରାଣ। 14 ସବୂଲୂନର ପୁତ୍ର େସରଦ, ଏେଲାନ୍ ଓ
ଯହେଲଲ। 15 ଏମାେନ ଓ କନ୍ୟା ଦୀଣା ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମେର
ଯାକୁବଙ୍କଠାରୁ ଜାତ େଲୟାର ସନ୍ତାନ। ଏମାେନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାେର େତତଶି
ପ୍ରାଣୀ ଥିେଲ। 16 ଗାଦ୍ର ପୁତ୍ର ସେିଫାନ୍, ହଗି, ଶୂନୀ, ଇଷେବାନ୍, ଏରି,
ଅେରାଦୀ ଓ ଅେରଲୀ। 17 ଆେଶରର ପୁତ୍ର ଯିମ୍ନା, ଯିଶ୍ବା, ଯିଶ୍ବ,ି
ବରୀୟ ଓ େସମାନଙ୍କ ଭଗିନୀ େସରହ। ପୁଣ,ି ବରୀୟର ପୁତ୍ର େହବର ଓ
ମଲ୍କୀେୟଲ। 18 ଲାବନ ଆପଣା କନ୍ୟା େଲୟାକୁ ସଳି୍ପ ା ନାମ୍ନୀ େଯଉଁ
ଦାସୀ େଦଇଥିଲା, େସ ଯାକୁବଙ୍କର ଏହ ିସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସବ କରିଥିଲା।
ଏମାେନ େଷାହଳ ଜଣ। 19 ପୁଣ,ି ଯାକୁବଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା ରାେହଲର ପୁତ୍ର
େଯାେଷଫ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍। 20 େଯାେଷଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ
ମିସର େଦଶେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ; ଓନ୍ ନଗରସ୍ଥ େପାଟୀେଫର ଯାଜକର
ଆସନତ୍ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସବ କରିଥିଲା। 21 ପୁଣ,ି
ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସନ୍ତାନ େବଲା, େବଖର, ଅେସ୍ବଲ, େଗରା, ନାମାନ୍, ଏହୀ,
େରାଶ, ମୁପ୍ପୀମ, ହୁପ୍ପୀମ୍ ଓ ଅଦର୍। 22 ଏହ ିଚଉଦ ଜଣ ଯାକୁବଙ୍କଠାରୁ
ଜାତ ରାେହଲର ସନ୍ତାନ। 23 ଆଉ ଦାନ୍ର ପୁତ୍ର ହୂଶୀମ୍। 24 ନପ୍ତାଲରି
ପୁତ୍ର ଯହସୀେୟଲ, ଗନୂ,ି େଯତ୍ସର ଓ ଶିେଲ୍ଲ ମ। 25 ଲାବନ ଆପଣା କନ୍ୟା
ରାେହଲକୁ ବଲି୍ହା ନାମ୍ନୀ େଯଉଁ ଦାସୀ େଦଇଥିଲା, େସ ଯାକୁବଙ୍କର ଏହି
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସବ କରିଥିଲା; ଏମାେନ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ସାତ ଜଣ।
26 ଯାକୁବଙ୍କ କଟରୁି ଉତ୍ପନ୍ନ  େଯଉଁ ପ୍ରାଣୀଗଣ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ମିସରେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା େସମାେନ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା
ଛଅଷଠି ପ୍ରାଣୀ ଥିେଲ। 27 ମିସରେର େଯାେଷଫଙ୍କର େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଜାତ
େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ମିସରକୁ ଆଗତ ଯାକୁବଙ୍କର ପରିଜନ
ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ସତୁରି ଜଣ ଥିେଲ।

ଯାକୁବ ଓ େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁନମିର୍ଳନ

28 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶକୁ ଯିବାର ପଥ େଯପରି
େଦଖାଇେବ, ଏଥିପାଇଁ ଯାକୁବ ଆପଣା ଆେଗ ଯିହୁଦାକୁ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇେଲ; ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶେର ଉତ୍ତରିେଲ।
29 ତହୁଁ େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ କରିବା
ପାଇଁ ରଥ ସଜାଇ େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶକୁ ଗମନ କେଲ; ପୁଣ,ି ତାଙୁ୍କ େଦଖା
େଦଇ ତାଙ୍କ ଗଳା ଧରି ବହୁତ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େରାଦନ କେଲ।
30 େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏେବ େମାହର
ମରଣ େହଉ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ େଦଖିଲ,ି ତୁେମ୍ଭ ତ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚଅିଛ।”
31 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଓ ପିତୃପରିବାରକୁ
କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାଇ ଫାେରାଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଇ କହବି,ି କିଣାନ େଦଶରୁ
େମାହର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ପିତୃପରିବାର େମା’ ନକିଟକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ।”
32 େସମାେନ ପଶୁପାଳକ ଓ ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏଣୁ େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ େଗାେମଷାଦ ିପଲ ପ୍ରଭୃତ ିସବର୍ସ୍ୱ ଆଣଅିଛନି୍ତ। 33 ତହିଁେର
ଫାେରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଡକାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ? ଏ କଥା
େଯେତେବେଳ ପଚାରିେବ, 34 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି,
“ଆପଣଙ୍କର ଏହ ିଦାସମାେନ ବାଲ୍ୟାବଧି ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୂବର୍ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ
ପଶୁ ବ୍ୟବସାୟୀ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶେର ବାସ କରି
ପାରିବ; କାରଣ ପଶୁପାଳକମାେନ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
ଅଟନି୍ତ।”

େଗାଶନେର ଯାକୁବଙ୍କ ପରିବାରର ପୁନବର୍ାସ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ ଯାଇ ଫାେରାଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଇ
କହେିଲ, “େମା’ ପିତା ଓ ଭାଇମାେନ କିଣାନ େଦଶରୁ ଆପଣା
େଗାେମଷାଦ ିପଲ ପ୍ରଭୃତ ିସବର୍ସ୍ୱ େନଇ ଆସ ିଅଛନି୍ତ; େଦଖନୁ୍ତ,

େସମାେନ େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶେର ଅଛନି୍ତ।” 2 ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ ଆପଣା

ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଜଣଙୁ୍କ େନଇ ଫାେରାଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରାଇେଲ।
3 ତହିଁେର ଫାେରା େଯାେଷଫଙ୍କ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େକଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ?” େସମାେନ ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆପଣଙ୍କର ଏହି
ଦାସମାେନ ପୂବର୍ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପଶୁପାଳକ।” 4 େସମାେନ ଫାେରାଙୁ୍କ
ଆହୁରି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଏ େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଆସଅିଛୁ;
େଯଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଏହ ିଦାସମାନଙ୍କ ପଶୁପଲ ପାଇଁ କିଛ ିଚରା ନାହିଁ; କିଣାନ
େଦଶେର ଅତ ିଭାରି ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଅିଛ;ି ଏେହତୁ ବନିତ ିକରୁଅଛୁ, ଆପଣ
ଏହ ିଦାସମାନଙୁ୍କ େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ େଦଉନୁ୍ତ।”
5 ତହିଁେର ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ତୁମ୍ଭର ପିତା ଓ
ଭ୍ର ାତୃଗଣ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିଅଛନି୍ତ , 6 ମିସର େଦଶ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
ଅଛ;ି େଦଶର ସେବର୍ାତ୍ତମ ସ୍ଥାନେର ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ବାସ
କରାଅ; େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶେର େସମାେନ ବାସ କରନୁ୍ତ; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ପାରଙ୍ଗମ େଲାକ େବାଲ ିଜାଣୁଅଛ, େସମାନଙୁ୍କ
ଆମ୍ଭ ପଶୁପଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ କର।” 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ
ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବଙୁ୍କ ଆଣ ିଫାେରାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ;
ତହିଁେର ଯାକୁବ ଫାେରାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 8 େସେତେବେଳ ଫାେରା
ଯାକୁବଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “ଆପଣଙ୍କ ପରମାୟୁର ଦନି େକେତ ?” 9 ଯାକୁବ
ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାହର ପ୍ରବାସ କାଳର ଦନି ଶେହ ତରିିଶ ବଷର୍;
େମା’ ପରମାୟୁର ଦନି ଅଳ୍ପ ଓ ଆପଦଜନକ; ପୁଣ,ି େମାହର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରବାସକାଳୀନ ଆୟୁର ଦନି ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ।”
10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ ଫାେରାଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ତାଙ୍କ ଛାମୁରୁ ବଦିାୟ
େହେଲ। 11 ତହୁଁ େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ମିସର େଦଶର
ସେବର୍ାତ୍ତମ ଅଞ୍ଚଳେର, ଅଥର୍ାତ୍, ରାମିେଷଷ୍ ପ୍ରେଦଶେର ଅଧିକାର େଦଇ
ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅବସି୍ଥତ ିକରାଇେଲ। 12 ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ
ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଓ ସମସ୍ତ ପିତୃପରିବାରକୁ ପ୍ରେତ୍ୟକର
ପରିବାରାନୁସାେର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦଇ ପ୍ରତପିାଳନ କେଲ।

ଦୁଭିର୍କ୍ଷ

13 େସହ ିସମୟେର ଅତଶିୟ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହବାରୁ ସବର୍େଦଶେର
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟର ଅଭାବ େହଲା; ତହିଁେର ମିସର େଦଶୀୟ ଓ କିଣାନ
େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହତୁ ପ୍ରାୟ ମୂଚ୍ଛର୍ାଗତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ।
14 ଆଉ ମିସର େଦଶେର ଓ କିଣାନ େଦଶେର େଯେତ ରୂପା ଥିଲା,
େଲାକମାେନ ତାହା େଦଇ ଶସ୍ୟ କିଣବିାରୁ େଯାେଷଫ େସସବୁ ରୂପା
ସଂଗ୍ରହ କରି ଫାେରାଙ୍କର ଗହୃକୁ ଆଣେିଲ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମିସର
େଦଶେର ଓ କିଣାନ େଦଶେର ରୂପାର ଅଭାବ ହୁଅେନ୍ତ, ମିସ୍ରୀୟ େଲାକ
ସମେସ୍ତ େଯାେଷଫଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ
େଦଉନୁ୍ତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରୂପା େଶଷ େହଉଅଛ ିେବାଲ ିକାହିଁକି ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମରିବୁ ?” 16 ତହିଁେର େଯାେଷଫ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁ ଦଅି; ଯଦ ିରୂପା େଶଷ େହାଇଥାଏ, େତେବ ପଶୁ
ବଦେଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶସ୍ୟ େଦବା।” 17 ତହୁଁ େସମାେନ
େଯାେଷଫଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁ ଆଣେିଲ; ତହିଁେର େଯାେଷଫ
ଅଶ୍ୱ ଓ େମଷ ଓ େଗାରୁପଲ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଆଦ ିବଦଳ େନଇ େସମାନଙୁ୍କ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଏହ ିପ୍ରକାେର େଯାେଷଫ ପଶୁ ବଦେଳ
େସମାନଙୁ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ େସହ ିବଷର୍ ଚଳାଇ େନେଲ। 18 ପୁଣ,ି େସ ବଷର୍
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅେନ୍ତ, ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍େର େସମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୂପା େଶଷ େହାଇଅଛ;ି ତାହା
ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇବା ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଶୁଧନ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର େହାଇଅଛ;ି ଏେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦହ ଓ
ଭୂମି ବନିା ଆଉ କିଛ ିଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ। 19 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂମି ଦୁେହଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ମରିବୁ ?
ଆପଣ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମି କିଣ ିେନଉନୁ୍ତ,
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମି ଫାେରାଙ୍କର ଦାସ େହବୁ;
ତା’ପେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହିନ େଦଉନୁ୍ତ, ତହିଁେର ବଞ୍ଚବୁି; େନାହେିଲ
ଆେମ୍ଭମାେନ ମରିଯିବୁ, ପୁଣ,ି ଭୂମି ମଧ୍ୟ ବନିଷ୍ଟ େହବ।” 20 ଏହରୂିେପ
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ ିଅସହ୍ୟ ହୁଅେନ୍ତ, ମିସ୍ରୀୟମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମି ବକି୍ରୟ କେଲ; ତହିଁେର େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ମିସର େଦଶର ସମସ୍ତ ଭୂମି କ୍ରୟ କେଲ; େତଣୁ ସମସ୍ତ ଭୂମି
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ଫାେରାଙ୍କର େହଲା। 21 ତହିଁେର େସ ମିସରର ଏକ ସୀମାଠାରୁ ଅନ୍ୟ
ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଗେର ନଗେର ପ୍ରଜାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବାସ କରାଇେଲ। 22 େସ
େକବଳ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଭୂମି କ୍ରୟ କେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ଯାଜକମାେନ
ଫାେରାଙ୍କଠାରୁ ବୃତି୍ତ ପାଇେଲ; ଏଣୁ ଫାେରାଙ୍କର ଦତ୍ତ ବୃତି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
େସମାନଙ୍କର ନବିର୍ାହ େହବାରୁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମି ବକି୍ରୟ
କେଲ ନାହିଁ। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ ପ୍ରଜାମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ଫାେରାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମି ସବୁ କିଣଲୁି;
ଏେବ ଏହ ିବହିନ େନଇ ଭୂମିେର ବୁଣ। 24 ତହିଁରୁ ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ,
ତାହାର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଫାେରାଙୁ୍କ େଦବ, ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ ଚାରି ଅଂଶ ଭୂମିର ବହିନ
ପାଇଁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଜନ ଓ ବାଳକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ରଖିବ।”
25 ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, “ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେଲ;
ଆପଣଙ୍କ କୃପାଦୃଷି୍ଟ େହେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଫାେରାଙ୍କର ଦାସ େହବୁ।”
26 ପଞ୍ଚମାଂଶ ଫାେରା ପାଇେବ, ମିସରର ସମସ୍ତ ଭୂମି ବଷିୟେର
େଯାେଷଫଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ଏହ ିନୟିମ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଅଛ;ି େକବଳ
ଯାଜକମାନଙ୍କର ଭୂମି ଫାେରାଙ୍କର େହଲା ନାହିଁ। 27 େସ ସମୟେର
ଇସ୍ରାଏଲ ମିସରର େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶେର ବାସ କେଲ, ପୁଣ,ି େସଠାେର
େସମାେନ ଅଧିକାର ପାଇ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ଅତଶିୟ ବହୁବଂଶ େହେଲ।
28 ଯାକୁବ ମିସର େଦଶେର ସତର ବଷର୍ କାଳ େକ୍ଷପଣ କେଲ, ତାଙ୍କର
ପରମାୟୁର ଦବିସ ଶେହ ସତଚାଳିଶ ବଷର୍ ଥିଲା। 29 ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ମରଣ
ଦନି ସନି୍ନ କଟ େହବାରୁ େସ ଆପଣା ପୁତ୍ର େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଡକାଇ କହେିଲ,
“ମୁଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲ,ି େତେବ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଜଙ୍ଘେର ହସ୍ତ ଦଅି; ପୁଣ,ି େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା ଓ ସତ୍ୟ
ବ୍ୟବହାର କରି ଏହ ିମିସର େଦଶେର େମାେତ କବର ଦଅି ନାହିଁ।
30 ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କେଲ, ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ଏହ ିମିସର େଦଶରୁ େଘନଯିାଇ େସମାନଙ୍କ କବର ସ୍ଥାନେର
କବରଶାୟୀ କରାଅ।” ତହିଁେର େଯାେଷଫ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ
କରିବ।ି” 31 ତହୁଁ ଯାକୁବ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଶପଥ କରିବାକୁ କହେନ୍ତ, “େସ
ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କେଲ।” େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଶଯ୍ୟାର
ମୁଣ୍ଡଆେଡ଼ ପ୍ରଣାମ କରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କେଲ।

ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶିଙୁ୍କ ଯାକୁବଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

େସହ ିସବୁ ଘଟଣା ଉତ୍ତାେର େକହ ିେଯାେଷଫଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ
େଦଇ କହଲିା; “େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ପିତା ପୀଡ଼ତି ଅଛନି୍ତ ,” ତହିଁେର
େସ ଆପଣାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର

େନଇ ଗେଲ। 2 େସେତେବେଳ େକହ ିଯାକୁବଙୁ୍କ କହଲିା, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭ
ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଅିଛ,ି” ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣାକୁ
ସବଳ କରି ଶଯ୍ୟାେର ଉଠି ବସେିଲ। 3 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ
େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “କିଣାନ େଦଶେର ଲୂସ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନେର
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଦଶର୍ନ େଦଇ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ଏହା
କହଥିିେଲ, 4 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ କରିବା ଓ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ନାନା ଜନସମାଜ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବଂଶକୁ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଦଶ େଦବା।” 5 ଏେହତୁ ମିସର
େଦଶେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େମାହର ଆସବିା ପୂେବର୍ ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ଦୁଇ ପୁତ୍ର
ମିସର େଦଶେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ, େସମାେନ େମାହର େହେବ; ରୁେବନ୍ ଓ
ଶିମୀେୟାନ ତୁଲ୍ୟ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି େମାହର େହେବ। 6 ପୁଣ,ି
ଏମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ େହେବ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭର
େହେବ ଓ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ଭାଇମାନଙ୍କ ନାମେର ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରେର
ବଖି୍ୟାତ େହେବ। 7 ପଦ୍ଦନ୍ ଅରାମଠାରୁ କିଣାନ େଦଶକୁ େମାହର
ଆଗମନ କାଳେର ଇଫ୍ର ାଥାେର ପହଞ୍ଚବିା ନମିିତ୍ତ କିଛ ିଦୂର ଥାଉ ଥାଉ
ରାେହଲ ପଥ ମଧ୍ୟେର େମା’ ନକିଟେର ମଲା; ତହିଁେର ମୁଁ େସଠାେର
ଇଫ୍ର ାଥାେର, ଅଥର୍ାତ୍, େବଥଲହିମିର ପଥପାଶ୍ୱର୍େର ତାକୁ କବର େଦଲ।ି
8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ େଯାେଷଫଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ େଦଖି ପଚାରିେଲ,
“ଏମାେନ କିଏ ?” 9 ତହିଁେର େଯାେଷଫ ପିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏମାେନ
େମାହର ପୁତ୍ର, ପରେମଶ୍ୱର ଏମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶେର େମାେତ
େଦଇଅଛନି୍ତ।” େତେବ ଇସ୍ରାଏଲ କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଏମାନଙୁ୍କ
େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣ, ମୁଁ ଏମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ।ି” 10 େସହି
ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା େହତୁ କ୍ଷୀଣଦୃଷି୍ଟ େହବାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂେପ େଦଖି

ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ େଯାେଷଫ ତାଙ୍କ କତକିି େସମାନଙୁ୍କ ଆଣ ିଦଅିେନ୍ତ,
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ ଓ ଆଲଙି୍ଗନ କେଲ। 11 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ
େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଭାବଥିିଲ,ି ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଆଉ େଦଖି ପାରିବି
ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ମଧ୍ୟ େମାେତ େଦଖାଇେଲ।”
12 ତହୁଁ େଯାେଷଫ ପିତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ ଆେପ
ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ େସ ଦୁହିଁଙୁ୍କ େନଇ
ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ
ବାମ ହସ୍ତେର ମନଃଶିକୁ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉପସି୍ଥତ
କରାଇେଲ। 14 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ଡାହାଣ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ କନଷି୍ଠ
ଇଫ୍ର ୟିମର ମସ୍ତକ ଉପେର ରଖିେଲ, ପୁଣ,ି ମନଃଶିର ମସ୍ତକ ଉପେର
ବାମ ହସ୍ତ ରଖିେଲ, େସ ବେିବଚନା ପୂବର୍କ ଆପଣା ହସ୍ତ ଏରୂପ
ଚଳାଇେଲ; କାରଣ ମନଃଶି ପ୍ରଥମଜାତ ଥିଲା। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ
େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହେିଲ, “େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
େମାହର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ ଓ ଇସ୍ହାକ ଗମନାଗମନ କରିଥିେଲ, େଯଉଁ
ପରେମଶ୍ୱର ଜନ୍ମ  ଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାେତ ପ୍ରତପିାଳନ କରିଅଛନି୍ତ ,
16 େଯଉଁ ଦୂତ ସମସ୍ତ ଆପଦରୁ େମାେତ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , େସ ଏହି
ବାଳକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ; ଏମାେନ େମା’ ନାମେର ଓ େମାହର
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ ଓ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନାମେର ବଖି୍ୟାତ େହଉନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି
ଏମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇ େଲାକସମୂହ େହଉନୁ୍ତ।”
17 େସେତେବେଳ ଇଫ୍ର ୟିମର ମସ୍ତକେର ପିତାଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ େଦଖି
େଯାେଷଫ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ; ଏେହତୁ ଇଫ୍ର ୟିମର ମସ୍ତକରୁ ମନଃଶିର
ମସ୍ତକେର ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପିତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଉଠାଇ କହେିଲ,
18 “ପିତଃ, ଏପରି ନୁେହଁ, ଏହ ିଜଣ େଜ୍ୟଷ୍ଠ, ଏହାର ମସ୍ତକେର ଦକି୍ଷଣ
ହସ୍ତ ଦଅି।” 19 ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପିତା ଅସମ୍ମତ େହାଇ କହେିଲ, “େହ ପୁତ୍ର;
ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ, ମୁଁ ଜାେଣ; େସ ମଧ୍ୟ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େହବ ଓ େସ ମଧ୍ୟ
ମହାନ େହବ; ମାତ୍ର ତାହାର କନଷି୍ଠ ଭ୍ର ାତା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ େହବ
ଓ ତାହାର ବଂଶ ବହୁେଗାଷ୍ଠୀକ େହେବ।” 20 େସହ ିଦନି େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ସମୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଧରି କହେିବ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି
ତୁଲ୍ୟ କରନୁ୍ତ।” ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ ମନଃଶିଠାରୁ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ
କେଲ। 21 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ େଯାେଷଫଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ମରୁଅଛ;ି
ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର
େପୖତୃକ େଦଶକୁ େନଇଯିେବ।” 22 ମୁଁ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ଓ ଧନୁ ଦ୍ୱ ାରା
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େଯଉଁ ଅଂଶ ପାଇଅଛ,ି ତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଅେପକ୍ଷା
େସହ ିଅଧିକ ଅଂଶ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲ।ି

ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଯାକୁବଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ହୁଅ; େଶଷ କାଳେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଯାହା ଘଟବି, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ।ି 2 େହ ଯାକୁବର

ପୁତ୍ରଗଣ, ଏକତ୍ର େହାଇ ଶୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଇସ୍ରାଏଲର ବାକ୍ୟ
ଶୁଣ। 3 େହ ରୁେବନ୍, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପ୍ରଥମଜାତ (ପୁତ୍ର), େମାହର ବଳ
ଓ େମା’ ଶକି୍ତର ପ୍ରଥମ ଫଳ; ପୁଣ,ି ମହମିାେର ପ୍ରଧାନ ଓ ପରାକ୍ରମେର
ପ୍ରଧାନ। 4 ତୁେମ୍ଭ ଉଚ୍ଛଳିତ ଜଳ ତୁଲ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଧାନତା ରହବି ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତୃଶଯ୍ୟାକୁ ଗମନ କଲ; େତେବ ତାହା ଅଶୁଚି
କଲ; େସ େମାହର ଶଯ୍ୟାକୁ ଗଲା। 5 ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀ ଦୁଇ
ସେହାଦର; େସମାନଙ୍କ ଖଡ୍ଗ  େଦୗରାତ୍ମ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ର। 6 େହ େମାହର ପ୍ରାଣ,
େସମାନଙ୍କ ଗପୁ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାେର ପ୍ରେବଶ କର ନାହିଁ; େହ େମାହର େଗୗରବ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସଭାେର ମିଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ େକ୍ର ାଧେର
ନରହତ୍ୟା କେଲ ଓ େସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତାେର ବଳଦଗଡୁକିର ଲାଙୁ୍ଗଡ଼ କାଟେିଲ।
7 େସମାନଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ, କାରଣ ତାହା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଥିଲା;
େସମାନଙ୍କ େକାପ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ, କାରଣ ତାହା ନଷୁି୍ଠର ଥିଲା; ମୁଁ ଯାକୁବ
ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ବଭିାଗ କରିବ ିଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବ।ି
8 େହ ଯିହୁଦା, ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିେବ; ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ
ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ଗଳା ଉପେର ରହବି; ତୁମ୍ଭର ପିତୃସନ୍ତାନମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରଣାମ କରିେବ। 9 ଯିହୁଦା ସଂିହଶାବକ; େହ ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ମୃଗ
ବଦିାରଣରୁ ଉଠି ଆସଲି; େସ ନଇଁ ପଡ଼ଲିା, େସ ସଂିହ ଓ ସଂିହୀର ନ୍ୟାୟ
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ଶୟନ କଲା, କିଏ ତାହାକୁ ଉଠାଇବ ? 10 ଶୀେଲାର ଆଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଯିହୁଦାଠାରୁ ରାଜଦଣ୍ଡ ଓ ତାହାର ଚରଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାର ଯଷି୍ଟ
ଯିବ ନାହିଁ; ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର େଲାକମାେନ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିେବ।
11 େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନକିଟେର ଆପଣା ବାଛରାକୁ ଓ ଉତ୍ତମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା
ନକିଟେର ଆପଣା ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଶାବକକୁ ବାନି୍ଧବ; େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଆପଣା
ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଆପଣା ପରିେଧୟ ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ।
12 ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ େହବ, ଦୁଗ୍ଧେର ତାହାର ଦନ୍ତ
େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େହବ। 13 ସବୂଲୂନ ସମୁଦ୍ର  ବନ୍ଦରେର ବାସ କରିବ ଓ େସ
ଜାହାଜର ଆଶି୍ରତ ବନ୍ଦର େହବ; ପୁଣ,ି ସୀେଦାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାର
ଅଧିକାରର ସୀମା େହବ। 14 ଇଷାଖର ବଳବାନ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ସଦୃଶ, େସ
େମଷ ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କେର; 15 େସ ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଉତ୍ତମ ଓ
େଦଶକୁ ସୁରମ୍ୟ େଦଖିଲା; ଏଣୁ େସ ଭାର ବହବିା ପାଇଁ ସ୍କନ୍ଧ ନତ କଲା,
େବଠି କମର୍ କରିବାକୁ ଦାସ େହଲା। 16 ଦାନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଂଶ
ତୁଲ୍ୟ େହାଇ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବ। 17 ଦାନ୍ ପଥସି୍ଥତ
ସପର୍ ତୁଲ୍ୟ ଓ ମାଗର୍ସି୍ଥତ ଫଣ ିତୁଲ୍ୟ; େଯ େଘାଟକର ପାଦ ଦଂଶନ କେଲ
ତଦାରୂଢ଼ ବ୍ୟକି୍ତ ପଶ୍ଚାତ୍ ପଡ଼ଯିାଏ। 18 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣର
ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛ।ି 19 େସୖନ୍ୟଦଳ ଗାଦ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିେବ; ମାତ୍ର େସ
ପଶ୍ଚାତ୍ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। 20 ଆେଶରଠାରୁ ଅତୁ୍ୟତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ; େସ ରାଜକୀୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଯାଗାଇବ। 21 ନପ୍ତାଲ ିଦୀଘର୍ାଙ୍ଗୀ
ହରିଣୀ ସ୍ୱରୂପ, େସ ମେନାହର ବାକ୍ୟ କହବି। 22 େଯାେଷଫ ଫଳଦାୟୀ
ବୃକ୍ଷର ପଲ୍ଲ ବ, େସ ନଝିର୍ର ନକିଟସ୍ଥ ଫଳଦାୟୀ ବୃକ୍ଷର ପଲ୍ଲ ବ ସ୍ୱରୂପ;
ତାହାର ଶାଖା ସକଳ ପ୍ରାଚୀର ଅତକି୍ରମ କେର। 23 ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାେନ ତାହାକୁ
ଅତଶିୟ େକ୍ଳଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ତାକୁ ତୀର ବନିି୍ଧ ତାଡ଼ନା କରିଅଛନି୍ତ ,
24 ମାତ୍ର ତାହାର ଧନ ଦୃଢ଼ େହାଇ ରହଲିା, ପୁଣ,ି େଯ ଯାକୁବର ବଳଦାତା
(ତହିଁ ସକାଶୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକ ଓ େଶୖଳ େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ), 25 ଅଥର୍ାତ୍,
େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱର, େଯ ତୁମ୍ଭର ଉପକାର କରିେବ ଓ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ, େଯ
ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶରୁ ମଙ୍ଗଳ, ଅଧଃସ୍ଥାନେର ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାରିଧିରୁ ମଙ୍ଗଳ, ସ୍ତନ
ଓ ଗଭର୍ରୁ ମଙ୍ଗଳ େଦଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ତାହାର ହସ୍ତର ବାହୁ ବଳବାନ େହଲା। 26 େମାହର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦ ଅଧିକ; ତାହା ଚରିସ୍ଥାୟୀ
ପବର୍ତର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ େହବ; ତାହା େଯାେଷଫର ମସ୍ତକେର,
ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣଠାରୁ ପୃଥକ କୃତ ବ୍ୟକି୍ତର ମସ୍ତକାଗ୍ରେର ବତ୍ତିର୍ବ।
27 ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଦିାରକ େକନୁ୍ଦଆ ତୁଲ୍ୟ; ପ୍ରାତଃକାଳେର େସ ମୃଗ ଭକ୍ଷଣ
ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର ଶିକାର ବଣ୍ଟନ କରିବ।” 28 ଏମାେନ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର
ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଂଶ; ଏମାନଙ୍କ ପିତା ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା େବେଳ ଏହ ିକଥା କହି
ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିଜଣକୁ ବେିଶଷ ବେିଶଷ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।

ଯାକୁବଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ ଓ ସମାଧି

29 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ େସମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦଇ କହେିଲ, “ମୁଁ
ଆପଣା େଲାକଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସଂଗହୃୀତ େହବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। 30 ଏେହତୁ
ଅବ୍ରହାମ କବର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ କିଣାନ େଦଶେର ମମି୍ରର
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େଯଉଁ ମେକ୍ପଲାର େକ୍ଷତ୍ର ହତି୍ତୀୟ ଇେଫ୍ର ାଣଠାରୁ କିଣଥିିେଲ,
େସହ ିହତି୍ତୀୟ ଇେଫ୍ର ାଣର େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ଗହୁାେର େମାହର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ନକିଟେର େମାେତ କବର େଦବ। 31 େସହ ିସ୍ଥାନେର ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଓ
ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ସାରାର କବର େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ରିବକିାର କବର େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି େସହି
ସ୍ଥାନେର ମୁଁ ମଧ୍ୟ େଲୟାକୁ କବର େଦଇଅଛ;ି 32 େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଓ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ଗହୁା ହତି୍ତୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣା େହାଇଅଛ।ି”
33 ଏହରୂିେପ ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦବାର ସମାପ୍ତ କଲା
ଉତ୍ତାେର ଶଯ୍ୟାେର ଦୁଇ ପାଦ ଏକତ୍ର କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ ଓ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସଂଗହୃୀତ େହେଲ।

େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ମୁଖେର ମୁଖ
େଦଇ େରାଦନ କରି ଚୁମ୍ୱନ କେଲ। 2 ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ
ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ଶବ ପୂତଘି୍ନ ଦ୍ର ବ୍ୟାକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା

ଦାସ େବୖଦ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ତହିଁେର େବୖଦ୍ୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର
ଶବକୁ ପୂତଘି୍ନ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କେଲ। 3 ତାହା ପାଇଁ ଚାଳିଶ ଦନି ଲାଗିଲା;
େଯେହତୁ ପୂତଘି୍ନ ଦ୍ର ବ୍ୟାକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାଳିଶ ଦନି ଲାେଗ; ପୁଣ,ି ମିସ୍ରୀୟ

େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସତୁରି ଦନି ଯାଏ େଶାକ କେଲ। 4 େସହି
େଶାକ ଦନି ଗତ ହୁଅେନ୍ତ, େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ୍କର ପରିଜନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥାଏ, େତେବ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ଫାେରାଙ୍କ କଣ୍ଣର୍-େଗାଚେର ଏହ ିକଥା କୁହ,” 5 େମା’ ପିତା
େମାେତ ଶପଥ କରାଇ କହଅିଛନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ମେଲ, କିଣାନ େଦଶେର
ଆପଣା ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ କବର ଖନନ କରିଅଛୁ, ତହିଁେର ଆମ୍ଭକୁ କବର
େଦବ। ଏଣୁ ଏେବ େମାେତ ଯିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ, ମୁଁ ପିତାଙୁ୍କ କବର େଦଇ
ପୁନବର୍ାର ଆସବି।ି 6 ତହିଁେର ଫାେରା କହେିଲ, “ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ ପିତା ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁ ଶପଥ କରାଇ ଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତଦନୁସାେର ତାଙୁ୍କ କବର ଦଅି।”
7 ତହୁଁ େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ କବର େଦବାକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ; ତହିଁେର
ଫାେରାଙ୍କର ଦାସମାେନ ଓ ତାଙ୍କ ଗହୃର ପ୍ରଧାନ େଲାକମାେନ ଓ ମିସର
େଦଶର ପ୍ରଧାନ େଲାକମାେନ, 8 ପୁଣ,ି େଯାେଷଫଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଓ
ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ତାଙ୍କର ପିତୃପରିବାର ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଗମନ କେଲ;
େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶେର େସମାେନ େକବଳ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବାଳକଗଣ ଓ
େମଷପଲ ଓ େଗାପଲ ଛାଡ଼ ିଗେଲ। 9 ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ରଥ ଓ
ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ ଗମନ ଗେଲ; ତହିଁେର ଅତଶିୟ ସମାେରାହ େହଲା।
10 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାରସ୍ଥ ଆଟଦର ଖଳାେର ଉପସି୍ଥତ
ହୁଅେନ୍ତ, େସଠାେର ମହା ବଳିାପ କରି େରାଦନ କେଲ; େଯାେଷଫ
େସଠାେର ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଲାଗି ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଶାକ କେଲ।
11 ପୁଣ,ି େସହ ିେଦଶ ନବିାସୀ କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ଆଟଦର ଖଳାେର
େସମାନଙ୍କର ଏରୂପ େଶାକ େଦଖି କହେିଲ, “ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଏ ଅତି
ଦାରୁଣ େଶାକ,” େତଣୁକରି ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାରସ୍ଥ େସହ ିସ୍ଥାନ ଆେବଲ ମିସର
ନାମେର ବଖି୍ୟାତ େହଲା। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ
େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସମାେନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିତଦନୁସାେର କେଲ;
13 ଅଥର୍ାତ୍, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ତାଙୁ୍କ କିଣାନ େଦଶକୁ େନଇ ମେକ୍ପଲା
େକ୍ଷତ୍ରେର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଗହୁାେର କବର େଦେଲ; େସହ ିଗହୁା ମମି୍ରର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
େକ୍ଷତ୍ର ସହତି କବର ସ୍ଥାନାଧିକାର ନମିିତ୍ତ ହତି୍ତୀୟ ଇେଫ୍ର ାଣଠାରୁ
ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କ୍ର ୀତ େହାଇଥିଲା। 14 େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ
କବର େଦଲା ଉତ୍ତାେର େସ ଓ ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ପ୍ରଭୃତ ିେଯେତ େଲାକ
ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର କବର େଦବାକୁ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯାଇଥିେଲ, ସମେସ୍ତ
ମିସରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କେଲ।

ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଯାେଷଫଙ୍କ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ

15 ଆଉ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପିତା ମରିଅଛନି୍ତ , ଏହା େଦଖି େଯାେଷଫଙ୍କର
ଭାଇମାେନ କହେିଲ, “େକଜାଣ ିେଯାେଷଫ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବ, ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାର େଯ ସକଳ ମନ୍ଦ କରିଅଛୁ, ତହିଁର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତଫିଳ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦବ।” 16 ଏେହତୁ େସମାେନ େଯାେଷଫଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହି
କଥା କହ ିପଠାଇେଲ, “ତୁମ୍ଭ ପିତା ମୃତୁୁ୍ୟ ପୂବର୍େର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହା
କହଥିିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯାେଷଫକୁ ଏହ ିକଥା କହବି, 17 ତୁମ୍ଭ
ଭାଇମାେନ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କରିଅଛନି୍ତ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ କରି
େସମାନଙ୍କର େସହ ିଅଧମର୍ ଓ ପାପ ମାଜର୍ନା କରିବ; ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭ େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଗଣର ଅଧମର୍ ମାଜର୍ନା
କର।” େସମାେନ ଏହ ିକଥା କହବିା େବେଳ େଯାେଷଫ କାନି୍ଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ଭାଇମାେନ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ
ପ୍ରଣାମ କରି କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସ।” 19 ତହିଁେର
େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ
କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତନିଧିି ?” 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ
କଳ୍ପନା କରିଥିଲ ପ୍ରମାଣ, ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ମଙ୍ଗଳର କଳ୍ପନା
କେଲ; ଏେବ େଯପରି େଦଖୁଅଛ, େସପରି ଅେନକ େଲାକଙ୍କର ପ୍ରାଣରକ୍ଷା
କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କର ଅଭପି୍ରାୟ ଥିଲା। 21 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ
ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାଳକଗଣକୁ ପ୍ରତପିାଳନ
କରିବ।ି ଏହ ିପ୍ରକାେର ଚତି୍ତପ୍ରେବାଧକ କଥା କହ ିେସ େସମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
େଦେଲ।

େଯାେଷଫଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ ଓ ତାଙ୍କର ପିତୃପରିବାର ମିସରେର ବାସ
କରି ରହେିଲ; େଯାେଷଫ ଶେହ ଦଶ ବଷର୍ ଜୀବତି ରହେିଲ।
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23 େଯାେଷଫ ଇଫ୍ର ୟିମର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି
େଦଖିେଲ; ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ ମନଃଶିର ମାଖୀର ନାମକ ପୁତ୍ରର
ଶିଶୁସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େକାଳ କେଲ। 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ ଭାଇମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୁଁ ମରୁଅଛ,ି ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରିେବ, ପୁଣ,ି ଏହ ିେଦଶରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି େଯଉଁ
େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ
କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିେଦଶକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େନଇ ଯିେବ।” 25 ଆହୁରି

େଯାେଷଫ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଶପଥ କରାଇ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରିେବ, େସହ ିସମୟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ ସ୍ଥାନରୁ େମାହର ଅସି୍ଥ େନଇଯିବ।” 26 ଏହ ିପ୍ରକାେର
େଯାେଷଫ ଶେହ ଦଶ ବଷର୍ ବୟସେର ମେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ତାଙ୍କର
ଶବକୁ ପୂତଘି୍ନ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରି ମିସର େଦଶେର ଏକ ସନୁି୍ଦକ ମଧ୍ୟେର
ରଖିେଲ।
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1 2

ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ

ମିସରେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ ନଯିର୍୍ୟାତନା

ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର େଯଉଁ ପୁତ୍ରଗଣ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ପରିଜନ େଘନ ିଯାକୁବଙ୍କ ସହତି ମିସର େଦଶକୁ ଆସେିଲ,
େସମାନଙ୍କ ନାମ; 2 ରୁେବନ୍, ଶିମୀେୟାନ, େଲବୀ ଓ ଯିହୁଦା;

3 ଇଷାଖର, ସବୂଲୂନ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍; 4 ଦାନ୍ ଓ ନପ୍ତାଲ;ି ଗାଦ୍ ଓ
ଆେଶର। 5 ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଯାକୁବଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ବଂଶ ସତୁରି ପ୍ରାଣୀ ଥିେଲ;
ମାତ୍ର େଯାେଷଫ ପୂେବର୍ ମିସରେର ଥିେଲ। 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ,
ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସମସ୍ତ େଲାକ ମେଲ। 7 ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶ ବହୁପ୍ରଜ, ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ ଓ ବହୁେଗାଷ୍ଠୀକ େହାଇ ଅତଶିୟ ପ୍ରବଳ େହେଲ,
ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯ
େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ, ଏପରି ଏକ ନୂତନ ରାଜା ମିସର େଦଶେର
େହେଲ। 9 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶ, ବଳେର ଓ ସଂଖ୍ୟାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ
ଅଟନି୍ତ। 10 େସମାେନ େଯପରି ବଦ୍ଧିର୍ତ ନ ହୁଅନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଯୁଦ୍ଧ ଘଟେିଲ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ େହାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରନି୍ତ ଓ ଏ
େଦଶରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ସାବଧାନ େହାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁ।” 11 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଭାରବହନ
ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ େଦବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
କାଯର୍୍ୟଶାସକମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଫାେରାଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ନଗର, ଅଥର୍ାତ୍, ପିେଥାମ୍ ଓ ରାମିେଷଷ୍ ନମିର୍ାଣ
କରାଇେଲ। 12 ମାତ୍ର େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େଯେତ ଅଧିକ େକ୍ଳଶ େଦେଲ,
େସମାେନ େସେତ ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ, ପୁଣ,ି େସେତ ଅଧିକ ବ୍ୟାପି
ଗେଲ। ଏେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଅତଶିୟ
ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହେଲ। 13 ତହିଁେର ମିସ୍ରୀୟ େଲାକମାେନ ନଦି୍ଦର୍ୟ ଭାବେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇେଲ। 14 ପୁଣ,ି କାଦୁଅ, ଇଟା
ଓ ବଲିର ସବୁ କମର୍ାଦ ିକଠିନ ଦାସ୍ୟକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ବରିକ୍ତ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସମାେନ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇେଲ; େସହି
ସମସ୍ତ ନଦି୍ଦର୍ୟ ଭାବେର କରାଇେଲ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା,
ଶିଫ୍ର ା ଓ ପୂୟା ନାମ୍ନୀ ଦୁଇ ଏବ୍ର ୀୟା ଧାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହେିଲ,
16 “େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏବ୍ର ୀୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧାତ୍ରୀକାଯର୍୍ୟ
କରିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ ାସନେର େଦଖିବ; େସ ସମୟେର ଯଦି
ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ େହବ, େତେବ ତାକୁ ବଧ କରିବ; ଆଉ ଯଦ ିକନ୍ୟା େହବ,
େତେବ ତାକୁ ଜୀବତି ରଖିବ।” 17 ମାତ୍ର େସହ ିଧାତ୍ରୀମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଭୟ କରିବାରୁ ମିସ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ନ କରି
ପୁତ୍ରସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିେଲ। 18 େତଣୁ ମିସରର ରାଜା
ଧାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଡକାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କାଯର୍୍ୟ କାହିଁକି
କରୁଅଛ ? ପୁତ୍ରସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି ଜୀବତି ରଖୁଅଛ ?” 19 ତହିଁେର
ଧାତ୍ରୀମାେନ ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏବ୍ର ୀୟା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମିସ୍ରୀୟା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ପରି
ନୁହଁନି୍ତ ; େସମାେନ ବଳବତୀ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଧାତ୍ରୀ ଆସବିା ପୂବର୍ରୁ
େସମାେନ ପ୍ରସବ କରନି୍ତ।” 20 ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳ କେଲ, ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଅତଶିୟ
ବଳବାନ େହେଲ। 21 େସହ ିଧାତ୍ରୀମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାରୁ
େସ େସମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦି୍ଧ କେଲ। 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଫାେରା ଆପଣା
ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନବଜାତ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପୁତ୍ରସନ୍ତାନକୁ ନୀଳ ନଦୀେର ନେିକ୍ଷପ କର, ମାତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ କନ୍ୟାକୁ
ଜୀବତି ରଖ।”

େମାଶାଙ୍କ ଜନ୍ମ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲବୀ ବଂଶଜାତ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ େଲବୀ
ବଂଶରୁ ଜାତ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କଲା। 2 ତହୁଁ େସ ସ୍ତ୍ରୀ
ଗଭର୍ଧାରଣ କରି େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କେଲ; ପୁଣ,ି ବାଳକକୁ

ଅତ ିସୁନ୍ଦର େଦଖି େସ ତାକୁ ତନି ମାସ ଯାଏ େଗାପନେର ରଖିେଲ।
3 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଆଉ େଗାପନ କରି ନ ପାରି େସ େଗାଟଏି ନଳନମିିର୍ତ
େପଡ଼ ିେଘନ ିମାଟଆି େତଲ ଓ ଝୁଣା େଲପନ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େସହି
ବାଳକକୁ େଥାଇ ନୀଳ ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ନଳବନେର ରଖିେଲ। 4 ପୁଣ,ି
ତାହାର କି ଦଶା େହବ, ତାହା େଦଖିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାର ଭଗିନୀ ଦୂରେର
ଠିଆ େହାଇ ରହଲିା। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଫାେରାଙ୍କ କନ୍ୟା ସ୍ନାନ ନମିେନ୍ତ
ନଦୀକୁ ଆସେନ୍ତ, ତାହାର ସହଚରୀଗଣ ନଦୀ ତୀରେର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିେଲ।
ଏଥିମଧ୍ୟେର େସ ନଳବନେର େଗାଟଏି େପଡ଼ ିେଦଖି ତାହା ଆଣବିାକୁ
ଆପଣା ଦାସୀକୁ ପଠାଇେଲ। 6 େସ େପଡ଼ ିଫିଟାଇ େସହ ିବାଳକକୁ
େଦଖିଲା; ଆଉ େଦଖ, େସହ ିବାଳକଟ ିକାନୁ୍ଦଅଛ;ି ତହିଁେର େସ ଦୟା ବହି
କହଲିା, “ଏଇଟ ିଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟ ବାଳକ।” 7 େସେତେବେଳ ତାହାର
ଭଗିନୀ ଫାେରାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ କହଲିା, “ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହି
ବାଳକକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପାଇଁ କି ଏବ୍ର ୀୟା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଧାତ୍ରୀକୁ ଡାକି ଆଣବି ି?” 8 ତହିଁେର ଫାେରାଙ୍କର କନ୍ୟା କହଲିା, “ଯାଅ,”
ତହୁଁ େସ ବାଳିକା ଯାଇ େସହ ିବାଳକର ମାତାକୁ ଡାକି ଆଣଲିା। 9 େତେବ
ଫାେରାଙ୍କର କନ୍ୟା ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଏ ବାଳକକୁ େନଇ େମା’
ନମିେନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଅ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େବତନ େଦବ,ି” ତହିଁେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ
ବାଳକକୁ େନଇ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲା। 10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ବାଳକ ବଢ଼େନ୍ତ,
େସ ତାକୁ େନଇ ଫାେରାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ େଦଲା। ତହିଁେର ବାଳକ ତାହାର
ପୁତ୍ର େହଲା। େତଣୁ େସ ତାହାର ନାମ େମାଶା େଦଲା; କାରଣ େସ
କହଲିା, “ମୁଁ ଜଳରୁ ଏହାକୁ ଆକଷର୍ଣ କଲ।ି”

େମାଶାଙ୍କର ମିଦୀୟନକୁ ପଳାୟନ

11 କାଳକ୍ରେମ େମାଶା ବଡ଼ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଦନିକେର େସ ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃଗଣ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଭାର ବହବିାର େଦଖିେଲ; ପୁଣ,ି
ଜେଣ ମିସ୍ରୀୟ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରୁଥିବାର
େଦଖିେଲ। 12 ଏେହତୁ େସ ଏେଣେତେଣ ଅନାଇ କାହାକୁ ନ େଦଖି େସହି
ମିସ୍ରୀୟକୁ ବଧ କରି ବାଲେିର େପାତ ିେଦେଲ। 13 ଆଉ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି େସ
ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏବ୍ର ୀଙୁ୍କ ବବିାଦ କରୁଥିବାର େଦଖି େଦାଷୀ
େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭାଇଙୁ୍କ କାହିଁକି ପ୍ରହାର କରୁଅଛ ?”
14 ତହିଁେର େସ କହଲିା, “କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା ଓ
ବଚିାରକତ୍ତର୍ା କରି ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ ି?” ତୁେମ୍ଭ େଯପରି େସହ ିମିସ୍ରୀୟ
େଲାକକୁ ବଧ କଲ, େସହପିରି କି େମାେତ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?
ତହିଁେର େମାଶା ଭୟଭୀତ େହାଇ କହେିଲ, “ଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ
େହାଇଅଛ।ି” 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଫାେରା ଏ କଥା ଶୁଣ ିେମାଶାଙୁ୍କ ବଧ
କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। ମାତ୍ର େମାଶା ଫାେରାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ
ମିଦୀୟନ େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ଯାଇ େଗାଟଏି କୂପ ନକିଟେର
ବସେିଲ। 16 ମିଦୀୟନୀୟ ଯାଜକଙ୍କର ସାେତାଟ ିକନ୍ୟା ଥିେଲ; େସମାେନ
େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସ ିପିତାଙ୍କ େମଷପଲକୁ ଜଳପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଜଳ
କାଢ଼ ିକୁଣ୍ଡ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ। 17 ଏଥିମଧ୍ୟେର େମଷପାଳକମାେନ ଆସି
େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ମାତ୍ର େମାଶା ଉଠି େସମାନଙ୍କର
ସାହାଯ୍ୟ କରି େସମାନଙ୍କ େମଷପଲକୁ ଜଳପାନ କରାଇେଲ।
18 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଆପଣା ପିତା ରୁେୟଲ ନକିଟକୁ ଯାଆେନ୍ତ, େସ
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େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିଲା, “ଆଜି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେତ ଶୀଘ୍ର କିପରି ଆସଲି ?”
19 ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, “ଜେଣ ମିସ୍ରୀୟ େଲାକ
େମଷପାଳକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କଲା, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଜଳ କାଢ଼ ିେମଷପଲକୁ ଜଳପାନ କରାଇଲା।” 20 େତେବ େସ
ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “େସ େକଉଁଠାେର ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ
କାହିଁକି ଛାଡ଼ ିଆସଲି ? ତାକୁ ଡାକ; େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନ
କରିବ।” 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ସହତି ବାସ କରିବାକୁ
ସମ୍ମତ େହେଲ; ପୁଣ,ି େସ େମାଶାଙ୍କ ସହତି ଆପଣା କନ୍ୟା ସେିପ୍ପାରାର
ବବିାହ େଦଲା। 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରେନ୍ତ, େମାଶା
ତାହାର ନାମ େଗେଶର୍ାମ େଦେଲ; କାରଣ େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ବେିଦଶେର
ପ୍ରବାସୀ େହାଇଅଛ।ି” 23 ବହୁ କାଳ ଉତ୍ତାେର ମିସ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ
େହଲା, ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଦାସ୍ୟକମର୍ ସକାଶୁ ହାହାକାର ଓ
କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ ଓ ଦାସ୍ୟକମର୍ ସକାଶୁ େସମାନଙ୍କ ଆତ୍ତର୍ନାଦ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଛାମୁେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 24 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର
ଶୁଣେିଲ, ଆଉ ଅବ୍ରହାମ ଓ ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସହତି କୃତ ଆପଣା
ନୟିମ ସ୍ମରଣ କରି, 25 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କେଲ ଓ
େସମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଜାଣେିଲ।

ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବୁଦା

େସହ ିସମୟେର େମାଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ଯିେଥ୍ରା ନାମକ
ମିଦୀୟନୀୟ ଯାଜକଙ୍କର େମଷପଲ ଚରାଉ ଥିେଲ; ଦନିକେର
େସ ପ୍ରାନ୍ତରର ପଶ୍ଚାଦ୍ଭାଗେର େମଷପଲ େଘନ ିେହାେରବ

ନାମକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 2 ଏଥିେର େଗାଟଏି
ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ଅଗି୍ନ ଶିଖାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ; ତହୁଁ
େସ ଅନାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ, ବୁଦା ଅଗି୍ନେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଉଅଛ,ି ତଥାପି
ବୁଦା ନଷ୍ଟ େହଉ ନାହିଁ। 3 େତଣୁ େମାଶା କହେିଲ, “ମୁଁ ଏକ ପାଖକୁ ଯାଇ
ଏହ ିମହାଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ବଷିୟ େଦଖିବ,ି ବୁଦାଟା କାହିଁକି ଦଗ୍ଧ େହଉ ନାହିଁ।”
4 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେତେବେଳ େଦଖିେଲ, େଯ େସ େଦଖିବା ନମିେନ୍ତ
ଏକ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ , େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ତାଙୁ୍କ
ଡାକି କହେିଲ, “େହ େମାଶା, େହ େମାଶା।” ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “ଏହି
େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ଉପସି୍ଥତ ଅଛ।ି” 5 ତହୁଁ େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏ ସ୍ଥାନର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା େହଉଅଛ, ତାହା ପବତି୍ର ଭୂମି।” 6 େସ ଆହୁରି କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱର, ଅଥର୍ାତ୍, ଅବ୍ର ହାମର ପରେମଶ୍ୱର ଓ
ଇସ୍ହାକର ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର।” ତହିଁେର େମାଶା
ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ, କାରଣ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ
କରିବାକୁ ଭୀତ େହେଲ। 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
ମିସର େଦଶସି୍ଥତ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର େକ୍ଳଶ ନତିାନ୍ତ େଦଖିଅଛୁ ଓ
କାଯର୍୍ୟଶାସକମାନଙ୍କ କାରଣରୁ େହଉଥିବା େସମାନଙ୍କ େରାଦନ ଶୁଣଅିଛୁ;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣଅିଛୁ। 8 ଏେହତୁ ମିସ୍ରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ହସ୍ତରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ପୁଣ,ି େସହ ିେଦଶରୁ ଉତ୍ତମ ଓ
ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ େଦଶକୁ; ଅଥର୍ାତ୍, କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ଇେମାରୀୟ,
ପରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଥା’ନି୍ତ , େସହ ିଦୁଗ୍ଧ
ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ ଯିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସଲୁି।
9 େଯେହତୁ େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର କ୍ରନ୍ଦନ ଆମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍େଗାଚର
େହାଇଅଛ;ି ଆହୁରି ମିସ୍ରୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ
ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ , ତାହା ଆେମ୍ଭ େଦଖିଅଛୁ। 10 ଏଣୁ ଏେବ
ଆସ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଫାେରା ନକିଟକୁ େପ୍ରରଣ କରିବା, ତୁେମ୍ଭ ମିସରଠାରୁ
ଆମ୍ଭର େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣବି।” 11 ତହିଁେର
େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ କିଏ େଯ, ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ
ମିସର େଦଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣବି ି?” 12 ତହୁଁ
େସ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯ
ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରରଣ କଲୁ, ତହିଁର ଏକ ଚହି୍ନ ଜାଣବି, ତୁେମ୍ଭ ମିସରରୁ
େଲାକସମୂହ ବାହାର କରି ଆଣଲିା ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପବର୍ତେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କରିବ।” 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହବି,ି କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର

େମାେତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ପଚାରିେବ,
ତାହାଙ୍କର ନାମ କଅଣ ? େସେତେବେଳ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର େଦବ ି?”
14 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ େଯ ଅଛୁ, େସ
ଅଛୁ,” ପୁଣ,ି େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହବି, ସ୍ୱୟମୂ୍ଭ
(ଆେମ୍ଭ ଅଛୁ) ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାେତ ପଠାଇ ଅଛନି୍ତ।”
15 ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ ଆହୁରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଏହ ିକଥା କହବି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର,
ଅଥର୍ାତ୍, ଅବ୍ର ହାମର ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ହାକର ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଯାକୁବର
ପରେମଶ୍ୱର େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ (ସ୍ୱୟମୂ୍ଭ), େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାେତ
ପଠାଇ ଅଛନି୍ତ; ଆମ୍ଭର ଏହ ିନାମ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ, ପୁଣ,ି ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ
ସ୍ମରଣୀୟ ଅେଟ। 16 ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ପ୍ରାଚୀନଗଣକୁ ଏକତ୍ର
କରି ଏହ ିକଥା କୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର, ଅଥର୍ାତ୍,
ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଦଶର୍ନ
େଦଇ କହଅିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ମିସରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଯାହା ଯାହା କରାଯାଉଅଛ,ି େସସମସ୍ତ ବଷିୟର ଧ୍ୟାନ େଦଇଅଛୁ।
17 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସରର େକ୍ଳଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି
କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ, ହତି୍ତୀୟମାନଙ୍କ, ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ, ପରିଷୀୟମାନଙ୍କ,
ହବି୍ବୀୟମାନଙ୍କ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶକୁ
େନଇଯିବୁ େବାଲ ିକହଅିଛୁ। 18 ଏଥିେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ରବେର ଅବଧାନ
କରିେବ; ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ମିସରର ରାଜା
ନକିଟକୁ ଯାଇ ଏହ ିକଥା କହବି, ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିଅଛନି୍ତ; ଏେହତୁ ବନିୟ
କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ
କରିବା ନମିିତ୍ତ ଏେବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତନି ିଦନିର ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ଅନୁମତ ିେଦଉନୁ୍ତ। 19 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ, ମିସରର ରାଜା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦବ ନାହିଁ, ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ହସ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ ସୁଦ୍ଧା
େଦବ ନାହିଁ। 20 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି େଦଶ ମଧ୍ୟେର
େଯ ସକଳ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ କରିବା; ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ମିସରକୁ ଆଘାତ କଲା
ଉତ୍ତାେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବ। 21 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହପାତ୍ର କରିବା,
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାତ୍ରା ସମୟେର ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେର ଯିବ ନାହିଁ; 22 ମାତ୍ର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସନିୀ ଓ ଆପଣା ଗହୃପ୍ରବାସନିୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନକିଟରୁ
େରୗପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଅଳଙ୍କାର ଓ ବସ୍ତ୍ର ମାଗି େନଇଯିେବ; ପୁଣ,ି
ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଙୁ୍କ ପିନ୍ଧାଇବ। ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମିସ୍ରୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣ କରିବ।”

େମାଶାଙୁ୍କ ଅେଲୗକିକ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ

ଏଥିେର େମାଶା ଉତ୍ତର କେଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, େସମାେନ େମାେତ
ବଶି୍ୱାସ କରିେବ ନାହିଁ ଓ େମା’ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରିେବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ କହେିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶର୍ନ େଦଇ

ନାହାନି୍ତ ?” 2 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର କ’ଣ
ଅଛ ି?” େସ କହେିଲ, “ଯଷି୍ଟ।” 3 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତାକୁ
ଭୂମିେର ପକାଅ।” େତଣୁ େସ ତାକୁ ଭୂମିେର ପକାେନ୍ତ, ତାହା ସପର୍ େହଲା;
ତହିଁେର େମାଶା ତାହା ଆଗରୁ ପଳାଇଗେଲ। 4 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର,
ଅଥର୍ାତ୍, ଅବ୍ର ହାମର ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ହାକର ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଯାକୁବର
ପରେମଶ୍ୱର େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶର୍ନ େଦଇଅଛନି୍ତ , ଏହା େଯପରି େସମାେନ
ବଶି୍ୱାସ କରିେବ, 5 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ତାହାର ଲାଞ୍ଜ
ଧର,” ତହିଁେର େସ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ଧରେନ୍ତ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତେର େସ ଯଷି୍ଟ
େହଲା। 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଆହୁରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ହସ୍ତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେର ଦଅି।” ତହିଁେର େସ ଆପଣା ହସ୍ତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେର େଦଇ
ପୁନବର୍ାର ହସ୍ତ ବାହାର କେଲ, େଦଖ, ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ହମିବଣ୍ଣର୍ ତୁଲ୍ୟ
କୁଷ୍ଠଯୁକ୍ତ େହଲା। 7 ଏଥିେର େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଆପଣା ହସ୍ତ
ବକ୍ଷସ୍ଥଳେର ଦଅି; େସମାେନ ଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱାସ ନ କରିେବ 8 ଓ ତୁମ୍ଭର
େସହ ିପ୍ରଥମ ଚହି୍ନେର ମେନାେଯାଗ ନ କରିେବ, େତେବ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଚହି୍ନେର
ବଶି୍ୱାସ କରିେବ। ତହିଁେର େସ ପୁନବର୍ାର ଆପଣା ହସ୍ତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେର େଦଇ
ବାହାର କେଲ, େଦଖ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ମାଂସ େହଲା। 9 ଏହ ିଦୁଇ ଚହି୍ନେର
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ଯଦ ିେସମାେନ ବଶି୍ୱାସ ନ କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ରବେର ମେନାେଯାଗ ନ
କରିେବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ନୀଳ ନଦୀରୁ ଜଳ କିଛ ିେନଇ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର
ଢ଼ାଳ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ନଦୀରୁ େଯଉଁ ଜଳ ଆଣବି, ତାହା ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର
ରକ୍ତ େହବ।” 10 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ,
ଏ ସମୟ ପୂବର୍େର, ଅବା ଆପଣ ନଜି ଦାସ ସହତି ଆଳାପ କଲା ଉତ୍ତାେର
େହଁ ମୁଁ ବାକ୍ୟପତ ିନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବାକ୍ୟେର ଧୀର ଓ ଜଡ଼ଜିହ୍ୱ ଅେଟ।”
11 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ କିଏ ନମିର୍ାଣ
କରିଅଛନି୍ତ ? ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୂକ ବା ବଧିର ଅବା ଦୃଷି୍ଟବଶିିଷ୍ଟ କିଅବା
ଦୃଷି୍ଟହୀନ କିଏ କରନି୍ତ ? ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ତାହା ନ କରୁ ? 12 ଏଣୁ
ଏେବ ଯାଅ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ବକ୍ତବ୍ୟ କଥା ତୁମ୍ଭକୁ
ଶିଖାଇବା।” 13 ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ପଠାଇବାର ହୁଏ, ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ପଠାନୁ୍ତ।” 14 ତହିଁେର
େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା; େତଣୁ େସ କହେିଲ,
“େଲବୀୟ ହାେରାଣ କି ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ନୁେହଁ ? ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ, େସ ସୁବକ୍ତ ା।
ଆଉ େଦଖ, େସ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସୁଅଛ;ି ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଖି ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତ େହବ। 15 ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ କହବି ଓ ତାହାର ମୁଖେର
ବାକ୍ୟ େଦବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ଓ ତାହା ମୁଖର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କମର୍ର ଶିକ୍ଷା େଦବା। 16 େସ େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତନିଧିି-ବକ୍ତ ା େହବ; େସ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ସ୍ୱରୂପ େହବ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ପରେମଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ େହବ। 17 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତେର
ଏହ ିଯଷି୍ଟ େଘନ, େଯଣୁ ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସମସ୍ତ ଚହି୍ନ େଦଖାଇବ।”

େମାଶାଙ୍କ ମିସର ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

18 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ଯିେଥ୍ରା ନକିଟକୁ ବାହୁଡ଼ ିଯାଇ
କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ମିସରସି୍ଥତ େମାହର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ନକିଟକୁ
ଏେବ େଫରି ଯିବା ପାଇଁ ଓ େସମାେନ ଆଜିଯାଏ ବଞ୍ଚଅିଛନି୍ତ କି ନାହିଁ,
ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ େମାେତ ଯିବାକୁ ଦଅି।” ତହିଁେର ଯିେଥ୍ରା େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “କୁଶଳେର ଯାଅ।” 19 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଦୀୟନେର େମାଶାଙୁ୍କ
କହଥିିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ମିସରକୁ େଫରିଯାଅ; େଯେହତୁ େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଥିେଲ, େସସମେସ୍ତ ମରିଅଛନି୍ତ।” 20 ତହୁଁ
େମାଶା ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଗଧ ଉପେର ଚଢ଼ାଇ ମିସର
େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ; ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ହସ୍ତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସହି
ଯଷି୍ଟ େନେଲ। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସାବଧାନ,
ତୁେମ୍ଭ ମିସରକୁ େଫରିଗେଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େଯ ସବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍
କରିବାକୁ େଦଇଅଛୁ, ତାହା ଫାେରା ସାକ୍ଷାତେର କରିବ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ
ତାହାର ମନ କଠିନ କରିବା; ତହିଁେର େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦେବ
ନାହିଁ।” 22 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଫାେରାକୁ କହବି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଇସ୍ରାଏଲ
ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର; ଆମ୍ଭର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର; 23 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କହଅିଛୁ, ଆମ୍ଭର
େସବା କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ ିଦଅି; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ଛାଡ଼ବିାକୁ ନାସି୍ତ କରିଅଛ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ, ତୁମ୍ଭ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ
ବଧ କରିବା। 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପଥ ମଧ୍ୟେର ଉତ୍ତରଣୀୟ ଗହୃେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ପାଇ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। 25 େସେତେବେଳ
ସେିପ୍ପାରା ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର େଘନ ିଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ସୁନ୍ନ ତ କରି ତାହା ତାଙ୍କ
ଚରଣ ତେଳ ପକାଇ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ନତିାନ୍ତ େମାହର ରକ୍ତପି୍ରୟ ବର।”
26 ଏହରୂିେପ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ। ତହିଁେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା,
“ସୁନ୍ନ ତପ୍ରଯୁକ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ତପି୍ରୟ ବର ଅଟ।” 27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମାଶା ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଅ।” ତହୁଁ େସ ଯାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତେର ତାଙ୍କ ସହତି
ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କେଲ। 28 େସେତେବେଳ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େପ୍ରରିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାପିର୍ତ ସମସ୍ତ ଚହି୍ନ ହାେରାଣଙୁ୍କ
ଜଣାଇେଲ। 29 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍କୁ ଏକତ୍ର କେଲ। 30 ପୁଣ,ି ହାେରାଣ
େସମାନଙୁ୍କ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହେିଲ,
ପୁଣ,ି େଲାକମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େସହ ିସମସ୍ତ ଚହି୍ନ ପ୍ରକାଶ କେଲ।
31 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରି େସମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ େଦଖିଅଛନି୍ତ , ଏହା ଶୁଣି
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମସ୍ତକ ନତ କରି ଉପାସନା କେଲ।

ମିସର ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ପ୍ରେବଶ କରି ଫାେରାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ

ଦଅି।” 2 ତହିଁେର ଫାେରା କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ, େଯ ଆେମ୍ଭ ତାହାର
କଥା ମାନ ିଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯିବାକୁ େଦବୁ ? ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିନାହୁଁ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯିବାକୁ େଦବୁ ନାହିଁ।” 3 େସମାେନ କହେିଲ, “ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇଅଛନି୍ତ; ଏଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିୟ
କରୁଅଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରେର ତନି ିଦନିର ପଥ ଯିବାକୁ େଦଉନୁ୍ତ; େନାହେିଲ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମହାମାରୀେର କିମ୍ୱା ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ଆକ୍ରମଣ କରିେବ।” 4 ତହୁଁ
ମିସରର ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି କାଯର୍୍ୟରୁ ନବୃିତ୍ତ କରୁଅଛ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଭାରବହନ କମର୍େର ଯାଅ।” 5 ଫାେରା ଆହୁରି କହେିଲ,
“େଦଖ, ଏେବ ଏ େଦଶେର ଏହ ିେଲାକ ଅେନକ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଭାର ବହବିାରୁ ନବୃିତ୍ତ କରୁଅଛ।” 6 ଆଉ ଫାେରା େସହ ିଦନି
େଲାକମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟଶାସକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
7 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇଟା ନମିର୍ାଣ ନମିିତ୍ତ ପୂବର୍ ପରି ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଉ
ପାଳ ଦଅି ନାହିର୍ଁ; େସମାେନ ଯାଇ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ପାଳ ସଂଗ୍ରହ କରନୁ୍ତ।
8 ପୁଣ,ି ପୂବର୍େର େସମାନଙ୍କ ଉପେର େଯେତ ଇଟା ନମିର୍ାଣର ଭାର ଥିଲା,
ଏେବ େସହ ିଭାର ଦଅି; ତହିଁରୁ କିଛମିାତ୍ର ଊଣା କର ନାହିଁ; େଯେହତୁ
େସମାେନ ଅଳସୁଆ ଅଟନି୍ତ; ଏଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଦଅି େବାଲ ିଡାକ ପକାଉ ଅଛନି୍ତ; 9 ଏେହତୁ
ଏମାେନ କାଯର୍୍ୟ ଭାରେର ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ େହାଇ ତହିଁେର ବ୍ୟସ୍ତ ଥା’ନୁ୍ତ; ମିଥ୍ୟା
କଥାେର ଅବଧାନ ନ କରନୁ୍ତ।” 10 ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ େଲାକମାନଙ୍କ
କାଯର୍୍ୟଶାସକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ବାହାେର ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଫାେରା
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଉ ପାଳ େଦବୁ ନାହିଁ। 11 ଯାଅ,
େଯଉଁଠାେର ପାଳ ପାଇ ପାରିବ େସହଠିାରୁ ଆପଣା ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ତାହା
ସଂଗ୍ରହ କର; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ କିଛ ିଊଣା େହବ ନାହିଁ।”
12 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ପାଳ ବଦେଳ କୁଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ
ମିସର େଦଶେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଗେଲ। 13 ତଥାପି କାଯର୍୍ୟଶାସକମାେନ
ଚଞ୍ଚଳ କରାଇ କହେିଲ, “ପାଳ ପାଇବା େବେଳ େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ କମର୍
କରୁଥିଲ, େସପରି ଏେବ ମଧ୍ୟ ନରୂିପିତ େଦୖନକି କମର୍ ପ୍ରତଦିନି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
କର।” 14 ଫାେରାଙ୍କର କାଯର୍୍ୟଶାସକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲବଂଶୀୟ େଯଉଁ
କାଯର୍୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ରଖିଥିେଲ; େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରି କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍ ପରି ଇଟା ବନାଇବାର ନରୂିପିତ କମର୍ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରୁ ନାହଁ ?” 15 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲବଂଶୀୟ କାଯର୍୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ
ଆସ ିଫାେରାଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହେିଲ, “ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣା
ଦାସମାନଙ୍କ ସହତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନି୍ତ ?” 16 ଆପଣଙ୍କ
ଦାସମାନଙୁ୍କ ପାଳ ଦଆିଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି େସମାେନ କହନି୍ତ , ଇଟା
ବନାଅ; ଆଉ େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାେନ ପ୍ରହାରିତ ହୁଅନି୍ତ , ମାତ୍ର
େଦାଷ ଆପଣଙ୍କ ନଜି େଲାକଙ୍କର।” 17 ତହୁଁ େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବହୁତ ଅଳସୁଆ, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ
କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅି। 18 ଏେବ ଯାଅ, କମର୍ କର,
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାଳ ଦଆିଯିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଇଟାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ସଂଖ୍ୟା େଦବାକୁ େହବ। 19 ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦୖନକି ନରୂିପିତ ଇଟାରୁ
କିଛ ିଊଣା େହବ ନାହିଁ; ଏହ ିକଥାେର ଇସ୍ରାଏଲବଂଶୀୟ କାଯର୍୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ
େଦଖିେଲ େଯ, େସମାନଙ୍କ ଦଶା ଅମଙ୍ଗଳସୂଚକ।” 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ େଫରିବା ସମୟେର େସମାେନ େମାଶା ଓ
ହାେରାଣଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେଲ, େଯପରି େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ଅେପକ୍ଷାେର
ଥିେଲ; 21 ଏଣୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ
କରି ବଚିାର କରନୁ୍ତ; େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଫାେରା ଓ ତାଙ୍କର
ଦାସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା
ନମିିତ୍ତ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଖଡ୍ଗ  େଦଲ।” 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଯାଇ କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିଅଛ ? ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାେତ ପଠାଇଲ ?
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23 କାରଣ େଯଉଁ ଦନିାବଧି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମେର କଥା କହବିା ପାଇଁ
ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲି,ି େସହ ିଦନିାବଧି େସ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର
ଅମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର କିଛମିାତ୍ର
ଉଦ୍ଧାର କରି ନାହଁ।”

େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଫାେରା
ପ୍ରତ ିଯାହା କରିବା, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଏେବ େଦଖିବ; କାରଣ ବାହୁ
ବଳ ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ, େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବ ଓ

ବାହୁ ବଳ ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ, ଆପଣା େଦଶରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବ।”

େମାଶାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

2 ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙ୍କ ସହତି ଆଳାପ କରି ଆହୁରି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
ଯିେହାବାଃ (ସଦାପ୍ରଭୁ); 3 ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବଙୁ୍କ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େବାଲ ିଦଶର୍ନ େଦଇଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
ଯିେହାବାଃ ନାମେର େସମାନଙୁ୍କ ପରିଚୟ େଦଇ ନ ଥିଲୁ। 4 ପୁଣ,ି କିଣାନ
େଦଶ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯହିଁେର େସମାେନ ପ୍ରବାସ କେଲ, େସହ ିପ୍ରବାସ-େଦଶ
ମଧ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ େଦବା େବାଲ ିେସମାନଙ୍କ ସହତି ନୟିମ ସି୍ଥର କରିଥିଲୁ।
5 ଏେବ ମିସ୍ରୀୟମାେନ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଦାସତ୍ୱ େର ରଖିଅଛନି୍ତ , େସହି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଆତ୍ତର୍ନାଦ ଶୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଆପଣାର େସହ ିନୟିମ
ସ୍ମରଣ କରିଅଛୁ। 6 ଏନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଭାରବହନରୁ ନସି୍ତାର କରିବା
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ଓ ମହା ମହା ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା।
7 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା େଲାକ ରୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା; ତହିଁେର ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଭାରବହନରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନସି୍ତାରକାରୀ ଆେମ୍ଭ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।” 8 ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ
ଯାକୁବଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇଅଛୁ, େସହି
େଦଶକୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଘନଯିିବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଅଧିକାରାେଥର୍ ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦବା; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତଦନୁସାେର କହେିଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ ମେନାଦୁଃଖ
ଓ କଠିନ ଦାସତ୍ୱ  ସକାଶୁ େମାଶାଙ୍କର ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କେଲ
ନାହିଁ। 10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 11 “ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ
ମିସରର ରାଜା ଫାେରାକୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭ େଦଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ
ଯିବାକୁ ଦଅି।” 12 ତହିଁେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର କହେିଲ,
“େଦଖନୁ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େମା’ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାନି୍ତ ;
େତେବ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତ ା େଯ ମୁଁ ନୁେହଁ, େମା’ କଥା ଫାେରା କି ପ୍ରକାେର
ଶୁଣେିବ ?” 13 ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ସହତି
ଆଳାପ କେଲ, ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ମିସର ରାଜା ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟେର ବକ୍ତବ୍ୟ କଥା େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କେଲ।

େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ

14 ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ
ଥିେଲ। ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରୁେବନ୍ର ସନ୍ତାନ ହେନାକ, ପଲୂ୍ଲ,
ହେିଷ୍ରାଣ ଓ କମିର୍; ଏମାେନ ରୁେବନ୍ର ବଂଶ। 15 ପୁଣ,ି ଶିମୀେୟାନର ପୁତ୍ର
ଯିମୂେୟଲ, ଯାମୀନ୍, ଓହଦ୍, ଯାଖୀନ୍, େସାହର ଓ କିଣାନୀୟା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର
େଶୗଲ; ଏମାେନ ଶିମୀେୟାନର ବଂଶ ଅଟନି୍ତ। 16 ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର
େଲବୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମ େଗେଶର୍ାନ, କହାତ ଓ ମରାରି; େଲବୀର ବୟସ
ଶେହ ସଇଁତରିିଶ ବଷର୍ ଥିଲା। 17 ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
େଗେଶର୍ାନର ସନ୍ତାନ ଲବି୍ନ ିଓ ଶିମୀୟି। 18 ପୁଣ,ି କହାତର ସନ୍ତାନ
ଅମ୍ରାମ୍, ଯିଷ୍ହର, ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ; େସହ ିକହାତର ଶେହ େତତଶି
ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା। 19 ମରାରିର ସନ୍ତାନ ମହଲ ିଓ ମୂଶି; ଏମାେନ
ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର େଲବୀର ବଂଶ ଅଟନି୍ତ। 20 ପୁଣ,ି ଅମ୍ରାମ୍ ଆପଣା
ପିଉସୀ େଯାେକବଦକୁ ବବିାହ କରେନ୍ତ, େସ ତାହାର ଔରସେର
ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ େମାଶାଙୁ୍କ ପ୍ରସବ କଲା; େସହ ିଅମ୍ରାମ୍ର ଆୟୁ ଶେହ
ସଇଁତରିିଶ ବଷର୍ ଥିଲା। 21 ଯିଷ୍ହରର ସନ୍ତାନ େକାରହ, େନଫଗ୍ ଓ ସଖିି୍ର।
22 ପୁଣ,ି ଉଷୀେୟଲର ସନ୍ତାନ ମୀଶାେୟଲ ଓ ଇଲୀଷାଫନ୍ ଓ ସଥିି୍ର।

23 ପୁଣ,ି ହାେରାଣ ଅମ୍ମୀନାଦବର କନ୍ୟା ନହେଶାନର ଭଗିନୀ
ଇଲୀେଶବାକୁ ବବିାହ କେଲ; ତହିଁେର େସ ତାଙ୍କର ଔରସେର ନାଦବ,
ଅବୀହୂ, ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରକୁ ପ୍ରସବ କଲା। 24 ପୁଣ,ି େକାରହର
ସନ୍ତାନ ଅସୀର ଓ ଇଲ୍କାନା ଓ ଅବୀୟାସଫ; ଏମାେନ େକାରହର ବଂଶ
ଅଟନି୍ତ। 25 ପୁଣ,ି ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ଫୂଟୀେୟଲର ଏକ
କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରେନ୍ତ, େସ ତାଙ୍କର ଔରସେର ପୀନହସ୍କୁ ପ୍ରସବ
କଲା, ଏମାେନ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ବଂଶେଭଦାନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ। 26 ଏହ ିେଯ ହାେରାଣ ଓ େମାଶା, ଏମାନଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀବଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣ।” 27 ଏମାେନ ମିସରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା ପାଇଁ ମିସରର ରାଜା ଫାେରାଙ୍କ ସହତି
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିଥିେଲ। ଏମାେନ େସହ ିେମାଶା ଓ ହାେରାଣ।

େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ

28 େଯଉଁଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସର େଦଶେର େମାଶାଙ୍କ ସହତି ଆଳାପ
କେଲ, 29 େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଯାହା କହୁ; ତାହା ସବୁ ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା
ଫାେରାକୁ କୁହ।” 30 ତହିଁେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର କହଥିିେଲ,
“ମନ୍ଦ ବକ୍ତ ା େଯ ମୁଁ, େମା’ କଥା ଫାେରା କି ପ୍ରକାେର ଶୁଣେିବ?”

ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଫାେରା ନକିଟେର ପରେମଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ କରି ନଯିୁକ୍ତ କଲୁ ଓ ତୁମ୍ଭ
ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣ ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େହବ। 2 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ

ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବା, ତାହା ସବୁ ତୁେମ୍ଭ କହବି; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତା
ହାେରାଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆପଣା େଦଶରୁ ଛାଡ଼ ିଯିବାକୁ ଫାେରାଙୁ୍କ
କହବି। 3 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଫାେରାର ହୃଦୟ କଠିନ କରିବା, ପୁଣ,ି ମିସର
େଦଶେର ଆମ୍ଭର ଚହି୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କରିବା। 4 ତଥାପି
ଫାେରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରିବ ନାହିଁ; ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ
ମିସର େଦଶ ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ େଥାଇ ମହାଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱ ାରା ମିସରଠାରୁ
ଆପଣା େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ, ଆମ୍ଭର େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବାହାର
କରି ଆଣବିା। 5 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ମିସର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା େବେଳ
ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତାହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।” 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା
ଓ ହାେରାଣ େସହରୂିପ କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ କମର୍
କେଲ। 7 ଫାେରାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର କେଥାପକଥନ କରିବା େବେଳ େମାଶାଙୁ୍କ
ଅଶୀ ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ େତୟାଅଶୀ ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା।

ହାେରାଣଙ୍କ ଯଷି୍ଟ

8 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 9 “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ େକୗଣସ ିଚହି୍ନ େଦଖାଅ େବାଲ ିଯଦ ିଫାେରା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ କହବି, ତୁମ୍ଭର ଯଷି୍ଟ େନଇ
ଫାେରା ଅଗ୍ରେତ ତେଳ ପକାଅ; ତହିଁେର େସହ ିଯଷି୍ଟ ସପର୍ େହବ।”
10 ତହୁଁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା
ପ୍ରମାେଣ କମର୍ କେଲ; ପୁଣ,ି ହାେରାଣ, ଫାେରା ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ଯଷି୍ଟ ତେଳ ପକାେନ୍ତ, ତାହା ସପର୍ େହଲା। 11 େତେବ
ଫାେରା ଆପଣା ପଣ୍ଡତି ଓ ଗଣୁଆିମାନଙୁ୍କ ଡାକିେଲ; ତହିଁେର ମିସ୍ରୀୟ
ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମାୟାେର େସହପିରି କେଲ। 12 ଅଥର୍ାତ୍,
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଯଷି୍ଟ ପକାେନ୍ତ, େସଗଡୁ଼କି ସପର୍
େହଲା; ମାତ୍ର ହାେରାଣଙ୍କ ଯଷି୍ଟ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯଷି୍ଟକୁ ଗ୍ରାସ କଲା।
13 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଫାେରାଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ େହଲା
ଓ େସ େସମାନଙ୍କ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡ - ରକ୍ତ

14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଫାେରାର ହୃଦୟ
କଠିନ େହାଇଅଛ,ି େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ମନା
କରୁଅଛ।ି” 15 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭାତେର ଫାେରା ନକିଟକୁ ଯାଅ; େଦଖ,
େସ ଜଳ ଆେଡ଼ ଗେଲ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ନୀଳ ନଦୀ
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ତୀରେର ଠିଆ ହୁଅ; େଯଉଁ ଯଷି୍ଟ ସପର୍ େହାଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ହସ୍ତେର
ନଅି। 16 ପୁଣ,ି ଫାେରାକୁ କୁହ, ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ପଠାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରାନ୍ତରେର େସବା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ ିଦଅି; ମାତ୍ର େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହି
କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ।” 17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିପ୍ରକାେର
କହୁଅଛନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଏତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଜ୍ଞାତ େହବ;
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ ଏହ ିଯଷି୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ନଦୀର ଜଳ ଉପେର
ପ୍ରହାର କରିବା, ତହିଁେର ତାହା ରକ୍ତ େହାଇଯିବ।” 18 ପୁଣ,ି ନଦୀେର
ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟସକଳ ମରିଯିେବ ଓ ନଦୀ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ େହବ; ତହିଁେର ମିସ୍ରୀୟ
େଲାକମାେନ ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଘୃଣା କରିେବ। 19 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହାେରାଣକୁ ଏହ ିକଥା କୁହ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଯଷି୍ଟ େଘନ ିମିସର େଦଶୀୟ ଜଳ ଉପେର, ଅଥର୍ାତ୍, ତହିଁର ନଦୀ, ନାଳ,
ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଜଳାଶୟ, ଏସମସ୍ତ ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କର,
ତହିଁେର ସମସ୍ତ ଜଳ ରକ୍ତ େହବ; ପୁଣ,ି ମିସର େଦଶର ସବର୍ତ୍ର କାଷ୍ଠ ପାତ୍ର
ଓ ପ୍ରସ୍ତର ପାତ୍ରେର େହଁ ରକ୍ତ େହବ।” 20 ତହୁଁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସହ ିପ୍ରକାର କେଲ; େସ ଯଷି୍ଟ େଘନ ିଫାେରା
ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନଦୀର ଜଳ ଉପେର ପ୍ରହାର କେଲ;
ତହିଁେର ସମୁଦାୟ ନଦୀର ଜଳ ରକ୍ତ େହାଇଗଲା। 21 ପୁଣ,ି ନଦୀର
ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ମେଲ ଓ ନଦୀ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ େହଲା, ତହିଁେର ମିସ୍ରୀୟମାେନ
ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ; ମିସର େଦଶର ସବର୍ତ୍ର ରକ୍ତ
େହଲା। 22 େସେତେବେଳ ମିସ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ େହଁ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ମାୟାେର େସହପିରି କେଲ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ଫାେରାଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ େହଲା ଓ େସ େସମାନଙ୍କ କଥାେର
ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଫାେରା ମୁଖ େଫରାଇ
ଆପଣା ଗହୃକୁ ଗେଲ, ଏଥିେର ଆପଣା ମନ େଦେଲ ନାହିଁ। 24 ପୁଣ,ି
ସମସ୍ତ ମିସ୍ରୀୟ େଲାେକ ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରି ନ ପାରିବାରୁ ପିଇବା ଜଳ
ନମିେନ୍ତ ନଦୀର ଚାରିଆେଡ଼ େଖାଳିେଲ। 25 ସଦାପ୍ରଭୁ ନଦୀକୁ ଆଘାତ
କଲା ଉତ୍ତାେର ସାତ ଦନି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା।

ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦଣ୍ଡ - େବଙ୍ଗ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଫାେରା
ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
ଆମ୍ଭର େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ

ଦଅି। 2 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ମନା କରିବ,
େତେବ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େବଙ୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଦଶକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା।
3 ନୀଳ ନଦୀ େବଙ୍ଗେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ, ତହିଁେର େସସମସ୍ତ େବଙ୍ଗ ଉଠି
ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର, ଶୟନାଗାରେର, ଶଯ୍ୟାେର, ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କ ଗହୃେର, ତୁମ୍ଭ
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର, ତୁମ୍ଭ ଚୁଲ୍ଲ ୀେର ଓ ତୁମ୍ଭ ଅଟା ଦଳିବା ପାତ୍ରେର
ପ୍ରେବଶ କରିେବ; 4 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ଓ ଦାସମାନଙ୍କ
ଉପରକୁ ଉଠିେବ।” 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ହାେରାଣକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭ ନଦୀ, ନାଳ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉପେର ଆପଣାର
ସଯଷି୍ଟ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି ମିସର େଦଶ ଉପେର େବଙ୍ଗ ଅଣାଅ।”
6 ତହିଁେର ହାେରାଣ ମିସରର ସମସ୍ତ ଜଳ ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର
କରେନ୍ତ, େବଙ୍ଗସମୂହ ଉଠି ମିସର େଦଶେର ବ୍ୟାପିଗେଲ।
7 େସେତେବେଳ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମାୟାେର େସପ୍ରକାର କରି
ମିସର େଦଶ ଉପେର େବଙ୍ଗ ଆଣେିଲ। 8 ତହୁଁ ଫାେରା େମାଶା ଓ
ହାେରାଣଙୁ୍କ ଡକାଇ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭଠାରୁ ଓ ଆମ୍ଭ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଏହସିବୁ
େବଙ୍ଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର; ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଯିବାକୁ େଦବା।” 9 େତେବ େମାଶା ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ ଉପେର
ଦପର୍ କର; େବଙ୍ଗ ସବୁ େଯପରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଗହୃରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହାଇ େକବଳ ନଦୀେର ରହନି୍ତ , ଆପଣଙ୍କ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଓ
େଲାକସମସ୍ତଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର େକେବ ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା
କରିବ?ି” 10 େସ କହେିଲ, “ଆସନ୍ତାକାଲ ିକର।” େସେତେବେଳ େମାଶା
କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େକହ ିନାହାନି୍ତ , ଏହା
େଯପରି ଆପଣ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େହଉ।
11 େବଙ୍ଗମାେନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଗହୃ, ଦାସ ଓ ସମସ୍ତ

େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଦୂର େହାଇ େକବଳ ନଦୀେର ରହେିବ। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ ବାହାରକୁ ଗେଲ; ପୁଣ,ି େମାଶା
ଫାେରାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆନୀତ େବଙ୍ଗ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 13 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କରେନ୍ତ,
ଗହୃେର, ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଓ େକ୍ଷତ୍ରେର ସମସ୍ତ େବଙ୍ଗ ମେଲ। 14 ତହୁଁ
େଲାକମାେନ େସସବୁକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗଦା କରେନ୍ତ, େଦଶ ଦୁଗର୍ନ୍ଧମୟ
େହଲା। 15 ମାତ୍ର ଫାେରା ବପିଦର ନବୃିତି୍ତ େଦଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ପ୍ରମାେଣ ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

ତୃତୀୟ ଦଣ୍ଡ-ଉକୁଣଆି େପାକ

16 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହାେରାଣକୁ କୁହ, ସମସ୍ତ ମିସର
େଦଶେର େଯପରି ଉକୁଣଆି େପାକ ହୁଅଇ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଯଷି୍ଟ
ଉଠାଇ ଭୂମିର ଧୂଳିେର ପ୍ରହାର କର।” 17 ତହିଁେର େସମାେନ େସପ୍ରକାର
କେଲ; ହାେରାଣ ସଯଷି୍ଟ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି ଭୂମିର ଧୂଳିେର ପ୍ରହାର
କରେନ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କଠାେର ଉକୁଣଆି େପାକ େହଲା; ପୁଣ,ି
ମିସର େଦଶର ଭୂମିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଧୂଳି ଉକୁଣଆି େପାକ େହଲା।
18 େସେତେବେଳ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମାୟାେର େସପ୍ରକାର
ଉକୁଣଆି େପାକ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ, ମାତ୍ର ପାରିେଲ ନାହିଁ;
ତହିଁେର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପେର ଉକୁଣଆି େପାକ େହଲା।
19 େତେବ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ ଫାେରାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅଙୁ୍ଗଳିକୃତ କମର୍,” ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଫାେରାଙ୍କର ହୃଦୟ
କଠିନ େହଲା, ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

ଚତୁଥର୍ ଦଣ୍ଡ-ଦଂଶକାଦ ିଝଙି୍କ

20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି
ଫାେରା ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ ହୁଅ; େଦଖ, େସ ଜଳ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, ତୁେମ୍ଭ
ତାହାଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହବି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆମ୍ଭର େସବା କରିବାକୁ
ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅି। 21 ପୁଣ,ି ଯଦ ିଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଯିବାକୁ ନ େଦବ, ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କ ଉପେର
ଓ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଓ ତୁମ୍ଭ ଗହୃ ଭତିେର ଏପରି ଦଂଶକାଦରି
ଝଙି୍କ ପଠାଇବା େଯ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଗହୃ ଓ ବାସଭୂମି ପରିପୂଣ୍ଣର୍
େହବ। 22 ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର େକବଳ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା
ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା ନମିେନ୍ତ େସହ ିଦନି ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ନବିାସ ସ୍ଥାନ
େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶ ଭନି୍ନ  କରିବା; େସଠାେର ଦଂଶକାଦରି ଝଙି୍କ େହବ ନାହିଁ।”
23 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେଭଦ
କରିବା; ଆସନ୍ତାକାଲ ିଏହ ିଚହି୍ନ େହବ। 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହି
ପ୍ରକାର କେଲ; ତହିଁେର ଫାେରାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଗହୃେର
ଦଂଶକାଦରି ବୃହତ୍ ଝଙି୍କ ଉପସି୍ଥତ େହଲା; ପୁଣ,ି ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶ
ଦଂଶକାଦ ିସକାଶୁ ନଷ୍ଟ େହଲା। 25 େସେତେବେଳ ଫାେରା େମାଶା ଓ
ହାେରାଣଙୁ୍କ ଡକାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ େଦଶ ମଧ୍ୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କର।” 26 ତହିଁେର
େମାଶା କହେିଲ, “ତାହା କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁେହଁ; କାରଣ ତାହା କେଲ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କର
ଘୃଣାଜନକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ େହବ; େଦଖ, ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ
ଚକ୍ଷୁେଗାଚରେର େସମାନଙ୍କର ଘୃଣାଜନକ ବଳିଦାନ କେଲ, େସମାେନ କି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଥର ପକାଇ ମାରିେବ ନାହିଁ ? 27 ଏଣୁକରି ଆେମ୍ଭମାେନ
ତନି ିଦନିର ବାଟ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦେବ, ତଦନୁସାେର ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ
କରିବା।” 28 ତହୁଁ ଫାେରା କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବା,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କର; ମାତ୍ର ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା
କର।” 29 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟରୁ
ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ,ି ତହିଁେର ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ
ଦାସମାନଙ୍କ ଓ ଆପଣଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆସନ୍ତାକାଲ ିସମସ୍ତ
ଦଂଶକ ଝଙି୍କ ଦୂର େହାଇଯିେବ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ
କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବା ବଷିୟେର ଫାେରା ପୁନବର୍ାର
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ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିେବ ନାହିଁ।” 30 ତହୁଁ େମାଶା ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ ବାହାରକୁ
ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 31 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାନୁସାେର ଫାେରାଙ୍କଠାରୁ, ତାଙ୍କ ଦାସଗଣ ଓ େଲାକ
ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଦଂଶକାଦ ିଝଙି୍କ ଦୂର କେଲ; େଗାଟଏି ଅବଶିଷ୍ଟ
ରହଲିା ନାହିଁ। 32 ଏଥର ମଧ୍ୟ ଫାେରା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ ଓ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।

ପଞ୍ଚମ ଦଣ୍ଡ-ପଶୁ ମଡ଼କ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଫାେରା
ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ କୁହ, ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆମ୍ଭର େସବା କରିବା ପାଇଁ

ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅି।” 2 ମାତ୍ର ଯଦ ିେସମାନଙୁ୍କ
ଯିବାକୁ ପାଇଁ ନାସି୍ତ କରି ଏେବ ମଧ୍ୟ ବାଧା େଦବ, 3 େତେବ େଦଖ, ତୁମ୍ଭ
େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ େଘାଡା, ଗଦ୍ଦର୍ଭ, ଓଟ, େଗାରୁ ଓ େମଷାଦ ିପଶୁଗଣ ଉପେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଅଛ;ି ଏଣୁ ଅତଶିୟ ମହାମାରୀ େହବ। 4 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଓ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେଭଦ କରିେବ;
ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିପଶୁ ମରିବ ନାହିଁ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୟ ନରୂିପଣ କରି କହନି୍ତ , ଆସନ୍ତାକାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏ
େଦଶେର ଏହ ିକମର୍ କରିେବ। 6 ଆର ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିକମର୍ କେଲ,
ତହିଁେର ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଶୁ ମେଲ; ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େହଁ ମଲା ନାହିଁ। 7 ତହୁଁ ଫାେରା େଲାକ ପଠାଇ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର େଗାଟଏି ମାତ୍ର ପଶୁ ମରି ନ ଥିବାର େଦଖିେଲ।
ତଥାପି ଫାେରାଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ େହଲା ଓ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ
େଦେଲ ନାହିଁ।

ଷଷ୍ଠ ଦଣ୍ଡ-ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥ

8 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୁଷି୍ଟ
ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ଭାଟୀର ଭସ୍ମ ନଅି, ପୁଣ,ି େମାଶା ଫାେରାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା
ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ବଞି୍ଚ ିେଦଉ। 9 ତହିଁେର ତାହା ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶ
ଉପେର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳି େହାଇ ମିସ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ
ଶରୀରେର ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥ ଜନ୍ମ ାଇବ।” 10 ତହୁଁ େସମାେନ ଭାଟୀର ଭସ୍ମ
େନଇ ଫାେରା ଆଗେର ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣ,ି େମାଶା ଆକାଶ ଆେଡ଼ ତାହା
ବଞି୍ଚ ିଦଅିେନ୍ତ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀରେର ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥ
େହଲା। 11 େସହ ିବଥ ସକାଶୁ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ େମାଶାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଠିଆ
େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଓ ସମସ୍ତ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ
ଶରୀରେର ବଥ ଜାତ େହଲା। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାେରାଙ୍କର
ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ, ତହିଁେର େସ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ପ୍ରମାେଣ େସମାନଙ୍କ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

ସପ୍ତମ ଦଣ୍ଡ-ଶିଳା ବୃଷି୍ଟ

13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି
ଫାେରା ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କୁହ, ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ଆମ୍ଭର େସବା କରିବାକୁ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଯିବାକୁ ଦଅି; 14 େନାହେିଲ ଏହଥିର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ବରୁିଦ୍ଧେର, ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭର ସବର୍ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ
ପଠାଇବା; ତହିଁେର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଆମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ େକହ ିନାହାନି୍ତ , ଏହା
ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାତ େହବ। 15 କାରଣ ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ
ବସି୍ତାର କରି ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଂହାର
କରନୁ୍ତଣ,ି ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇ ସାରନ୍ତଣ;ି 16 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ
ଆପଣା ପରାକ୍ରମ େଦଖାଇବାକୁ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର େଯପରି ଆମ୍ଭର
ନାମ କୀତ୍ତିର୍ତ େହବ, ପ୍ରକୃତେର ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ଥାପନ କରି
ରଖିଅଛୁ। 17 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ନ େଦଇ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଦପର୍ କରୁଅଛ ? 18 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆସନ୍ତାକାଲି
ଏପରି ସମୟେର ମିସର େଦଶେର ଏପରି ଭାରୀ ଶିଳା ବୃଷି୍ଟ କରିବା େଯ,
ମିସରର ପତ୍ତନାବଧି ଆଜିଯାଏ େସପରି େକେବ େହାଇ ନାହିଁ।
19 ଏନମିେନ୍ତ ଏେବ େଲାକ ପଠାଇ େକ୍ଷତ୍ରେର ତୁମ୍ଭର ପଶ୍ୱାଦ ିଯାହା ଯାହା

ଅଛ,ି ତାହାସବୁ ଶୀଘ୍ର ଅଣାଅ, କାରଣ େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ େକ୍ଷତ୍ରେର
ରହେିବ, ଗହୃକୁ ଅଣା ନ ଯିେବ, େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଶିଳା ବୃଷି୍ଟ େହେଲ
େସମାେନ ମରିେବ।” 20 େସେତେବେଳ ଫାେରାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ଭୀତ େହଲା, େସ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଦାସ
ଓ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣଲିା। 21 ମାତ୍ର େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ ନ କଲା, େସ ଆପଣା ଦାସ ଓ ପଶୁମାନଙୁ୍କ େକ୍ଷତ୍ରେର ତ୍ୟାଗ
କଲା। 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶ
ଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କର, ତହିଁେର ମିସ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ
ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ତୃଣାଦ ିସମସ୍ତ ଉପେର ଶିଳା ବୃଷି୍ଟ େହବ।” 23 ତହୁଁ େମାଶା
ଆପଣା ଯଷି୍ଟ ଆକାଶ ଆେଡ଼ ବସି୍ତାର କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମଘ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଓ
ଶିଳା ବୃଷି୍ଟ କେଲ; ପୁଣ,ି ବଜୁିଳି ଭୂମି ଆେଡ଼ େବେଗ ଗମନ କଲା;
ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସର େଦଶେର ଶିଳା ବୃଷି୍ଟ କେଲ। 24 ତହିଁେର ଶିଳା
ବୃଷି୍ଟ େହଲା ଓ ଶିଳା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ବଜୁିଳି ଚମକିଲା; ଏପ୍ରକାର ଅତି
ଦୁଃସହ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ମିସର େଦଶେର ରାଜ୍ୟସ୍ଥାପନାବଧି େକେବ େହାଇ ନ
ଥିଲା। 25 ତହିଁେର ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶର େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ
ସମେସ୍ତ ଶିଳା ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହେଲ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ସକଳ ତୃଣ ଶିଳା ବୃଷି୍ଟେର
ନଷ୍ଟ େହଲା, େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଭାଙି୍ଗଗଲା। 26 େକବଳ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ବାସସ୍ଥାନ େଗାଶନ ପ୍ରେଦଶେର ଶିଳାବୃଷି୍ଟ େହଲା ନାହିଁ।
27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଫାେରା େଲାକ ପଠାଇ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଡକାଇ
କହେିଲ, ଏହ ିଥର ମୁଁ ପାପ କରିଅଛ;ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଓ
ଆମ୍ଭ େଲାକମାେନ େଦାଷୀ ଅଟୁ। 28 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରକୃତ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଓ ଶିଳା ବୃଷି୍ଟ ଯେଥଷ୍ଟ େହାଇଅଛ;ି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ବଳିମ୍ୱ େହବ ନାହିଁ।
29 େସେତେବେଳ େମାଶା ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ନଗରରୁ ବାହାର େହାଇ
ଗଲା କ୍ଷେଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବ,ି ତହିଁେର
େମଘ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ନବୃିତ୍ତ େହବ ଓ ଶିଳା ବୃଷି୍ଟ ଆଉ େହବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଏହି
ପୃଥିବୀ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାହା ଆପଣ ଜାଣ ିପାରିେବ। 30 ମାତ୍ର ମୁଁ
ଜାେଣ, ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦାସଗଣ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରୁ ନାହାନି୍ତ।” 31 େସ ସମୟେର େଫସ ିଓ ଯବ
ସବୁ ନଷ୍ଟ େହଲା, କାରଣ ଯବ ଶିଷାଯୁକ୍ତ ଓ େଫସ ିପୁଷି୍ପତ ଥିଲା।
32 ମାତ୍ର ଗହମ ଓ ଜହ୍ନା ବଡ଼ େହାଇ ନ ଥିବାରୁ ନଷ୍ଟ େହଲା ନାହିଁ।
33 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ ନଗରର ବାହାରକୁ ଯାଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରେନ୍ତ, େମଘଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଓ ଶିଳା
ବୃଷି୍ଟ ନବୃିତ୍ତ େହଲା, ଭୂମିେର ଆଉ ଜଳ ବୃଷି୍ଟ େହଲା ନାହିଁ।
34 େସେତେବେଳ ବୃଷି୍ଟ ଓ ଶିଳାପାତ ଓ େମଘ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ନବୃିତ୍ତ େହବାର
େଦଖି ଫାେରା ଆହୁରି ପାପ କେଲ, ପୁଣ,ି େସ ଓ ତାଙ୍କ ଦାସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ମନ କଠିନ କେଲ। 35 ତହିଁେର ଫାେରାଙ୍କର ହୃଦୟ
କଠିନ େହଲା; ଏଣୁ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
େସ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।

ଅଷ୍ଟମ ଦଣ୍ଡ-ପଙ୍ଗପାଳ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଫାେରା
ନକିଟକୁ ଯାଅ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯପରି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଏହ ିସକଳ ଚହି୍ନ ଦଶର୍ାଇବା, 2 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ

ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା କରିଅଛୁ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂେପ
େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରିଅଛୁ, େସସବୁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଆପଣା
ପୁତ୍ର ଓ େପୗତ୍ରର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର କହବି, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହା ଜ୍ଞାତ େହବ, ଏନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଫାେରା ଓ ତାହାର ଦାସଗଣର ହୃଦୟ
କଠିନ କଲୁ।” 3 େସେତେବେଳ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଇ କହେିଲ, “ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ସାକ୍ଷାତେର ନମ୍ର େହବାକୁ େକେତ କାଳ ନାସି୍ତ କରିବ ? ଆମ୍ଭର େସବା
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅି। 4 ମାତ୍ର ଯଦ ିେମାହର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ମନା କର, େତେବ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ଆସନ୍ତାକାଲ ିତୁମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଆଣବିା। 5 େସମାେନ ଭୂମିର ମୁଖ
ଏପରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିେବ େଯ, େକହ ିତାହା େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଶିଳା
ବୃଷି୍ଟରୁ ରକି୍ଷତ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା କିଛ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଛ,ି ତାହା େସମାେନ
ଖାଇେବ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକ୍ଷେତ୍ରାତ୍ପନ୍ନ  ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଖାଇେବ। 6 ପୁଣ,ି
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େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଗହୃ, ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣର ଗହୃ ଓ ସକଳ ମିସ୍ରୀୟ
େଲାକଙ୍କ ଗହୃ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ; ଏ େଦଶେର ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଓ
େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ାବଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକେବ ଏପରି
େଦଖାଯାଇ ନାହିଁ।” ତହୁଁ େମାଶା ମୁଖ େଫରାଇ ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ
ବାହାରି ଗେଲ। 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଫାେରାଙ୍କର ଦାସଗଣ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ
ମନୁଷ୍ୟ େକେତ କାଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଥିବ ?” ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙୁ୍କ
ଯିବାକୁ େଦଉନୁ୍ତ; ମିସର େଦଶ େଯ ନଷ୍ଟ େହଲାଣ,ି ଏହା କି ଆପଣ ଏେବ
େହଁ ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ ? 8 େତେବ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ପୁନବର୍ାର ଫାେରାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଅଣା ଯାଆେନ୍ତ, େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କର; ମାତ୍ର କିଏ କିଏ ଯିବ ?”
9 ତହିଁେର େମାଶା କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକ ଓ
ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସେଙ୍ଗ େଘନ ିଯିବୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ,
ପୁଣ,ି େଗାେମଷାଦ ିପଲ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେର େଘନ ିଯିବୁ, େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ େହବ।” 10 େତେବ ଫାେରା
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନୁ୍ତ,
ଆେମ୍ଭ ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାଳକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବୁ;
ସାବଧାନ, ଅମଙ୍ଗଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି 11 ଏପରି େହବ ନାହିଁ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତ ପୁରୁଷ ଅଛ, ଯାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କର;
କାରଣ ଏହା ହିଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚାହଁ।” ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଫାେରାଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତରୁ ତାଡ଼ତି େହେଲ। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ପଙ୍ଗପାଳ ନମିେନ୍ତ ମିସର େଦଶ ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର
କର, ତହିଁେର େସମାେନ ମିସର େଦଶକୁ ଆସ ିଶିଳା ବୃଷି୍ଟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
ଭୂମିର ତୃଣାଦ ିସମସ୍ତ ଗ୍ରାସ କରିେବ।” 13 ତହୁଁ େମାଶା ମିସର େଦଶ
ଉପେର ଆପଣା ଯଷି୍ଟ ବସି୍ତାର କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିସାରା ଦବିାରାତି୍ର
େଦଶେର ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ବୁହାଇେଲ; ପ୍ରଭାତ ହୁଅେନ୍ତ, ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ଦ୍ୱ ାରା
ପଙ୍ଗପାଳ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 14 ତହିଁେର ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର
ପଙ୍ଗପାଳ ବ୍ୟାପିଗେଲ, ମିସରର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର ପଙ୍ଗପାଳ ପଡ଼େିଲ;
େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଥିେଲ; େସପରି ପଙ୍ଗପାଳ ପୂବର୍େର କଦାପି
େହାଇ ନ ଥିଲା, କି ଆଉ େକେବ େହବ ନାହିଁ। 15 େସମାେନ ସମୁଦାୟ
ଭୂମି ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ଅନ୍ଧକାରାବୃତ େହଲା,
ଭୂମିର େଯ ତୃଣ ଓ ବୃକ୍ଷାଦରି େଯ ଫଳ ଶିଳା ବୃଷି୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା,
ତାହା େସମାେନ ଖାଇ ପକାଇେଲ; ତହିଁେର ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର
େକୗଣସ ିବୃକ୍ଷ କି େକ୍ଷତ୍ରର ତୃଣାଦ ିହରିତ୍ ବଣ୍ଣର୍ କିଛ ିମାତ୍ର ରହଲିା ନାହିଁ।
16 ତହୁଁ ଫାେରା ଶୀଘ୍ର େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଡକାଇ କହେିଲ, “ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ
କରିଅଛ।ି 17 ବନିୟ କରୁଅଛୁ, େକବଳ ଏହ ିଥରକ ଆମ୍ଭର ପାପ କ୍ଷମା
କରି ଆମ୍ଭ ନକିଟରୁ ଏହ ିକାଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନୁ୍ତ।” 18 ତହିଁେର େସ
ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରେନ୍ତ,
19 ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବଳ ପଶି୍ଚମ ବାୟୁ େଫରାଇ େଦଶରୁ ପଙ୍ଗପାଳମାନଙୁ୍କ
ଉଠାଇ େନଇ ସୂଫ ସାଗରେର ନେିକ୍ଷପ କେଲ; ତହିଁେର ମିସରର େକୗଣସି
ଅଞ୍ଚଳେର େଗାଟଏି ପଙ୍ଗପାଳ ରହଲିା ନାହିଁ। 20 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଫାେରାଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ, ପୁଣ,ି େସ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ
ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।

ନବମ ଦଣ୍ଡ-ଅନ୍ଧକାର

21 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶ ଆେଡ଼ ହସ୍ତ
ବସି୍ତାର କର; ତହିଁେର ମିସର େଦଶେର ଅନ୍ଧକାର େହବ ଓ ଅନ୍ଧକାର
ସକାଶୁ େଲାକମାେନ ଦରାଣ୍ଡ ିେହେବ।” 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଆକାଶ
ଆେଡ଼ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରେନ୍ତ, ତନି ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମିସର େଦଶର ସବର୍ତ୍ର
ଏପରି ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର େହଲା େଯ, େକହ ିପରସ୍ପରଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିଲା
ନାହିଁ। 23 ଓ ତନି ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକହ ିଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପାରିେଲ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ବାସ ସ୍ଥାନେର ଆଲୁଅ ଥିଲା।
24 ତହୁଁ ଫାେରା େମାଶାଙୁ୍କ ଡକାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େସବା କରିବାକୁ ଯାଅ; େକବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାେମଷାଦ ିପଲ ଥାଉନୁ୍ତ;
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାଳକମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯାଉନୁ୍ତ।” 25 ତହିଁେର

େମାଶା କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ବଳି ଓ େହାମଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଆପଣଙୁ୍କ େଦବାକୁ େହବ। 26 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯିେବ, େଗାଟଏି ଖୁରା ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି ନାହିଁ;
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ବଳି େନବାକୁ େହବ; ପୁଣ,ି କି େଦଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା
କରିବାକୁ େହବ, ତାହା େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ନ େହେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣି
ପାରିବୁ ନାହିଁ।” 27 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାେରାଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ,
ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ େହେଲ ନାହିଁ। 28 ଏଣୁ
ଫାେରା ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ନକିଟରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଆପଣା ବଷିୟେର
ସାବଧାନ ହୁଅ, ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଆଉ େକେବ େଦଖ ନାହିଁ; େଯଉଁ ଦନି
ଆମ୍ଭର ମୁଖ େଦଖିବ, େସହ ିଦନି ମରିବ।” 29 ତହିଁେର େମାଶା କହେିଲ,
“ଆପଣ ଭଲ କହେିଲ, ମୁଁ ଆଉ େକେବ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ େଦଖିବ ିନାହିଁ।”

େଶଷ ଦଣ୍ଡର ଭୟ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଫାେରା ଓ ମିସର
ଉପେର ଆଉ ଏକ ଉତ୍ପାତ ଆଣବିା; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଯିବାକୁ େଦବ; ପୁଣ,ି ଯିବାକୁ େଦବା

ସମୟେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନତିାନ୍ତ ତଡ଼ ିେଦବ। 2 ଏେହତୁ ଏେବ
େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର କୁହ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀଠାରୁ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସନିୀଠାରୁ
େରୗପ୍ୟ-ଅଳଙ୍କାର ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍-ଅଳଙ୍କାର ମାଗି ନଅିନୁ୍ତ।” 3 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ
ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହପ୍ରାପ୍ତ କେଲ। ପୁଣ,ି ମିସର
େଦଶେର ଫାେରାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େମାଶା ଅତି
ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷ େହେଲ। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଦୁଇପ୍ରହର ରାତି୍ରେର ମିସରର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ
କରିବା।” 5 ତହିଁେର ସଂିହାସେନାପବଷି୍ଟ ଫାେରାଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତଠାରୁ ଚକି
େପଷଣକାରିଣୀ ଦାସୀର ପ୍ରଥମଜାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମିସର େଦଶସି୍ଥତ ସମସ୍ତ
ପ୍ରଥମଜାତ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ମରିେବ। 6 ଏଣୁ ସମୁଦାୟ
ମିସର େଦଶେର, େଯପରି େକେବ େହାଇ ନାହିଁ ଓ େହବ ନାହିଁ, ଏପରି
ମହାେରାଦନ େହବ। 7 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସ୍ରୀୟ େଲାକଙ୍କଠାରୁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରେଭଦ କରନି୍ତ , ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାତ
େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ ପ୍ରତି
େଗାଟଏି କୁକ୍କରୁ ସୁଦ୍ଧା ଜିହ୍ୱା ପଜାଇବ ନାହିଁ। 8 ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ଏହି
ସମସ୍ତ ଦାସମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ ନତ େହାଇ ଆସେିବ ଓ େମାେତ ପ୍ରଣାମ
କରି କହେିବ, ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗତ ସମସ୍ତ େଲାକ ବାହାରି ଯାଅ;
ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ମୁଁ ବାହାରି ଯିବ।ି ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧେର
ଫାେରାଙ୍କ ନକିଟରୁ ବାହାରି ଗେଲ। 9 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ,
ଆେମ୍ଭ େଯପରି ମିସର େଦଶେର ଆପଣା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା ବହୁସଂଖ୍ୟକ
କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଫାେରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରିବ ନାହିଁ।
10 ପୁଣ,ି େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଫାେରାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏହ ିସମସ୍ତ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କରିଥିେଲ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାେରାଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ
କରେନ୍ତ, େସ ଆପଣା େଦଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦେଲ
ନାହିଁ।

ନସି୍ତାର ପବର୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ମିସର େଦଶେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ
ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଏହ ିମାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ
ମାସ ଓ ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସ େହବ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହ ିକଥା କୁହ, ଏହ ିମାସର ଦଶମ
ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୃଗହୃାନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପରିବାର ନମିେନ୍ତ ଏକ ଏକ େମଷଶାବକ େନବ। 4 ଆଉ, େଗାଟଏି
େମଷଶାବକ େନବା ନମିେନ୍ତ ଯଦ ିେକୗଣସ ିପରିଜନ ଅଳ୍ପ େହବ, େତେବ
େସ ଓ ତାହାର ଗହୃ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ପ୍ରତବିାସୀ, ପ୍ରାଣୀଗଣର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ଏକ େମଷଶାବକ େନେବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣର େଭାଜନ-ଶକି୍ତ
ଅନୁସାେର େମଷଶାବକର ଅଟକଳ କରିବ। 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମଷପଲ ବା
ଛାଗପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ େନବ; ତାହା ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ, ଏକ ବଷର୍ୀୟ ଓ
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ପୁଂଶାବକ େହବ; 6 େସହ ିମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି
ରଖିବ; ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ-ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର
େସହ ିଶାବକକୁ ବଧ କରିେବ। 7 ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ତାହାର କିଛ ିରକ୍ତ
େନଇ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର େମଷ େଭାଜନ କରିେବ, େସହ ିେସହି
ଗହୃ ଦ୍ୱ ାରର ଦୁଇ ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳୀ ଉପେର ତାହା ଲଗାଇେବ।
8 ଆଉ େସହ ିରାତି୍ରେର ତାହାର ମାଂସ େଭାଜନ କରିେବ; ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କରି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିଓ ପିତା ଶାକ ସହତି ତାହା େଭାଜନ କରିେବ।
9 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିମାଂସ ଅପକ୍ୱ କିମ୍ୱା ଜଳେର ସଦି୍ଧ କରି େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଗି୍ନେର ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଜଙ୍ଘ ଶରୀର ସେମତ ଦଗ୍ଧ
କରି େଭାଜନ କରିବ। 10 ପୁଣ,ି ପ୍ରଭାତ ଯାଏ ତହିଁର କିଛ ିରଖିବ ନାହିଁ;
ଯଦ ିପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଛ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି, ତାହା ଅଗି୍ନେର ଭସ୍ମସାତ୍
କରିବ। 11 ଏହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଚଞ୍ଚଳ େଭାଜନ କରିବ,
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାେନ କଟ ିବନ୍ଧନ କରି ପାଦେର ପାଦୁକା େଦଇ ହସ୍ତେର ଯଷି୍ଟ
େଘନ ିଯାତ୍ରା କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବ; ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନସି୍ତାର
ପବର୍। 12 େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଆଜି ରାତି୍ର ମିସର େଦଶର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯାଇ
ମିସର େଦଶସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତକୁ ସଂହାର କରିବା;
ପୁଣ,ି ମିସ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ େଦବତାର ବଚିାର କରି ଦଣ୍ଡ େଦବା; ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ। 13 ଏଣୁକରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗହୃେର ଥାଅ, େସହି
େସହ ିଗହୃେର େସହ ିରକ୍ତ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂେପ ରହବି; ଆଉ ଆେମ୍ଭ ମିସର
େଦଶକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା ସମୟେର େସହ ିରକ୍ତ େଦଖିେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ି
ଆଗକୁ ଯିବା, ପୁଣ,ି ସଂହାରକ ଆଘାତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟବି ନାହିଁ।
14 ଆଉ େସହ ିଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ େହବ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସହ ିଦନିକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍ ରୂେପ ପାଳନ କରିବ; ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିିମେତ ଏହ ିପବର୍ ପାଳନ କରିବ।

ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିପବର୍

15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିଖାଇବ; ବେିଶଷତଃ
ପ୍ରଥମ ଦନି ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃରୁ ତାଡ଼ ିଦୂର କରିବ, କାରଣ େଯଉଁ ଜନ
ପ୍ରଥମ ଦନିଠାରୁ ସପ୍ତମ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ ିମିଶି୍ରତ ରୁଟ ିଖାଇବ, େସ
ପ୍ରାଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ। 16 ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସଭା େହବ, ପୁଣ,ି ସପ୍ତମ ଦନିେର ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପବତି୍ର ସଭା େହବ; ଆଉ େସହ ିଦୁଇ ଦନିେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଣୀର ଖାଦ୍ୟର
ଆେୟାଜନ ବନୁି ଆଉ େକୗଣସ ିକମର୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, େକବଳ େସହ ିକମର୍
ତୁେମ୍ଭମାେନ କରି ପାରିବ। 17 ଏହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ
ରୁଟରି ପବର୍ ପାଳନ କରିବ, କାରଣ େସହ ିଦନିେର ହିଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା; ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିିମେତ ଏହ ିଦନି ପାଳନ କରିବ।
18 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଥମ ମାସର ଚଉଦ ଦନିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଏେକାଇଶ
ଦନିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିେଭାଜନ କରିବ। 19 ସପ୍ତାହ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗହୃେର େଲଶମାତ୍ର ତାଡ଼ ିନ ରହୁ, କାରଣ ବେିଦଶୀ
ଅବା ସ୍ୱେଦଶୀ େଯଉଁ ଜନ ଏଥିମଧ୍ୟେର ତାଡ଼ ିମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଖାଇବ, େସ
ପ୍ରାଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ-ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଡ଼ ିମିଶି୍ରତ
େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସମସ୍ତ ବାସ
ସ୍ଥାନେର ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିଖାଇବ।”

ପ୍ରଥମ ନସି୍ତାର ପବର୍

21 େସେତେବେଳ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ େଲାକଙୁ୍କ ଡକାଇ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା
ପରିଜନାନୁସାେର ଏକ ଏକ େମଷଶାବକ ବାହାର କରି େନଇ ନସି୍ତାର
ପବର୍ୀୟ ବଳି ବଧ କର। 22 ପୁଣ,ି ବଡି଼ାଏ ଏେସାବ େଘନ ିପାତ୍ରସି୍ଥତ
ରକ୍ତେର ବୁଡ଼ାଇ ଦ୍ୱ ାରର କପାଳୀ ଓ ଦୁଇ ବାଜୁବନ୍ଧ ଉପେର ପାତ୍ରସି୍ଥତ ରକ୍ତ
ଲଗାଅ; ପୁଣ,ି ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକହ ିଗହୃ ଦ୍ୱ ାରେର
ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ। 23 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ
କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯିେବ; ତହିଁେର ଦ୍ୱ ାରର କପାଳୀ ଓ ଦୁଇ
ବାଜୁବନ୍ଧ ଉପେର େସହ ିରକ୍ତ େଦଖିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଦ୍ୱ ାର ଛାଡ଼ି
ଆଗକୁ ଯିେବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗହୃେର ସଂହାରକକୁ ପ୍ରେବଶ କରି ଆଘାତ
କରିବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ। 24 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାେନ ବଧିିମେତ ଏହ ିରୀତ ିପାଳନ କରିବ। 25 ଆଉ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର; ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ,
େସଠାେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, ଏହ ିେସବା ସାଧନ କରିବ। 26 ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏହ ିେସବାର ଅଭପି୍ରାୟ କଅଣ ? 27 ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନମାେନ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନସି୍ତାର ପବର୍ୀୟ ବଳିଦାନ; କାରଣ ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ
କରିବା େବେଳ େସ ମିସରେର ପ୍ରବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଗହୃ
ସବୁ ଛାଡ଼ ିଆଗକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗହୃ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ।”
େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ମସ୍ତକ ନତ କରି ପ୍ରଣାମ କେଲ। 28 ତହୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନମାେନ ଯାଇ େସପରି କେଲ; ଆଉ େସମାେନ େମାଶା
ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେଲ।

ଦଶମ ଦଣ୍ଡ-ପ୍ରଥମଜାତର ମୃତୁୁ୍ୟ

29 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅଦ୍ଧର୍ ରାତ୍ର ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସଂିହାସେନାପବଷି୍ଟ
ଫାେରାଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନଠାରୁ କାରାକୂପସ୍ଥ ବନ୍ଦୀର ପ୍ରଥମଜାତ
ସନ୍ତାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମିସର େଦଶସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଓ
ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ଶାବକଗଣକୁ ଆଘାତ କେଲ। 30 ତହିଁେର ଫାେରା
ଓ ତାଙ୍କର ଦାସଗଣ ଓ ମିସ୍ରୀୟ େଲାକ ସମେସ୍ତ ରାତି୍ରେର ଉଠିେଲ; ପୁଣ,ି
ମିସର େଦଶେର ମହା େରାଦନ େହଲା; କାରଣ ଏପରି ଗହୃ ନ ଥିଲା
େଯଉଁ ଗହୃେର େକହ ିମରି ନ ଥିେଲ। 31 ତହୁଁ ରାତି୍ର କାଳେର ଫାେରା,
େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଡକାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ଉଠି ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୁଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କର। 32 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େଗାେମଷାଦ ିପଲ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େନଇ ଚାଲଯିାଅ ଓ ଆମ୍ଭକୁ
ମଧ୍ୟ ଆଶୀବର୍ାଦ କର।” 33 େସେତେବେଳ ମିସ୍ରୀୟମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଶୀଘ୍ର େଦଶରୁ ପଠାଇ େଦବା ନମିେନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର େହେଲ; କାରଣ େସମାେନ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ମୃତକଳ୍ପ।” 34 ତହିଁେର ଚକଟା ମଇଦା ତାଡ଼ି
ମିଶି୍ରତ େହବା ପୂେବର୍, େଲାକମାେନ ତାହା େନଇ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ରସବୁ
ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରେର ବାନି୍ଧ ସ୍କନ୍ଧେର େଘନେିଲ। 35 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ େମାଶାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାେର ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ େରୗପ୍ୟ-ଅଳଙ୍କାର,
ସୁବଣ୍ଣର୍-ଅଳଙ୍କାର ଓ ବସ୍ତ୍ର ମାଗିେଲ। 36 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହପାତ୍ର କରିବାରୁ େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଯାହା
ମାଗିେଲ, େସମାେନ ତାହା େଦେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର, େସମାେନ
ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଧନ ହରଣ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ମିସର ପରିତ୍ୟାଗ

37 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ ବାଳକ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ଛଅ
ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ପାଦଗତେିର ରାମିେଷଷ୍ଠାରୁ ସୁେକ୍କାତକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ।
38 ପୁଣ,ି ମିଶି୍ରତ େଲାକମାନଙ୍କର ଏକ ମହାଜନତା ଓ େଗାେମଷାଦି
ଅେନକ ଅେନକ ପଶୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ। 39 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ମିସରଠାରୁ ଆନୀତ ଚକଟା ମଇଦାେର ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ; କାରଣ ତାହା ତାଡ଼ ିମିଶି୍ରତ େହାଇ ନ ଥିଲା; େଯେହତୁ େସମାେନ
ମିସରରୁ ତାଡ଼ତି େହାଇଥିେଲ, ଏଥିପାଇଁ ବଳିମ୍ୱ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଆପଣା
ଆପଣା ନମିେନ୍ତ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରି ନ ଥିେଲ। 40 ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶ ଚାରିଶହ ତରିିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମିସର େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରିଥିେଲ।
41 େସହ ିଚାରିଶହ ତରିିଶ ବଷର୍ େଶଷେର, େସହ ିଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େସୖନ୍ୟସମୂହ ମିସରରୁ ବାହାର େହେଲ। 42 ମିସର େଦଶରୁ େସମାେନ
ବାହାର େହବା ସକାଶୁ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଳନୀୟ
ରାତି୍ର; ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତି୍ର େବାଲ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ବେିଶଷ ପାଳନୀୟ ଅଟଇ।

ନସି୍ତାର ପବର୍ ସମ୍ପକର୍େର ନୟିମାବଳୀ

43 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନସି୍ତାର ପବର୍ର
ଏହ ିବଧିି; େକୗଣସ ିବେିଦଶୀୟ େଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।
44 ମାତ୍ର େରୗପ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା କ୍ର ୀତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ଦାସ ସୁନ୍ନ ତ େହେଲ
ଖାଇ ପାରିବ; 45 େକୗଣସ ିପ୍ରବାସୀ ବା େବତନଜୀବୀ ଦାସ ତାହା ଖାଇ
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ପାରିବ ନାହିଁ। 46 ଏକ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; ତୁେମ୍ଭ
େସହ ିମାଂସର କିଛ ିମାତ୍ର ଗହୃ ବାହାରକୁ େନଇ ଯିବ ନାହିଁ; କିଅବା
ତାହାର େଗାଟଏି ଅସି୍ଥ ହିଁ ଭାଙି୍ଗବ ନାହିଁ। 47 ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ
ତାହା ପାଳନ କରିେବ। 48 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ପ୍ରବାସୀ େକୗଣସି
ବେିଦଶୀ େଲାକ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାେହଁ,
େତେବ ତାହାର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ନ ତ େହଉନୁ୍ତ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ
େସ ନକିଟକୁ ଆସ ିପବର୍ ପାଳନ କରୁ; ତହିଁେର େସ େଦଶଜାତ େଲାକ
ତୁଲ୍ୟ େହବ; ମାତ୍ର େକୗଣସ ିଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।
49 ଆଉ େଦଶଜାତ େଲାକ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସକାରୀ
ବେିଦଶୀୟ େଲାକ ପ୍ରତ ିେଗାଟଏି ବଧିି େହବ।” 50 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଏହ ିପ୍ରକାର କେଲ; େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା େଯପରି ଥିଲା, େସହପିରି େସମାେନ କେଲ। 51 ଏହି
ପ୍ରକାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଦନି େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀବଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ।

ପ୍ରଥମଜାତର ଉତ୍ସଗର୍ୀକରଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ େହଉ କି ପଶୁ େହଉ,
େଯେକହ ିପ୍ରଥେମ ଜାତ ହୁଏ, େସହ ିପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ

ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରତଷି୍ଠା କର; ତାହା ଆମ୍ଭର ଅେଟ।”

ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିପବର୍

3 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିଦନି ସ୍ମରଣେର
ରଖ, େଯେହତୁ ଏହ ିଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦାସଗହୃ ସ୍ୱରୂପ ମିସରରୁ
ବାହାର େହଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହୁ ବଳ ଦ୍ୱ ାରା େସଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବାହାର କରି ଆଣେିଲ; ଏଥିେର ତାଡ଼ ିମିଶି୍ରତ ରୁଟ ିେଭାଜନ କରାଯିବ
ନାହିଁ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆବୀବ୍ ମାସର ଏହ ିଦନିେର ବାହାର େହଲ।
5 ଆଉ କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ଇେମାରୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କର େଯଉଁ େଦଶ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, େସହ ିଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ
ପ୍ରବାହୀ େଦଶକୁ େଯେତେବେଳ େସ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଆଣେିବ, େସହ ିସମୟେର
ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିମାସେର ଏହ ିେସବାର କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରିବ। 6 ସପ୍ତାହ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିଖାଇବ ଓ ସପ୍ତମ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସବ କରିବ। 7 ପୁଣ,ି େସହ ିସପ୍ତାହ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ
ରୁଟ ିେଭାଜନ କରାଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ତାଡ଼ ିମିଶି୍ରତ ରୁଟ ିେଦଖାଯିବ
ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ତାଡ଼ ିଦୃଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ।
8 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ କହବି, ‘ମିସରଠାରୁ ଆେମ୍ଭ
ବାହାର େହବା େବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରିଥିେଲ,
େସହସିବୁର ସ୍ମରଣ ନମିେନ୍ତ ଏହା ହୁଏ। 9 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
େଯପରି ତୁମ୍ଭ ମୁଖେର ରହବି, ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂେପ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର
ଓ ସ୍ମରଣର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ରହବି;
େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ମିସରଠାରୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ବାହାର କରି
ଆଣଅିଛନି୍ତ। 10 ଏେହତୁ ସମୟାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଷର୍ ଏହ ିବଧିି
ପାଳନ କରିବ। 11 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର
େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର େସ େଯେତେବେଳ କିଣାନୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କର େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରାଇ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ତାହା େଦେବ;
12 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଶୁଠାରୁ
ଜାତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଫଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପୃଥକ କରିବ;
ପୁଂସନ୍ତାନ ସକଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େହେବ। 13 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େମଷଶାବକ
େଦଇ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରଥମଜାତ ଗଦ୍ଦର୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ; ଯଦ ିମୁକ୍ତ ନ କରିବ,
େତେବ ତା’ର େବକ ଭାଙି୍ଗବ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟର
ପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ େହବ। 14 ଆଉ ଭବଷି୍ୟତ କାଳେର
ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଯଦ ିପଚାରିବ, ଏହା କଅଣ ? େତେବ ତୁେମ୍ଭ କହବି,
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ବାହୁ ବଳ ଦ୍ୱ ାରା ଦାସଗହୃ
ସ୍ୱରୂପ ମିସରଠାରୁ ବାହାର କେଲ, 15 େସେତେବେଳ ଫାେରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ କଠିନ ହୁଅେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସର େଦଶସି୍ଥତ ମନୁଷ୍ୟ
ଓ ପଶ୍ୱାଦରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଥିେଲ; ଏେହତୁ

ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ
କରୁ; ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରୁ। 16 ଏହା ଚହି୍ନ
ସ୍ୱରୂେପ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଓ ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂେପ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର
ରହବି; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହୁ ବଳେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସରରୁ ବାହାର
କରି ଆଣେିଲ।”

େମଘସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଅଗି୍ନସ୍ତମ୍ଭ

17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଫାେରା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅିେନ୍ତ, ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କର େଦଶକୁ ଯିବାର ପଥ ନକିଟ େହେଲ େହଁ ପରେମଶ୍ୱର
େସହ ିପଥେର େସମାନଙୁ୍କ ଗମନ କରାଇେଲ ନାହିଁ; େଯେହତୁ ପରେମଶ୍ୱର
କହେିଲ, “େଯେବ େଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ େଦଖନି୍ତ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର
ମନକୁ ବଦଳାଇ ମିସରକୁ େଫରିଯାଇ ପାରନି୍ତ।” 18 ଏେହତୁ ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ ସୂଫ ସାଗରର ପ୍ରାନ୍ତରଗାମୀ ବକ୍ର  ପଥେର ଗମନ କରାଇେଲ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସସଜ୍ଜ  େହାଇ ମିସରଠାରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ।
19 ପୁଣ,ି େମାଶା େଯାେଷଫଙ୍କର ଅସି୍ଥ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ େନେଲ; କାରଣ
େସ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଦୃଢ଼ ଶପଥ କରାଇ କହଥିିେଲ, “ପରେମଶ୍ୱର
ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରିେବ; େସ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭର ଅସି୍ଥ ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ େନଇଯିବ।”
20 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ସୁେକ୍କାତଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରାନ୍ତର-ଧାରସି୍ଥତ
ଏଥମେର ଛାଉଣ ିକେଲ। 21 େସମାେନ େଯପରି ଦବିସେର ଓ ରାତି୍ରେର
ଯାତ୍ରା କରିପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦବିସେର ପଥ କଢ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ
େମଘସ୍ତମ୍ଭେର ଓ ରାତି୍ରେର ଦୀପି୍ତ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଅଗି୍ନସ୍ତମ୍ଭେର ଥାଇ
େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଯାତ୍ରା କେଲ; 22 େସ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ
ଦବିସେର େମଘସ୍ତମ୍ଭ ଓ ରାତି୍ରେର ଅଗି୍ନସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କେଲ ନାହିଁ।

ସୂଫ ସାଗର ଅତକି୍ରମ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି
ପୀହହୀେରାତର ପୂବର୍ ଦଗିେର ମିେଗ୍ଦାଲ ଓ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର

ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କର; ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାଲ-ସେଫାନ ଆଗେର, ଅଥର୍ାତ୍,
ତାହାର ସମ୍ମୁଖେର ସମୁଦ୍ର  ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କର। 3 ତହିଁେର
ଫାେରା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବଷିୟେର କହବି, େସମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର
ଧନ୍ଦଳା େହାଇ ରହଅିଛନି୍ତ ଓ ପ୍ରାନ୍ତର େସମାନଙ୍କ ପଥ ରୁଦ୍ଧ କରିଅଛ।ି
4 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଫାେରାର ହୃଦୟ କଠିନ କରିବା, ତହିଁେର େସ େସମାନଙ୍କ
ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ବି; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଫାେରା ଓ ତାହାର ସକଳ େସୖନ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହା ମିସ୍ରୀୟ
େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ।” ତହୁଁ େସମାେନ େସହପିରି କେଲ। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େଲାକମାେନ ପଳାଇ ଅଛନି୍ତ , ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ମିସ୍ରୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ ଜଣାଯାଆେନ୍ତ,
େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଫାେରାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ
ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହଲା; ତହୁଁ େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଏ କି କମର୍
କରିଅଛୁ ? କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ରୁ ଛାଡ଼ ିେଦଇଅଛୁ
?” 6 ତହୁଁ ରାଜା ଆପଣା ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇେଲ ଓ ଆପଣା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର େନେଲ। 7 ପୁଣ,ି ଛଅଶହ ବଚ୍ଛା ରଥ ଓ
ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଥ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ରଥେର େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ େନେଲ।
8 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା ଫାେରାଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ କରେନ୍ତ, େସ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; େସେତେବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ହସ୍ତେର ଯାତ୍ରା କରୁଥିେଲ। 9 ତହୁଁ
ମିସ୍ରୀୟମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ଫାେରାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ୱ, ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼
େସୖନ୍ୟଗଣ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ ିବାଲ-ସେଫାନ ଅଗ୍ରେତ
ପୀହହୀେରାତ ନକିଟେର ସମୁଦ୍ର  ତୀରେର େସମାେନ ଛାଉଣ ିକରିବା
ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 10 ଆଉ ଫାେରା
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅେନ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଅନାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍
ପଶ୍ଚାତ୍ ଆଗମନକାରୀ ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ େଦଖି ଅତଶିୟ ଭୀତ େହେଲ, ପୁଣ,ି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକ ପକାଇେଲ। 11 ପୁଣ,ି େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମିସରେର କବର ନ ଥିଲା େବାଲ ିକି ପ୍ରାନ୍ତରେର ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାରିବାକୁ ଆଣଲି ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଏରୂପ ବ୍ୟବହାର
କରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସରରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରି ଆଣଲି ?
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12 ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରହବିାକୁ ଦଅି, ଆେମ୍ଭମାେନ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକମର୍
କରିବା, କାରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେର ମରିବା ଅେପକ୍ଷା ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କର େସବା
କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଆେମ୍ଭମାେନ କି ମିସରେର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଏହି
କଥା କହ ିନ ଥିଲୁ ?” 13 ତହୁଁ େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କର ନାହିଁ, ସୁସି୍ଥର ହୁଅ; ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କିପ୍ରକାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ, ତାହା େଦଖ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି େଯପରି
ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ େଦଖୁଅଛ, େସପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଉ େକେବ
େଦଖିବ ନାହିଁ।” 14 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୀରବ ରହବି। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ କାହିଁକି ଡାକୁଅଛ ? ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ,
େସମାେନ ଅଗ୍ରସର େହଉନୁ୍ତ। 16 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଯଷି୍ଟ ଉଠାଅ ଓ
ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି ତାହା ଦୁଇ ଭାଗ କର; ତହିଁେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଶୁଷ୍କ ପଥ େଦଇ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ।
17 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ କରେନ୍ତ,
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଯିେବ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ଫାେରା ଓ
ତାହାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ, ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମ୍ଭ୍ରମ
ପ୍ରାପ୍ତ େହବା। 18 ଆଉ ଫାେରା, ତାହାର ରଥ ଓ ତାହାର ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼
େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଏହା ମିସ୍ରୀୟ େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ।” 19 େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
ଦଳର ଅଗ୍ରଗାମୀ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର େହାଇ େସମାନଙ୍କର
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହେଲ, ପୁଣ,ି େମଘସ୍ତମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
େହାଇ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ଛଡି଼ା େହଲା। 20 େସହ ିେମଘସ୍ତମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟ ଦଳ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆସଲିା, ପୁଣ,ି େମଘ ଓ ଅନ୍ଧକାର େହେଲ
େହଁ ତାହା ରାତି୍ରକୁ ଆେଲାକମୟ କଲା; ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାତି୍ର ଏକ ଦଳ
ଅନ୍ୟ ଦଳ ନକିଟକୁ ଆସ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ସମୁଦ୍ର
ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିସମସ୍ତ ରାତି୍ର
ପ୍ରବଳ ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ଦ୍ୱ ାରା ସମୁଦ୍ର କୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ହଟାଇ ଶୁଷ୍କ କେଲ ଓ ଜଳ
ଦୁଇ ଭାଗ େହଲା। 22 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଶୁଷ୍କ ପଥ େଦଇ
ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେଲ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣେର ଓ ବାମେର
ଜଳ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ େହଲା। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମିସ୍ରୀୟମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଫାେରାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ୱ, ରଥ, ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ େଲାକ ସମେସ୍ତ େଦୗଡ଼ି
େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ସମୁଦ୍ର େର ପ୍ରେବଶ କେଲ। 24 ମାତ୍ର ରାତି୍ରର
େଶଷ ପ୍ରହରେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗି୍ନ ଓ େମଘସ୍ତମ୍ଭ େଦଇ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ
େସୖନ୍ୟକୁ ଅନାଇେଲ ଓ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କେଲ।
25 େସ େସମାନଙ୍କ ରଥର ଚକ୍ର ବାହାର କରି ପକାେନ୍ତ, େସମାେନ ଅତି
କଷ୍ଟେର ରଥ ଚଳାଇେଲ; ତହିଁେର ମିସ୍ରୀୟ େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ଯାଉ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ େହାଇ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନି୍ତ।”
26 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର
ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କର; ତହିଁେର ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ, େସମାନଙ୍କ ରଥ ଓ
ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ପୁନବର୍ାର ଜଳ ଆସବି।” 27 ତହୁଁ େମାଶା
ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କେଲ, ଆଉ ପ୍ରଭାତ ସମୟକୁ ସମୁଦ୍ର
ପୁନବର୍ାର ସମାନ େହବାକୁ ଲାଗିଲା; ତହୁଁ ମିସ୍ରୀୟମାେନ ଉଜାଣ ିପଳାୟନ
କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ନେିକ୍ଷପ କେଲ। 28 ପୁଣ,ି
ଜଳ ପୁନବର୍ାର ଆସ ିେସମାନଙ୍କ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ
କଲା; ତହିଁେର ଫାେରାଙ୍କର େଯଉଁ ସବୁ େସୖନ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ
ରହଲିା ନାହିଁ। 29 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଶୁଷ୍କ ପଥେର ସମୁଦ୍ର
ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କେଲ; ପୁଣ,ି ଜଳ େସମାନଙ୍କ ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣେର
ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ େହଲା। 30 ଏହ ିପ୍ରକାେର େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ
ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ
ସମୁଦ୍ର  ତୀରେର ମୃତ େଦଖିେଲ। 31 ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏହ ିେଯଉଁ ମହତ୍ କମର୍ କେଲ, ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ େଦଖିେଲ; ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଓ ତାହାଙ୍କ ଦାସ
େମାଶାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ।

େମାଶାଙ୍କ ଗୀତ

େସେତେବେଳ େମାଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହ ିଗୀତ ଗାନ କେଲ, ଯଥା-ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବା, କାରଣ େସ ଅତଶିୟ ଉନ୍ନତ

େହାଇଅଛନି୍ତ; େସ ଅଶ୍ୱ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର େର ନେିକ୍ଷପ କରିଅଛନି୍ତ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ବଳ ଓ ଗାନ, ପୁଣ,ି େସ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ
େହାଇଅଛନି୍ତ; େସ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା;
େସ ଆମ୍ଭର େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କର ଗଣୁାନୁବାଦ କରିବା।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧବୀର; ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ। 4 େସ ଫାେରାଙ୍କର
ରଥ ଓ େସୖନ୍ୟଗଣକୁ ସମୁଦ୍ର େର ନେିକ୍ଷପ କରିଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ବଚ୍ଛା
ବୀରମାେନ ସୂଫ ସାଗରେର ନମିଗ୍ନ େହାଇଅଛନି୍ତ। 5 ଗଭୀର ଜଳ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ,ି େସମାେନ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଅଗାଧ ଜଳେର
ବୁଡ଼ଗିେଲ। 6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ବଳେର େଗୗରବାନି୍ୱ ତ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଶତ୍ରୁ କୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କେର, 7 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ମହମିାେର ଆପଣା ପ୍ରତକୂିଳାଚାରୀମାନଙୁ୍କ ନପିାତ କରିଥାଅ; ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା େକ୍ର ାଧାଗି୍ନ ପଠାଅ, ତାହା େସମାନଙୁ୍କ ନଡ଼ା ପରି ଗ୍ରାସ କେର।
8 ତୁମ୍ଭ ନାସକିାର ନଃିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଜଳ ରାଶୀକୃତ େହଲା; େସ୍ରାତସକଳ
େସତୁ ପରି ଛଡି଼ା େହାଇ ରହଲିା; ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଗଭୀର ଜଳ ଜମାଟ
େହାଇଗଲା। 9 ଶତ୍ରୁ  କହଲିା : ଆେମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଧରିବା, ଆେମ୍ଭ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ବଭିାଗ କରି େନବା; େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଆମ୍ଭର ଅଭଳିାଷ ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ; ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ନେିଷ୍କାଷ
କରିବା, ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ। 10 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ନଃିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଫୁଙି୍କ େଦଲ, ସମୁଦ୍ର  େସମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା, େସମାେନ
ସୀସା ପରି ଗଭୀର ଜଳେର ବୁଡ଼ଗିେଲ। 11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଦବଗଣ
ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କିଏ ? ତୁମ୍ଭ ସମାନ ପବତି୍ରତାେର ଆଦରଣୀୟ,
ପ୍ରଶଂସାେର ଭୟାନକ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାକାରୀ କିଏ ? 12 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କଲ, ପୃଥିବୀ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା। 13 ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦୟାେର ନଜି ମୁକ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗମନ କରାଉଅଛ, ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପରାକ୍ରମେର େସମାନଙୁ୍କ ପଥ କଢ଼ାଇ ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ନବିାସ ସ୍ଥାନକୁ
େନଇ ଯାଉଅଛ। 14 େଲାକମାେନ ଏହା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ , େସମାେନ କମ୍ପୁ
ଅଛନି୍ତ; େବଦନା ପେଲଷ୍ଟୀୟ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛ।ି
15 େସେତେବେଳ ଇେଦାମର ରାଜଗଣ ବହି୍ୱଳ େହେଲ; କମ୍ପ େମାୟାବର
ବଳବାନ େଲାକଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରୁଅଛ;ି କିଣାନ ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ ତରଳି
ଯାଇଅଛନି୍ତ। 16 ତ୍ରାସ ଓ ଆଶଙ୍କା େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡଢ଼ୁଅଛ;ି େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାେନ ଚାଲଯିାଇ ନାହାନି୍ତ , େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁମ୍ଭ କ୍ର ୀତ େଲାକମାେନ ଚାଲଯିାଇ ନାହାନି୍ତ , େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ବାହୁ ବଳ
ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ପ୍ରସ୍ତର ନ୍ୟାୟସ୍ତବ୍ଧ େହାଇ ରହଅିଛନି୍ତ। 17 େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନବିାସ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ,
ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ େଯଉଁ ଧମର୍ଧାମ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଆଣ ିଆପଣାର େସହ ିଅଧିକାର-ପବର୍ତେର େରାପଣ କରିବ। 18 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ। 19 କାରଣ ଫାେରାଙ୍କର ଅଶ୍ୱ,
ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ େଲାକମାେନ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପୁନବର୍ାର ସମୁଦ୍ର  ଜଳ ଆଣେିଲ; ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାେନ ଶୁଷ୍କ ପଥ େଦଇ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେଲ।
20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହାେରାଣଙ୍କର ଭଗିନୀ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ ମରୀୟମ ହସ୍ତେର
ଦାରା େନେଲ ଓ ତାଙ୍କର ପେଛ ପେଛ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀସକଳ ଦାରା େନଇ ନୃତ୍ୟ
କରୁ କରୁ ବାହାର େହେଲ। 21 େସେତେବେଳ ମରୀୟମ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର କେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାୟନ କର;
କାରଣ େସ ଅତଶିୟ ଉନ୍ନତ େହାଇଅଛନି୍ତ; େସ ଅଶ୍ୱ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର େର ନେିକ୍ଷପ କରିଅଛନି୍ତ।”

ତକି୍ତ ଜଳ

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ ସୂଫ ସାଗରଠାରୁ ଯାତ୍ରା
କରାଇେଲ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ଶୂର-ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କେଲ, େସମାେନ
ପ୍ରାନ୍ତରେର ତନି ିଦନି ଯାତ୍ରା କରି ଜଳ ପାଇେଲ ନାହିଁ। 23 ତହୁଁ େସମାେନ
ମାରାଠାେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ତକି୍ତତା େହତୁରୁ ମାରାର ଜଳ ପାନ କରି
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ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏଣୁ ତାହାର ନାମ ମାରା େହଲା। 24 େସେତେବେଳ
େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା କରି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
କଅଣ ପିଇବା ?” 25 ତହିଁେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଏକ ପ୍ରକାର କାଷ୍ଠ େଦଖାଇେଲ, େସ ତାହା େନଇ
ଜଳେର ପକାେନ୍ତ, ଜଳ ମିଷ୍ଟ େହଲା। େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ବଧିି ଓ ଆେଦଶ ନରୂିପଣ କେଲ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା
େନଇ କହେିଲ, 26 “ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କର, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଉଚତି ତାହା କର,
ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର କଣ୍ଣର୍ ଦଅି ଓ ତାହାଙ୍କ ବଧିି ସମସ୍ତ ପାଳନ କର, େତେବ
ଆେମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯସବୁ େରାଗ େଭାଗ କରାଇଲୁ, ତାହାସବୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଭାଗ କରିବାକୁ େଦବା ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ଆେରାଗ୍ୟକାରୀ।” 27 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଏଲୀମଠାେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ; େସଠାେର ଜଳର ବାର ନଝିର୍ର ଓ ସତୁରି ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା;
ତହିଁେର େସମାେନ େସହ ିଜଳ ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।

ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଆହାର ମାନ୍ନ ା

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଏଲୀମଠାରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ, ଆଉ
ମିସର େଦଶରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର
ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ

ଏଲୀମ ଓ ସୀନୟର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ସୀନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ।
2 େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ େମାଶା ଓ
ହାେରାଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରାନ୍ତରେର ବଚସା କେଲ। 3 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହାୟ, ହାୟ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ
ମାଂସ ହାଣ୍ଡ ିପାଖେର ବସ ିତୃପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରୁଥିଲୁ,
େସେତେବେଳ ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ମିସର େଦଶେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତେର
ମରିଥା’ନୁ୍ତ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ୍ଷୁଧାେର ମାରିବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆଣଅିଛ।” 4 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆକାଶରୁ
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ବୃଷି୍ଟ କରିବା; ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତଦିନି
ଦନିର ନରୂିପିତ ପରିମାଣାନୁସାେର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ; ତହିଁେର
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଚାଲେିବ କି ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
ଏହ ିପରୀକ୍ଷା େନବା। 5 ଷଷ୍ଠ ଦନିେର େସମାେନ ଯାହା ଆଣେିବ, ତାହା
ରାନି୍ଧେଲ ଦନିକୁ ଦନି ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରନି୍ତ , ତାହା ଦୁଇଗଣୁ େହବ।”
6 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସରଠାରୁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛନି୍ତ , ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେର ଜାଣବି। 7 ପୁଣ,ି ପ୍ରାତଃ କାଳେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା େଦଖିବ; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଚସା େସ ଶୁଣନି୍ତ ; ଆେମ୍ଭମାେନ କିଏ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା କର ?” 8 ଆହୁରି େମାଶା କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେର େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାଂସ େଦେବ ଓ
ପ୍ରାତଃ କାଳେର ତୃପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ  େଦେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
କରିଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚସା େସ ଶୁଣନି୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ କିଏ ?
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚସା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ନୁେହଁ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ହୁଏ।” 9 ଆଉ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ
ଆସ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚସା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ।” 10 ତହିଁେର ହାେରାଣ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହା କହବିା ସମୟେର
େସମାେନ ପ୍ରାନ୍ତର ଆେଡ଼ ଅନାେନ୍ତ, େଦଖ, େମଘସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ େଦଖାଗଲା। 11 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
12 “ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବଚସା ଶୁଣଅିଛୁ; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ଓ ପ୍ରଭାତେର
ଅନ୍ନ େର ପରିତୃପ୍ତ େହବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।” 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସନ୍ଧ୍ୟା
ସମୟେର ଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସ ିଛାଉଣ-ିସ୍ଥାନ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ, ପୁଣ,ି
ପ୍ରାତଃ କାଳେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାନର ଚାରିଆେଡ଼ କାକର ପଡ଼ଲିା।
14 ଏଉତ୍ତାେର ପତତି କାକର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗତ େହଲାରୁ ଭୂମିସି୍ଥତ କାକରପରି
େଗାଲାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର  ଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର ଉପେର ପଡ଼ ିରହଲିା। 15 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ

ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା େଦଖି ପରସ୍ପରକୁ କହେିଲ, “ଏହା କ’ଣ ଅେଟ ?”
େଯେହତୁ ତାହା କ’ଣ ଥିଲା, େସମାେନ ଜାଣେିଲ ନାହିଁ। ତହିଁେର େମାଶା
କହେିଲ, “ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଅନ୍ନ ।”
16 ଏ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା େଭାଜନ ଶକି୍ତ ବୁଝ ିତାହା ସଂଗ୍ରହ କର; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁସି୍ଥତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଏକ
ଏକ ଜଣ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଓମର ପରିମାଣେର ତାହା ସଂଗ୍ରହ କର।
17 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ େସହ ିପ୍ରକାର କେଲ; େକହ ିଅଧିକ ଓ
େକହ ିଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କେଲ। 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଓମରେର ତାହା
ପରିମାଣ କରେନ୍ତ; େଯ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ତାହାର ବଳକା େହଲା
ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େଯ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ତାହାର ଅଭାବ େହଲା ନାହିଁ;
ଏହ ିପ୍ରକାେର େସମାେନ େଭାଜନ ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ସଂଗ୍ରହ କେଲ।
19 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକହ ିପ୍ରାତଃ
କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଛ ିରଖ ନାହିଁ।” 20 ତଥାପି େସମାେନ େମାଶାଙ୍କର କଥା
ନ ମାନ ିେକହ ିେକହ ିପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଛ ିକିଛ ିରଖିେଲ; ମାତ୍ର ତହିଁେର
େପାକ ଜନି୍ମ ଲା ଓ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ େହଲା। ଏଣୁ େମାଶା େସମାନଙ୍କ ଉପେର େକ୍ର ାଧ
କେଲ। 21 ଏହରୂିେପ ପ୍ରତଦିନି ପ୍ରାତଃ କାଳେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
େଭାଜନ ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ତାହା ସଂଗ୍ରହ କେଲ; ମାତ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା
ହୁଅେନ୍ତ, ତାହା ତରଳି ଗଲା। 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଷଷ୍ଠ ଦନିେର େସମାେନ
ଦୁଇଗଣୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରତ ିଜଣ ଦୁଇ ଦୁଇ ଓମର ଅନ୍ନ  ସଂଗ୍ରହ କେଲ,
ତହିଁେର ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେସ୍ତ ଆସ ିେମାଶାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ।
23 େସେତେବେଳ େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା
କହଅିଛନି୍ତ , ଯଥା, କାଲ ିମହା ବଶି୍ରାମ ଦନି, ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ବଶି୍ରାମ େହବ; ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା
ଭାଜିବାର, ତାହା ଭାଜ; ଯାହା ପାକ କରିବାର, ତାହା ପାକ କର; ପୁଣ,ି
ଯାହା କିଛ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରେହ, ତାହା ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ।”
24 ତହିଁେର େସମାେନ େମାଶାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା
ରଖିେଲ, ଆଉ ତାହା ଦୁଗର୍ନ୍ଧ େହଲା ନାହିଁ, କି ତହିଁେର େକୗଣସ ିେପାକ
ଜନି୍ମ ଲା ନାହିଁ। 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା କହେିଲ, “ଆଜି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହା େଭାଜନ କର, େଯେହତୁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶି୍ରାମବାର; ଆଜି
େକ୍ଷତେର ତାହା ପାଇବ ନାହିଁ। 26 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛଅ ଦନି ତାହା ସଂଗ୍ରହ
କରିବ, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦନି ବଶି୍ରାମବାର ଅେଟ, ତହିଁେର କିଛ ିମିଳିବ ନାହିଁ।”
27 ତଥାପି ସପ୍ତମ ଦନିେର ମଧ୍ୟ େକହ ିେକହ ିତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ
ଗେଲ, ମାତ୍ର କିଛ ିପାଇେଲ ନାହିଁ। 28 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ େକେତ
କାଳ ଅସମ୍ମତ ଥିବ ? 29 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ ଦନି
େଦବା ସକାଶୁ େସ (ସଦାପ୍ରଭୁ) ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଷଷ୍ଠ ଦନିେର ଦୁଇ ଦନିର
ଖାଦ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରତ ିଜଣ ସପ୍ତମ ଦନିେର ଆପଣା ଆପଣା
ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନେର ଥାଅ।” 30 େତେବ
େଲାକମାେନ ସପ୍ତମ ଦନିେର ବଶି୍ରାମ କେଲ। 31 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
େସହ ିଖାଦ୍ୟର ନାମ ମାନ୍ନ ା େଦେଲ; ତାହା ଧନଆି ପରି ଶୁକ୍ଳବଣ୍ଣର୍ ଓ
ତାହାର ଆସ୍ୱାଦ ମଧୁ ମିଶି୍ରତ ରୁଟ ିତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। 32 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସର
େଦଶଠାରୁ ଆଣବିା ସମୟେର ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ
କରାଇେଲ, ତାହା େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ-ପରମ୍ପରା େଦଖନି୍ତ , ଏେହତୁ
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଓମର ପରିମାଣ ମାନ୍ନ ା ରଖ।” 33 େସେତେବେଳ
େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ପାତ୍ର େନଇ ଏକ ଓମର
ପରିମାଣ ମାନ୍ନ ା ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖ; ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୁରୁଷ-ପରମ୍ପରା ନମିେନ୍ତ ରଖାଯିବ।” 34 ତହୁଁ ହାେରାଣ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତି
ଉକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସନୁି୍ଦକ ନକିଟେର ରଖାଯିବା ନମିିତ୍ତ
ତାହା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିେଲ। 35 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ ବସତ ିେଦଶେର
ଉପସି୍ଥତ ନ େହବା ଯାଏ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିମାନ୍ନ ା େଭାଜନ
କେଲ ଓ କିଣାନ େଦଶର ସୀମାେର ଉପସି୍ଥତ ନ େହବା ଯାଏ େସମାେନ
ତାହା ଖାଇେଲ। 36 ଏକ ଓମର ଐଫାର ଦଶମାଂଶ।
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ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସୀନ୍
ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ନରୂିପିତ
ସକଳ ଉତ୍ତରଣ-ସ୍ଥାନ େଦଇ ରଫୀଦୀମେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ

କେଲ; ମାତ୍ର େସ ସ୍ଥାନେର େଲାକମାନଙ୍କର ପାନ କରିବାକୁ ଜଳ ନ ଥିଲା।
2 ଏଥିପାଇଁ େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ବବିାଦ କରି କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଳ ଦଅି, ଆେମ୍ଭମାେନ ପାନ କରିବୁ।” ତହିଁେର େମାଶା
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସଙ୍ଗେର କାହିଁକି ବବିାଦ କର ? କାହିଁକି
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କର ?” 3 େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ େସହି
ସ୍ଥାନେର ଜଳାଭାବ େହତୁ ତୃଷାକୂଳ େହାଇ େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା
କରି କହେିଲ, “କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଓ
ପଶୁଗଣକୁ ପିପାସାେର ମାରିବା ନମିେନ୍ତ ମିସରଠାରୁ ଆଣଅିଛ ?”
4 ତହିଁେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “ମୁଁ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କ’ଣ କରିବ ି? େସମାେନ େମାେତ ପଥର ପକାଇ
ମାରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଉଦ୍ୟତ।” 5 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଯଦ୍ୱ ାରା ନୀଳ ନଦୀକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲ, େସହ ିଯଷି୍ଟ ହସ୍ତେର େଘନି
ଇସ୍ରାଏଲର େକେତକ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଇସ୍ରାଏଲ-େଲାକମାନଙ୍କ ଆେଗ
ଆେଗ ଯାଅ। 6 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େହାେରବେର େସହ ିେଶୖଳ ଉପେର ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବା; ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଶୖଳକୁ ଆଘାତ କେଲ, ତହିଁରୁ ଜଳ
ନଗିର୍ତ େହବ, ଆଉ େଲାକମାେନ ତାହା ପାନ କରିେବ; େତେବ େମାଶା
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େସହରୂିପ କେଲ। 7 ପୁଣ,ି େସହି
ସ୍ଥାନେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବବିାଦ ସକାଶୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ କି ନାହିଁ, ଏହା କହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସକାଶୁ
େସ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ମଃସା ଓ ମିରୀବାଃ ରଖିେଲ।”

ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କ ପରାଜୟ

8 େସହ ିସମୟେର ଅମାେଲକ ଆସ ିରଫୀଦୀମେର ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି
ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 9 ତହିଁେର େମାଶା ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଲାକ ମେନାନୀତ କରି ଅମାେଲକ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ଯାଅ; ଆସନ୍ତାକାଲ ିମୁଁ ଆପଣା ହସ୍ତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଷି୍ଟେଘନି
ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗେର ଠିଆ େହବ।ି” 10 ତହୁଁ େମାଶାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଯିେହାଶୂୟ ଅମାେଲକ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, ପୁଣ,ି େମାଶା ଓ ହାେରାଣ,
ହୂର ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗେର ଆେରାହଣ କେଲ। 11 ପୁଣ,ି େମାଶା ଆପଣା ହସ୍ତ
ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ େଟକିଥିବା ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ଜୟୀ େହେଲ ଓ େସ ଆପଣା ହସ୍ତ
ନୁଆଁଇଥିବା ସମୟେର ଅମାେଲକ ଜୟୀ େହେଲ। 12 ମାତ୍ର େମାଶାଙ୍କର
ହସ୍ତ ଭାରୀ େହଲା; ଏେହତୁ େସମାେନ ଖଣ୍ଡଏି ପ୍ରସ୍ତର ଆଣ ିତାହା ତେଳ
ରଖେନ୍ତ, େମାଶା ତହିଁ ଉପେର ବସେିଲ, ପୁଣ,ି ହାେରାଣ ଓ ହୂର ଜେଣ
ଏପାେଖ ଆଉ ଜେଣ େସପାେଖ ତାଙ୍କର ହାତ େଟକି ଧରିେଲ; ତହିଁେର
ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ସି୍ଥର ରହଲିା। 13 ଏଣୁ ଯିେହାଶୂୟ
ଅମାେଲକକୁ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ପରାସ୍ତ କେଲ।
14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିକଥା ସ୍ମରଣାେଥର୍
ପୁସ୍ତକେର େଲଖି ରଖ, ପୁଣ,ି ଯିେହାଶୂୟର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ତାହା ପାଠ
କର; ଯଥା, ଆେମ୍ଭ ଆକାଶ ତଳରୁ ଅମାେଲକର ସ୍ମରଣ େଲାପ କରିବା।”
15 ତହିଁେର େମାଶା େଗାଟଏି େବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁର ନାମ ଯିେହାବାଃ-
ନଃିଷି ରଖିେଲ। 16 ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୱଜାେର ହସ୍ତ େଦଇ କହେିଲ,
“ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଅମାେଲକ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ େହବ।”

ଯିେଥ୍ରାଙ୍କ ପରାମଶର୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର େମାଶାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ ଆପଣା
େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ ,
ବେିଶଷେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ମିସରଠାରୁ କିପରି

ବାହାର କରି ଆଣଅିଛନି୍ତ , ଏହସିବୁ କଥା େମାଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ମିଦୀୟନୀୟ
ଯାଜକ ଯିେଥ୍ରା ଶୁଣବିାକୁ ପାଇେଲ। 2 ତହିଁେର େମାଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର େସହି
ଯିେଥ୍ରା ଆପଣା ଗହୃକୁ େପ୍ରରିତା େମାଶାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ସେିପ୍ପାରାକୁ ଓ
ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର େନେଲ। 3 େସହ ିଦୁଇ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟେର

ଜଣକର ନାମ େଗେଶର୍ାମ, କାରଣ େସ କହଥିିେଲ, “ମୁଁ ପରେଦଶେର
ପ୍ରବାସୀ େହଲ।ି” 4 ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟର ନାମ ଇଲୀେୟଜର, କାରଣ େସ
କହଥିିେଲ, “େମା’ ପିତାଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ଉପକାରୀ େହାଇ
ଫାେରାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।” 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କର
ଶ୍ୱଶୁର ଯିେଥ୍ରା, େମାଶାଙ୍କର େସହ ିଦୁଇ ପୁତ୍ର ଓ ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ସଙ୍ଗେର େଘନି
ପ୍ରାନ୍ତରେର େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତର େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର େସ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ। 6 ପୁଣ,ି
େସ େମାଶାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ, “ତୁମ୍ଭର ଶ୍ୱଶୁର ଯିେଥ୍ରା, ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା,
ତାହା ସହତି ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଅିଛୁ।”
7 େସେତେବେଳ େମାଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ
ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ ଓ ଚୁମ୍ୱନ କେଲ; ପୁଣ,ି ପରସ୍ପର
ମଙ୍ଗଳବାତ୍ତର୍ା ପଚାରିଲା ଉତ୍ତାେର େସମାେନ ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କେଲ।
8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ ଫାେରାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ
ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା କରିଅଛନି୍ତ , ପଥେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େଯସବୁ େକ୍ଳଶ ଘଟଅିଛ ିଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପ୍ରକାେର େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କରିଅଛନି୍ତ , ଏହସିବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ େମାଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁରଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ।
9 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି
େଯସବୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନି୍ତ , ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ଯିେଥ୍ରା ଅତ ିଆହ୍ଲାଦତି
େହେଲ। 10 ପୁଣ,ି ଯିେଥ୍ରା କହେିଲ, “େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଓ
ଫାେରାଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ
ଅଧୀନତାରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ। 11 ସଦାପ୍ରଭୁ
ସମସ୍ତ େଦବଗଣଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ୍, ଏହା ମୁଁ ଏେବ ଜାଣଲି।ି ହଁ,
େସମାେନ େଯଉଁ ବଷିୟେର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗବର୍ କରିଥିେଲ, (େସହି
ବଷିୟେର େସ ମହାନ୍।”) 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯିେଥ୍ରା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ; ପୁଣ,ି
ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଆସ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େମାଶାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସଙ୍ଗେର େଭାଜନ କେଲ।

ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ନଯିୁକି୍ତ

13 ତହିଁ ଆରଦନି େମାଶା େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବାକୁ ବସେନ୍ତ,
େଲାକମାେନ ପ୍ରଭାତଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ
ରହେିଲ। 14 େସେତେବେଳ େମାଶା େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଯାହା ଯାହା
କେଲ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାହା େଦଖି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଏ କିରୂପ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ ? ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏକାକୀ ବସ ଓ ସମସ୍ତ
େଲାକ ପ୍ରଭାତଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଚାରିଆେଡ଼ କାହିଁକି ଠିଆ େହାଇ
ରହନି୍ତ ?” 15 ତହିଁେର େମାଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁରଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଲାକମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚିାର ବୁଝବିା ପାଇଁ େମା’ ପାଖକୁ ଆସନି୍ତ 16 ଓ
େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିବବିାଦ େହେଲ, େମା’ ପାଖକୁ ଆସନି୍ତ; ତହିଁେର ମୁଁ
ବାଦୀ ଓ ପ୍ରତବିାଦୀ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର କେର, ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଧିି ଓ
ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ େସମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଏ।” 17 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କର
ଶ୍ୱଶୁର କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଏହ ିକମର୍ ଭଲ ନୁେହଁ। 18 ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ
ଏହ ିେଲାକମାେନ ଦୁେହଁ ନଶି୍ଚୟ କ୍ଷୀଣ େହାଇଯିବ; କାରଣ ଏ କାଯର୍୍ୟ ତୁମ୍ଭ
ନମିେନ୍ତ ଅତ ିଭାରୀ; ତୁେମ୍ଭ ଏକାକୀ ଏହା ସାଧନ କରି ନ ପାର।
19 ଏେହତୁ େମା’ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପରାମଶର୍ େଦବ,ି
ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉନୁ୍ତ; ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର
ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ େହାଇ େସମାନଙ୍କ କଥା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ଜଣାଅ। 20 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବଧିି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଉପେଦଶ ଦଅି ଓ େସମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଓ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କମର୍ େଦଖାଅ।
21 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କମର୍କ୍ଷମ, ଅଥର୍ାତ୍,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟକାରୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଘୃଣାକାରୀ
େଲାକଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କର; ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ସହସ୍ରପତ,ି ଶତପତ,ି ପଚାଶତ୍ପତ ିଓ ଦଶପତ ିରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କର।
22 େସମାେନ ସବର୍ଦା େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର କରନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି େକୗଣସ ିବଡ଼
କଥା େହେଲ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣେିବ, ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର  କଥା ସବୁ େସମାେନ
ଆେପ ବଚିାର କରିେବ, ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭ ନଜି କମର୍ ଉଶ୍ୱାସ େହବ, ପୁଣ,ି
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଭାର ବହେିବ। 23 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହପିରି କରିବ,
ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସହ୍ୟ
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କରିପାରିବ ? ଆଉ ଏହ ିସବୁ େଲାକମାେନ କୁଶଳେର ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ।”
24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି
ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସବୁ କମର୍ କେଲ। 25 ପୁଣ,ି େମାଶା ସମଗ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ କମର୍କ୍ଷମ େଲାକ ମେନାନୀତ କରି େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ପ୍ରଧାନ, ଅଥର୍ାତ୍, ସହସ୍ରପତ,ି ଶତପତ,ି ପଚାଶତ୍ପତ ିଓ ଦଶପତ ିରୂେପ
ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 26 ତହୁଁ େସମାେନ ସବୁ ସମୟେର େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର
କେଲ; କଠିନ ବଚିାରସବୁ େମାଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେିଲ; ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର  କ୍ଷୁଦ୍ର
କଥାସବୁ ଆେପ ଆେପ ବଚିାର କେଲ। 27 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଆପଣା
ଶ୍ୱଶୁରଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରେନ୍ତ, େସ ସ୍ୱେଦଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ।

ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତର ନକିଟେର ଇସ୍ରାଏଲ

ମିସର େଦଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବାହାର େହବାର
ତୃତୀୟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର, େସମାେନ ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 2 େସମାେନ ରଫୀଦୀମଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି

ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େସହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ; ଇସ୍ରାଏଲ େସହ ିସ୍ଥାନେର ପବର୍ତ ସମ୍ମୁଖେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
3 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆେରାହଣ କରେନ୍ତ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ପବର୍ତରୁ ତାଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ଏହ ିକଥା
କୁହ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଏହା ଜଣାଅ।” 4 ଆେମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଯାହା କଲୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିପରି ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀର ପକ୍ଷେର ବହି
ଆପଣା ନକିଟକୁ ଆଣଲୁି, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛ। 5 ଏେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଆମ୍ଭ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ନୟିମ
ପାଳନ କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ନଜିର
ସଞ୍ଚତି ଧନ େହବ; କାରଣ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର। 6 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଏକ ରାଜବଂଶ ଓ ଏକ ପବତି୍ର େଗାଷ୍ଠୀ
େହବ; ଏହସିବୁ କଥା ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ। 7 ତହୁଁ େମାଶା
ଆସ ିେଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଡକାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଆେଦଶପ୍ରାପ୍ତ ଏହ ିସବୁ କଥା େସମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରେତ ପ୍ରସ୍ତାବ କେଲ।
8 ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଏକ ସଙ୍ଗେର ଅଙ୍ଗୀକାର କରି କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ କଥା କହଅିଛନି୍ତ , ତାହାସବୁ ଆେମ୍ଭମାେନ କରିବା।”
େସେତେବେଳ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର େଲାକମାନଙ୍କ କଥା
ଜଣାଇେଲ। 9 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ସହତି କଥା କହବିା ସମୟେର େଲାକମାେନ େଯପରି ତାହା ଶୁଣ ିପାରିେବ,
ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭଠାେର ସବର୍ଦା ବଶି୍ୱାସ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ନବିଡି଼ େମଘେର
ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସୁଅଛୁ।” ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା େଲାକମାନଙ୍କ କଥା
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। 10 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଆଜି ଓ କାଲ ିେସମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କର, ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧୗତ କରନୁ୍ତ 11 ଓ ତୃତୀୟ ଦନି
ନମିେନ୍ତ ସମେସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଉନୁ୍ତ; କାରଣ ତୃତୀୟ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ
େଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ସୀନୟ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିବ।
12 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସୀମା ନରୂିପଣ କରି ଏହି
କଥା କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବର୍ତାେରାହଣ ଓ ତହିଁର ସୀମା ସ୍ପଶର୍ କରିବାକୁ
ସାବଧାନ ହୁଅ; େଯେକହ ିପବର୍ତ ସ୍ପଶର୍ କରିବ, େସ ଅବଶ୍ୟ ହତ େହବ।
13 କାହାର ହାତ ତାହାକୁ ସ୍ପଶର୍ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ଅବଶ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତରାଘାତେର ହତ େହବ, କିମ୍ୱା ବାଣ ଦ୍ୱ ାରା ବଦି୍ଧ େହବ; ପଶୁ େହଉ କି
ମନୁଷ୍ୟ େହଉ, କଦାପି ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ; ତୂରୀର ଦୀଘର୍ଧ୍ୱନ ିେହେଲ େସମାେନ
ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଆସେିବ।” 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କେଲ, ପୁଣ,ି େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ସବୁ େଧୗତ କେଲ। 15 ତହୁଁ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୃତୀୟ ଦନି ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ; ପୁଣ ିଆପଣା
ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ସହ ଶୟନ କର ନାହିଁ।” 16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୃତୀୟ ଦନିର
ପ୍ରଭାତ ହୁଅେନ୍ତ, େମଘ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଓ ବଜୁିଳି ଓ ପବର୍ତ ଉପେର ନବିଡି଼ େମଘ
ଓ ଅତଶିୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ତୂରୀଧ୍ୱନ ିେହବାକୁ ଲାଗିଲା; ତହିଁେର ଛାଉଣସିି୍ଥତ
ସମସ୍ତ େଲାକ କମ୍ପାନି୍ୱ ତ େହେଲ। 17 ତହୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ
କରିବା ନମିେନ୍ତ େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଉଣରୁି ବାହାର କରି ଆଣେିଲ,
ତହିଁେର େସମାେନ ପବର୍ତର ତେଳ ଠିଆ େହେଲ। 18 େସେତେବେଳ
ସୀନୟ ପବର୍ତ ଧୂମମୟ ଥିଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗି୍ନ ବାହନେର ତହିଁ

ଉପେର ଅବେରାହଣ କେଲ; ତହିଁେର ଭାଟୀର ଧୂମ ପରି ତହିଁରୁ ଧୂମ
ଉଠିଲା, ପୁଣ,ି ସମୁଦାୟ ପବର୍ତ ଅତଶିୟ କମି୍ପଲା। 19 ପୁଣ,ି ତୂରୀଶବ୍ଦ
କ୍ରମଶଃ ଅତଶିୟ ଉଚ୍ଚ ହୁଅେନ୍ତ, େମାଶା କଥା କହେିଲ, “ତହିଁେର
ପରେମଶ୍ୱର ଏକ ରବ ଦ୍ୱ ାରା ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ।” 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ତ ଉପେର, ଅଥର୍ାତ୍, ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗେର ଅବେରାହଣ
କଲା ଉତ୍ତାେର େମାଶାଙୁ୍କ େସହ ିପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଡ଼ାକିେଲ; ତହିଁେର େମାଶା
ଆେରାହଣ କେଲ। 21 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ଆେଦଶ କର, େନାହେିଲ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଅେନେକ ବନିଷ୍ଟ େହେବ। 22 ଆଉ େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇଥା’ନି୍ତ , େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରନୁ୍ତ,
େନାହେିଲ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିେବ।” 23 ତହିଁେର େମାଶା
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଲାକମାେନ ସୀନୟ ପବର୍ତେର ଆେରାହଣ କରି
ପାରନି୍ତ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଅିଛ,
ପବର୍ତର ସୀମା ନରୂିପଣ କର ଓ ତାହା ପବତି୍ର କର।” 24 େତେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ, ଓହ୍ଲାଅ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣଙୁ୍କ
ସଙ୍ଗେର େନଇ ଆେରାହଣ କରିବ; ମାତ୍ର ଯାଜକଗଣ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ
ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି ଆକ୍ରମଣ ନ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସବିା ପାଇଁ ସୀମା ଅତକି୍ରମ ନ କରନୁ୍ତ।” 25 ତହୁଁ
େମାଶା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିପ୍ରକାର
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

ଦଶ ଆଜ୍ଞା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର ଏହସିବୁ କଥା କହେିଲ, ଯଥା-
2 “େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାସଗହୃ ସ୍ୱରୂପ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣଅିଛନି୍ତ , ତୁମ୍ଭର େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆେମ୍ଭ

ଅଟୁ।” 3 ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭର ଆଉ େକୗଣସ ିେଦବତା େହବ ନାହିଁ।
4 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ େକୗଣସ ିେଖାଦତି ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ;
କି ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱଗର୍େର, କି ନୀଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀେର, କି ପୃଥିବୀର ନୀଚସ୍ଥ ଜଳେର
ଥିବା େକୗଣସ ିବସ୍ତୁର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ। 5 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କି େସମାନଙ୍କର େସବା କରିବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱେଗୗରବ-ରକ୍ଷଣେର ଉେଦ୍ଯାଗୀ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପେର
େପୖତୃକ ଅପରାଧର ପ୍ରତଫିଳଦାତା; 6 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ େପ୍ରମ
କରନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ସହସ୍ର ପୁରୁଷ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୟାକାରୀ। 7 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ
ମିଥ୍ୟାେର େନବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ େଯେକହ ିତାହାଙ୍କର ନାମ ମିଥ୍ୟାେର
ନଏି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ନରିପରାଧ ଗଣନା କରିେବ ନାହିଁ। 8 ବଶି୍ରାମ ଦନି
ପବତି୍ର ରୂେପ ପାଳିବାକୁ ସ୍ମରଣ କର। 9 ଛଅ ଦନି ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆପଣାର
ସବୁ କମର୍ କରିବ; 10 ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦନି ତୁମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ବଶି୍ରାମ ଦନି ଅେଟ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ, କି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର, କି ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟା,
ତୁମ୍ଭର ଦାସ, କି ଦାସୀ, ତୁମ୍ଭର ପଶୁ, କି ତୁମ୍ଭର ନଗରଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ ବେିଦଶୀ,
େକହ ିେକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। 11 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ
ଓ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର  ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଛଅ ଦନିେର ନମିର୍ାଣ କରି
ସପ୍ତମ ଦନିେର ବଶି୍ରାମ କେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଶି୍ରାମ ଦନିକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରି ପବତି୍ର କରିଅଛନି୍ତ। 12 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତାଙୁ୍କ
ସମ୍ଭ୍ରମ କର; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦେବ, େସହ ିେଦଶେର ତୁମ୍ଭର ଦୀଘର୍ ପରମାୟୁ େହବ। 13 ତୁେମ୍ଭ
ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। 14 ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟଭଚିାର କରିବ ନାହିଁ। 15 ତୁେମ୍ଭ
େଚାରି କରିବ ନାହିଁ। 16 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟା
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ ନାହିଁ। 17 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଗହୃକୁ େଲାଭ କରିବ
ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟା, କି ଦାସ, କି ଦାସୀ, କି ତାହାର
େଗାରୁ, କି ଗଧ, କି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତବିାସୀର େକୗଣସ ିବସ୍ତୁକୁ େଲାଭ କରିବ
ନାହିଁ। 18 େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ େଲାକ େମଘ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଓ ବଜୁିଳି ଓ
ତୂରୀଧ୍ୱନ ିଓ ଧୂମଯୁକ୍ତ ପବର୍ତ େଦଖିେଲ; ପୁଣ,ି ତାହା େଦଖି େସମାେନ
କମି୍ପତ େହାଇ ଦୂରେର ଠିଆ େହେଲ। 19 ଆଉ େସମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ
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କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥା କୁହ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣବୁି;
ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥା ନ କହନୁ୍ତ, େନାହେିଲ
ଆେମ୍ଭମାେନ ମରିଯିବୁ।” 20 ତହିଁେର େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ପାପ ନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣାର ଭୟାନକତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଚକ୍ଷୁେଗାଚର କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆସଅିଛନି୍ତ।” 21 େତଣୁ େଲାକମାେନ
ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ; ମାତ୍ର େଯଉଁଠାେର ପରେମଶ୍ୱର ଥିେଲ,
େମାଶା େସହ ିେଘାର ଅନ୍ଧକାର ନକିଟକୁ ଗମନ କେଲ।

ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ୱନ୍ଧେର ନୟିମ

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ-
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କୁହ, ଆେମ୍ଭ ଆକାଶେର ଥାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
କଥା କହଲୁି, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ େଦଖିଅଛ। 23 ଏେହତୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତେିଯାଗୀ, ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ;
ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େରୗପ୍ୟମୟ େଦବତା ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ େଦବତା ନମିର୍ାଣ
କରିବ ନାହିଁ। 24 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଏକ ମୃତି୍ତକାର େବଦ ିନମିର୍ାଣ
କରିବ, ପୁଣ,ି ତହିଁ ଉପେର ତୁମ୍ଭର େଗାେମଷାଦ ିେହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନେର ଆପଣା ନାମ ସ୍ମରଣ
କରାଇବା, େସହ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା। 25 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର େବଦ ିନମିର୍ାଣ
କରିବ, େତେବ େଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତରେର ତାହା ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ
ତହିଁ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ର ଉଞ୍ଚାଇେଲ, ତାହା ଅପବତି୍ର କରିବ।
26 ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଉଲଙ୍ଗତା ଆମ୍ଭ େବଦ ିଉପେର େଯପରି ଅନାବୃତ ନ
ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ପାହାଚ େଦଇ ଆମ୍ଭ େବଦ ିଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ।”

କ୍ରୀତଦାସ ସମ୍ପକର୍େର ନୟିମ

ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ ନୟିମ େସମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଇବ।
ଯଥା- 2 ତୁେମ୍ଭ ଏବ୍ର ୀୟ ଦାସ କ୍ରୟ କେଲ, େସ ଛଅ ବଷର୍
େସବା କରିବ; ପୁଣ,ି ସପ୍ତମ ବଷର୍େର େସ ବନିା ମୂଲ୍ୟେର ମୁକ୍ତ

େହାଇଯିବ। 3 ଯଦ ିେସ ଏକାକୀ ଆସଥିାଏ, େତେବ େସ ଏକାକୀ ଯିବ;
ଆଉ ଯଦ ିେସ ବବିାହତି େହାଇ ଆସଥିାଏ, େତେବ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ତାହା
ସେଙ୍ଗ ବାହାରି ଯିବ। 4 ପୁଣ,ି ଯଦ ିତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ବବିାହ କରି
େଦଇଥାଏ ଓ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ପୁତ୍ର-କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ  େହାଇଥାଏ, େତେବ
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପେର ତାହାର ପ୍ରଭୁର ଅଧିକାର
େହବ ଓ େସ ଏକାକୀ ବାହାରି ଯିବ। 5 ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ, ପୁଣ,ି
ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର, ଏଣୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଯିବି
ନାହିଁ, ଏପରି କଥା ଯଦ ିେସହ ିଦାସ ଦୃଢ଼ ରୂେପ କହବି 6 େତେବ ତାହାର
ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଯିବ, ପୁଣ,ି ତାହାକୁ କବାଟ ବା
ବାଜୁବନ୍ଧ ନକିଟକୁ ଆଣ ିତାହାର ପ୍ରଭୁ ବନି୍ଧଣୀେର ତାହାର କଣ୍ଣର୍ ବନିି୍ଧବ;
ତହିଁେର େସ ସଦାକାଳ ତାହାର େସବା କରିବ। 7 ଆଉ େକହ ିଯଦି
ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଦାସୀ ରୂେପ ବକି୍ରୟ କେର, େତେବ େସ ଦାସମାନଙ୍କ
ପରି ମୁକ୍ତ େହାଇ ଯିବ ନାହିଁ। 8 ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଆପଣା ପାଇଁ
ନରୂିପଣ କେଲ େହଁ, ଯଦ ିତାହା ପ୍ରତ ିଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଏ, େତେବ େସ ତାହାକୁ
ମୁକ୍ତ େହବାକୁ େଦବ; ତାହା ପ୍ରତ ିପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଥିବାରୁ
ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ତାହାକୁ ବକି୍ରୟ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବ
ନାହିଁ। 9 କିଅବା ଯଦ ିେସହ ିପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ ନରୂିପଣ
କରିଥାଏ, େତେବ େସ ତାହା ପ୍ରତ ିକନ୍ୟା ବଷିୟକ ରୀତ ିଅନୁସାେର
ବ୍ୟବହାର କରିବ। 10 ଯଦ ିେସ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ବବିାହ କେର, େତେବ
େହଁ ତାହାର ଅନ୍ନ  ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶାରିରୀକ ସମ୍ପକର୍ କତ୍ତର୍ବ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚତି େହବ ନାହିଁ।
11 ଯଦ ିେସ ଏହ ିତନିରି ତ୍ରୁ ଟ ିକେର, େତେବ େସ ସ୍ତ୍ରୀ ବନିା ମୂଲ୍ୟେର
ମୁକ୍ତ େହାଇଯିବ।

ହଂିସାତ୍ମକ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା

12 େକହ ିଯଦ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ଏପରି ପ୍ରହାର କେର େଯ େସ
ମରିଯାଏ, େତେବ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ। 13 ଯଦ ିେକୗଣସି
ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ଇଚ୍ଛାେର ତାହାର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର ମୃତୁୁ୍ୟ ହୁଏ, େତେବ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ
େସ ପଳାଇ ପାେର, ଏପରି ସ୍ଥାନ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ନରୂିପଣ କରିବା।
14 ମାତ୍ର ଯଦ ିେକହ ିଛଳନା ପୂବର୍କ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ବଧ କରିବାକୁ
ଦୁଃସାହସ କେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ
େବଦ ିନକିଟରୁ ତାହାକୁ େନଇଯିବ। 15 ପୁଣ,ି େଯେକହ ିଆପଣା ପିତା
କିମ୍ୱା ମାତାକୁ ପ୍ରହାର କେର, ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ। 16 ଆଉ
େଯେକହ ିମନୁଷ୍ୟକୁ େଚାରି କରି ଯଦ ିବକି୍ରୟ କେର, ଅବା େସ ଯଦି
ତାହାର ଅଧିକାରେର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, େତେବ ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ।
17 େଯେକହ ିଆପଣା ପିତା କିମ୍ୱା ମାତାକୁ ଅଭଶିାପ ଦଏି, ତାହାର ଅବଶ୍ୟ
ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ। 18 ଆଉ ଯଦ ିେଲାକମାେନ ଏକ ଆେରକ ସହତି ବବିାଦ
କରୁ କରୁ ଏକଜଣ ଅନ୍ୟଜଣକୁ ପ୍ରସ୍ତରେର ବା ମୁଷି୍ଟେର ଆଘାତ କେଲ,
େସ ଯଦ ିନ ମରି ଶଯ୍ୟାଗତ ହୁଏ 19 ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ ଉଠି ଯଷି୍ଟ ଧରି ବାହାେର
ବୁେଲ, େତେବ େସହ ିପ୍ରହାରକ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବ; େକବଳ ତାହାକୁ ତାହାର
କମର୍-କ୍ଷତରି ଓ ଚକିିତ୍ସାର ବ୍ୟୟ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି। 20 ଆଉ ଯଦ ିେକହି
ଆପଣା ଦାସ ବା ଦାସୀକୁ ଯଷି୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରହାର କେଲ, େସ ଯଦ ିତାହା
ହସ୍ତେର ମେର, େତେବ େସ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ େହବ। 21 ମାତ୍ର େସ ଯଦି
ଏକ ବା ଦୁଇ ଦନି ବେଞ୍ଚ, େତେବ େସ ଦଣ୍ଡନୀୟ େହବ ନାହିଁ; କାରଣ େସ
ତାହାର ଧନ ସ୍ୱରୂପ। 22 ଆଉ ଯଦ ିପୁରୁଷମାେନ ପରସ୍ପର ବବିାଦ କରୁ
କରୁ େକୗଣସ ିଗଭର୍ବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରହାର କରନି୍ତ ଯଦ ିତାହାର ଗଭର୍ପାତ ହୁଏ,
ମାତ୍ର ପଶ୍ଚାତ୍ ଆଉ େକୗଣସ ିଆପଦ ନ ଘେଟ, େତେବ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ
େଯରୂପ ଦାବ ିକରିବ, ତଦନୁସାେର ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ଅଥର୍ଦଣ୍ଡ େହବ, ପୁଣ,ି
େସ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ନଦି୍ଧର୍ାରଣାନୁସାେର ତାହା େଦବ। 23 ମାତ୍ର ଯଦି
େକୗଣସ ିଆପଦ ଘେଟ, େତେବ ତାହାର ପ୍ରାଣ ପରିେଶାଧେର ପ୍ରାଣ,
24 ଚକ୍ଷୁ ପରିେଶାଧେର ଚକ୍ଷୁ, ଦନ୍ତ ପରିେଶାଧେର ଦନ୍ତ, ହସ୍ତ ପରିେଶାଧେର
ହସ୍ତ, ଚରଣ ପରିେଶାଧେର ଚରଣ, 25 ଦାହ ପରିେଶାଧେର ଦାହ, କ୍ଷତ
ପରିେଶାଧେର କ୍ଷତ, େନାଳା ପରିେଶାଧେର େନାଳା, ଦଣ୍ଡ େହବ। 26 ଆଉ
ଯଦ ିେକହ ିଆପଣା ଦାସ କି ଦାସୀର ଚକ୍ଷୁେର ଆଘାତ କେଲ ଯଦ ିତାହା
ନଷ୍ଟ ହୁଏ, େତେବ େସ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ସକାେଶ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି େଦବ।
27 ପୁଣ,ି ଆଘାତ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଦାସ କି ଦାସୀର ଦନ୍ତ ଭଗ୍ନ କେଲ, େସ
େସହ ିଦନ୍ତ ସକାେଶ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି େଦବ।

ମାଲିକମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ

28 ଆଉ, େଗାରୁ େକୗଣସ ିପୁରୁଷ କିମ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବନିି୍ଧେଲ ଯଦ ିେସ ମେର,
େତେବ େସହ ିେଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହବ, ପୁଣ,ି ତାହାର ମାଂସ
ଅଖାଦ୍ୟ େହବ; ମାତ୍ର େଗାରୁର ସ୍ୱାମୀ ଦଣ୍ଡେଯାଗ୍ୟ େହବ ନାହିଁ। 29 ମାତ୍ର
େସହ ିେଗାରୁ ପୂେବର୍ ବନୁି୍ଧଥାଏ, ଏଥିର ପ୍ରମାଣ ତାହାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦଆିଗେଲ
େହଁ ତାକୁ ନ ବାନି୍ଧବା ସକାଶୁ ତାହା ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷ କିମ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଧ
କେର, େତେବ େସହ ିେଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହବ; ପୁଣ,ି ତାହାର
ସ୍ୱାମୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ। 30 ଯଦ୍ୟପି ତାହାର (ପ୍ରାଣ) ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ନରୂିପିତ ହୁଏ, େତେବ େସ ପ୍ରାଣମୁକି୍ତ ନମିେନ୍ତ ସମୁଦାୟ ନରୂିପିତ
ମୂଲ୍ୟ େଦବ। 31 େଗାରୁ ପୁତ୍ରକୁ କି କନ୍ୟାକୁ ବନିି୍ଧେଲ, ଏହି
ଶାସନାନୁସାେର ଦଣ୍ଡତି େହବ। 32 କାହାର େଗାରୁ ଯଦ ିକାହାର ଦାସ
କିମ୍ୱା ଦାସୀକୁ ବେିନ୍ଧ, େତେବ େସ ତାହାର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତରିିଶ େଶକଲ ରୂପା
େଦବ; ଆଉ େଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହବ। 33 ଆଉ େକହ ିଯଦି
େକୗଣସ ିକୂପ ଅନାବୃତ କେର, କିଅବା କୂପ େଖାଳି ତାହା ଆବୃତ ନ
କେର, େତେବ ତହିଁ ଭତିେର େକୗଣସ ିେଗାରୁ କି ଗଧ ପଡ଼େିଲ, 34 େସହି
କୂପର କତ୍ତର୍ା ତହିଁର ପରିେଶାଧ କରିବ; େସ େସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ରୂପା
ମୂଲ୍ୟ େଦବ, ମାତ୍ର ମୃତ ପଶୁ ତାହାର େହବ। 35 ଆଉ ଏକ ଜଣର
େଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣର େଗାରୁକୁ ବନିି୍ଧେଲ େସହ ିେଗାରୁ ଯଦ ିମରିଯାଏ,
େତେବ େସମାେନ ଜୀବତି େଗାରୁକୁ ବକି୍ରୟ କରି ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଭାଗ
କରିେବ; ପୁଣ,ି ମୃତ େଗାରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଭାଗ କରି େନେବ। 36 ମାତ୍ର
େଗାରୁ ପୂେବର୍ ବନୁି୍ଧଥିବାର ଜାଣ ିଯଦ ିତା’ର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସାବଧାନେର ରଖି
ନ ଥାଏ, େତେବ େସ େଗାରୁ ପରିେଶାଧେର େଗାରୁ ଅବଶ୍ୟ େଦବ, ମାତ୍ର
ମୃତ େଗାରୁ ତାହାର ନଜିର େହବ।
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ପରିେଶାଧ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଯଦ ିେକହ ିେଗାରୁ କି େମଷ େଚାରି କରି ବଧ କେର ଅବା
ବକି୍ରୟ କେର, େତେବ େସ ଏକ େଗାରୁ ପରିେଶାଧେର ପାଞ୍ଚ
େଗାରୁ ଓ ଏକ େମଷ ପରିେଶାଧେର ଚାରି େମଷ େଦବ।

2 ଆଉ େଚାର ସନିି୍ଧ କାଟଧିରା ପଡ଼େିଲ, ଯଦ ିେକହ ିତାହାକୁ ମାରୁ ମାରୁ
ମାରି ପକାଏ, େତେବ େସ ରକ୍ତପାତର େଦାଷୀ େହବ ନାହିଁ। 3 ମାତ୍ର ଯଦି
ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଉତ୍ତାେର ତାହାକୁ ବଧ କେର, େତେବ େସ ରକ୍ତପାତର େଦାଷୀ
େହବ; ଆଉ େଚାରା ଦ୍ର ବ୍ୟ ପରିେଶାଧ କରିବା େଚାରର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ; ଯଦି
ତାହାର କିଛ ିନ ଥାଏ, େତେବ େଚାରି ସକାଶୁ େସ ବକିି୍ର  େହବ। 4 େଗାରୁ
ଅବା ଗଦ୍ଦର୍ଭ କି େମଷାଦ ିେଚାରା ଦ୍ର ବ୍ୟ ଯଦ ିେଚାର ହସ୍ତେର ଜୀବତି
ମିେଳ, େତେବ େସ ତହିଁର ଦୁଇଗଣୁ େଦବ। 5 ଆଉ େକହ ିଯଦ ିଅନ୍ୟର
େକ୍ଷତ୍ରେର କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର େଗାରୁ ଚରାଏ, କିଅବା ଆପଣା ପଶୁକୁ ଛାଡ଼ି
େଦେଲ ଯଦ ିେସ ଅନ୍ୟର େକ୍ଷତ୍ରେର ଚେର, େତେବ େସ େଲାକ ତହିଁର
ପରିବେତ୍ତର୍ ତାହାକୁ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରର ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟ ଅବା ଆପଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ଉତ୍ତମ ଫଳ େଦବ। 6 ଆଉ ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱ ଳି କଣ୍ଟକ ବନେର
ଲାଗିେଲ ଯଦ ିକାହାର କେଳଇ ଗଦା ଅବା ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟ କି େକ୍ଷତ
େପାଡ଼ଯିାଏ, େତେବ େସହ ିଅଗି୍ନ ଲଗାଇବା େଲାକ ଅବଶ୍ୟ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ
େଦବ। 7 ଆଉ, େକହ ିଯଦ ିଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ନକିଟେର ମୁଦ୍ର ା ଅବା
ଆଉ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମପର୍ଣ କେର, ତାହା ଯଦ ିେକହି
େସହ ିମନୁଷ୍ୟର ଗହୃରୁ େଚାରି କେର ଓ େସହ ିେଚାର ଧରା ପେଡ଼,
େତେବ େସ ତହିଁର ଦୁଇ ଗଣୁ େଦବ। 8 ଯଦ ିେଚାର ଧରା ନ ପେଡ଼,
େତେବ ଗହୃର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତବିାସୀର ଦ୍ର ବ୍ୟେର ହସ୍ତ େଦଇଅଛ ିକି ନାହିଁ, ଏହା
ଜଣା ଯିବା ନମିେନ୍ତ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହବ।
9 ପୁଣ,ି ସବର୍ପ୍ରକାର ଅଧମର୍ ବଷିୟେର, ଅଥର୍ାତ୍, େଗାରୁ, ଗଦ୍ଦର୍ଭ, େମଷ
କିଅବା ବସ୍ତ୍ରାଦ,ି େଯେକୗଣସ ିହଜିଲା ଦ୍ର ବ୍ୟ ବଷିୟେର ଯଦ ିେକହ ିକେହ,
ଏହା େସହ ିଦ୍ର ବ୍ୟ, େତେବ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଥା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଉପସି୍ଥତ େହବ; ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକୁ େଦାଷୀ କରିେବ, େସ
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଦୁଇ ଗଣୁ େଦବ। 10 ଆଉ ଯଦ ିେକହ ିପ୍ରତବିାସୀ
ନକିଟେର ଆପଣା ଗଧ, େଗାରୁ, େମଷ, କିଅବା େକୗଣସ ିପଶୁ
ପ୍ରତପିାଳନାେଥର୍ ରଖନି୍ତ ପୁଣ,ି ଯଦ ିକାହାରି ନ େଦଖିବାେର େସହ ିପଶୁ
ମେର, ଅବା ଭଗ୍ନାଙ୍ଗ ହୁଏ କିଅବା ଅଡ଼ାଇ ନଆିଯାଏ, 11 େତେବ େସ
ପ୍ରତବିାସୀର ଦ୍ର ବ୍ୟେର ହସ୍ତ େଦଇଅଛ ିକି ନାହିଁ, ଏ ବଷିୟେର ଉଭୟଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶପଥ େହବ; ପଶୁର ମାଲକି େସହ ିଶପଥ ଗ୍ରହଣ
କରିବ, ପୁଣ,ି େସ ପରିେଶାଧ କରିବ ନାହିଁ। 12 ମାତ୍ର ଯଦ ିତାହା ନକିଟରୁ
େଚାରି େହାଇଅଛ,ି େତେବ େସ ତାହାର ମାଲକିକୁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ େଦବ।
13 ଯଦ ିେସହ ିପଶୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, େତେବ େସ ପ୍ରମାଣ ନମିେନ୍ତ ତାହା
ଆଣୁ; େସ େସହ ିବଦିୀଣ୍ଣର୍ ପଶୁର ମୂଲ୍ୟ େଦବ ନାହିଁ। 14 ଆଉ, େକହି
ଯଦ ିଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ପଶୁ ମାଗି ନଏି ଓ ତାହାର ମାଲକି ତାହା ସହତି
ନ ଥାଇ େସ ଭଗ୍ନାଙ୍ଗ ହୁଏ କି ମେର, େତେବ େସ ନତିାନ୍ତ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ
େଦବ। 15 ମାତ୍ର ଯଦ ିତାହାର ମାଲକି ତାହା ନକିଟେର ଥାଏ, େତେବ
ତାହାର ମୂଲ୍ୟ େଦବ ନାହିଁ; ଯଦ ିେସ ଭଡ଼ାଟଆି ପଶୁ ହୁଏ, େତେବ ତାହା
ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟେର ଆସବି।

େନୖତକି ଧମର୍ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା

16 ଆଉ, େକହ ିଯଦ ିଅବାଗ୍ଦତ୍ତା କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରେଲାଭତି କରି ତାହା
ସହତି ଶୟନ କେର, େତେବ େସ ତାହାକୁ କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ଅବଶ୍ୟ
ବବିାହ କରିବ। 17 ଯଦ ିପିତା ତାହା ସହତି ଆପଣା କନ୍ୟାର ବବିାହ
େଦବାକୁ ନତିାନ୍ତ ଅସମ୍ମତ ହୁଏ, େତେବ େସ କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟର
ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ରୂପା େତୗଲ ିେଦବ। 18 ତୁେମ୍ଭ ମାୟାବନିୀକୁ ଜୀବତିା
ରଖିବ ନାହିଁ। 19 େଯେକହ ିପଶୁ ସହତି େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରେଖ, ତାହାର
ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ। 20 େଯଉଁ େଲାକ େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନିା
େକୗଣସ ିେଦବତା ନକିଟେର ବଳିଦାନ କେର, େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିଷ୍ଟ
େହବ। 21 ତୁେମ୍ଭ ବେିଦଶୀ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ ଓ ତାହା ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କରିବ
ନାହିଁ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସର େଦଶେର ବେିଦଶୀ ଥିଲ।
22 ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବଧିବା କି ପିତୃହୀନ ସନ୍ତାନକୁ େକ୍ଲଶ େଦବ
ନାହିଁ। 23 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର େକ୍ଲଶ େଦେଲ, େସମାେନ

ଯଦ ିଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଖାଲ ିଡାକ ପକାଇେବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ
େସମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣବିା। 24 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହେଲ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ମାରିବା; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଭାଯର୍୍ୟାମାେନ ବଧିବା େହେବ ଓ ସନ୍ତାନଗଣ ପିତୃହୀନ େହେବ। 25 ତୁେମ୍ଭ
ଯଦ ିଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତବିାସୀ େକୗଣସ ିଦରିଦ୍ର
େଲାକଙୁ୍କ ଋଣ ଦଅି, େତେବ ତାହା ପ୍ରତ ିମହାଜନ ତୁଲ୍ୟ େହବ ନାହିଁ ଓ
ତାହାଠାରୁ ସୁଧ େନବ ନାହିଁ। 26 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ବସ୍ତ୍ର
ବନ୍ଧକ ରଖିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପୂେବର୍ ତାହା ତାହାକୁ େଫରାଇ
େଦବ। 27 କାରଣ ତାହା ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ ଓ ଚମ୍ମର୍ ଆଚ୍ଛାଦକ
ବସ୍ତ୍ର; େସ କାହିଁେର ଶୟନ କରିବ ? ପୁଣ,ି େସ ଯଦ ିଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଡାକ
ପକାଇବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତାହା ଶୁଣବିା, କାରଣ ଆେମ୍ଭ କୃପାବାନ ଅଟୁ।
28 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଅଭଶିାପ େଦବ ନାହିଁ। 29 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଶସ୍ୟର ପୂଣ୍ଣର୍ତାରୁ ଓ (ଫଳାଦରି) ରସରୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ବଳିମ୍ୱ କରିବ
ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ େଦବ। 30 ପୁଣ,ି
ଆପଣା େଗାରୁ ଓ େମଷାଦ ିପ୍ରତ ିତଦ୍ରୂ ପ କରିବ; େସ ସାତ ଦନି ଆପଣା
ମାତା ସହତି ରହବି, ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଆମ୍ଭଙୁ୍କ େଦବ।
31 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େଲାକ େହବ; ଏନମିେନ୍ତ
ପଶୁ ଦ୍ୱ ାରା େକ୍ଷତ୍ରେର ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା
କୁକ୍କରୁମାନଙ୍କ ଆଗେର ପକାଇ େଦବ।

ନ୍ୟାୟ ବଚିାର

ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟାପବାଦ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ ନାହିଁ; ଅନ୍ୟାୟ ସାକ୍ଷୀ
େହାଇ ଦୁଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। 2 ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍କମର୍
କରିବାକୁ ବହୁ େଲାକର ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ େହବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି

ନ୍ୟାୟ ବଚିାର ଅନ୍ୟଥା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ େଲାକର ପକ୍ଷ େହାଇ ପ୍ରତବିାଦ
କରିବ ନାହିଁ; 3 କିଅବା ବଚିାରେର ଦରିଦ୍ର ର ପକ୍ଷପାତ କରିବ ନାହିଁ।
4 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ର େଗାରୁ କି ଗଧକୁ ପଥ ହୁଡ଼ ିଯିବାର େଦଖିେଲ,
ଅବଶ୍ୟ ତାହା ନକିଟକୁ ତାକୁ େଘନଯିିବ। 5 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ର
ଗଦ୍ଦର୍ଭକୁ ଭାର ତେଳ ପଡ଼ଥିିବାର େଦଖ, ତାକୁ ଛାଡ଼ ିଯିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ,
ତୁେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ସଙ୍ଗେର ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। 6 ଦରିଦ୍ରର ବଚିାରେର
ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ। 7 ମିଥ୍ୟା ବଷିୟରୁ ଆପଣାକୁ
ଦୂରେର ରଖ; ପୁଣ,ି ନେିଦ୍ଦର୍ାଷକୁ ଓ ଧାମିର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ; େଯେହତୁ
ଆେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ କରିବା ନାହିଁ। 8 ତୁେମ୍ଭ ଲାଞ୍ଚ େନବ ନାହିଁ, କାରଣ
ଲାଞ୍ଚ ଦୃଷି୍ଟ ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧ କରି ଦଏି ଓ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଅନ୍ୟଥା କେର। 9 ତୁେମ୍ଭ ବେିଦଶୀ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ ବେିଦଶୀର ମନ ଜାଣୁଅଛ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସର େଦଶେର
ବେିଦଶୀ ଥିଲ।

ସପ୍ତମ ବଷର୍ ଓ ସପ୍ତମ ଦନି

10 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭୂମିେର ଛଅ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୀଜ ବପନ କରିବ
ଓ ତହିଁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟାଦ ିସଂଗ୍ରହ କରିବ। 11 ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ତାକୁ
ବଶି୍ରାମ େଦବ ଓ ପଡ଼ଆି ରଖିବ; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ରମାେନ ଖାଇବାକୁ
ପାଇେବ; େସମାେନ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିେବ, ତାହା ବନ ପଶୁମାେନ
ଖାଇେବ। ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଜୀତ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ େସହରୂିପ
କରିବ। 12 ତୁେମ୍ଭ ଛଅ ଦନି ଆପଣା କମର୍ କରି ସପ୍ତମ ଦନିେର ବଶି୍ରାମ
କରିବ, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର େଗାରୁ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ବଶି୍ରାମ ପାଇେବ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ
ଦାସୀପୁତ୍ର ଓ ବେିଦଶୀ େଲାକ ଆଶ୍ୱାସ ପାଇେବ। 13 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଯାହା ଯାହା କହଅିଛୁ, େସସମସ୍ତ ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ; ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣର ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଅ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାହା
ଶୁଣା ନ ଯାଉ।

ତେିନାଟ ିବେିଶଷ ଉତ୍ସବ

14 ତୁେମ୍ଭ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତନି ିଥର ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସବ କରିବ।
15 ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ; ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆବୀବ୍
ମାସର ନରୂିପିତ ସମୟେର ସାତ ଦନି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିେଭାଜନ କରିବ,
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େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସମୟେର ମିସର େଦଶରୁ ମୁକି୍ତ ପାଇଅଛ; ପୁଣ,ି
େକହ ିରିକ୍ତ ହସ୍ତେର ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବ ନାହିଁ। 16 ଆଉ,
ତୁେମ୍ଭ ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦନ ଉତ୍ସବ, ଅଥର୍ାତ୍, େକ୍ଷତେର ଯାହା ବୁଣ, ତହିଁର ପ୍ରଥମ
ସଂଗହୃୀତ ଫଳର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କର; ପୁଣ,ି ବଷର୍ େଶଷେର େକ୍ଷତରୁ
ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟେର ଫଳ ସଞ୍ଚୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କର।
17 ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତନି ିଥର ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପୁଂଜାତ,ି ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହେବ। 18 ତୁେମ୍ଭ ତାଡ଼ଯିୁକ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସହତି ଆମ୍ଭ
ବଳିର ରକ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ ଉତ୍ସବ-ସମ୍ପକର୍ୀୟ େମଦ
ରାତି୍ରଯାକ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରଖିବ ନାହିଁ। 19 ତୁମ୍ଭ ଭୂମିର ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ
ତୁମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣବି। ତୁେମ୍ଭ ଛାଗ ବତ୍ସକୁ ତାହାର
ମାତୃ ଦୁଗ୍ଧେର ପାକ କରିବ ନାହିଁ।

ପ୍ରତଜି୍ଞା ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ

20 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପଥେର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭର
ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଆେଗ ଆେଗ ଏକ ଦୂତ େପ୍ରରଣ
କରୁଅଛୁ। 21 ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବେର
ଅବଧାନ କର; ତାହାଙ୍କର ଅସେନ୍ତାଷ ଜନ୍ମ ାଅ ନାହିଁ; କାରଣ େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କରିେବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ ତାହାଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭର
ନାମ ଅଛ।ି 22 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିନତିାନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ରବେର ମେନାେଯାଗ
କରିବ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଯାହା ସବୁ କହୁ, ତାହା କରିବ; େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  ଓ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  େହବା। 23 କାରଣ ଆମ୍ଭର
ଦୂତ ତୁମ୍ଭ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଇେମାରୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ପରିଷୀୟ,
କିଣାନୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କ େଦଶକୁ ଆଣେିବ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା। 24 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣକୁ ପ୍ରଣାମ
କରିବ ନାହିଁ ଓ େସମାନଙ୍କର େସବା କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ
କି୍ରୟାନୁସାେର କି୍ରୟା କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାନଙୁ୍କ ସମୂେଳ ଉତ୍ପାଟନ
କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ। 25 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କରିବ; ତହିଁେର େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ନ  ଓ ଜଳେର ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ
େରାଗ ଦୂର କରିବା। 26 ତୁମ୍ଭ େଦଶେର କାହାରି ଗଭର୍ପାତ େହବ ନାହିଁ,
ପୁଣ,ି େକହ ିବନ୍ଧ୍ୟା େହବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଆୟୁର ପରିମାଣ ପୂଣ୍ଣର୍
କରିବା। 27 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଆେଗ ଆେଗ ଆମ୍ଭ ବଷିୟକ ଭୟ େପ୍ରରଣ
କରିବା; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁସବୁ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବ,
େସମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟାକୁଳ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ବମିୁଖ କରିବା।
28 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଆେଗ ଆେଗ ବରୁିଡ଼ମିାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା; େସମାେନ
ହବି୍ବୀୟ, କିଣାନୀୟ ଓ ହତି୍ତୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦେବ।
29 ମାତ୍ର ଏକ ବଷର୍େର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବା ନାହିଁ,
ତାହାେହେଲ େଦଶ ଶୂନ୍ୟ େହାଇଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର ବନ୍ୟ
ପଶୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ। 30 ତୁେମ୍ଭ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଦ୍ଧିର୍ତ େହାଇ
ନାହଁ ଓ େଦଶ ଅଧିକାର କରି ନାହଁ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ
େସମାନଙୁ୍କ କ୍ର େମ କ୍ରେମ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବା। 31 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ସୂଫ
ସାଗରଠାରୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରଠାରୁ ଫରାତ୍
ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ସୀମା ନରୂିପଣ କରିବା; କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଦଶ
ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ। 32 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି କିମ୍ୱା
େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣ ସହତି େକୗଣସ ିନୟିମ ସି୍ଥର କରିବ ନାହିଁ।
33 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ବାସ କରିେବ ନାହିଁ, କେଲ େସମାେନ ଆମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭକୁ ପାପ କରାଇେବ; େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେସମାନଙ୍କ
େଦବଗଣର େସବା କର, େତେବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ
େହବ।

ନୟିମ-ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ର ାଙ୍କନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ, ହାେରାଣ,
ନାଦବ, ଅବୀହୂ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ର ସତୁରି ଜଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆେରାହଣ କରି ଆସି

ଦୂରେର ରହ ିତାହାଙ୍କର ଭଜନା କର। 2 େକବଳ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସବି, ମାତ୍ର େସମାେନ ନକିଟକୁ ଆସେିବ ନାହିଁ, କିଅବା

େଲାକମାେନ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଆେରାହଣ କରିେବ ନାହିଁ।” 3 େତେବ େମାଶା
ଆସ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହସିବୁ ବାକ୍ୟ ଓ ନୟିମ ବଷିୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କହେନ୍ତ, ସମେସ୍ତ ଏକ ସ୍ୱରେର ଉତ୍ତର କେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ସବୁ
କଥା କହଅିଛନି୍ତ , ତାହାସବୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପାଳନ କରିବା।” 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ େଲଖିେଲ, ପୁଣ,ି ପ୍ରଭାତେର ଉଠି
ପବର୍ତ ତେଳ େଗାଟଏି ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଂଶାନୁସାେର
ଦ୍ୱ ାଦଶ ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 5 ଆଉ, େସ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର
ଯୁବାମାନଙୁ୍କ ପଠାେନ୍ତ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମାେଥର୍ ଓ
ମଙ୍ଗଳାେଥର୍ ବୃଷମାନଙୁ୍କ ବଳିଦାନ କେଲ। 6 ତହୁଁ େମାଶା ରକ୍ତ େଘନି
ତହିଁର ଅେଦ୍ଧର୍କ ପାତ୍ରେର ରଖିେଲ, ଆଉ ଅେଦ୍ଧର୍କ ରକ୍ତ େବଦ ିଉପେର
େସଚନ କେଲ। 7 ପୁଣ,ି ନୟିମ-ପୁସ୍ତକ େନଇ େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍-
େଗାଚରେର ପାଠ କେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା
ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ତାହା ସବୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପାଳନ କରିବା ଓ ଆଜ୍ଞାବହ
େହବା।” 8 ତହୁଁ େମାଶା େସହ ିରକ୍ତ େଘନ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େସଚନ
କରି କହେିଲ, “େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏହ ିସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େଯଉଁ ନୟିମ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିନୟିମର ରକ୍ତ ଏହ।ି”
9 େତେବ େମାଶା, ହାେରାଣ, ନାଦବ, ଅବୀହୂ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ର ସତୁରି ଜଣ ଆେରାହଣ କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କେଲ। 10 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଚରଣତଳ ସ୍ଥାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ନୀଳକାନ୍ତ ମଣ ିନମିିର୍ତ କାଯର୍୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଓ ନମିର୍ଳତାେର ଠିକ୍ ଆକାଶ ପରି
ଥିଲା। 11 ଆଉ େସ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ହସ୍ତ
ବସି୍ତାର କେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କେଲ, ପୁଣ,ି
େଭାଜନ ଓ ପାନ କେଲ।

ସୀନୟ ପବର୍ତେର େମାଶା

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପବର୍ତ
ଆେରାହଣ କରି ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିଏହ ିସ୍ଥାନେର ଥାଅ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
େଲାକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ ଯାହା େଲଖିଅଛୁ, ତାହା, ଅଥର୍ାତ୍, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ
ଆଜ୍ଞା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତର-ଫଳକ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା।” 13 ତହିଁେର
େମାଶା ଓ ତାଙ୍କର ପରିଚାରକ ଯିେହାଶୂୟ ଉଠିେଲ; ପୁଣ,ି େମାଶା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତେର ଆେରାହଣ କେଲ। 14 ଆଉ େସ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ବାହୁଡ଼ ିନ ଆସୁ,
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷାେର ଏହଠିାେର ଥାଅ; େଦଖ,
ହାେରାଣ ଓ ହୂର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଅଛନି୍ତ , କାହାରି େକୗଣସି
ବବିାଦର କଥା ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉ।”
15 ଏଉତ୍ତାେର େମାଶା ପବର୍ତେର ଚଢ଼େିଲ, ପୁଣ,ି େମଘ ପବର୍ତକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ
କଲା। 16 ତହିଁେର ସୀନୟ ପବର୍ତ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଅବସି୍ଥତି
କଲା; ଆଉ ତାହା ଛଅ ଦନି େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ  େହାଇ ରହଲିା; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ
ସପ୍ତମ ଦନି େମଘ ମଧ୍ୟରୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଡାକିେଲ। 17 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ଦୃଷି୍ଟେର ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗେର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନ ତୁଲ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ପ୍ରକାଶିତ େହଲା। 18 ପୁଣ,ି େମାଶା େମଘ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରେବଶ କରି ପବର୍ତ ଉପେର ଉଠି ଚାଳିଶ ଦବିାରାତ୍ର େସହ ିପବର୍ତ
ଉପେର ରହେିଲ।

ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ଉପହାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଉପହାର ସଂଗ୍ରହ
କରିବାକୁ କୁହ; ଯାହାର ହୃଦୟ ଯାହାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ କରାଏ,

ତାହାଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େସହ ିଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବ। 3 ଅଥର୍ାତ୍,
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ ଓ ପିତ୍ତଳ; 4 ପୁଣ,ି ନୀଳ ବଣ୍ଣର୍, ଧୂମ୍ର ବଣ୍ଣର୍, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍,
ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର, ଛାଗର େଲାମ, 5 ରକ୍ତୀକୃତ େମଷର ଚମର୍ ଓ ଶିଶୁକ
ଚମର୍, ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠ, 6 ଦୀପ ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ପୁଣ,ି ଅଭେିଷକାଥର୍ େତୖଳ ଓ
ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ନମିେନ୍ତ ଗନ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ, 7 ପୁଣ,ି ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା ନମିେନ୍ତ
େଗାେମଦକ ମଣ ିପ୍ରଭୃତ ିଖଚନୀୟ ପ୍ରସ୍ତର; ଏହ ିସମସ୍ତ ଉପହାର
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। 8 େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କରନୁ୍ତ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କରିବା। 9 ଆବାସର ଆକାର ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ପାତ୍ରର ଆକାରାଦରି
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େଯଉଁ ଆଦଶର୍ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବା, ତଦନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ
କରିବ।

ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ

10 ଆଉ, େସମାେନ ଅଢ଼ାଇ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍, େଦଢ଼ ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ େଦଢ଼ ହସ୍ତ
ଉଚ୍ଚ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠର ଏକ ସନୁି୍ଦକ ନମିର୍ାଣ କରିେବ। 11 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ ନମିର୍ଳ
ସୁବଣ୍ଣର୍େର ତାହା ମଡ଼ାଇବ; ପୁଣ,ି ତହିଁର ଭତିର ଓ ବାହାର ହିଁ ମଡ଼ାଇବ,
ପୁଣ,ି ତହିଁ ଉପର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର କାନି୍ଥ କରିବ। 12 ପୁଣ,ି ତହିଁ
ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଚାରି କଡ଼ା ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ାଳି ତହିଁର ଚାରି େକାଣେର େଦବ;
ତହିଁର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର ଦୁଇ କଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ଦୁଇ କଡ଼ା ରହବି।
13 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗୀ କରି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇବ।
14 ପୁଣ,ି ସନୁି୍ଦକ ବହବିା ନମିେନ୍ତ ସନୁି୍ଦକର ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ କଡ଼ାେର େସହି
ସାଙ୍ଗୀ ପ୍ରେବଶ କରାଇବ। 15 େସହ ିସାଙ୍ଗୀ ସନୁି୍ଦକର କଡ଼ାେର ଥିବ,
ତହିଁରୁ ବାହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। 16 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର
େଦବା, ତାହା େସହ ିସନୁି୍ଦକେର ରଖିବ। 17 ଏଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ଶୁଦ୍ଧ
ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଅଢ଼ାଇ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଓ େଦଢ଼ ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ନମିର୍ାଣ
କରିବ। 18 ତୁେମ୍ଭ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଦୁଇ କିରୂବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ; ପିଟା କମର୍େର
ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି େସହ ିପାପାଚ୍ଛାଦନର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡେର େଦବ। 19 ଏକ
କିରୂବ ଏକ ମୁଣ୍ଡେର ଓ ଅନ୍ୟ କିରୂବ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେର ସ୍ଥାପନ କରିବ; ଦୁଇ
କିରୂବକୁ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ସହତି ସଂଲଗ୍ନ ଓ ତହିଁର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତେର ଉଭା କରି
ସ୍ଥାପନ କରିବ। 20 ପୁଣ,ି କିରୂବମାେନ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ େହାଇ ପକ୍ଷ
ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ବସି୍ତାର କରି ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଆବରଣ କରିେବ; ପାପାଚ୍ଛାଦନ ପ୍ରତି
କିରୂବମାନଙ୍କର ମୁଖ ରହବି। 21 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପାପାଚ୍ଛାଦନ େସହ ିସନୁି୍ଦକ
ଉପେର ରଖିବ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର େଦବା, ତାହା
େସହ ିସନୁି୍ଦକ ଭତିେର େଥାଇବ। 22 ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭ
ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଓ ପାପାଚ୍ଛାଦନର ଉପରି ଭାଗରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ସାକ୍ଷ୍ୟ-
ସନୁି୍ଦକର ଉପରିସ୍ଥ କିରୂବ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଆଳାପ କରି ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ବଷିୟକ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା।

ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟରି େମଜ

23 ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ତୁେମ୍ଭ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର ଦୁଇ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଓ ଏକ ହସ୍ତ
ପ୍ରସ୍ଥ ଓ େଦଢ଼ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ େଗାଟଏି େମଜ ନମିର୍ାଣ କରି 24 ନମିର୍ଳ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େର
ତାହା ମଡ଼ାଇବ, ପୁଣ,ି ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର କାନି୍ଥ କରିବ। 25 ପୁଣ,ି
ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଚତୁଙ୍ଗର୍ୁ ଳି ପରିମିତ ଏକ େବଷ୍ଟନ କରିବ ଓ େସହି
େବଷ୍ଟନର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସୁବଣ୍ଣର୍ କାନି୍ଥ କରିବ। 26 ଆଉ ସୁବଣ୍ଣର୍ ନମିିର୍ତ ଚାରି
କଡ଼ା କରି ତହିଁର ଚାରି ପାହ୍ୟାର ଚାରି େକାଣେର ରଖିବ। 27 େମଜ
ବହନାେଥର୍ ସାଙ୍ଗୀର ଘରା ନମିେନ୍ତ େସହ ିକଡ଼ା େବଷ୍ଟନ-ପାଶ୍ୱର୍େର ଥିବ।
28 ପୁଣ,ି େସହ ିେମଜ ବହନାେଥର୍ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର ସାଙ୍ଗୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇବ। 29 ପୁଣ,ି ଥାଳୀ, ଚାମଚ, ଗଡଢ଼ୁ ଓ ଢ଼ାଳିବା ନମିେନ୍ତ
ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କରିବ, ଏହ ିସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ନମିର୍ାଣ କରିବ।
30 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେମଜ ଉପେର ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ସବର୍ଦା ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟି
ରଖିବ।

ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦୀପବୃକ୍ଷ

31 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଦୀପବୃକ୍ଷ ନମିର୍ାଣ କରିବ; ପିଟା
କମର୍େର ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ଗଣ୍ଡ ିଓ ଶାଖା ନମିିର୍ତ େହବ; ଆଉ େଗାଲାଧାର,
କଳିକା ଓ ପୁଷ୍ପ ତହିଁେର ସଂଲଗ୍ନ ରହବି। 32 ଅଥର୍ାତ୍, ତହିଁର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ
ତନି ିଦୀପଶାଖା ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ତନି ିଦୀପଶାଖା, ଏହରୂିେପ ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ
ଛଅ ଶାଖା ନଗିର୍ତ େହବ। 33 ତହିଁର ଏକ ଶାଖାେର ବାଦାମ ପୁଷ୍ପାକୃତି
ତନି ିେଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁଷ୍ପ ରହବି, ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ ଶାଖାେର ବାଦାମ
ପୁଷ୍ପାକୃତ ିତନି ିେଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁଷ୍ପ ରହବି; େସହ ିଦୀପବୃକ୍ଷରୁ
ନଗିର୍ତ ଛଅ ଶାଖାେର ଏହରୂିେପ େହବ। 34 ମାତ୍ର ଦୀପବୃକ୍ଷେର ବାଦାମ
ପୁଷ୍ପାକୃତ ିଚାରି େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁଷ୍ପ ରହବି; 35 ପୁଣ,ି େସହି
ଦୀପବୃକ୍ଷରୁ େଯଉଁ ଛଅ ଶାଖା ନଗିର୍ତ ହୁଏ, େସମାନଙ୍କ ଏକ ଶାଖା ଦ୍ୱୟର
ତେଳ ଏକ କଳିକା ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଶାଖା ଦ୍ୱୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ଓ
ତୃତୀୟ ଶାଖା ଦ୍ୱୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ରହବି। 36 ଆଉ, କଳିକା,

ଶାଖା ତହିଁର ଅଂଶ େହବ ଓ ସମସ୍ତ ନମିର୍ଳ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େର ନମିିର୍ତ ଏକ ପିଟା
କମର୍ େହବ। 37 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ତହିଁ ପାଇଁ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ନମିର୍ାଣ କରିବ;
ତହିଁେର େଲାକମାେନ େସହ ିପ୍ରଦୀପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ, ତହିଁର ସମ୍ମୁଖେର ଆଲୁଅ
େହବ 38 ଏବଂ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ତହିଁର ଚମିୁଟା ଓ ଅଙ୍ଗାରଦାନ ିନମିର୍ାଣ
କରିବ। 39 ଏହ ିଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ତହିଁର ସାମଗ୍ରୀ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଏକ ତାଳନ୍ତ
ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ନମିିର୍ତ େହବ। 40 ସାବଧାନ, ପବର୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ ତହିଁର
େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଦଶର୍ ପ୍ରଦଶିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି େସହରୂିେପ ସମସ୍ତ କର।

ଆବାସ (ତମ୍ୱୁ)

ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ ଦଶ ଯବନକିା ଦ୍ୱ ାରା ଆବାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ;
େସହ ିସବୁ ଯବନକିା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍
ସୂତ୍ରେର ନମିିର୍ତ େହବ, ତହିଁେର ଶିଳ୍ପ ୀତ କିରୂବମାନଙ୍କର

ଆକୃତ ିରହବି। 2 େସହ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ଯବନକିା ଅଠାଇଶ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଓ ଚାରି
ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ, ସମସ୍ତ ଯବନକିାର ଏକ ପରିମାଣ େହବ। 3 ପୁଣ,ି ଏକତ୍ର ପାଞ୍ଚ
ଯବନକିାର ପରସ୍ପର େଯାଗ ରହବି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଯବନକିାର
ପରସ୍ପର େଯାଗ ରହବି। 4 ଆଉ େଯାଡ଼ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଥମ େଶଷ
ଯବନକିାର ଧଡ଼େିର ନୀଳ ସୂତ୍ରର ଫାଶ କରିବ ଓ େଯାଡ଼ ସ୍ଥାନେର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଅନ୍ତ୍ୟ ଯବନକିାର ଧଡ଼େିର ତଦ୍ରୂ ପ କରିବ। 5 ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରଥମ ଯବନକିାର
ଧଡ଼େିର ପଚାଶ ଫାଶ କରିବ ଓ େଯାଡ଼ସ୍ଥାନର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯବନକିାର ଧଡ଼େିର
ପଚାଶ ଫାଶ କରିବ; େସହ ିଦୁଇ ଫାଶ-େଶ୍ରଣୀ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ରହବି।
6 ପୁଣ,ି ପଚାଶ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଆଙୁ୍କଡ଼ା କରି ଆଙୁ୍କଡ଼ାେର ଯବନକିା ସକଳ ପରସ୍ପର
େଯାଡ଼ବି; ତହିଁେର ଏକ ଆବାସ େହବ। 7 ଆଉ େସହ ିଆବାସ ଉପେର
ଆଚ୍ଛାଦନାଥର୍କ ତମ୍ୱୁ ନମିେନ୍ତ ଛାଗ େଲାମର ଏକାଦଶ ଯବନକିା ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବ। 8 େସହ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ଯବନକିାର େଦୖଘର୍୍ୟ ତରିିଶ ହସ୍ତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଚାରି
ହସ୍ତ; ଏହ ିଏକାଦଶ ଯବନକିାର ଏକ ପରିମାଣ େହବ। 9 ଏଉତ୍ତାେର ପାଞ୍ଚ
ଯବନକିା ପରସ୍ପର େଯାଡ଼ ିପୃଥକ ରଖିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଯବନକିା ପୃଥକ
ରଖିବ, ପୁଣ,ି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଷଷ୍ଠ ଯବନକିା େଦାହରା କରି ତମ୍ୱୁ
ସମ୍ମୁଖେର ରଖିବ। 10 ଆଉ େଯାଡ଼ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଥମ େଶଷ ଯବନକିାର
ଧଡ଼େିର ପଚାଶ ଫାଶ କରିବ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯବନକିାର େଯାଡ଼ସ୍ଥାନ ଧଡ଼େିର
ପଚାଶ ଫାଶ କରିବ। 11 ଆଉ ପିତ୍ତଳର ପଚାଶ ଆଙୁ୍କଡ଼ା କରି େସହି
ଫାଶେର ପ୍ରେବଶ କରାଇ ତମ୍ୱୁ େଯାଡ଼ବି; ତହିଁେର ତାହା ଏକ ତମ୍ୱୁ େହବ।
12 େସହ ିତମ୍ୱୁ ଯବନକିାର ଅତରିିକ୍ତ ଅଂଶ, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁ ଯବନକିା ଅଦ୍ଧର୍
ଅତରିିକ୍ତ ଥିବ, ତାହା ଆବାସର ପଶ୍ଚାତ୍ ପାଶ୍ୱର୍େର ଓହଳି ରହବି। 13 ଆଉ
ତମ୍ୱୁ ଯବନକିାର ଅବଶିଷ୍ଟ େଯଉଁ ଦୀଘର୍ ଅଂଶ ଏ ପାଶ୍ୱର୍େର ଏକ ହସ୍ତ ଓ
େସ ପାଶ୍ୱର୍େର ଏକ ହସ୍ତ ଅତରିିକ୍ତ ରହବି, ତାହା ଆବାସର ଏ ପାଶ୍ୱର୍ େସ
ପାଶ୍ୱର୍େର ଆଚ୍ଛାଦନାେଥର୍ ଝୁଲବି। 14 ଏଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ତୀକୃତ େମଷର
ଚମର୍େର ତମ୍ୱୁର ଏକ ଛାତ କରିବ, ଆଉ ତହିଁ ଉପେର ଶିଶୁକ ଚମର୍େର
ଏକ ଛାତ କରିବ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ଆବାସ ନମିେନ୍ତ ଶିଟୀମ୍
କାଷ୍ଠର ଠିଆପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 16 ଏକ ଏକ ପଟା ଦଶ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଓ
େଦଢ଼ ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ େହବ। 17 ତହିଁର ପରସ୍ପର ଅନୁରୂପ ଦୁଇ ପାଦ କରିବ;
ଏହରୂିେପ ଆବାସର ସମସ୍ତ ପଟା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 18 ଆଉ
ଆବାସ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ସବୁ ପଟା କରିବ, େସ ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର
ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ େକାଡ଼ଏି ପଟା। 19 ପୁଣ,ି େସହ ିେକାଡ଼ଏି ପଟା
ତେଳ ଚାଳିଶ ରୂପାର ଚୁଙ୍ଗୀ କରିବ; ଏକ ପଟା ତେଳ ତହିଁର ଦୁଇ ପଦ
ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଟା ତେଳ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଦୁଇ
ପଦ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗୀ େହବ। 20 ପୁଣ,ି ଆବାସର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ
ଉତ୍ତର ଦଗିେର େକାଡ଼ଏି ପଟା େହବ। 21 ଏକ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗୀ
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗୀ; ଏରୂେପ ରୂପାର ଚାଳିଶ ଚୁଙ୍ଗୀ
େହବ। 22 ଆବାସର ପଶି୍ଚମ ଦଗିସ୍ଥ ପଶ୍ଚାତ୍ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ପଟା
େହବ। 23 ପୁଣ,ି ଆବାସର େସହ ିପଶ୍ଚାଦ୍ଭାଗର ଦୁଇ େକାଣେର ଦୁଇ
ଖଣ୍ଡ ପଟା େଦବ। 24 ଏହ ିେକାଣେର ଥିବା ପଟାଗଡୁ଼କି େଯାଡ଼ା େହାଇ
ଉପର ମୁଣ୍ଡ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ େହବ, ଦୁଇ େକାଣେର ଥିବା ଦୁଇଟ ିପଟା
ଏହପିରି ତଆିରି େହବ। 25 ତହିଁେର ତହିଁର ପଟା ଆଠ ଖଣ୍ଡ େହବ ଓ
ତହିଁର େଷାଳ ରୂପା ଚୁଙ୍ଗୀ େହବ; ଏକ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗୀ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗୀ େହବ। 26 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠର
ଅଗର୍ଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ; ଆବାସର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ପଟାେର ପାଞ୍ଚ ଅଗର୍ଳ ଓ
ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ପଟାେର ପାଞ୍ଚ ଅଗର୍ଳ 27 ଓ ଆବାସର ପଶି୍ଚମ ଦଗିସ୍ଥ
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ପଶ୍ଚାତ୍ ପାଶ୍ୱର୍ର ପଟାେର ପାଞ୍ଚ ଅଗର୍ଳ େଦବ। 28 ପୁଣ,ି ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଅଗର୍ଳ
ପଟାର ମଧ୍ୟେଦଶେର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ େସ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପାଇବ। 29 ଆଉ େସହି
ସବୁ ପଟା ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇବ ଓ ଅଗର୍ଳର ଘରା ନମିେନ୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍ କଡ଼ା
କରିବ, ପୁଣ,ି ଅଗର୍ଳସକଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇବ। 30 ଏହ ିପ୍ରକାେର
ଆବାସର େଯଉଁ ଆଦଶର୍ ପବର୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଦଶିର୍ତ େହାଇଅଛ;ି
ତଦନୁସାେର ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 31 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ନୀଳ ବଣ୍ଣର୍, ଧୂମ୍ର ବଣ୍ଣର୍,
ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରେର ଏକ ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବ; ତାହା ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପ ାକାରର କମର୍େର କିରୂବଗଣର ଆକୃତବିଶିିଷ୍ଟ
କରାଯିବ। 32 ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠର ଚାରି ସ୍ତମ୍ଭ
ଉପେର ଟଙ୍ଗାଇବ; ପୁଣ,ି ରୂପାର ଚାରି ଚୁଙ୍ଗୀ ଉପେର େସମାନଙ୍କ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର
ଆଙୁ୍କଡ଼ାସବୁ ବସାଇବ। 33 ପୁଣ,ି ଆଙୁ୍କଡ଼ା ସବୁର ତେଳ ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର
ଟଙ୍ଗାଇ େସହ ିବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟରୂପ ସନୁି୍ଦକ ଆଣବି; ତହିଁେର
େସହ ିବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଓ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେର େଭଦକ
େହବ। 34 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସନୁି୍ଦକ ଉପେର
ପାପାଚ୍ଛାଦନ ରଖିବ। 35 ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ରର ବାହାେର େମଜ ରଖିବ ଓ େମଜ
ସମ୍ମୁଖେର ଆବାସର ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ଦୀପବୃକ୍ଷ ରଖିବ ଓ ଉତ୍ତର ଦଗିେର
େମଜ ରଖିବ। 36 ପୁଣ,ି ଆବାସର ଦ୍ୱ ାର ନମିେନ୍ତ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍
ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ନମିିର୍ତ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଏକ ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବ। 37 େସହ ିଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ନମିେନ୍ତ ପାଞ୍ଚେଗାଟ ିଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠର
ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କରି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ମଡ଼ାଇବ, ପୁଣ,ି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େର ତହିଁର ଆଙୁ୍କଡ଼ା କରିବ ଓ
ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ପିତ୍ତଳର ପାଞ୍ଚ ଚୁଙ୍ଗୀ ଢ଼ାଳିବ।

ପିତ୍ତଳର େବଦି

ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର ପାଞ୍ଚ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଓ ପାଞ୍ଚ ହସ୍ତ
ପ୍ରସ୍ଥର େବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବ, େସହ ିେବଦ ିଚତୁେଷ୍କାଣ େହବ;
ତହିଁର ଉଚ୍ଚତା ତନି ିହସ୍ତ େହବ। 2 ପୁଣ,ି ତହିଁର ଚାରି େକାଣ

ଉପେର ଶୃଙ୍ଗ କରିବ, ଆଉ େସହ ିଶୃଙ୍ଗ େବଦରି ଏକାଂଶ େହବ ଓ ତାହା
ପିତ୍ତଳେର ମଡ଼ାଯିବ। 3 ଆଉ ତହିଁରୁ ଭସ୍ମ କାଢ଼ ିେନବା ପାଇଁ ଭସ୍ମଧାନୀ
କରିବ, ତହିଁର କରଚୁଲ,ି କୁଣ୍ଡ, ତି୍ରଶୂଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ କରିବ; ତହିଁର
ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ପିତ୍ତଳେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 4 ପୁଣ,ି ପିତ୍ତଳେର ଏକ ଜାଲି
ଝାଞି୍ଜରୀ କରିବ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଚାରି େକାଣେର ପିତ୍ତଳର ଚାରି କଡ଼ା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 5 ଏହ ିଝାଞି୍ଜରୀ େବଦ-ିେବଢ଼ ତେଳ ନମି୍ନ ଭାଗେର ରଖିବ
ଓ ଝାଞି୍ଜରୀ େବଦରି ମଧ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପାଇବ। 6 ଆଉ େବଦ ିନମିେନ୍ତ ଶିଟୀମ୍
କାଷ୍ଠର ସାଙ୍ଗୀ କରିବ ଓ ତାହା ପିତ୍ତଳେର ମଡ଼ାଇବ। 7 ପୁଣ,ି େବଦି
ବହବିା େବେଳ ତହିଁର ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍ ଉପେର କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର େସହ ିସାଙ୍ଗୀ
ରହବି। 8 ତୁେମ୍ଭ ଫମ୍ପା ରଖି ପଟାେର ତାହା କରିବ, ପବର୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ
େଯରୂପ ପ୍ରଦଶିର୍ତ େହାଇଥିଲା, େସରୂେପ େଲାକମାେନ କରିେବ।

ଆବାସର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ

9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ଆବାସର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କରିବ; େସହ ିପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ନମିିର୍ତ ପରଦା କରିବ; ତହିଁର ଏକ
ପାଶ୍ୱର୍ର େଦୖଘର୍୍ୟ ଏକଶତ ହସ୍ତ େହବ। 10 ତହିଁର େକାଡ଼ଏି ସ୍ତମ୍ଭ ଓ
େକାଡ଼ଏି ଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳର େହବ, ପୁଣ,ି ସ୍ତମ୍ଭର ଆଙୁ୍କଡ଼ା ଓ ବନ୍ଧନୀ ରୂପାର
େହବ। 11 ତଦ୍ରୂ ପ ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍େର ଏକଶତ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ପରଦା େହବ,
ତହିଁର େକାଡ଼ଏି ସ୍ତମ୍ଭ ଓ େକାଡ଼ଏି ଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳର େହବ; ପୁଣ,ି ସ୍ତମ୍ଭର
ଆଙୁ୍କଡ଼ା ଓ ବନ୍ଧନୀ ରୂପାର େହବ। 12 ଆଉ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ପ୍ରସ୍ଥ ନମିେନ୍ତ ପଚାଶ ହସ୍ତ ପରଦା, ତହିଁର ଦଶ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଦଶ ଚୁଙ୍ଗୀ
କରିବ। 13 ପୁଣ,ି ପୂବର୍ ଦଗିେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରସ୍ଥ ପଚାଶ ହସ୍ତ େହବ।
14 (ଦ୍ୱ ାରର) ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର ପନ୍ଦର ହସ୍ତ ପରଦା ଓ ତନି ିସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତନିି
ଚୁଙ୍ଗୀ େହବ। 15 ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ପନ୍ଦର ହସ୍ତ ପରଦା ଓ ତନି ିସ୍ତମ୍ଭ
ଓ ତନି ିଚୁଙ୍ଗୀ େହବ। 16 ପୁଣ,ି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦ୍ୱ ାର ନମିେନ୍ତ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର,
ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମସୂତ୍ରେର ଶିଳ୍ପକମର୍ ବଶିିଷ୍ଟ େକାଡ଼ଏି ହସ୍ତ
ଏକ ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ତହିଁର ଚାରି ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚାରି ଚୁଙ୍ଗୀ େହବ।
17 ପୁଣ,ି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ରୂପା ବନ୍ଧନୀେର ବନ୍ଦ େହବ
ଓ ତହିଁର ଆଙୁ୍କଡ଼ା ରୂପାର ଓ ଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳର େହବ। 18 ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏକଶତ
ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଓ ସବର୍ତ୍ର ପଚାଶ ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ପାଞ୍ଚ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ, ପୁଣ,ି ସବୁ
ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ତହିଁର ପିତ୍ତଳର ଚୁଙ୍ଗୀ େହବ।

19 ଆଉ ଆବାସର ସମୁଦାୟ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପାତ୍ର, କଣ୍ଟା ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ସମସ୍ତ କଣ୍ଟା ପିତ୍ତଳର େହବ।

ପ୍ରଦୀପର ଯତ୍ନ

20 ଆଉ ନତି୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଆଲୁଅ କରିବା ନମିେନ୍ତ ନମିର୍ଳ େପଷା
ଜୀତ େତୖଳ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
େଦବ। 21 ଆଉ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ରର
ବାହାେର ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା ସଜାଇ ରଖିେବ; ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ।

ଯାଜକଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର

ଆଉ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯାଜକ କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣକୁ ଓ
ତାହା ସେଙ୍ଗ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ହାେରାଣ, ନାଦବ

ଓ ଅବୀହୂ, ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରକୁ ଆପଣା ନକିଟକୁ ଆଣବି।
2 ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣର ଶ୍ରୀ ଓ େଶାଭା ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବ। 3 ଆଉ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛୁ,
େସହ ିସମସ୍ତ ବଜି୍ଞମନା େଲାକଙୁ୍କ ଆେଦଶ କର; ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯାଜକ
କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ହାେରାଣକୁ ପବତି୍ର କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ ତାହାର
ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ। 4 ଅଥର୍ାତ୍, ବୁକୁପଟା, ଏେଫାଦ, େଚାଗା, ବୁଟାଦାର
ଜାମା, ପାଗ ଓ କଟବିନ୍ଧନ, ଏହ ିସକଳ ବସ୍ତ୍ର େସମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ;
ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯାଜକ କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ପାଇଁ େସମାେନ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ।
5 େସମାେନ ସୁବଣ୍ଣର୍, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର
େନେବ। 6 ପୁଣ,ି େସମାେନ େସହ ିସ୍ୱଣ୍ଣର୍, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ
ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରେର ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପକାରର କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଏେଫାଦ ବସ୍ତ୍ର
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ। 7 ତହିଁର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡେର ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧପଟି
ରହବି; ଏହରୂିେପ ତାହା ଯୁକ୍ତ େହବ। 8 ପୁଣ,ି ଏେଫାଦର େଯଉଁ ଚତିି୍ରତ
ପଟୁକା ତହିଁ ଉପେର ରହବି, ତହିଁର ଚତିି୍ରତ କମର୍ େସହ ିବସ୍ତ୍ରାନୁସାେର
େହବ; ଅଥର୍ାତ୍, ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େର, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରେର େହବ। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ଦୁଇ େଗାେମଦକ ମଣ ିେଘନି
ତହିଁ ଉପେର ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମ େଖାଦତି କରିବ। 10 ଅଥର୍ାତ୍,
େସମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର ଛଅ ନାମ ଏକ ମଣ ିଉପେର ଓ
ଅବଶିଷ୍ଟ ଛଅ ନାମ ଅନ୍ୟ ମଣ ିଉପେର େଖାଦତି କରିବ। 11 ଶିଳ୍ପ
କମର୍େର ମୁଦ୍ର ା େଖାଦତି କରିବା ନ୍ୟାୟ େସହ ିଦୁଇ ମଣ ିଉପେର
ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରଗଣର ନାମ େଖାଦତି କରିବ, ପୁଣ,ି ତାହା ଦୁଇ
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ାଧାରେର ବନ୍ଦ କରିବ। 12 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଦୁଇ ମଣ ିଏେଫାଦର ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧପଟେିର
େଦବ; ତହିଁେର ହାେରାଣ ସ୍ମରଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ଦୁଇ
ସ୍କନ୍ଧେର େସମାନଙ୍କ ନାମ ବହବି। 13 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଦୁଇ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ାଧାର କରିବ
14 ଓ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଦୁଇ େମାଡ଼ା ଜଞି୍ଜର କରି େସହ ିେମାଡ଼ା
ଜଞି୍ଜର େସହ ିଦୁଇ ଆଧାରେର ଲଗାଇବ। 15 ପୁଣ,ି ଶିଳ୍ପ  କମର୍େର
ବଚିାରାଥର୍କ ବୁକୁପଟା କରିବ, ଅଥର୍ାତ୍, ଏେଫାଦର କମର୍ାନୁସାେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େର
ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରେର ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପକାରର
କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 16 ତାହା ଚତୁେଷ୍କାଣ ଓ େଦାହରା େହବ;
ତହିଁର େଦୖଘର୍୍ୟ ଏକ ଚାଖଣ୍ଡ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ଚାଖଣ୍ଡ େହବ। 17 ପୁଣ,ି
ତାହାକୁ ଚାରି ଧାଡ ିମଣେିର ଖଚତି କରିବ, ତହିଁର ପ୍ରଥମ ଧାଡେିର ଚୂଣୀ,
ପୀତମଣ ିଓ ମରକତ; 18 ଦି୍ୱ ତୀୟ ଧାଡେିର ପଦ୍ମରାଗ, ନୀଳକାନ୍ତ ଓ
ହୀରକ 19 ତୃତୀୟ ଧାଡେିର େପେରାଜ, ଯିସ୍ମ ଓ କଟାେହଳା 20 ପୁଣ,ି
ଚତୁଥର୍ ଧାଡେିର େବୖଦୁଯର୍୍ୟ, େଗାେମଦକ ଓ ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତ; ଏହ ିସମସ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େର
ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଧାଡେିର ବସାଯିବ। 21 ଏହ ିମଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମ
ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାେର ଦ୍ୱ ାଦଶ େହେବ; ମୁଦ୍ର ାନ୍ୟାୟ େଖାଦତି
ପ୍ରେତ୍ୟକ ମଣେିର େସହ ିଦ୍ୱ ାଦଶ ବଂଶ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁତ୍ରର ନାମ
ରହବି। 22 ତୁେମ୍ଭ ନମିର୍ଳ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାରା ବୁକୁପଟା ନମିେନ୍ତ ମାଳା ତୁଲ୍ୟ
େମାଡ଼ା ଦୁଇ ଜଞି୍ଜର ନମିର୍ାଣ କରିବ। 23 ପୁଣ,ି ବୁକୁପଟା ଉପେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର
ଦୁଇ କଡ଼ା କରିବ ଓ ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତେର େସହ ିଦୁଇ କଡ଼ା
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ଲଗାଇବ। 24 ଆଉ ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତସି୍ଥତ ଦୁଇ କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର େସହି
ଦୁଇ େମାଡ଼ା ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଜଞି୍ଜର ଲଗାଇବ। 25 ପୁଣ,ି େମାଡ଼ା ଜଞି୍ଜରର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ
ଦୁଇ ଆଧାରେର ବନ୍ଦ କରି ଏେଫାଦ ବସ୍ତ୍ରର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧପଟି
ଉପେର ରଖିବ। 26 ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଦୁଇ କଡ଼ା ନମିର୍ାଣ କରି ବୁକୁପଟାର
ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତେର ଏେଫାଦ ବସ୍ତ୍ରର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭତିର ଭାଗେର ରଖିବ।
27 ଆହୁରି ଦୁଇ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର କଡ଼ା କରି ଏେଫାଦ ବସ୍ତ୍ରର ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧପଟ ିତେଳ
ତହିଁର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର େଯାଡ଼ା ସ୍ଥାନର ଏେଫାଦର ଚତିି୍ରତ ପଟୁକା ଉପେର
ତାହା ରଖିବ। 28 ତହିଁେର ବୁକୁପଟା େଯପରି ଏେଫାଦର ଚତିି୍ରତ ପଟୁକା
ଉପେର ଥାଇ ଏେଫାଦରୁ ଖସ ିନ ପେଡ଼, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ବୁକୁପଟାକୁ
ନଜି କଡ଼ାେର ନୀଳ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ଏେଫାଦର କଡ଼ା ସହତି ବନ୍ଧନ କରି
ରଖିେବ। 29 େଯଉଁ ସମୟେର ହାେରାଣ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ,
େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନତି୍ୟ ସ୍ମରଣାେଥର୍ େସ ବଚିାରାଥର୍କ
ବୁକୁପଟାେର ଇସ୍ରାଏଲ-ପୁତ୍ରଗଣର ନାମସକଳ ଆପଣା ହୃଦୟ ଉପେର
ବହନ କରିବ। 30 େସହ ିବଚିାରାଥର୍କ ବୁକୁପଟାେର ତୁେମ୍ଭ ଉରୀମ୍ ଓ
ତୁମ୍ମୀମ୍ (ଦୀପି୍ତ ଓ ସଦିି୍ଧ) ରଖିବ; ତହିଁେର ହାେରାଣ େଯଉଁ ସମୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, େସହ ିସମୟେର ହାେରାଣର ହୃଦୟ
ଉପେର ତାହା ରହବି, ପୁଣ,ି ହାେରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବଚିାର ଆପଣା ହୃଦୟ ଉପେର ବହବି। 31 ତୁେମ୍ଭ
ଏେଫାଦର େଚାଗା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନୀଳ ବଣ୍ଣର୍ କରିବ। 32 ତହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ମସ୍ତକ
ପ୍ରେବଶ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛଦି୍ର  ରହବି; ସାଞ୍ଜଆୁର ଗଳେଦଶ ନ୍ୟାୟ େସହି
ଛଦି୍ର ର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ବୁଣାକମର୍ େହବ, ତହିଁେର ତାହା ଛଣି୍ଡିଯିବ ନାହିଁ।
33 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ର
ଡାଳିମ୍ୱ କରିବ; ଆଉ ତହିଁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ମେଧ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଘଣି୍ଟ ରହବି।
34 େସହ ିେଚାଗାର ଧଡ଼ରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େଗାଟଏି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଘଣି୍ଟ ଓ େଗାଟଏି
ଡାଳିମ୍ୱ, ପୁଣ,ି େଗାଟଏି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଘଣି୍ଟ ଓ େଗାଟଏି ଡାଳିମ୍ୱ ରହବି। 35 ଆଉ
ହାେରାଣ େସବା କରିବା ସମୟେର ତାହା ପିନି୍ଧବ; ତହିଁେର େସ
େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ଓ
େଯେତେବେଳ େସ େସଠାରୁ ବାହାର େହବ, େସେତେବେଳ ତହିଁର ଶବ୍ଦ
ଶୁଣାଯିବ; ତାହାେହେଲ େସ ମରିବ ନାହିଁ। 36 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ନମିର୍ଳ
ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଏକ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି େମାହର ନ୍ୟାୟ ତହିଁ ଉପେର
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର” େଖାଦନ କରିବ। 37 ପୁଣ,ି ପଗଡି
ଉପେର ରହବିା ପାଇଁ ତାହା ନୀଳ ସୂତ୍ରେର ବାନି୍ଧ ପଗଡରି ସମ୍ମୁଖେର
ରଖିବ। 38 ତାହା ହାେରାଣର କପାଳ ଉପେର ରହବି, ତହିଁେର ପବତି୍ର
ଦ୍ର ବ୍ୟ-ଘଟତି ଅପରାଧ, ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କର
ପବତି୍ରୀକୃତ ପବତି୍ର ଦାନାଦ ିସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଯଉଁ ଅପରାଧ
କରିେବ, ତାହା ହାେରାଣ େବାହବି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର େସମାେନ
େଯପରି ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତାହା ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ ତାହାର କପାଳେର
ରହବି। 39 ତୁେମ୍ଭ ଜାମାକୁ ବୁଟାଦାର ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମବସ୍ତ୍ରେର ଓ ପଗଡ଼କୁି
ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ; ପୁଣ,ି କଟବିନ୍ଧନ ସୂଚକିମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଚତି୍ର
ବଚିତି୍ର କରିବ। 40 ଆଉ ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣ ନମିେନ୍ତ ଜାମା ଓ
କଟବିନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଆଉ େସମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଓ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ଶିେରାଭୂଷଣ କରିବ। 41 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ରଗଣକୁ ତାହା ସବୁ ପରିଧାନ କରାଇବ; ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ
କରି ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ ଓ ପବତି୍ର କରିବ, ତହିଁେର େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ
କମର୍ କରିେବ। 42 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଉଲଙ୍ଗତା ଆଚ୍ଛାଦନ
ନମିେନ୍ତ କଟଠିାରୁ ଜଙ୍ଘ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ  ଜଙି୍ଘଆ ପିନ୍ଧାଇବ। 43 ପୁଣ,ି
େଯେତେବେଳ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ
କରିେବ, କିଅବା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ େବଦରି
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ େଯପରି ଅପରାଧ କରି ନ
ମରନି୍ତ , ଏନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଏହ ିବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିେବ; ଏହା
ହାେରାଣର ଓ ତାହାର ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶର ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି
େହବ।

ଯାଜକ ରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ େହବାର ବଧିି

ଆଉ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯାଜକ କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହି
ସମସ୍ତ କମର୍ କରିବ; ନଖିୁନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ ଦୁଇ େମଷ

େନବ, 2 ପୁଣ,ି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ,ି େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ପିଠା ଓ
େତୖଳଯୁକ୍ତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ସରୁ ଚକୁଳି ଗହମ ମଇଦାେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
3 ପୁଣ,ି େଗାଟଏି ଡାଲାେର ତାହା ରଖିବ, େସହ ିେଗାବତ୍ସ ଓ ଦୁଇ େମଷ
ସଙ୍ଗେର େଘନ ିେସହ ିଡାଲା ଆଣବି। 4 ଆଉ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ରଗଣକୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ-ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆଣ ିଜଳେର େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ନାନ
କରାଇବ। 5 ତା’ପେର େସହ ିସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର େନଇ ହାେରାଣକୁ ଜାମା,
ଏେଫାଦର େଚାଗା, ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା ପରିଧାନ କରାଇବ, ଆଉ
ଏେଫାଦର ଚତିି୍ରତ ପଟୁକାେର ତାହାର କଟ ିବାନି୍ଧବ। 6 ତାହାର ମସ୍ତକେର
ପଗଡ଼ ିବାନି୍ଧ ତହିଁ ଉପେର ପବତି୍ର ମୁକୁଟ େଦବ। 7 ଏଉତ୍ତାେର
ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ େଘନ ିତାହାର ମସ୍ତକ ଉପେର ଢ଼ାଳି ତାହାକୁ
ଅଭେିଷକ କରିବ। 8 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଆଣ ିଜାମା
ପରିଧାନ କରାଇବ। 9 ପୁଣ,ି ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ କଟବିନ୍ଧନ
ପରିଧାନ କରାଇବ ଓ େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକେର ଶିେରାଭୂଷଣ ବାନି୍ଧବ; ତହିଁେର
େସମାେନ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି ଦ୍ୱ ାରା ଯାଜକତ୍ୱ  ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ।
ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରିବ।
10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖକୁ େସହ ିେଗାବତ୍ସ ଅଣାଇବ,
ପୁଣ,ି ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ େସହ ିେଗାବତ୍ସର ମସ୍ତକେର ଆପଣା
ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିେବ। 11 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ସମୀପେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର େସହ ିେଗାବତ୍ସକୁ ବଧ କରିବ। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େଗାବତ୍ସର ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା େବଦରି ଶୃଙ୍ଗ ଉପେର େଦବ,
ପୁଣ,ି େବଦ ିମୂଳେର ଆଉ ସବୁ ରକ୍ତ ଢ଼ାଳି େଦବ। 13 ଆଉ ତାହାର
ଅେନ୍ତ୍ର ାପରିସି୍ଥତ େମଦ ଓ ଯକୃତ ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ର ାପ୍ଳାବକ ଓ ଦୁଇ ବୃକ୍କ ଓ
ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ େମଦ େଘନ ିେବଦେିର ଦଗ୍ଧ କରିବ। 14 ମାତ୍ର େଗାବତ୍ସର
ମାଂସ, ଚମର୍ ଓ େଗାମୟ ଛାଉଣରି ବାହାେର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ; ଏହା
ପାପାଥର୍କ ବଳି ଅେଟ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଥମ େମଷ େନବ; ପୁଣ,ି
ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ େସହ ିେମଷର ମସ୍ତକେର ଆପଣା ଆପଣା
ହସ୍ତ ରଖିେବ। 16 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେମଷକୁ ବଧ କରି ତାହାର ରକ୍ତ
େନଇ େବଦ ିଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ଛଞି୍ଚବି। 17 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େମଷକୁ ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ କରି ତାହାର ଅନ୍ତ୍ର  ଓ େଗାଡ଼ େଧୗତ କରି ତାହାସବୁ େସହ ିଖଣ୍ଡସକଳ
ଓ ମସ୍ତକ ସହ ରଖିବ। 18 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େମଷକୁ େବଦ ିଉପେର
ଦଗ୍ଧ କରିବ; ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େହାମବଳି ଓ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଅେଟ। 19 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ତୁେମ୍ଭ ଦି୍ୱ ତୀୟ େମଷକୁ େନବ, ପୁଣ,ି ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ େସହି
େମଷର ମସ୍ତକେର ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିେବ। 20 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ େସହି
େମଷକୁ ବଧ କରି ତାହାର କିଛ ିରକ୍ତ େଘନ ିହାେରାଣର ଦକି୍ଷଣ କଣ୍ଣର୍-
ପ୍ରାନ୍ତେର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣର ଦକି୍ଷଣ କଣ୍ଣର୍-ପ୍ରାନ୍ତେର, େସମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ
ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଷି୍ଠ ଉପେର ଓ ଦକି୍ଷଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଷି୍ଠ ଉପେର ଲଗାଇବ,
ପୁଣ,ି େବଦ ିଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ରକ୍ତ ଛଞି୍ଚବି। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର େବଦରି
ଉପରିସି୍ଥତ ରକ୍ତରୁ ଓ ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳରୁ କିଛ ିେନଇ ହାେରାଣ
ଉପେର ଓ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ଉପେର, ପୁଣ,ି ତାହା ସହତି ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ
ଉପେର ଓ େସମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପେର ଛଞି୍ଚବି; ତହିଁେର େସ ଓ ତାହା ସହତି
ତାହାର ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣ,ି ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପବତି୍ର େହବ।
22 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେମଷର େମଦ, େମଦମୟ ଲାଙୁ୍ଗଳ, ଅନ୍ତ୍ର
ଉପରିସ୍ଥ େମଦ, ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତ୍ର ାପ୍ଳାବକ, ଦୁଇ ଗଦୁର୍ା, ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ
େମଦ ଓ ଡାହାଣ ଚଟୁଆ େନବ, େଯେହତୁ ତାହା ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େମଷ
ଅେଟ। 23 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁସି୍ଥତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି ଡାଲାରୁ ଏକ
ରୁଟ,ି େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ଏକ ପିଠା ଓ ଏକ ସରୁ ଚକୁଳି େନଇ 24 ତାହାସବୁ
ହାେରାଣର ହସ୍ତେର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ହସ୍ତେର େଦଇ େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ତାହା େଦାଳାଇବ। 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହାସବୁ େନଇ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର େବଦେିର େହାମାଥର୍କ ବଳି ଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ।
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଅେଟ। 26 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େମଷର ବକ୍ଷ େଘନ ିେଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର େଦାଳାଇବ; େସହ ିଖଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭର ଅଂଶ
େହବ। 27 ଆଉ ହାେରାଣର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣର ପଦନେିଯାଗାଥର୍କ
େମଷର େଯଉଁ ବୁକୁ ରୂପ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ େଦାଳାୟିତ ଓ େଯଉଁ
ଚଟୁଆ ରୂପ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ଉେତ୍ତାଳିତ େହଲା, ତାହା ତୁେମ୍ଭ
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ପବତି୍ର କରିବ। 28 ତହିଁେର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ ତାହା ହାେରାଣର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣର ଅଧିକାର େହବ,
େଯେହତୁ ତାହା ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ଅେଟ; ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର
ଏହ ିଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର େସମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିରୁ େଦୟ େହବ;
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସମାନଙ୍କର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର
ଅେଟ। 29 ପୁଣ,ି ହାେରାଣର (ମୁତୁ୍ୟ) ଉତ୍ତାେର ତାହାର ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ରସକଳ
ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣର େହବ; ଅଭେିଷକ ଓ ପଦ ନଯିୁକି୍ତ ସମୟେର େସମାେନ
ତାହା ପରିଧାନ କରିେବ। 30 ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ େଲାକ
ତାହା ପଦେର ଯାଜକ େହାଇ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁକୁ ଆସବି, େସ େସହ ିବସ୍ତ୍ର ସାତ ଦନି ପରିଧାନ କରିବ।
31 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େମଷର ମାଂସ େଘନ ିେଗାଟଏି
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପାକ କରିବ, 32 ପୁଣ,ି ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର େସହ ିେମଷ ମାଂସ ଓ ଡାଲାସି୍ଥତ େସହି
ରୁଟ ିେଭାଜନ କରିେବ। 33 ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରତଷି୍ଠା
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ େହଲା, ତାହା େସମାେନ େଭାଜନ
କରିେବ; ମାତ୍ର େକୗଣସ ିଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ େଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ
ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସବୁ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ। 34 ଆଉ େସହ ିପଦ-ନେିଯାଗାଥର୍କ
ମାଂସ ଓ ରୁଟରୁି ଯଦ ିପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଛ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି, େତେବ
େସହ ିଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଗି୍ନେର ଭସ୍ମସାତ୍ କରିବ, େକହ ିତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ;
କାରଣ ତାହା ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ଅେଟ। 35 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛୁ , ତଦନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣ ପ୍ରତ ିଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ପ୍ରତି
କରିବ; େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତେର ସାତଦନି ଲାଗିବ। 36 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦନି ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଏକ ପୁଂେଗାବତ୍ସ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ପୁଣ,ି େବଦ ିନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରି ତାହା ପାପମୁକ୍ତ କରିବ
ଓ ତାହା ପବତି୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅଭେିଷକ କରିବ। 37 ତୁେମ୍ଭ େବଦ ିନମିେନ୍ତ
ସାତ ଦନି ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରି ତାହା ପବତି୍ର କରିବ; ତହିଁେର େବଦ ିମହାପବତି୍ର
େହବ, ପୁଣ,ି ଯାହା କିଛ ିେବଦ ିସ୍ପଶର୍ କେର, େସସବୁ ପବତି୍ର େହବ।

େଦୖନନ୍ଦନି େନୖେବଦ୍ୟ

38 େସହ ିେବଦ ିଉପେର ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ତୁେମ୍ଭ
ନୟିମିତ ଭାବେର ପ୍ରତଦିନି ଏକ ବଷର୍ୀୟ ଦୁଇ େମଷଶାବକ, 39 ଅଥର୍ାତ୍,
ତାହାର ପ୍ରଥମ େମଷଶାବକକୁ ପ୍ରଭାତେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ
େମଷଶାବକକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 40 ପୁଣ,ି ପ୍ରଥମ
େମଷଶାବକ ସହତି ହନି୍ପାତ୍ରର ଚତୁଥର୍ାଂଶ ନମିର୍ଳ େପଷା େତୖଳେର ମିଶି୍ରତ
ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ମଇଦା ଓ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ହନି୍ର
ଚତୁଥର୍ାଂଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଦବ। 41 ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ଦି୍ୱ ତୀୟ
େମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ପୁଣ,ି ପ୍ରଭାତର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ସ୍ୱରୂେପ ତାହା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 42 ଏହା ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ
ନତି୍ୟ (କତ୍ତର୍ବ୍ୟ) େହାମ େହବ; େସହ ିସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆଳାପ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା। 43 ଆଉ େସହି
ସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା; ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ
ପ୍ରତାପେର (ତମ୍ୱୁ) ପବତି୍ରୀକୃତ େହବ। 44 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ
େବଦକୁି ପବତି୍ର କରିବା, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭର ଯାଜକ କମର୍ କରଣାେଥର୍ ହାେରାଣକୁ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ପବତି୍ର କରିବା। 45 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା। 46 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
େଯ େସମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ମିସର େଦଶରୁ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛୁ, ତାହା
େସମାେନ ଜାଣେିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର।

ସୁଗନ୍ଧ ିଧପୂର େବଦି

ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠର ଏକ େବଦି
ନମିର୍ାଣ କରିବ। 2 ତାହା ଏକ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଓ ଏକ ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ
ଓ ଚତୁେଷ୍କାଣ େହବ, ପୁଣ,ି ଦୁଇ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ େହବ; ତହିଁର

ଶୃଙ୍ଗସକଳ ତହିଁର ଅଂଶ େହବ। 3 ତହିଁର ପୃଷ୍ଠ ଓ ଚାରି ପାଶ୍ୱର୍ ଓ ଶୃଙ୍ଗ
ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇବ ଓ ତହିଁର ଚାରିଆେଡ଼ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର କାନି୍ଥ କରିବ।

4 ପୁଣ,ି ତହିଁର କାନି୍ଥ ତେଳ ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍ର ଦୁଇ େକାଣ ନକିଟେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର
ଦୁଇ ଦୁଇ କଡ଼ା କରିବ; ଆଉ ତାହା ବହନାଥର୍କ ସାଙ୍ଗୀର ଘରା େହବ।
5 େସହ ିସାଙ୍ଗୀ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର ନମିର୍ାଣ କରି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇବ।
6 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା, େସହି
ସ୍ଥାନେର, ଅଥର୍ାତ୍, ସାକ୍ଷ୍ୟ ସନୁି୍ଦକର ଉପରିସ୍ଥ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ସମ୍ମୁଖେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ସନୁି୍ଦକର ଅଗ୍ରସି୍ଥତ ବେିଚ୍ଛଦ-ବସ୍ତ୍ରର ଆଗେର ତାହା ରଖିବ। 7 ହାେରାଣ ତହିଁ
ଉପେର ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବ, େସ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ପ୍ରଦୀପ ପରିଷ୍କାର
କରିବା ସମୟେର େସହ ିଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବ। 8 ପୁଣ,ି ସନ୍ଧ୍ୟା କାେଳ ହାେରାଣ
ପ୍ରଦୀପ ଜ୍ୱଳାଇବା ସମୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବ, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ ଧୂପ-ଦାହ େହବ।
9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁ ଉପେର ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଧୂପ ଅବା େହାମବଳି କିଅବା
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତହିଁ ଉପେର େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଢ଼ାଳିବ ନାହିଁ। 10 ପୁଣ,ି ହାେରାଣ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ଥେର ତହିଁର ଶୃଙ୍ଗ
ଉପେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ; େସ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତାଥର୍କ ପାପବଳିର ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ବଷର୍େକ ଥେର ତହିଁ ଉପେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ।
ଏହ ିେବଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମହାପବତି୍ର ଅେଟ।

ଜନଗଣନାର ଉପହାର

11 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, 12 “େଯେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭ ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଗଣନା
କରିବ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣାେଥର୍ ଗଣନା ସମୟେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିେବ,
ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗଣନା ସମୟେର େକୗଣସ ିମହାମାରୀ େହବ
ନାହିଁ। 13 େଯେକହ ିଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ , େସ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଅଦ୍ଧର୍ େଶକଲ େଦବ; (େକାଡ଼ଏି େଗରାେର ଏକ
େଶକଲ); େସହ ିଅଦ୍ଧର୍ େଶକଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଉପହାର େହବ।
14 େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ କିଅବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େଯେକହ ିଗଣତି
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ , େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏହ ିଉପହାର େଦବ।
15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତକରଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସହ ିଉପହାର େଦବା ସମୟେର ଧନବାନ୍ ଅଦ୍ଧର୍ େଶକଲରୁ
ଅଧିକ େଦବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ଦରିଦ୍ର  ତହିଁରୁ ଊଣା େଦବ ନାହିଁ। 16 ତହୁଁ
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ େସହ ିପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ-ରୂପା େନଇ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁର କାଯର୍୍ୟାେଥର୍ ନରୂିପଣ କରିବ; ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସ୍ମରଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ରହବି।”

ପିତ୍ତଳ ଜଳ କୁଣ୍ଡ

17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 18 “ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ
ନମିେନ୍ତ ପିତ୍ତଳର କୁଣ୍ଡ ଓ ତହିଁର ପିତ୍ତଳର େବୖଠିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ; ପୁଣ,ି
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ େବଦ ିମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ରଖି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଜଳ ପୂରାଇବ।
19 ଆଉ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ତହିଁେର ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ଓ
ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିେବ। 20 େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରିବା
ସମୟେର େଯପରି ନ ମରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ଜଳେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ େଧୗତ
କରିେବ; କିଅବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା ନମିେନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର
ଧୂପନ୍ୟାୟ ଦଗ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ େବଦ ିନକିଟକୁ ଆସବିା ସମୟେର
େଯପରି ନ ମରନି୍ତ , 21 ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ଓ ପଦ
େଧୗତ କରିେବ; ଏହା ତାହାର ଓ ତାହା ବଂଶର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ।”

ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ଏବଂ ଧପୂ

22 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 23 “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନକିଟେର
ଏହସିବୁ ଅତୁ୍ୟତ୍ତମ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍, ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ପାଞ୍ଚଶତ େଶକଲ ନମିର୍ଳ ଗନ୍ଧରସ ଓ ତହିଁର ଅଦ୍ଧର୍, ଅଥର୍ାତ୍,
ଅଢ଼ାଇଶତ େଶକଲ ସୁଗନି୍ଧ ଦାରୁଚନି,ି ଅଢ଼ାଇଶତ େଶକଲ ସୁଗନି୍ଧ,
24 ପାଞ୍ଚଶତ େଶକଲ ଗଡୁ଼ତ୍ୱକ୍ ଓ ଏକ ହନି୍ ଜୀତ େତୖଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ।
25 ଏହସିବୁ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ଅଭେିଷକାଥର୍କ ପବତି୍ର େତୖଳ, ଅଥର୍ାତ୍,
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ଗନ୍ଧବଣକିର କି୍ରୟାନୁସାେର େତୖଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତାହା ଅଭେିଷକାଥର୍କ
ପବତି୍ର େତୖଳ େହବ। 26 ତାହା ତୁେମ୍ଭ େନଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ
ସନୁି୍ଦକ, 27 ପୁଣ,ି େମଜ, ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର, ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ତହିଁର ସକଳ
ପାତ୍ର, 28 ଆଉ ଧୂପେବଦ,ି ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର
େବୖଠିକି ଅଭେିଷକ କରିବ। 29 ପୁଣ,ି ଏହସିବୁ ବସ୍ତୁକୁ ପବତି୍ର କରିବ,
ତହିଁେର ତାହା ମହାପବତି୍ର େହବ, ଯାହା କିଛ ିତାହା ସ୍ପଶର୍ କେର, େସସବୁ
ପବତି୍ର େହବ। 30 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଆମ୍ଭର
ଯାଜକ କମର୍ କରଣାେଥର୍ ଅଭେିଷକ କରି ପବତି୍ର କରିବ। 31 ଆଉ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହବି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
ତାହା ଅଭେିଷକାଥର୍କ ପବତି୍ର େତୖଳ େହବ। 32 ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରେର ତାହା
ଢ଼ଳାଯିବ ନାହିଁ; ଅଥବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁର ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ବ୍ୟର
ପରିମାଣାନୁସାେର ଆଉ େକୗଣସ ିେତୖଳ କରିବ ନାହିଁ; ତାହା ପବତି୍ର ଅେଟ,
ଆଉ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପବତି୍ର େହବ। 33 େଯେକହ ିତହିଁ ତୁଲ୍ୟ କିଛି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଅବା େଯେକହ ିଅପରିଚତି େଲାକର ଶରୀରେର ତହିଁରୁ କିଛି
ଲଗାଇବ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।”
34 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନକିଟେର
ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍, ଗଗୁ୍ଗଳୁ, ନଖୀ, କୁନୁ୍ଦରୁ ଓ ନମିର୍ଳ େଲାବାନ୍, ଏହି
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସମଭାଗେର ସଂଗ୍ରହ କର। 35 ପୁଣ,ି ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା
ଗନ୍ଧବଣକିର କି୍ରୟାେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଲବଣାକ୍ତ ଏକ ନମିର୍ଳ ପବତି୍ର ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 36 ତହିଁରୁ କିଛ ିଚୂଣ୍ଣର୍ କରି େଯଉଁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର
ରଖିବ; ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମହାପବତି୍ର େହବ। 37 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ
ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ କରିବ, ତହିଁର ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ପରିମାଣାନୁସାେର
ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କର ନାହିଁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ। 38 େଯେକହ ିଆପଣା ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ତତୁ୍ତଲ୍ୟ
ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହବ।”

ବତ୍ସେଲଲ ଓ ଅହଲୀୟାବର ଦାୟିତ୍ୱ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହେିଲ,
2 “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ ହୂରର େପୗତ୍ର ଊରିର ପୁତ୍ର
ବତ୍ସେଲଲକୁ ନାମ ଧରି ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ 3 ପୁଣ,ି ଶିଳ୍ପକମର୍,

ଅଥର୍ାତ୍, ସ୍ୱଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ ଓ ପିତ୍ତଳେର େଖାଦନ ଓ ଖଚନାଥର୍କ ମଣ-ିକତ୍ତର୍ନ
ଓ କାଷ୍ଠ-େଖାଦନ ପ୍ରଭୃତି 4 ସବର୍ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପକମର୍ କରଣାେଥର୍ 5 ତାହାକୁ
ଜ୍ଞାନ, ବୃଦି୍ଧ, ବଦି୍ୟା ଓ କମର୍େନୖପୁଣ୍ୟଦାୟକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛୁ। 6 ଆଉ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଦାନ୍ ବଂଶଜାତ ଅହୀଷାମକର
ପୁତ୍ର ଅହଲୀୟାବକୁ ତାହାର ସହକାରୀ େହବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛୁ; ପୁଣ,ି
ସମସ୍ତ ବଜି୍ଞମନା େଲାକମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ଜ୍ଞାନ େଦଇଅଛୁ; ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ େଯସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସମାେନ ନମିର୍ାଣ କରି
ପାରିେବ। 7 ଅଥର୍ାତ୍, ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସନୁି୍ଦକ ଓ ତହିଁର ଉପରିସ୍ଥ
ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଓ ତମ୍ୱୁର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର, 8 ଆଉ େମଜ, ତହିଁର ପାତ୍ରାଦ,ି
ନମିର୍ଳ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର, ଧୂପେବଦ,ି 9 େହାମେବଦ,ି
ତହିଁର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି, 10 ପୁଣ,ି
ସୁେଶାଭତି ବସ୍ତ୍ର, ଯାଜକ କମର୍ କରଣାେଥର୍ ହାେରାଣ ଯାଜକର ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣର ବସ୍ତ୍ର, 11 ପୁଣ,ି ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ଓ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ, ଏହ ିେଯଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଇଅଛୁ, ତଦନୁସାେର େସମାେନ କରିେବ।”

ବଶି୍ରାମର ଦନି

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 13 “ତୁେମ୍ଭ ଆହୁରି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଏହ ିକଥା କୁହ, ନଶି୍ଚୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର
ବଶି୍ରାମଦନି ପାଳନ କରିବ; େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପବତି୍ରକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି, ଏଥିପାଇଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହା ଏକ ଚହି୍ନ
େହବ। 14 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ରାମଦନି ପାଳନ କରିବ; କାରଣ ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପବତି୍ର ଅେଟ; େଯେକହ ିତାହା ଅପବତି୍ର କେର, ନଶି୍ଚୟ
ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ; ପୁଣ,ି େଯ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େସହ ିଦନିେର କାଯର୍୍ୟ

କରିବ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ। 15 ଛଅ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପବତି୍ର ମହା ବଶି୍ରାମଦନି ଅେଟ; େସହ ିବଶି୍ରାମଦନିେର େଯେକହ ିକାଯର୍୍ୟ
କେର, ନଶି୍ଚୟ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ। 16 ଏେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନୟିମ ରୂେପ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ବଶି୍ରାମଦନି ପାଳନ କରିେବ। 17 ତାହା ଆମ୍ଭ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଚହି୍ନ େହବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଛଅ
ଦନିେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରି ସପ୍ତମ ଦନିେର ବଶି୍ରାମ
କରି ଆଶ୍ୱାସତି େହାଇଥିେଲ।” 18 ତହୁଁ େସ ସୀନୟ ପବର୍ତେର େମାଶାଙ୍କ
ସହତି କଥା ସମାପ୍ତ କରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ ପଟା, ଅଥର୍ାତ୍, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅଙୁ୍ଗଳି ଲଖିିତ ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ପଟା ତାଙୁ୍କ େଦେଲ।

ସୁବଣ୍ଣର୍ ବାଛୁରି

ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କର ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ବଳିମ୍ୱ େଦଖି
େଲାକମାେନ ହାେରାଣଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହାଇ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଉଠ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ େହବା ପାଇଁ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଦବତା ନମିର୍ାଣ କର, େଯେହତୁ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ମିସର
େଦଶରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, େସହ ିେମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକଅଣ
ଘଟଅିଛ,ି ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ନାହୁଁ।” 2 ତହୁଁ ହାେରାଣ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ଓ
ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣର କଣ୍ଣର୍ରୁ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କୁଣ୍ଡଳ କାଢ଼ ିେମା’ ପାଖକୁ ଆଣ।” 3 ତହିଁେର
ସମସ୍ତ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ରୁ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କୁଣ୍ଡଳସବୁ କାଢ଼ ିହାେରାଣଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। 4 େସ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହା େନଇ ଶିଳ୍ପ ାସ୍ତ୍ରେର
ଛାଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏକ ଢ଼ଳା ବାଛୁରି ନମିର୍ାଣ କେଲ; ତହୁଁ େଲାକମାେନ
କହେିଲ, “େହ ଇସ୍ରାଏଲ, େଯଉଁ େଦବତା ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର
କରି ଆଣେିଲ, େସ ଏହ।ି” 5 ତହିଁେର ହାେରାଣ ତାହା େଦଖି ତାହାର
ସମ୍ମୁଖେର େଗାଟଏି େବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ, ପୁଣ,ି ଆସନ୍ତାକାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସବ େହବ, ଏହା େଘାଷଣା କରାଇେଲ। 6 ଏଥିେର
େଲାକମାେନ ପରଦନି ପ୍ରଭାତେର ଉଠି େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଓ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣେିଲ; ତହୁଁ େଲାକମାେନ େଭାଜନ ଓ ପାନ
କରିବାକୁ ବସେିଲ; ଏଉତ୍ତାେର ଲୀଳା କରିବାକୁ ଉଠିେଲ। 7 େତେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲି, େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ।” 8 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ପଥ
ବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା େଦଲୁ, େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ତହିଁରୁ ବମିୁଖ େହେଲ; େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ବାଛୁରି ନମିର୍ାଣ କରି ତାକୁ
ପୂଜା କେଲ, ପୁଣ,ି ତାହା ନକିଟେର ବଳିଦାନ କରି କହେିଲ, “େହ
ଇସ୍ରାଏଲ, େଯଉଁ େଦବତା ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ,
େସ ଏହ।ି” 9 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଆହୁରି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖିଅଛୁ; େଦଖ, େସମାେନ ଅତଶିୟ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ େଲାକ।”
10 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଦଅି, େମାହର େକ୍ର ାଧ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଉ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମହାେଗାଷ୍ଠୀ କରିବା। 11 ତହିଁେର େମାଶା ଆପଣା
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରି କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣାର େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ବାହୁ ବଳେର
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର ଆଣଅିଛ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ
କାହିଁକି ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ ? 12 େସ ପବର୍ତମୟ ଅଞ୍ଚଳେର େସମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ
କରି ପୃଥିବୀରୁ େଲାପ କରିବା ପାଇଁ, ଅନଷି୍ଟ ନମିେନ୍ତ ବାହାର କରି
ଆଣେିଲ, ଏପରି କଥା ମିସ୍ରୀୟମାେନ କାହିଁକି ଗଳ୍ପ କରିେବ ? ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧରୁ େଫର ଓ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର
ଏପରି ଅନଷି୍ଟ ବଷିୟରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ। 13 ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରହାମ ଓ
ଇସ୍ହାକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନଜି ନାମେର ଶପଥ
କରି େସମାନଙୁ୍କ କହଅିଛ, ଆେମ୍ଭ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଂଶ ବୃଦି୍ଧ କରିବା ଓ ଏହ ିେଯଉଁସବୁ େଦଶର କଥା କହଲୁି, ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ େଦବା, େସମାେନ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅଧିକାର
କରିେବ।” 14 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଅନଷି୍ଟ
କରିବାର କଥା କହଥିିେଲ, ତହିଁରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେଲ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର
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େମାଶା ମୁଖ େଫରାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ପଟା ହସ୍ତେର େଘନି
ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇେଲ; େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ପଟାର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍େର େଲଖାଥିଲା।
16 େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ପଟା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ-ନମିିର୍ତ; ପୁଣ,ି ତହିଁେର େଖାଦତି
ଲଖିନ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଲଖିନ ଥିଲା। 17 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ
ଉଚ୍ଚ ରବ କରେନ୍ତ, ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙ୍କର େକାଳାହଳ ଶୁଣ ିେମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଛାଉଣେିର ଯୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ େହଉଅଛ।ି” 18 ତହିଁେର େସ କହେିଲ,
“ଏହା ଜୟଧ୍ୱନରି ଶବ୍ଦ ନୁେହଁ, କିଅବା ପରାଜୟ ସ୍ୱରର ଶବ୍ଦ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ମୁଁ ଗାୟନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଅଛ।ି” 19 ଏଥିେର େସ ଛାଉଣରି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
େହବା ମାେତ୍ର େସହ ିବାଛୁରି ଓ ନୃତ୍ୟ େଦଖିେଲ; ତହିଁେର େମାଶାଙ୍କର
େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା; ଏଣୁ େସ ଆପଣା ହସ୍ତରୁ େସହ ିଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ପଟା
େଫାପାଡ଼ ିେଦଇ ପବର୍ତ ତେଳ ତାହା ଭାଙି୍ଗେଲ। 20 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ
ନମିିର୍ତ ବାଛୁରି େଘନ ିଅଗି୍ନେର େପାଡ଼େିଲ ଓ ତାହା େପଷି ଧୂଳି କେଲ, ଆଉ
ଜଳ ଉପେର ବଞି୍ଚ ିେଦଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପିଆଇେଲ। 21 ତହୁଁ
େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକ’ଣ କେଲ
େଯ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଏପରି ମହାପାପ ବତ୍ତର୍ାଇଅଛ ?”
22 ତହିଁେର ହାେରାଣ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ନ
େହଉ; ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ େଯ, ଏହ ିେଲାକମାେନ ଦୁଷ୍ଟତାେର ଆସକ୍ତ।”
23 ଏମାେନ େମାେତ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ େହବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଦବତା ନମିର୍ାଣ କର; କାରଣ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, େସହ ିେମାଶାଙ୍କର
କଅଣ େହାଇଅଛ,ି ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁନାହୁଁ।” 24 େତେବ ମୁଁ କହଲି,ି
“ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯାହାର େଯ େକୗଣସ ିସୁନା ଅଛ,ି ତାହା େସମାେନ
କାଢ଼ ିଦଅିନୁ୍ତ; ତହିଁେର େସମାେନ େମାେତ ତାହା େଦେଲ; ମୁଁ ତାହା େନଇ
ଅଗି୍ନେର ପକାଇଲ,ି ତହୁଁ ଏହ ିବାଛୁରି ବାହାରି ଆସଲିା।” 25 ଆଉ େମାଶା
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ େଦଖିେଲ, କାରଣ ହାେରାଣ େସମାନଙୁ୍କ
ଶତ୍ରୁ ଗଣ ମଧ୍ୟେର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ େହବା ଭଳି େସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ କରି ଛାଡ଼ଥିିେଲ।
26 ଏଥିେର େମାଶା ଛାଉଣ ିଦ୍ୱ ାରେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପକ୍ଷେର କିଏ ଅଛ ି? େସ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସୁ,” ତହିଁେର େଲବୀର
ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ। 27 ତହୁଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଜଙ୍ଘେର ଖଡ୍ଗ  ବାନି୍ଧ ଛାଉଣରି
ମଧ୍ୟେଦଇ ଏକ ଦ୍ୱ ାରରୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗତାୟାତ କର, ପ୍ରତ ିଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇ, ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରତବିାସୀକୁ ବଧ କର।” 28 ତହିଁେର
େଲବୀର ସନ୍ତାନମାେନ େମାଶାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତଦ୍ରୂ ପ କରେନ୍ତ, େସହି
ଦନି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଧିକ ତନି ିହଜାର େଲାକ ମେଲ। 29 ଆଉ
େମାଶା କହଥିିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ
ଭାଇମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ନଯିୁକ୍ତ କର, ତହିଁେର େସ ଏହ ିଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।”
30 ତହିଁ ପର ଦନି େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମହାପାପ
କରିଅଛ, ଏେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆେରାହଣ କରୁଅଛ;ି ଯଦି
େହାଇପାେର, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ।ି”
31 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଯାଇ କହେିଲ,
“ହାୟ, ହାୟ, ଏହ ିେଲାକମାେନ ମହାପାପ କରି ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ େଦବତା ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ। 32 ତଥାପି ଏେବ, ତୁେମ୍ଭ ଯଦି
େସମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବ; କିନୁ୍ତ ଯଦ ିନ କରିବ, େତେବ ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର ଲଖିିତ ପୁସ୍ତକରୁ େମାହର ନାମ କାଟ ିପକାଅ।”
33 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯଉଁ େଲାକ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ପାପ କରିଅଛ,ି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପୁସ୍ତକରୁ ତାହାର ନାମ କାଟ ିପକାଇବା।
34 ଏେବ ଯାଅ, ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭକୁ କହଅିଛୁ, େସହି
େଦଶକୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇ ଯାଅ; େଦଖ, ଆମ୍ଭ ଦୂତ ତୁମ୍ଭ ଆେଗ ଆେଗ
ଗମନ କରିେବ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା ଦନିେର େସମାନଙ୍କ ପାପର
ପ୍ରତଫିଳ େସମାନଙୁ୍କ େଦବା।” 35 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ
କେଲ, େଯେହତୁ ହାେରାଣ-ନମିିର୍ତ ବାଛୁରି େସମାେନ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ।

ସୀନୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆେଦଶ

ଏହା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମ
ଓ ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବ ନକିଟେର ଶପଥ କରି େଯଉଁ େଦଶ

ବଷିୟେର କହଥିିଲୁ, ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହ ିେଦଶ େଦବା, େସହ ିେଦଶକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଓ ମିସରରୁ ଆନୀତ େଲାକମାେନ ଏସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର;
2 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଆେଗ ଆେଗ ଏକ ଦୂତ ପଠାଇବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
କିଣାନୀୟ, ଇେମାରୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ପରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବା। 3 ଏନମିେନ୍ତ େସହ ିଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ
େଦଶକୁ ଯାଅ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ଯିବା ନାହିଁ; ଗେଲ
ଆେମ୍ଭ ପଥ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ
େଲାକ।” 4 େଲାକମାେନ ଏହ ିଅଶୁଭ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣ ିେଶାକ କେଲ; େକହି
ଆପଣା ଶରୀରେର ଆଭରଣ ପରିଧାନ କେଲ ନାହିଁ। 5 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କୁହ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ େଲାକ; ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ଏକ ନମିିଷ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା,
େତେବ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା; ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଆପଣା ଶରୀରରୁ ଆଭରଣ
ଦୂର କର, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକି କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ତାହା ଜାଣବିା।” 6 ଏଥିେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େହାେରବ ପବର୍ତ ନକିଟରୁ ଅଗ୍ରସର େହାଇ ଯାଉ
ଯାଉ ଆପଣା ଆପଣା ସମସ୍ତ ଆଭରଣ ଦୂର କେଲ।

ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ

7 ଏସମୟେର ଏପରି ଥିଲା େଯ, େମାଶା ଆପଣା ତମ୍ୱୁ େନଇ ଛାଉଣରି
ବାହାେର ଓ ଛାଉଣଠିାରୁ ଦୂରେର ସ୍ଥାପନ କେଲ ଓ ତାହାର ନାମ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ େଦେଲ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
ଛାଉଣରି ବାହାରସି୍ଥତ େସହ ିସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଯା’ନି୍ତ। 8 ପୁଣ,ି
ଏପରି ଘଟଲିା େଯ, େମାଶା ବାହାର େହାଇ େସହ ିତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଯିବା
ସମୟେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଉଠି ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଠିଆ
େହେଲ, ଆଉ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାଶା େସହ ିତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ନାହିଁ,
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନାଇ ରହେିଲ। 9 ଏଉତ୍ତାେର
େମାଶା ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ, େମଘ ସ୍ତମ୍ଭ ଓହ୍ଲାଇ ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର
ଅବସି୍ଥତ େହଲା; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ସହତି ଆଳାପ କେଲ।
10 ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଅବସି୍ଥତ େମଘ ସ୍ତମ୍ଭ େଦଖେନ୍ତ, ସମସ୍ତ େଲାକ ଉଠି
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଥାଇ ପ୍ରଣାମ କେଲ।
11 ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ମିତ୍ର ସହତି ଆଳାପ କେର, େସପରି ସଦାପ୍ରଭୁ
ମୁଖାମୁଖି େହାଇ େମାଶାଙ୍କ ସହତି ଆଳାପ କେଲ; ଏଉତ୍ତାେର େମାଶା
ଛାଉଣକୁି ବାହୁଡ଼ ିଆସେିଲ, ମାତ୍ର ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ନାମକ ତାଙ୍କର
ଯୁବା ପରିଚାରକ ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ ନାହିଁ।

େମାଶାଙ୍କ ବନିତି

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଘନଯିିବା ନମିେନ୍ତ େମାେତ କହୁଅଛ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େମା’
ସଙ୍ଗେର କାହାକୁ ପଠାଇବ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜଣାଇ ନାହଁ। ତଥାପି
ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ, ଆେମ୍ଭ ନାମ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର େହାଇଅଛ।” 13 ଉତ୍ତମ, ମୁଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ
ପାତ୍ର େହାଇଅଛ,ି େତେବ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ
ପାଇବା ପାଇଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଜାଣ ିପାରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ଆପଣା ମାଗର୍ ଜଣାଅ; ପୁଣ,ି ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀ େଯ ତୁମ୍ଭର େଲାକ,
ଏହା ବେିବଚନା କର।” 14 େସେତେବେଳ େସ କହେିଲ, “େମାହର
ଉପସି୍ଥତ ିତୁମ୍ଭ ସହତି ଗମନ କରିବ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ରାମ େଦବା।”
15 ତହିଁେର େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଉପସି୍ଥତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ଗମନ ନ କରନି୍ତ , େତେବ ଏସ୍ଥାନରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େନଇ ଯାଅ
ନାହିଁ।” 16 କାରଣ ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିେଲାକମାେନ େଯ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ଏେବ କିପରି ଜଣାଯିବ ? େଯପରି ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର
େଲାକମାେନ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକଠାରୁ ବେିଶଷ େଲାକ େହବା,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭର ଗମନ ଦ୍ୱ ାରା କି ଏହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ।
17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିେଯଉଁ କଥା ତୁେମ୍ଭ
କହଅିଛ, ତାହା ହିଁ ଆେମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ
ପାଇଅଛ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ନାମ ଦ୍ୱ ାରା ଜାଣଅିଛୁ।” 18 ପୁଣ,ି େସ
କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଆପଣା ମହମିା େଦଖାଅ।”
19 େସ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖ େଦଇ ଆପଣାର ସମସ୍ତ
ଉତ୍ତମତା ଗମନ କରାଇବା, ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ େଘାଷଣା

ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32:16 59 ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 33:19



34

କରିବା; ଆେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ, ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଓ
ଯାହାକୁ ଦୟା କରୁ, ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା।” 20 େସ ଆହୁରି କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ମୁଖ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଖି
ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ।” 21 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଏକ ସ୍ଥାନ
ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଶୖଳ ଉପେର ଠିଆ େହବ; 22 ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟ
େଦଇ ଆମ୍ଭ ମହମିାର ଗମନ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଶୖଳର େସହି
ଛଦି୍ର େର ରଖିବା ଓ ଆମ୍ଭ ଗମନର େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ହସ୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବା। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ କାଢ଼ ିେନେଲ ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ପୃଷ୍ଠ େଦଖିବ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ମୁଖ େଦଖାଯିବ ନାହିଁ।”

ଆଉ ଦୁଇଟ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପୂବର୍ପରି
ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ପଟା େଖାଳ। ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ପଟା
ଭାଙି୍ଗଅଛ, ତହିଁ ଉପେର ଯାହା ଯାହା େଲଖା ଥିଲା, େସହସିବୁ

କଥା ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତରେର େଲଖିବା। 2 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାତଃକାଳେର
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ଓ ପ୍ରାତଃକାଳେର ସୀନୟ ପବର୍ତ ଆେରାହଣ କରି େସଠାେର
ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗେର ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅ। 3 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଆଉ
େକହ ିଉପରକୁ ଆସେିବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ଏହ ିସମୁଦାୟ ପବର୍ତେର େକହି
େଦଖା ନ ଯିେବ ଓ େଗାେମଷାଦ ିପଲ ମଧ୍ୟ ଏହ ିପବର୍ତ ସମ୍ମୁଖେର ଚରିେବ
ନାହିଁ।” 4 ତହୁଁ େମାଶା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତର ପରି ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ପଟା େଖାଳିେଲ;
ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ସୀନୟ ପବର୍ତ
ଉପରକୁ ଗେଲ ଓ େସହ ିଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ପଟା ହସ୍ତେର େନେଲ। 5 େତେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମଘେର ଅବେରାହଣ କରି େସ ସ୍ଥାନେର ତାଙ୍କ ସହତି ଠିଆ
େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ େଘାଷଣା କେଲ। 6 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ
େଦଇ ଗମନ କରି ଏହା େଘାଷଣା କେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର େସ୍ନହଶୀଳ ଓ କୃପାମୟ, େକ୍ର ାଧେର ଧୀର, ଦୟା ଓ
ସତ୍ୟତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍; 7 ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୟାରକ୍ଷାକାରୀ,
ଅପରାଧ ଓ ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ ଓ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ, ତଥାପି ନତିାନ୍ତ ତହିଁର
ଦଣ୍ଡଦାତା, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ରେପୗତ୍ରାଦ ିଉପେର
ପିତୃଗଣର ଅପରାଧର ପ୍ରତଫିଳଦାତା।” 8 ତହୁଁ େମାଶା ଶୀଘ୍ର ଭୂମିେର
ନତ ମସ୍ତକ େହାଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହେିଲ, 9 “ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ,ି େତେବ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
େହାଇ ଗମନ କରନୁ୍ତ; କାରଣ ଏମାେନ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ େଲାକ, ଆଉ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଓ ପାପ େମାଚନ କରି ଆପଣା ଅଧିକାରାେଥର୍
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ।”

ନୟିମର ନବୀକରଣ

10 େତେବ େସ କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ େଗାଟଏି ନୟିମ କରିବ;ି ସମସ୍ତ
ପୃଥିବୀେର ଅବା େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଯାହା େକେବ କରାଯାଇ ନାହିଁ,
ଏପରି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର କରିବା;
ତହିଁେର େଯଉଁସବୁ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଅଛ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େସହ ିକମର୍ େଦଖିେବ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଯାହା କରିବା, ତାହା
ଭୟଙ୍କର ଅେଟ। 11 ଆଜି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁ, ତହିଁେର
ମେନାେଯାଗ କର; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ,
ପରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଆଗରୁ ତଡ଼ ିେଦବା।
12 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ, େଯଉଁ େଦଶକୁ ତୁେମ୍ଭ
ଯାଉଅଛ, େସହ ିେଦଶର ନବିାସୀମାନଙ୍କ ସହତି ନୟିମ କର ନାହିଁ; କାେଳ
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ େହବ। 13 ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ େବଦସିବୁ ଭଗ୍ନ କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ
ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ ଓ ଆେଶରାର ମୂତ୍ତିର୍ କାଟ ିପକାଇବ। 14 େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ
ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଦବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ
(ସ୍ୱେଗୗରବ ରକ୍ଷଣେର) ଉେଦ୍ଯାଗୀ, େସ (ସ୍ୱେଗୗରବ ରକ୍ଷଣେର)
ଉେଦ୍ଯାଗୀ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। 15 େକଜାଣ ିଅବା ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଦଶ
ନବିାସୀ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ନୟିମ କରିବ; କେଲ େଯଉଁ ସମୟେର
େସମାେନ ନେିଜ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ବ୍ୟଭଚିାର କରନି୍ତ ଓ ନଜି
େଦବଗଣ ନକିଟେର ବଳିଦାନ କରନି୍ତ , େସ ସମୟେର େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ
ଡାକିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ବଳିଦ୍ର ବ୍ୟ ଖାଇବ; 16 କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା

ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ, େସମାନଙ୍କ
କନ୍ୟାଗଣ ନଜି େଦବଗଣର ଅନୁଗାମିନୀ େହାଇ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣକୁ
ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ କରି ବ୍ୟଭଚିାର କରାଇେବ।
17 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା େକୗଣସ ିେଦବତା କର ନାହିଁ।
18 ତୁେମ୍ଭ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ, ପୁଣ,ି ଆବୀବ୍ ମାସର
େଯଉଁ ସମୟେର େଯରୂପ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, େସହରୂିେପ
ତୁେମ୍ଭ ସାତ ଦନି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିଖାଇବ; କାରଣ େସହ ିଆବୀବ୍ ମାସେର
ତୁେମ୍ଭ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସଥିିଲ। 19 ଆଉ ସମସ୍ତ
ପ୍ରଥମଜାତ ଗଭର୍ଫଳ ଓ େଗାେମଷାଦ ିପଲ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁଂପଶୁ
ସକଳ ଆମ୍ଭର। 20 ମାତ୍ର ପ୍ରଥମଜାତ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ପରିବତ୍ତର୍େର ତୁେମ୍ଭ
େମଷଶାବକ େଦଇ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ; ଯଦ ିମୁକ୍ତ ନ କରିବ, େତେବ ତା’ର
େବକ ଭାଙି୍ଗବ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ସକଳକୁ ତୁେମ୍ଭ ମୁକ୍ତ କରିବ।
ଆଉ, େକହ ିଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେର ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହବ ନାହିଁ।
21 ତୁେମ୍ଭ ଛଅ ଦନି କମର୍ କରିବ, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦନିେର ବଶି୍ରାମ କରିବ;
କୃଷି ଓ ଶସ୍ୟ େଚ୍ଛଦନ ସମୟେର ମଧ୍ୟ ବଶି୍ରାମ କରିବ। 22 ତୁେମ୍ଭ
ସପ୍ତାହର ଉତ୍ସବ, ଅଥର୍ାତ୍, କଟା ଗହମର ପ୍ରଥମ ଫଳର ଉତ୍ସବ ଓ ବଷର୍ର
େଶଷ ଭାଗେର ଫଳ ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସବ କରିବ। 23 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ପୁରୁଷ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତନି ିଥର ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଛାମୁେର ଉପସି୍ଥତ େହେବ। 24 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ସୀମା ବସି୍ତାର କରିବା,
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତନି ିଥର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର
ଉପସି୍ଥତ େହବା ନମିେନ୍ତ ଗମନ କେଲ, ତୁମ୍ଭ ଭୂମି ପ୍ରତ ିେକହ ିେଲାଭ
କରିବ ନାହିଁ। 25 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବଳିର ରକ୍ତ ତାଡ଼ଯିୁକ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସହତି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ ନାହିଁ ଓ ନସି୍ତାରପବର୍ୀୟ ଉତ୍ସବର ବଳିଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ରାତଃକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ରଖିବ ନାହିଁ। 26 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭୂମିର ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର ଅଗି୍ରମାଂଶ
ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣବି। ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଛାଗର
ଶାବକକୁ ତାହାର ମାତାର ଦୁଗ୍ଧେର ପାକ କରିବ ନାହିଁ। 27 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ ବାକ୍ୟ େଲଖ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଏହି
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁମ୍ଭ ସହତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ନୟିମ ସି୍ଥର କରିଅଛୁ।”
28 େସହ ିସମୟେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି େସହ ିସ୍ଥାନେର ଚାଳିଶ
ଦବିାରାତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କେଲ; େସ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କି ଜଳ ପାନ କେଲ ନାହିଁ।
େସ େସହ ିଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତରେର ନୟିମବାକ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍, ଦଶ ଆଜ୍ଞା େଲଖିେଲ।

େମାଶାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ମୁଖ

29 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ସୀନୟ ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟରୂପ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତର ହସ୍ତେର େଘନ ିପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇେଲ, ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ଆଳାପ କରିବା ସକାଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ଚମର୍ େଯ
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େହାଇଥିଲା, ତାହା େମାଶା ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। 30 ପୁଣ,ି
େଯେତେବେଳ ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େମାଶାଙୁ୍କ େଦଖିେଲ,
େସେତେବେଳ ତାଙ୍କର ମୁଖର ଚମର୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା; ଏଣୁ େସମାେନ ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୀତ େହେଲ। 31 ମାତ୍ର େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ
ଡାକେନ୍ତ, ହାେରାଣ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଗେଲ;
ତହିଁେର େମାଶା େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆଳାପ କେଲ। 32 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟ
ପବର୍ତେର ତାଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ କଥା କହଥିିେଲ, ତାହାସବୁ େସ ଆଜ୍ଞା ରୂେପ
େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। 33 ଆଉ, େମାଶା େସମାନଙ୍କ ସହତି
କେଥାପକଥନ ସମାପନ କଲା ଉତ୍ତାେର ଆପଣା ମୁଖେର ଘୁମୁଟା େଦେଲ।
34 ମାତ୍ର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି କଥା କହବିା ପାଇଁ ଭତିେର ତାହାଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିଘୁମୁଟା କାଢ଼ି
ରଖିେଲ; ଆଉ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ପାଇେଲ, ବାହାେର ଆସ ିଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା କହେିଲ। 35 ତହିଁେର େମାଶାଙ୍କର ମୁଖର ଚମର୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ଅେଟ, ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରତ ିଅନାଇ େଦଖିେଲ;
େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି କଥା କହବିାକୁ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭତିରକୁ ନ ଗେଲ;
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ମୁଖେର ଘୁମୁଟା େଦେଲ।
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ବଶି୍ରାମବାର ବଧିି ପାଳନ

ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ
ଏକତ୍ର କରି କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତ
ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ। 2 ଛଅ ଦନି

କମର୍ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପବତି୍ର ଦନି
େହବ; ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମହା ବଶି୍ରାମଦନି େହବ, େଯେକହି
େସହ ିଦନି କମର୍ କରିବ, ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ।” 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଶି୍ରାମଦନିେର ଆପଣାମାନଙ୍କ େକୗଣସ ିବାସ ସ୍ଥାନେର ଅଗି୍ନ ଜାଳିବ ନାହିଁ।

ଆବାସ (ତମ୍ୱୁ) ନମିେନ୍ତ ଉପହାର

4 ଆଉ, େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆହୁରି
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ। 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପହାର ସଂଗ୍ରହ କର; େଯେକହି
ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦମନା, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ ଓ ପିତ୍ତଳ, 6 ପୁଣ,ି
ନୀଳ ବଣ୍ଣର୍, ଧୂମ୍ର ବଣ୍ଣର୍, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍, ଶୁଭ୍ର , େକ୍ଷୗମ ସୂତ୍ର ଓ ଛାଗର େଲାମ,
7 ପୁଣ,ି ରକ୍ତୀକୃତ େମଷ ଚମର୍, ଶିଶୁକ ଚମର୍ ଓ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠ, 8 ପୁଣ,ି
ଦୀପାଥର୍କ େତୖଳ, ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ଓ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପାଥର୍କ ଗନ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ,
9 ପୁଣ,ି ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା ନମିେନ୍ତ େଗାେମଦକ ମଣ ିପ୍ରଭୃତ ିଖଚନୀୟ
ପ୍ରସ୍ତର, ଏହ ିସମସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପହାର ଆଣବି। 10 ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଜି୍ଞମନା େଲାକ ଆସ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦଷି୍ଟ ସକଳ ବସ୍ତୁ
ନମିର୍ାଣ କରନୁ୍ତ, 11 ଅଥର୍ାତ୍, ଆବାସ, ତହିଁର ତମ୍ୱୁ, ଛାତ, ଆଙୁ୍କଡ଼ା, ପଟା,
ଅଗର୍ଳ, ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚୁଙ୍ଗୀ, 12 ପୁଣ,ି ସନୁି୍ଦକ, ତହିଁର ସାଙ୍ଗୀ, ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଓ
ଆଚ୍ଛାଦନର ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର, 13 ପୁଣ,ି େମଜ, ତହିଁର ସାଙ୍ଗୀ, ପାତ୍ରସକଳ ଓ
ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟ,ି 14 ପୁଣ,ି ଦୀପି୍ତ ନମିେନ୍ତ ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ
ଓ ଦୀପାଥର୍କ େତୖଳ, 15 ପୁଣ,ି ଧୂପେବଦ,ି ତହିଁର ସାଙ୍ଗୀ, ଅଭେିଷକାଥର୍କ
େତୖଳ, ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଓ ଆବାସ ପ୍ରେବଶ ଦ୍ୱ ାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର, 16 ପୁଣ,ି
େହାମେବଦ,ି ତହିଁର ପିତ୍ତଳ ଝାଞି୍ଜରୀ, ସାଙ୍ଗୀ, ପାତ୍ରସକଳ, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର
ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି, 17 ପୁଣ,ି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପରଦା, ତହିଁର ସ୍ତମ୍ଭ, ଚୁଙ୍ଗୀ ଓ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱ ାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର, 18 ପୁଣ,ି ଆବାସର କଣ୍ଟା, ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
କଣ୍ଟା ଓ ଉଭୟର ରଜୁ୍ଜ, 19 ପୁଣ,ି ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ସୁେଶାଭତି ବସ୍ତ୍ର, ଅଥର୍ାତ୍, ହାେରାଣ ଯାଜକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ଓ
ଯାଜକ କମର୍ ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ଏହ ିସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବ। 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ େମାଶାଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ। 21 ପୁଣ,ି ଯାହାର ମନ ଯାହାକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଲା ଓ
ଯାହାର ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ କଲା, େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନମିର୍ାଣ
ନମିେନ୍ତ ଓ ତତ୍ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଓ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପହାର ଆଣେିଲ। 22 ପୁଣ,ି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ େଯେତ େଲାକ
ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦମନା ଥିେଲ, େସ ସମେସ୍ତ ଆସ ିଉେରାମଣ,ି କୁଣ୍ଡଳ, ଅଙୁ୍ଗରୀୟ ଓ
ହାର ପ୍ରଭୃତ ିସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଅଳଙ୍କାରସବୁ ଆଣେିଲ; ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 23 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍, ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମ ସୂତ୍ର, ଛାଗର େଲାମ,
ରକ୍ତୀକୃତ େମଷ ଚମର୍ ଓ ଶିଶୁକ ଚମର୍ ଥିଲା, େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ତାହା
ଆଣେିଲ। 24 ପୁଣ,ି େଯ ରୂପାର କି ପିତ୍ତଳର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା, େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପହାର ଆଣଲିା; ଆଉ ଯାହା ନକିଟେର େସବାର େକୗଣସି
କମର୍ ନମିେନ୍ତ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠ ଥିଲା, େସ ତାହା ଆଣଲିା। 25 ବୁଦି୍ଧମତୀ
ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତେର ସୂତା କାଟ ିନୀଳ ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ
ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମ ସୂତ୍ର ଆଣେିଲ। 26 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ ଜ୍ଞାନେର
ପ୍ରବୃତ୍ତ େହଲା, େସସମେସ୍ତ ଛାଗ େଲାମର ସୂତା କାଟେିଲ। 27 ପୁଣ,ି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା ନମିେନ୍ତ େଗାେମଦକାଦ ିଖଚନାଥର୍କ ମଣ,ି
28 ଆଉ ଦୀପ ଓ ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ଓ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ନମିେନ୍ତ
ଗନ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ ଓ େତୖଳ ଆଣେିଲ। 29 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାର ଆଣେିଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତହିଁର େକୗଣସ ିପ୍ରକାର କମର୍
କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ େଯଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ େସମାନଙୁ୍କ ଇଚୁ୍ଛକ
କଲା, େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଉପହାର ଆଣେିଲ।

ଆବାସ (ତମ୍ୱୁ)ର ନମିର୍ାଣ

30 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଆହୁରି କହେିଲ,
“େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ ହୂରର େପୗତ୍ର ଊରିର ପୁତ୍ର ବତ୍ସେଲଲକୁ
ନାମ ଧରି ଡାକିଅଛନି୍ତ।” 31 ପୁଣ,ି ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦି୍ଧ, ବଦି୍ୟା ଓ
କମର୍େନୖପୁଣ୍ୟ-ଦାୟକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରି 32 ଚତି୍ର କମର୍
ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ ଓ ପିତ୍ତଳ େଖାଦନ 33 ଓ ଖଚନାଥର୍କ ମଣରି କତ୍ତର୍ନ ଓ
ନାନା ଶିଳ୍ପ  କମର୍ ନମିେନ୍ତ କାଷ୍ଠ େଖାଦନ, ଏହସିବୁ ଶିଳ୍ପକମର୍ କରିବା ପାଇଁ
ତାହାକୁ ନପିୁଣ କରିଅଛନି୍ତ। 34 ପୁଣ,ି ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ତାହାର ଓ ଦାନ୍
ବଂଶୀୟ ଅହୀଷାମକର ପୁତ୍ର ଅହଲୀୟାବର ମନେର ପ୍ରବୃତି୍ତ େଦେଲ।
35 ଆଉ େଖାଦନ ଓ ଶିଳ୍ପକମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ, ପୁଣ,ି ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର
ବଣ୍ଣର୍ ଓ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରେର ସୂଚ ିକମର୍ ଓ ତନ୍ତୀ କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଯାବତୀୟ ଶିଳ୍ପ  କମର୍ ଓ ଚତି୍ର କମର୍ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ
ମନକୁ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ।

ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
କାଯର୍୍ୟସକଳ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବତ୍ସେଲଲ ଓ
ଅହଲୀୟାବ ପ୍ରଭୃତ ିେଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ େଦଇଅଛନି୍ତ ,

େସହସିବୁ ବଜି୍ଞମନା େଲାେକ କମର୍ କରିେବ। 2 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା େସହି
ବତ୍ସେଲଲ, ଅହଲୀୟାବକୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ମନେର ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ୟସବୁ
ବଜି୍ଞମନା େଲାକଙୁ୍କ ଓ େସହ ିକମର୍ କରିବା ପାଇଁ ମନେର ପ୍ରବୃତି୍ତପ୍ରାପ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡାକିେଲ। 3 ତହିଁେର େସମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର କାଯର୍୍ୟ
ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଆନୀତ ଉପହାର ସବୁ
େମାଶାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ; ତଥାପି େଲାକମାେନ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର ଆହୁରି ଉପହାର ଆଣେିଲ। 4 ତହୁଁ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
ସମସ୍ତ କମର୍କାରୀ ବଜି୍ଞମନା େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ରୁ ଆସି
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 5 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ ଅଛନି୍ତ , େଲାକମାେନ େସହ ିକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେୟାଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ
ଅତ ିଅଧିକ ଆଣୁଅଛନି୍ତ।” 6 ତହିଁେର େମାଶା ଆଜ୍ଞା େଦଇ ଛାଉଣରି ସବର୍ତ୍ର
ଏହା େଘାଷଣା କରାଇେଲ, ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ଆଉ
ଉପହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରନୁ୍ତ; ଏଣୁ େଲାକମାେନ ଆଣବିାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେଲ।
7 କାରଣ ସମସ୍ତ କମର୍ କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଓ ତେତାଧିକ
ଥିଲା। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଜି୍ଞମନା
େଲାକ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା
ଆବାସର ଦଶ ଯବନକିା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; ପୁଣ,ି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଶିଳ୍ପ କମର୍େର
କିରୂବର ଆକୃତ ିକେଲ। 9 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯବନକିା ଅଠାଇଶ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍,
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯବନକିା ଚାରି ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସମସ୍ତ ଯବନକିାର ସମାନ ପରିମାଣ
ଥିଲା। 10 ପୁଣ,ି େସ ପାଞ୍ଚ ଯବନକିା ଏକତ୍ର େଯାଗ କେଲ; ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ
ଯବନକିା ଏକତ୍ର େଯାଗ କେଲ। 11 ଆଉ, େସ େଯାଡ଼ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଥମ
ଅନ୍ତ୍ୟ ଯବନକିାର ଧଡ଼େିର ନୀଳ ସୂତ୍ରର ଫାଶ କେଲ; େଯାଡ଼ସ୍ଥାନର
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଅନ୍ତ୍ୟ ଯବନକିାର ଧଡ଼େିର ତଦ୍ରୂ ପ କେଲ। 12 େସ ପ୍ରଥମ
ଯବନକିାର ଧଡ଼େିର ପଚାଶ ଫାଶ ଓ େଯାଡ଼ସ୍ଥାନର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯବନକିାର
ଧଡ଼େିର ପଚାଶ ଫାଶ କେଲ; େସହ ିଫାଶସବୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ ରହଲିା।
13 ଆଉ େସ ପଚାଶ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଆଙୁ୍କଡ଼ା କରି ଆଙୁ୍କଡ଼ାେର ଯବନକିାସକଳ
ପରସ୍ପର େଯାଡ଼େିଲ; ତହିଁେର ଆବାସ ଏକ ହିଁ େହଲା। 14 ଏଉତ୍ତାେର େସ
ଆବାସର ଆଚ୍ଛାଦନାଥର୍କ ତମ୍ୱୁ ନମିେନ୍ତ ଛାଗ େଲାମର ଏକାଦଶ ଯବନକିା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 15 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯବନକିାର େଦୖଘର୍୍ୟ ତରିିଶ ହସ୍ତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଚାରି
ହସ୍ତ, େସହ ିଏକାଦଶ ଯବନକିାର ସମାନ ପରିମାଣ ଥିଲା। 16 ପୁଣ,ି େସ
ପାଞ୍ଚ ଯବନକିା ପରସ୍ପର େଯାଡ଼ ିପୃଥକ୍ ରଖିେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଯବନକିା
େଯାଡ଼ ିପୃଥକ୍ ରଖିେଲ। 17 େଯାଡ଼ସ୍ଥାନର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତ୍ୟ ଯବନକିାର
ଧଡ଼େିର ପଚାଶ ଫାଶ କେଲ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯବନକିାର େଯାଡ଼ସ୍ଥାନ ଧଡ଼େିର
ପଚାଶ ଫାଶ କେଲ। 18 ଆଉ େସ େଯାଡ଼ ିେଦଇ ଏକ ତମ୍ୱୁ କରିବା ପାଇଁ
ପିତ୍ତଳର ପଚାଶ ଆଙୁ୍କଡ଼ା କେଲ। 19 ପୁଣ,ି େସ ରକ୍ତୀକୃତ େମଷ ଚମର୍େର
ତମ୍ୱୁର ଏକ ଛାତ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଶିଶୁକ ଚମର୍ର ଏକ ଛାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ। 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଆବାସ ନମିିତ୍ତ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠର ଠିଆପଟା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 21 ଏକ ଏକ ପଟା ଦଶ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଓ େଦଢ଼ ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ
ଥିଲା। 22 ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଟାର ପରସ୍ପର ଅନୁରୂପ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦ ଥିଲା;
ଏହରୂିେପ େସ ଆବାସର ସମସ୍ତ ପଟା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 23 ଆଉ
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େସ ଆବାସର ଦକି୍ଷଣ ଦଗିସ୍ଥ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ େକାଡ଼ଏି ପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ। 24 ପୁଣ,ି େସ େସହ ିେକାଡ଼ଏି ପଟା ତେଳ ଚାଳିଶଟ ିରୂପାର ଚୁଙ୍ଗୀ
କେଲ; ଏକ ପଟା ତେଳ ତହିଁର ଦୁଇ ପଦ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗୀ ଓ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଟା ତେଳ େସମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗୀ
କେଲ। 25 ପୁଣ,ି ଆବାସର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦଗିେର େକାଡ଼ଏି
ପଟା କେଲ। 26 ଏକ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଟା ତେଳ
ଦୁଇ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗୀ, ଏରୂେପ ରୂପାର ଚାଳିଶ ଚୁଙ୍ଗୀ କେଲ। 27 େସ
ଆବାସର ପଶି୍ଚମ ଦଗିସ୍ଥ ପଶ୍ଚାତ୍ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ପଟା କେଲ।
28 ପୁଣ,ି ଆବାସର େସହ ିପଶ୍ଚାଦ୍ ଭାଗର ଦୁଇ େକାଣ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ
ପଟା କେଲ। 29 ପୁଣ,ି ତହିଁ ତେଳ େଯାଡ଼ା ରହଲିା ଓ େସହରୂିପ ତହିଁର
ମୁଣ୍ଡେର ପ୍ରଥମ କଡ଼ା ପାଖେର େଯାଡ଼ ରହଲିା; ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ ଦୁଇ
େକାଣର ପଟା େଯାଡ଼େିଲ। 30 ତହିଁେର ଆଠ ପଟା, ପୁଣ,ି ଏକ ଏକ ପଟା
ତେଳ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚୁଙ୍ଗୀ, ଏରୂେପ େଷାଳ ରୂପାଚୁଙ୍ଗୀ କେଲ। 31 ଆଉ େସ
ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର ଅଗର୍ଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆବାସର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ପଟାେର ପାଞ୍ଚ
ଅଗର୍ଳ 32 ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ପଟାେର ପାଞ୍ଚ ଅଗର୍ଳ, ପୁଣ,ି ଆବାସର ପଶି୍ଚମ
ଦଗିସ୍ଥ ପଶ୍ଚାତ୍ ପାଶ୍ୱର୍ର ପଟାେର ପାଞ୍ଚ ଅଗର୍ଳ େଦେଲ। 33 ପୁଣ,ି ମଧ୍ୟସି୍ଥତ
ଅଗର୍ଳ, ପଟାର ମଧ୍ୟେଦଶେର ଏମୁଣ୍ଡରୁ େସମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପାଇଲା। 34 ଆଉ,
େସ େସହସିବୁ ପଟା ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ ଓ ଅଗର୍ଳର ଘରା ନମିେନ୍ତ
ସୁବଣ୍ଣର୍ର କଡ଼ା କେଲ, ଅଗର୍ଳସକଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ।
35 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍, ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର-
ନମିିର୍ତ ଓ କିରୂବାକୃତେିର ଚତିି୍ରତ ଏକ ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
36 ପୁଣ,ି େସ ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠର ଚାରି ସ୍ତମ୍ଭ କରି ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ମଡ଼ାଇେଲ ଓ େସସବୁର ଆଙୁ୍କଡ଼ା ସୁବଣ୍ଣର୍େର କେଲ ଓ ତହିଁ ନମିେନ୍ତ
ରୂପାର ଚାରି ଚୁଙ୍ଗୀ ଢ଼ାଳିେଲ। 37 ଆଉ, େସ ତମ୍ୱୁଦ୍ୱ ାର ନମିେନ୍ତ ନୀଳ,
ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରନମିିର୍ତ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଏକ
ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 38 ତହିଁର ପାଞ୍ଚ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ େସସବୁର ଆଙୁ୍କଡ଼ା
କେଲ; ପୁଣ,ି େସହସିବୁର ମୁଣ୍ଡାଳି ଓ ବନ୍ଧନୀ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ, ମାତ୍ର
େସମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳର ଥିଲା।

ନୟିମ ସନୁି୍ଦକର ନମିର୍ାଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ବତ୍ସେଲଲ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର ଅଢ଼ାଇ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍
ଓ େଦଢ଼ ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ େଦଢ଼ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ, ଏକ ସନୁି୍ଦକ ନମିର୍ାଣ
କେଲ 2 ଓ ତହିଁର ଭତିର ଓ ବାହାର ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର

ମଡ଼ାଇ ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର କାନି୍ଥ କେଲ। 3 ପୁଣ,ି ତହିଁର ଚାରି
େକାଣ ନମିେନ୍ତ ଚାରି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କଡ଼ା ଢ଼ାଳିେଲ; ତହିଁର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର ଦୁଇ କଡ଼ା
ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ଦୁଇ କଡ଼ା େଦେଲ। 4 ଆଉ େସ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର
ସାଙ୍ଗୀ କରି ସୁବଣ୍ଣର୍ ମଡ଼ାଇେଲ 5 ଓ ସନୁି୍ଦକ ବହବିା ନମିେନ୍ତ ସନୁି୍ଦକର
ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ କଡ଼ାେର େସହ ିସାଙ୍ଗୀ ପ୍ରେବଶ କରାଇେଲ। 6 ଏଉତ୍ତାେର େସ
ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଅଢ଼ାଇ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଓ େଦଢ଼ ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ପାପାଚ୍ଛାଦନ
ନମିର୍ାଣ କେଲ। 7 ପୁଣ,ି ପିଟା ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଦୁଇ କିରୂବ ନମିର୍ାଣ କରି
ପାପାଚ୍ଛାଦନର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡେର ରଖିେଲ। 8 ତହିଁର ଏକ ମୁଣ୍ଡେର ଏକ କିରୂବ
ଓ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡେର ଅନ୍ୟ କିରୂବ ସ୍ଥାପନ କେଲ; ପାପାଚ୍ଛାଦନର ଦୁଇ
ମୁଣ୍ଡେର ଦୁଇ କିରୂବକୁ ତହିଁର ଅଂଶ କରି ରଖିେଲ। 9 ପୁଣ,ି
କିରୂବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ବସି୍ତାରିତ େହାଇ ପାପାଚ୍ଛାଦନକୁ ଆବରଣ
କଲା ଓ େସମାନଙ୍କର ମୁଖ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖୀନ େହଲା; ମାତ୍ର ପାପାଚ୍ଛାଦନ
ପ୍ରତ ିକିରୂବମାନଙ୍କର ମୁଖ ରହଲିା।

ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟରି େମଜ ନମିର୍ାଣ

10 ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ େସ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର ଦୁଇ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଓ ଏକ ହସ୍ତ
ପ୍ରସ୍ଥ ଓ େଦଢ଼ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ େଗାଟଏି େମଜ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 11 ପୁଣ,ି ତାହା
ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ ଓ ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର କାନି୍ଥ କେଲ।
12 ପୁଣ,ି େସ ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଚତୁରଙୁ୍ଗଳି ପରିମିତ ଏକ େବଷ୍ଟନ
କେଲ ଓ େସହ ିେବଷ୍ଟନର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର କାନି୍ଥ କେଲ। 13 ଆଉ
ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଚାରି କଡ଼ା ଢ଼ାଳି ତହିଁର ଚାରି ପାହ୍ୟାର ଚାରି େକାଣେର
ରଖିେଲ। 14 େସହ ିକଡ଼ା ପାଶ୍ୱର୍-କାଷ୍ଠର ସନି୍ନ କଟ ଓ େମଜ ବହବିା ନମିେନ୍ତ
ସାଙ୍ଗୀର ଘରା ଥିଲା। 15 ପୁଣ,ି େସ େସହ ିେମଜ ବହନାେଥର୍ ଶିଟୀମ୍
କାଷ୍ଠେର ସାଙ୍ଗୀ ନମିର୍ାଣ କରି ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ। 16 ଆହୁରି, େସ

େମଜର ଉପରିସି୍ଥତ ପାତ୍ରସକଳ, ଅଥର୍ାତ୍, ତହିଁର ଥାଳୀ ଓ ଚାମଚ ଓ
ପାତ୍ର, ଢ଼ାଳିବା ନମିେନ୍ତ ଗଡଢ଼ୁସକଳ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ନମିର୍ାଣ କେଲ।

ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦୀପବୃକ୍ଷ ନମିର୍ାଣ

17 ଆହୁରି, େସ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଏକ ଦୀପବୃକ୍ଷ ନମିର୍ାଣ କେଲ, େସ
ପିଟାକମର୍େର ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ଗଣ୍ଡ ିଓ ଶାଖା ନମିର୍ାଣ କେଲ, ଆଉ ତହିଁର
େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁଷ୍ପ ତହିଁେର ସଂଲଗ୍ନ େହଲା। 18 େସହି
ଦୀପବୃକ୍ଷର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ତନି ିଶାଖା ଓ ଦୀପବୃକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ତନିି
ଶାଖା, ଏହ ିଛଅ ଶାଖା ତହିଁର ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ନଗିର୍ତ େହଲା। 19 ପୁଣ,ି ଏକ
ଶାଖାେର ବାଦାମପୁଷ୍ପାକୃତ ିତନି ିେଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁଷ୍ପ, ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ
ଶାଖାେର ବାଦାମପୁଷ୍ପାକୃତ ିତନି ିେଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁଷ୍ପ, ଏହରୂିେପ
ଦୀପବୃକ୍ଷରୁ ନଗିର୍ତ ଛଅ ଶାଖାେର ରହଲିା। 20 ମାତ୍ର ଦୀପବୃକ୍ଷେର
ବାଦାମପୁଷ୍ପାକୃତ ିଚାରି େଗାଲାଧାର ଓ ତହିଁର କଳିକା ଓ ପୁଷ୍ପ ରହଲିା।
21 ଆଉ, ତହିଁରୁ େଯଉଁ ଛଅ ଶାଖା ନଗିର୍ତ େହଲା, ତଦନୁସାେର ଏକ
ଶାଖାଦ୍ୱୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଶାଖାଦ୍ୱୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା
ଓ ଅନ୍ୟତର ଶାଖାଦ୍ୱୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ରହଲିା। 22 ଏହ ିକଳିକା
ଓ ଶାଖା ତହିଁର ଅଂଶ େହଲା ଓ ସମସ୍ତ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ ନମିିର୍ତ ଏକ
ପିଟାକମର୍ େହଲା। 23 ଆଉ, େସ ତହିଁ ପାଇଁ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ, ଚମିୁଟା ଓ
ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ନମିର୍ାଣ କେଲ। 24 େସ ଏକ ତାଳନ୍ତ
ପରିମିତ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ତାହା ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କେଲ।

ସୁଗନ୍ଧ ିଧପୂେବଦ ିନମିର୍ାଣ

25 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର ଏକ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍, ଏକ ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ
ଓ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଚତୁେଷ୍କାଣ ଧୂପେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ, ତହିଁର ଶୃଙ୍ଗସକଳ
ତହିଁର ଅଂଶ େହଲା। 26 ଆଉ, ତାହା, ତହିଁର ପୃଷ୍ଠ, ତହିଁର ଚାରି ପାଶ୍ୱର୍ ଓ
ତହିଁର ଶୃଙ୍ଗସକଳ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣ,ି େସ ତହିଁର
ଚାରିଆେଡ଼ ସୁବଣ୍ଣର୍ର କାନି୍ଥ କେଲ। 27 ପୁଣ,ି ତହିଁର ବହନାଥର୍କ ସାଙ୍ଗୀର
ଘରା ନମିେନ୍ତ ତହିଁର କାନି୍ଥ ତେଳ ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍ର ଦୁଇ େକାଣେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର
ଦୁଇ ଦୁଇ କଡ଼ା ନମିର୍ାଣ କେଲ। 28 ଆଉ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର ସାଙ୍ଗୀ କେଲ
ଓ ତାହା ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ। 29 ଏଉତ୍ତାେର େସ ଅଭେିଷକାଥର୍କ ପବତି୍ର
େତୖଳ ଓ ଧୂପ ନମିେନ୍ତ ଗନ୍ଧ-ବଣକିର କି୍ରୟାନୁଯାୟୀ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ।

େହାମ େବଦରି ନମିର୍ାଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର ପାଞ୍ଚ ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଓ ପାଞ୍ଚ
ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ତନି ିହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଚତୁେଷ୍କାଣ େହାମେବଦି
ନମିର୍ାଣ କେଲ। 2 ପୁଣ,ି ତହିଁର ଚାରି େକାଣ ଉପେର ଶୃଙ୍ଗ

ନମିର୍ାଣ କରି ପିତ୍ତଳ ମଡ଼ାଇେଲ; େସହ ିଶୃଙ୍ଗସବୁ ତହିଁର ଅଂଶ େହଲା।
3 ଆଉ େସ େବଦରି ସମସ୍ତ ପାତ୍ର, ଅଥର୍ାତ୍, ଭସ୍ମଧାନୀ, କରଚୁଲ,ି କୁଣ୍ଡ,
ତି୍ରଶୂଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ, ଏହ ିସମସ୍ତ ପାତ୍ର ପିତ୍ତଳେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
4 ଏହ ିେବଦରି େବଢ଼ ତେଳ ନମି୍ନରୁ ମଧ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପିତ୍ତଳ ନମିିର୍ତ ଜାଲି
ଝାଞି୍ଜରୀ କେଲ। 5 ପୁଣ,ି ସାଙ୍ଗୀର ଘରା ନମିେନ୍ତ େସହ ିପିତ୍ତଳ ଝାଞି୍ଜରୀର
ଚାରି େକାଣେର ଚାରି କଡ଼ା ଢ଼ାଳିେଲ। 6 ଆଉ, େସ ଶିଟୀମ୍ କାଷ୍ଠେର
େସହ ିସାଙ୍ଗୀ ନମିର୍ାଣ କରି ପିତ୍ତଳେର ମଡ଼ାଇେଲ। 7 େବଦ ିବହନାେଥର୍
ତହିଁର ପାଶ୍ୱର୍ ଉପେର େସହ ିସାଙ୍ଗୀ କଡ଼ାେର ପ୍ରେବଶ କରାଇେଲ; ପୁଣ,ି
ଫମ୍ପା ରଖି ପଟାେର େବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ।

ପିତ୍ତଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ରର ନମିର୍ାଣ

8 ଆଉ, େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ସମୀପେର େସବା
କେଲ, େସହ ିେସବାକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଗଣର ପିତ୍ତଳ ନମିିର୍ତ ଦପର୍ଣ ଦ୍ୱ ାରା େସ
ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି ନମିର୍ାଣ କେଲ।

ଆବାସର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ନମିର୍ାଣ

9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରେର ଏକଶତ ହସ୍ତ ପରିମିତ ପରଦା
କେଲ। 10 ତହିଁର େକାଡ଼ଏି ସ୍ତମ୍ଭ ଓ େକାଡ଼ଏି ଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳର, ପୁଣ,ି
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େସହ ିସ୍ତମ୍ଭର ଆଙୁ୍କଡ଼ା ଓ ବନ୍ଧନୀ ରୂପାର ଥିଲା। 11 ଉତ୍ତର ଦଗିର ପରଦା
ଏକଶତ ହସ୍ତ, ପୁଣ,ି ତହିଁର େକାଡ଼ଏି ସ୍ତମ୍ଭ, େକାଡ଼ଏି ଚୁଙ୍ଗୀ ପିତ୍ତଳର ଓ
ସ୍ତମ୍ଭର ଆଙୁ୍କଡ଼ା ବନ୍ଧନୀ ରୂପାର ଥିଲା। 12 ପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍ର ପରଦା ପଚାଶ
ହସ୍ତ ଥିଲା, ତହିଁର ଦଶ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଦଶ ଚୁଙ୍ଗୀ, ପୁଣ,ି ସ୍ତମ୍ଭର ଆଙୁ୍କଡ଼ା ଓ
ବନ୍ଧନୀ ରୂପାର ଥିଲା। 13 ପୂବର୍ ଦଗିେର ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ ପଚାଶ ହସ୍ତ
ଥିଲା। 14 ଦ୍ୱ ାରର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ ପନ୍ଦର ହସ୍ତ ପରଦା ଓ ତହିଁର ତନିି
ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତନି ିଚୁଙ୍ଗୀ ଥିଲା; 15 ତଦ୍ରୂ େପ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ ନମିେନ୍ତ ଥିଲା।
ପ୍ରାଙ୍ଗଣ-ଦ୍ୱ ାର ସନି୍ନ କଟ ଏ ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ େସ ପାଶ୍ୱର୍େର ପନ୍ଦର ହସ୍ତ ପରଦା
ଓ ତହିଁର ତନି ିସ୍ତମ୍ଭ ଓ ତନି ିଚୁଙ୍ଗୀ ଥିଲା। 16 ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର
ସକଳ ପରଦା ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରେର ନମିିର୍ତ ଥିଲା। 17 ପୁଣ,ି ସ୍ତମ୍ଭର
ଚୁଙ୍ଗୀସବୁ ପିତ୍ତଳର ଥିଲା; ସ୍ତମ୍ଭର ଆଙୁ୍କଡ଼ା ଓ ବନ୍ଧନୀ ରୂପାର; ତହିଁର
ମୁଣ୍ଡାଳି େରୗପ୍ୟ-ମଣ୍ଡତି; ପୁଣ,ି ରୂପା-ବନ୍ଧନୀେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ସକଳ ସ୍ତମ୍ଭ
ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। 18 ଆଉ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ-ଦ୍ୱ ାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର,
ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରେର ଶିଳ୍ପକମର୍ବଶିିଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ପରଦା ତୁଲ୍ୟ ତାହା ଦୀଘର୍େର େକାଡ଼ଏି ହସ୍ତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥେର ପାଞ୍ଚ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ
ଥିଲା। 19 ପୁଣ,ି ତହିଁର ପିତ୍ତଳର ଚାରି ସ୍ତମ୍ଭ, ଚାରି ଚୁଙ୍ଗୀ, ରୂପାର ଆଙୁ୍କଡ଼ା
ଓ ତହିଁର ମୁଣ୍ଡାଳି େରୗପ୍ୟ-ମଣ୍ଡତି ଓ ବନ୍ଧନୀ ରୂପାର ଥିଲା। 20 ପୁଣ,ି
ଆବାସର ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର କଣ୍ଟାସବୁ ପିତ୍ତଳର ଥିଲା।

ଆବାସ ନମିେନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁ

21 େଲବୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ହାେରାଣ ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଈଥାମରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େମାଶାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆବାସର, ଅଥର୍ାତ୍,
ସାକ୍ଷ୍ୟରୂେପ ଆବାସର ଗଣନୀୟ ବସ୍ତୁ ସମୂହର ଏହ ିଗଣନା କରାଗଲା।
22 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର
ଯିହୁଦା ବଂଶଜାତ ହୂରର େପୗତ୍ର ଊରିର ପୁତ୍ର ବତ୍ସେଲଲ େସସବୁ ନମିର୍ାଣ
କରିଥିେଲ। 23 ଆଉ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍, ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରେର
ଶିଳ୍ପକାରୀ, େଖାଦକ ଓ ବଜି୍ଞ ତନୁ୍ତବାୟ ଦାନ୍ ବଂଶଜାତ ଅହୀଷାମକଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଅହଲୀୟାବ ସହକାରୀ ଥିେଲ। 24 ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣର ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟେର ଏହସିବୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଲାଗିଲା, ଅଥର୍ାତ୍, େନୖେବଦ୍ୟର; ସମସ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲାନୁସାେର ଊନତି୍ରଂଶ ତାଳନ୍ତ ସାତଶହ ତରିିଶ
େଶକଲ ଥିଲା। 25 ପୁଣ,ି ମଣ୍ଡଳୀର ଗଣତି େଲାକଙ୍କର ରୂପା ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର େଶକଲାନୁସାେର ଏକଶହ ତାଳନ୍ତ ଏକ ସହସ୍ର ସାତଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି
େଶକଲ ଥିଲା। 26 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗଣତି େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍,
େଯଉଁମାେନ ବଂିଶତ ିବଷର୍ ବୟସ୍କ ଅବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଥିେଲ, େସହି
ଛଅ ଲକ୍ଷ ତନି ିସହସ୍ର ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ
ନମିେନ୍ତ ଏକ ଏକ େବକା, ଅଥର୍ାତ୍, ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲାନୁସାେର ଅଦ୍ଧର୍
ଅଦ୍ଧର୍ େଶକଲ େଦବାକୁ େହାଇଥିଲା। 27 ଏଣୁ େସହ ିଏକଶହ ତାଳନ୍ତ
ରୂପାେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଓ ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ରର ଚୁଙ୍ଗୀ ଢ଼ଳାଗଲା; ଏକଶହ
ଚୁଙ୍ଗୀ ନମିେନ୍ତ ଏକଶହ ତାଳନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, ଏକ ଏକ ଚୁଙ୍ଗୀ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ଏକ ତାଳନ୍ତ ବ୍ୟୟ େହଲା। 28 ପୁଣ,ି େସହ ିଏକ ସହସ୍ର ସାତଶହ
ପଞ୍ଚସ୍ତରି େଶକଲ ରୂପାେର େସ ସ୍ତମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଆଙୁ୍କଡ଼ା ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ
ତହିଁର ମୁଣ୍ଡାଳି ମଣ୍ଡତି ଓ ବନ୍ଧନୀେର ସଂଯୁକ୍ତ କେଲ। 29 ପୁଣ,ି
େନୖେବଦ୍ୟର ପିତ୍ତଳ ସତୁରି ତାଳନ୍ତ ଦୁଇ ସହସ୍ର ଚାରିଶହ େଶକଲ ଥିଲା।
30 ଏଣୁ େସ ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରର ଚୁଙ୍ଗୀ, ପିତ୍ତଳର େବଦ,ି
ତହିଁର ପିତ୍ତଳର ଝାଞି୍ଜରୀ ଓ େବଦରି ସମସ୍ତ ପାତ୍ର, 31 ପୁଣ,ି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ଚୁଙ୍ଗୀ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱ ାରର ଚୁଙ୍ଗୀ, ଆବାସର ସମସ୍ତ େମଖ ଓ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର େମଖସକଳ ନମିର୍ାଣ କେଲ।

ଯାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନେର େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ସୁେଶାଭତି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ

କେଲ, ଆଉ ହାେରାଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 2 ପୁଣ,ି େସ
ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାରା, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା
ଏେଫାଦ-ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 3 ଅଥର୍ାତ୍, େସମାେନ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ପିଟାଇ ପାତଳ
ପତ୍ର କରି ଶିଳ୍ପ  କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର
ମଧ୍ୟେର ବୁଣବିା ପାଇଁ ତାହା କାଟ ିଜରୀ କେଲ। 4 େସମାେନ ପରସ୍ପର

ସଂଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧପଟ ିକେଲ; ତହିଁର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡେର ପରସ୍ପର େଯାଡ଼
ଦଆିଗଲା। 5 େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏେଫାଦର
ଉପରିସ୍ଥ େଯଉଁ ଚତିି୍ରତ ପଟୁକା ତହିଁର ଅଂଶ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ େସହି
କମର୍ାନୁସାେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାରା, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ େହଲା। 6 ଆହୁରି େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ-ପୁତ୍ରଗଣର
ନାମାନୁସାେର େଖାଦତି ମୁଦ୍ର ାନ୍ୟାୟ େଖାଦତି ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ାଧାରେର ଖଚତି ଦୁଇ
େଗାେମଦକ ମଣ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 7 ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଏେଫାଦର ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧପଟ ିଉପେର ଇସ୍ରାଏଲ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣାଥର୍କ ମଣି
ରୂେପ ତାହା ବସାଇେଲ। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଏେଫାଦର କମର୍ନ୍ୟାୟ
ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାରା, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା
ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପକାରର କମର୍େର ବୁକୁପଟା ନମିର୍ାଣ କେଲ। 9 ତାହା ଚତୁେଷ୍କାଣ
ଥିଲା, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାେନ େସହ ିବୁକୁପଟା େଦାହରା କରି ଏକ ଚାଖଣ୍ଡ
ଦୀଘର୍ ଓ ଏକ ଚାଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ଥ କେଲ। 10 ପୁଣ,ି ତାହା ଚାରି ଧାଡ ିମଣେିର
ଖଚତି କେଲ; ତହିଁର ପ୍ରଥମ ଧାଡେିର ଚୁଣ,ି ପୀତମଣ ିଓ ମରକତ,
11 ଦି୍ୱ ତୀୟ ଧାଡେିର ପଦ୍ମରାଗ, ନୀଳକାନ୍ତ ଓ ହୀରକ, 12 ତୃତୀୟ
ଧାଡେିର େପେରାଜ, ଯିସ୍ମ ଓ କଟାେହଳା, 13 ପୁଣ,ି ଚତୁଥର୍ ଧାଡେିର
େବୖଦୁଯର୍୍ୟ, େଗାେମଦକ ଓ ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତ ମଣ ିଥିଲା; ଏହସିବୁ ମଣି
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ାଧାରେର ବସାଗଲା। 14 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ-ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମାଙି୍କତ ଏହି
ସବୁ ମଣ ିେସମାନଙ୍କ ନାମାନୁସାେର ଦ୍ୱ ାଦଶ େହଲା ଓ ମୁଦ୍ର ାନ୍ୟାୟ ଏକ
ଏକ ମଣେିର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଂଶର ଏକ ଏକ ନାମ ରହଲିା। 15 ଏଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ବୁକୁପଟାେର ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାରା ମାଳା ତୁଲ୍ୟ େମାଡ଼ା ଜଞି୍ଜର
ନମିର୍ାଣ କେଲ। 16 ଦୁଇ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ାଧାରା ଓ ଦୁଇ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କଡ଼ା ନମିର୍ାଣ କରି
ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତେର େସହ ିଦୁଇ କଡ଼ା ଲଗାଇେଲ। 17 ଆଉ
ବୁକୁପଟାର ପ୍ରାନ୍ତସି୍ଥତ ଦୁଇ କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର େସହ ିଦୁଇ େମାଡ଼ା ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଜଞି୍ଜର
ଲଗାଇେଲ। 18 ପୁଣ,ି େମାଡ଼ା ଜଞି୍ଜରର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇ ଆଧାରେର ବନ୍ଦ
କରି ଏେଫାଦ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧପଟ ିଉପେର ରଖିେଲ। 19 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଦୁଇ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କଡ଼ା ନମିର୍ାଣ କରି ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତେର
ଏେଫାଦର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭତିର ଭାଗେର ରଖିେଲ। 20 େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କଡ଼ା କରି ଏେଫାଦର ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଧପଟ ିତେଳ ତହିଁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର
େଯାଡ଼ସ୍ଥାନେର ଏେଫାଦର ଚତିି୍ରତ ପଟୁକା ଉପେର ତାହା ରଖିେଲ।
21 ଆଉ ବୁକୁପଟା େଯପରି ଏେଫାଦର ଚତିି୍ରତ ପଟୁକା ଉପେର ଥାଇ
ଏେଫାଦରୁ ଖସ ିନ ପେଡ଼, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ବୁକୁପଟାକୁ ନଜି କଡ଼ାେର
ନୀଳ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ଏେଫାଦର କଡ଼ା ସହତି ବନ୍ଦ କରି ରଖିେଲ; େମାଶାଙ୍କ
ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହା କରାଗଲା। 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ ବୁଣା କମର୍େର ଏେଫାଦର
େଚାଗା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନୀଳ ବଣ୍ଣର୍ କେଲ। 23 େସହ ିେଚାଗାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର
ସାଞ୍ଜଆୁର ଗଳେଦଶନ୍ୟାୟ ଛଦି୍ର  ଥିଲା; ତାହା େଯପରି ଛଣି୍ଡ ିନ ଯାଏ,
ଏଥିପାଇଁ େସହ ିଗଳାର ଚାରି ପାଖେର ବୁଣା କମର୍ ଥିଲା। 24 ପୁଣ,ି
େସମାେନ େଚାଗାର ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ବଳା
ସୂତ୍ରେର ଡାଳିମ୍ୱ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 25 ଆଉ େସମାେନ ଡାଳିମ୍ୱ ମଧ୍ୟେର
ନମିର୍ଳ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଘଣି୍ଟ କରି େଚାଗା ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଆଡ଼େର ଡାଳିମ୍ୱର
ମେଧ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ରଖିେଲ; 26 ଅଥର୍ାତ୍, େସବାକରଣାଥର୍କ େଚାଗା ଅଞ୍ଚଳର
ଚାରିଆଡ଼େର ଏକ ଘଣି୍ଟ ଉତ୍ତାରୁ ଏକ ଡାଳିମ୍ୱ ଓ ଏକ ଘଣି୍ଟ ଉତ୍ତାରୁ ଏକ
ଡାଳିମ୍ୱ, ଏହରୂିେପ କେଲ। 27 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ନମିେନ୍ତ ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ତନୁ୍ତବାୟ ନମିିର୍ତ ଜାମା 28 ଓ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ନମିିର୍ତ
ପଗଡ,ି ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ନମିିର୍ତ ଶିେରାଭୂଷଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର
ନମିିର୍ତ ଶୁକ୍ଳ  ଜଙି୍ଘଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 29 ଆଉ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ, ନୀଳ,
ଧୂମ୍ର ଓ ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ସୂତ୍ରେର ସୂଚ ିକମର୍ ବଶିିଷ୍ଟ ଏକ କଟବିନ୍ଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ। 30 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େସମାେନ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ପବତି୍ର ମୁକୁଟର ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି େଖାଦତି
ମୁଦ୍ର ାନ୍ୟାୟ ତହିଁ ଉପେର “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର” ଏହା
େଲଖିେଲ। 31 ପୁଣ,ି ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ପାଗ ଉପେର ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ତାହା ନୀଳ
ସୂତ୍ରେର ବାନି୍ଧେଲ।
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ଆବାସର ସମସ୍ତ ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟର ସମାପି୍ତ

32 ଏହ ିପ୍ରକାେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁରୂପ ଆବାସର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ
େହଲା; ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା କେଲ, େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ ସମସ୍ତ କମର୍ କେଲ। 33 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ
େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ େସହ ିଆବାସ ଆଣେିଲ, ଅଥର୍ାତ୍, ତମ୍ୱୁ ଓ ତହିଁର ସକଳ
ପାତ୍ର, ଆଙୁ୍କଡ଼ା, ପଟା, ଅଗର୍ଳ, ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚୁଙ୍ଗୀ; 34 ପୁଣ,ି ରକ୍ତୀକୃତ
େମଷଚମର୍ ନମିିର୍ତ ଛାତ ଓ ଶିଶୁକଚମର୍ ନମିିର୍ତ ଛାତ ଓ ଆଚ୍ଛାଦନର ବେିଚ୍ଛଦ
ବସ୍ତ୍ର; 35 ସାକ୍ଷ୍ୟ ସନୁି୍ଦକ, ତହିଁର ସାଙ୍ଗୀ ଓ ପାପାଚ୍ଛାଦନ 36 େମଜ, ତହିଁର
ସକଳ ପାତ୍ର ଓ ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟ,ି 37 ନମିର୍ଳ ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ପ୍ରଦୀପ,
ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରଦୀପାବଳୀ ଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର ଓ ଦୀପାଥର୍କ େତୖଳ;
38 ଆଉ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ େବଦ,ି ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ, ଧୂପାଥର୍କ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଓ ତମ୍ୱୁଦ୍ୱ ାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର; 39 ପିତ୍ତଳର େବଦ ିଓ ତହିଁର ପିତ୍ତଳ-
ଝାଞି୍ଜରୀ, ତହିଁର ସାଙ୍ଗୀ ଓ ସକଳ ପାତ୍ର, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର
େବୖଠିକି; 40 ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପରଦା, ତହିଁର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚୁଙ୍ଗୀ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱ ାରର
ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର, ତହିଁର ରଜୁ୍ଜ ଓ େମଖ ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନମିେନ୍ତ ଆବାସର
କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସକଳ ପାତ୍ର; 41 ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େସବାକରଣାଥର୍କ
ସୁେଶାଭତି ବସ୍ତ୍ର, ଅଥର୍ାତ୍, ହାେରାଣ ଯାଜକର ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଯାଜକ କମର୍ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବସ୍ତ୍ର, 42 ଇତ୍ୟାଦ ିେଯଉଁ େଯଉଁ
କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ତାହାସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ  କେଲ। 43 ଏଥିେର େମାଶା େସହ ିସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କେଲ, ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ ସବୁ କରିଅଛନି୍ତ;
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସମାେନ େସହପିରି ସବୁ କରିଥିେଲ;
ତହିଁେର େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।

ଆବାସର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଅଭେିଷକ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଥମ
ମାସେର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଆବାସ ସ୍ଥାପନ
କରିବ।” 3 ପୁଣ,ି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସନୁି୍ଦକ ରଖି ବେିଚ୍ଛଦ

ବସ୍ତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇ େସହ ିସନୁି୍ଦକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। 4 ଏଉତ୍ତାେର େମଜ
ଭତିରକୁ ଆଣ ିତହିଁ ଉପରିସି୍ଥତ ଦ୍ର ବ୍ୟମାନ ଧାରାନୁସାେର ରଖିବ; ଆଉ
ଦୀପବୃକ୍ଷ ଭତିରକୁ ଆଣ ିତହିଁର ପ୍ରଦୀପ ସକଳ ଜାଳିବ। 5 ସାକ୍ଷ୍ୟ ସନୁି୍ଦକ
ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଧୂପେବଦ ିରଖିବ, ପୁଣ,ି ଆବାସ-ଦ୍ୱ ାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର
ଟଙ୍ଗାଇବ। 6 ଆଉ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଆବାସ ଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖେର େହାମେବଦି
ରଖିବ। 7 ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ େବଦ ିମଧ୍ୟେର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ରଖି ତହିଁେର
ଜଳ େଦବ। 8 ପୁଣ,ି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ
ଦ୍ୱ ାରେର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇବ। 9 ଏଉତ୍ତାେର ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ
େନଇ ଆବାସ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅଭେିଷକ କରି ତାହା ଓ ତହିଁର
ସକଳ ପାତ୍ର ପବତି୍ର କରିବ; ତହିଁେର ତାହା ପବତି୍ର େହବ। 10 ଆଉ,
ତୁେମ୍ଭ େହାମେବଦ ିଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର ଅଭେିଷକ କରି ପବତି୍ର କରିବ;
ତହିଁେର େସହ ିେବଦ ିମହାପବତି୍ର େହବ। 11 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର
ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି ଅଭେିଷକ କରି ପବତି୍ର କରିବ। 12 ଏଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ
ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆଣି
ଜଳେର ସ୍ନାନ କରାଇବ। 13 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯାଜକ କମର୍
କରିବା ନମିେନ୍ତ ହାେରାଣକୁ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇ ଅଭେିଷକ କରି
ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବ। 14 ଆଉ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଆଣ ିଜାମା ପିନ୍ଧାଇବ।

15 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ପିତାକୁ େଯରୂପ ଅଭେିଷକ କଲ, େସହରୂିପ
େସମାନଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ କରିବ, ତହିଁେର େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ କମର୍
କରିେବ; େସହ ିଅଭେିଷକ େସମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ
ଯାଜକତ୍ୱର ମୂଳ େହବ। 16 େମାଶା ଏହରୂିପ କେଲ; େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସମସ୍ତ କେଲ। 17 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଆବାସ
ସ୍ଥାପିତ େହଲା। 18 ପୁଣ,ି େମାଶା ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁର ଚୁଙ୍ଗୀ
େଦଇ ପଟା ବସାଇ ଅଗର୍ଳ ପ୍ରେବଶ କରାଇ ତହିଁର ସ୍ତମ୍ଭ ଠିଆ କେଲ।
19 ତହୁଁ େସ ଆବାସ ଉପେର ତମ୍ୱୁ ବସି୍ତାର କେଲ ଓ ତମ୍ୱୁ ଉପେର ଛାତ
େଦେଲ; 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ
ସାକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର େଘନ ିସନୁି୍ଦକ ଭତିେର ରଖିେଲ ଓ ସନୁି୍ଦକେର ସାଙ୍ଗୀ ଲଗାଇ
ସନୁି୍ଦକ ଉପେର ପାପାଚ୍ଛାଦନ ରଖିେଲ; 21 ପୁଣ,ି ଆବାସ ଭତିରକୁ ସନୁି୍ଦକ
ଆଣେିଲ ଓ ଆଚ୍ଛାଦନର ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସନୁି୍ଦକ ଆଚ୍ଛାଦନ
କେଲ। 22 ଏଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ
ଆବାସର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍େର ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ରର ବାହାେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର
େମଜ ରଖିେଲ; 23 ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଧାରାନୁସାେର ତହିଁ
ଉପେର ରୁଟ ିରଖିେଲ। 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମଜ ସମ୍ମୁଖେର ଆବାସର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁେର ଦୀପବୃକ୍ଷ ରଖିେଲ 25 ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଦୀପ
ଜାଳିେଲ। 26 ଆଉ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍-େବଦ ିରଖିେଲ 27 ଓ ତହିଁ
ଉପେର ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଜାଳିେଲ। 28 ପୁଣ,ି େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ ଆବାସ-ଦ୍ୱ ାରେର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇେଲ 29 ଓ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଆବାସ-ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର େହାମେବଦ ିରଖି ତହିଁ ଉପେର
େହାମବଳି ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 30 ଏଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ େବଦ ିମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର
ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ରଖି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନମିେନ୍ତ ଜଳ େଦେଲ।
31 ତହିଁେର େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ
ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କେଲ। 32 େଯେକୗଣସ ିସମୟେର େସମାେନ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ବା େବଦରି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ, େସହ ିସମୟେର
େସମାେନ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କେଲ। 33 ଏଉତ୍ତାେର େସ ଆବାସର ଓ େବଦରି
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱ ାରେର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର
ଟଙ୍ଗାଇେଲ, ଏହରୂିେପ େମାଶା େସହ ିକାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ

34 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମଘ େସହ ିସମାଗମ-ତମ୍ୱୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଆବାସକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। 35 ତହିଁେର େମାଶା
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ େମଘ ତହିଁ
ଉପେର ଅବସି୍ଥତ ିକରିଥିଲା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଆବାସକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍
କରିଥିଲା। 36 ପୁଣ,ି ଆବାସ-ଉପରୁ େଯେତେବେଳ େମଘ ନଆିଗଲା,
େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାେର ଅଗ୍ରସର
େହେଲ। 37 ମାତ୍ର େମଘ େଯେତେବେଳ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ନତି େହଲା ନାହିଁ,
େସେତେବେଳ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ନତି ନ େହବା ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଯାତ୍ରା କେଲ
ନାହିଁ। 38 କାରଣ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର େସମାନଙ୍କ
ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରାେର ଦନି େବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େମଘ ଓ ରାତି୍ରେର ଅଗି୍ନ
ଆବାସ ଉପେର ଅବସି୍ଥତ ିକଲା।
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େଲବୀୟ ପୁସ୍ତକ

େହାମବଳିର ନୟିମ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁରୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ,
2 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େତେବ

େସ େଗାରୁ ଅବା େମଷ ପଲରୁ ଆପଣା ବଳି ଆଣ ିଉତ୍ସଗର୍ କରୁ।
3 େସ ଯଦ ିେଗାଠରୁ (ଗାଈେଗାରୁ ପଲରୁ) େହାମାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍

କେର, େତେବ ନଖିୁନ୍ତ ପୁଂ ପଶୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆଣବି;
େଯପରି ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ। 4 ପୁଣ,ି େସ େହାମ
ବଳିର ମସ୍ତକେର ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିବ; ତହିଁେର େସହ ିବଳି ତାହାର
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ରୂେପ ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ। 5 ତହୁଁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସହି
େଗାବତ୍ସକୁ ବଧ କରିବ; ଆଉ, ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣ ତାହାର ରକ୍ତ
େନଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ସମୀପସ୍ଥ େବଦ ିଉପର ଚାରିଆେଡ଼ ଛଞି୍ଚେିବ।
6 ପୁଣ ିେସ େସହ ିେହାମବଳିର ଚମର୍ କାଢ଼ ିତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ।
7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହାେରାଣ ଯାଜକର ପୁତ୍ରଗଣ େସହ ିେବଦ ିଉପେର ଅଗି୍ନ
ରଖିେବ ଓ ଅଗି୍ନ ଉପେର କାଷ୍ଠ ସଜାଇେବ। 8 ପୁଣ ିହାେରାଣର ପୁତ୍ର
ଯାଜକମାେନ େବଦ ିଉପରିସ୍ଥ ଅଗି୍ନ ଓ କାଷ୍ଠ ଉପେର େସହ ିପଶୁର
ଖଣ୍ଡସକଳ, ମସ୍ତକ ଓ େମଦ ସଜାଇ ରଖିେବ। 9 ମାତ୍ର େସ ତାହାର ଅନ୍ତ
ଓ ପାଦ ଜଳେର େଧୗତ କରିବ; ତହୁଁ ଯାଜକ େବଦ ିଉପେର ତାହାସବୁ
ଦଗ୍ଧ କରିବ, ତାହା େହାମବଳି, ଅଥର୍ାତ୍, ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର େହବ।

10 ଆଉ ଯଦ ିେସ େମଷ କି ଛାଗପଲରୁ େହାମ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେର,
11 େତେବ େସ ନଖିୁନ୍ତ ପୁଂ ପଶୁ େଘନ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯଜ୍ଞେବଦରି
ଉତ୍ତର ଦଗିେର ବଧ କରିବ; ପୁଣ ିହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣ େବଦରି
ଉପର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତାହାର ରକ୍ତ ଛଞି୍ଚେିବ। 12 ଆଉ େସ ତାହାର ମସ୍ତକ
ଓ େମଦ ସହତି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ; ତହିଁେର ଯାଜକ େବଦ ିଉପରିସ୍ଥ
ଅଗି୍ନ ଓ କାଷ୍ଠ ଉପେର ତାହା ସଜାଇ ରଖିବ। 13 ମାତ୍ର େସ ତାହାର ଅନ୍ତ
ଓ ପାଦ ଜଳେର େଧୗତ କରିବ; ତହୁଁ ଯାଜକ େସହ ିସମସ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରି
େବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ, ତାହା େହାମବଳି, ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର େହବ।

14 ଆଉ ଯଦ ିେସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େହାମ
ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େତେବ କେପାତ ଅବା ପାରାଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା େନବ।
15 ତହୁଁ ଯାଜକ ତାହା େବଦ ିନକିଟକୁ ଆଣ ିତାହାର ମସ୍ତକ େମାଡ଼ ିତାକୁ
େବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ; ଆଉ ତାହାର ରକ୍ତ େବଦ ିପାଶ୍ୱର୍େର ନଗିାଡ଼ବି।
16 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ତାହାର ମଳ ସହତି ଗଳା ଥଳୀ େଘନ ିେବଦରି
ପୂବର୍ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଭସ୍ମ ସ୍ଥାନେର ନେିକ୍ଷପ କରିବ। 17 ଆଉ, ପକ୍ଷମୂଳ ଚରିିବ,
ମାତ୍ର ଦି୍ୱ ଖଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣ ିଯାଜକ େବଦ ିଉପରିସ୍ଥ ଅଗି୍ନ ଓ କାଷ୍ଠ
ଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ, ତହିଁେର ତାହା େହାମବଳି, ଅଥର୍ାତ୍, ତୁଷି୍ଟଜନକ
ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର େହବ।

ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ନୟିମ

ଆଉ, େକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଆଣେିଲ, ସରୁ ମଇଦା ତାହାର େନୖେବଦ୍ୟ େହବ; ପୁଣ ିେସ ତହିଁ
ଉପେର େତୖଳ ଢ଼ାଳି କୁନୁ୍ଦରୁ େଦବ; 2 ପୁଣ ିତାହା ହାେରାଣର

ପୁତ୍ର ଯାଜକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବି; ତହିଁେର ଯାଜକ ତହିଁରୁ ମୁଠାଏ ସରୁ
ମଇଦା ଓ କିଛ ିେତୖଳ ଓ ସମସ୍ତ କୁନୁ୍ଦରୁ େନବ; ପୁଣ ିଯାଜକ ସ୍ମରଣାଥର୍କ
ଅଂଶ ରୂେପ ତାହା େବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ; ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର େହବ। 3 ଏହି

ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ହାେରାଣର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର
େହବ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ମଧ୍ୟେର ତାହା ମହାପବତି୍ର।

4 ଆଉ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ତନୁ୍ଦରେର ରନ୍ଧନ
େହାଇଥିବା ଦ୍ର ବ୍ୟ ଦଅି, େତେବ ତାହା େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ଓ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ସରୁ
ମଇଦାର ପିଠା ଅବା େତୖଳାକ୍ତ ସରୁ ଚକୁଳି େହବ। 5 ଆଉ ଯଦି
ପଲମେର ଭଜା ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ହୁଏ, େତେବ ତାହା େତୖଳ
ମିଶି୍ରତ ଓ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ସରୁ ମଇଦାର ପିଠା େହବ। 6 ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ କରି ତହିଁ ଉପେର େତୖଳ ଢ଼ାଳିବ; ତାହା ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ। 7 ଆଉ
ଯଦ ିକେରଇେର ରନ୍ଧନ େହାଇଥିବା ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ହୁଏ,
େତେବ ତାହା େତୖଳେର ରନ୍ଧନ େହାଇଥିବା ସରୁ ମଇଦାର େହବ।

8 ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ
ଆଣବି; ଆଉ ତାହା ଯାଜକକୁ େଦବ, ତହୁଁ େସ େବଦ ିନକିଟକୁ ଆଣବି।
9 ପୁଣ,ି ଯାଜକ େସହ ିଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟରୁ ସ୍ମରଣାଥର୍କ ଅଂଶ େନଇ େବଦି
ଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ; ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ
ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର େହବ। 10 ପୁଣ ିେସହ ିଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର
ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ହାେରାଣର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର େହବ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ମଧ୍ୟେର ତାହା ମହାପବତି୍ର।

11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯେକୗଣସ ିଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ତାହା ତାଡ଼ଯିୁକ୍ତ େହବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ରୂେପ ତାଡ଼ ିକି ମଧୁ ଦଗ୍ଧ
କରିବ ନାହିଁ। 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ତାହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ମାତ୍ର ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍
ତାହା େବଦ ିଉପରକୁ ଆସବି ନାହିଁ। 13 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲବଣାକ୍ତ କରିବ; କଦାପି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମସୂଚକ ଲବଣରହତି େହବାକୁ
େଦବ ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ସହତି ଲବଣ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
14 ପୁଣ ିଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଫଳର େନୖେବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କର, େତେବ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର େନୖେବଦ୍ୟ
ରୂେପ ଅଗି୍ନେର ଭଜା ଶିଷା, ଅଥର୍ାତ୍, ମଦ୍ଦିର୍ତ େକାମଳ ଶିଷା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
15 ପୁଣ ିତହିଁ ଉପେର େତୖଳ େଦବ ଓ କୁନୁ୍ଦରୁ ରଖିବ; ତାହା ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ। 16 ତହୁଁ ଯାଜକ ତହିଁର ସ୍ମରଣାଥର୍କ ଅଂଶ ରୂେପ କିଛ ିମଦ୍ଦିର୍ତ
ଶସ୍ୟ, କିଛ ିେତୖଳ ଓ ସମସ୍ତ କୁନୁ୍ଦରୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ; ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର।

ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନର ନୟିମ

ଆଉ, େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତର ଉପହାର ଯଦ ିମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ
ହୁଏ; ଯଦ ିେସ ପଲରୁ ଅଣ୍ଡରିା କି ମାଈ େଗାରୁ ଦଏି, େତେବ
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ନଖିୁନ୍ତ ପଶୁ ଆଣବି। 2 ପୁଣ,ି େସ

ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଆପଣା ବଳିର ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ ରଖି ତାକୁ
ବଧ କରିବ; ତହୁଁ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣ ତାହାର ରକ୍ତ େବଦି
ଉପେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଛଞି୍ଚେିବ। 3 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େସହ ିମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଅନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦକ େମଦ, ଅନ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ େମଦ, 4 ଦୁଇ ଗଦୁର୍ା, ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ
ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ େମଦ, ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତପ୍ଲାବକ, ଗଦୁର୍ା ସହତି େନବ।
5 ତହୁଁ ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣ େବଦ ିଉପରିସ୍ଥ ଅଗି୍ନ, କାଷ୍ଠ ଓ େହାମଦ୍ରବ୍ୟ
ଉପେର ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିେବ; ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ
ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର େହବ।
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6 ଆଉ, ଯଦ ିେକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େମଷାଦପିଲରୁ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ କେର, େତେବ େସ ନଖିୁନ୍ତ ଅଣ୍ଡରିା କି ମାଈ ପଶୁ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 7 ଯଦ ିେସ ଉପହାର ନମିେନ୍ତ େମଷବତ୍ସ ବଳିଦାନ କେର,
େତେବ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହା ଆଣବି; 8 ପୁଣ ିଆପଣା ବଳିର
ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ ରଖି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତହୁଁ
ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣ େବଦ ିଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ତାହାର ରକ୍ତ ଛଞି୍ଚେିବ।
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େସହ ିମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ଅଥର୍ାତ୍, ତହିଁର େମଦ, ସମସ୍ତ େମଦମୟ
ଲାଙୁ୍ଗଳ େମରୁଦଣ୍ଡ ନକିଟରୁ େନବ, ଅନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦକ େମଦ, ଅନ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ
ସମସ୍ତ େମଦ, 10 ଦୁଇ ଗଦୁର୍ା, ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ େମଦ ଓ ଯକୃତର
ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତପ୍ଲାବକ, ଗଦୁର୍ା ସହତି େନବ। 11 ତହୁଁ ଯାଜକ ତାହା େବଦି
ଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ; ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର
ରୂପ େଭାଜନ।

12 ଆଉ, େକହ ିଯଦ ିଛାଗଳ ବଳିଦାନ କେର, େତେବ େସ ତାହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆଣବି, 13 ପୁଣ,ି ଆପଣା ବଳିର ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ ରଖି
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର ତାକୁ ବଧ କରିବ; ତହୁଁ ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣ
େବଦ ିଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ତାହାର ରକ୍ତ ଛଞି୍ଚେିବ। 14 ଆଉ, େସ ତହିଁରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ଅଥର୍ାତ୍, ଅନ୍ତ
ଆଚ୍ଛାଦକ େମଦ, ଅନ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ େମଦ, 15 ଦୁଇ ଗଦୁର୍ା, ତାହାର
ଉପରିସ୍ଥ ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ େମଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତପ୍ଲାବକ, ଗଦୁର୍ା ସହତି
େନବ। 16 ତହୁଁ ଯାଜକ େବଦ ିଉପେର ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ; ତାହା
ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ରୂପ େଭାଜନ; ସମସ୍ତ େମଦ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର। 17 ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ସମସ୍ତ ଗହୃେର
ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି; ତୁେମ୍ଭମାେନ େମଦ ଓ ରକ୍ତ, କିଛ ିେଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ।”

ପାପ େମାଚନ ବଳିଦାନର ନୟିମ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଯାହା ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛନି୍ତ , ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକମର୍

କରି ଭୁଲବଶତଃ ପାପ କେର; 3 ବେିଶଷତଃ ଅଭଷିିକ୍ତ ଯାଜକ ଯଦି
େଲାକମାନଙ୍କର େଦାଷଜନକ ପାପ କେର; େତେବ େସ ଆପଣା କୃତ ପାପ
ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନଖିୁନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ ପାପାଥର୍କ ବଳି
ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 4 ପୁଣ ିେସ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର େସହ ିେଗାବତ୍ସ ଆଣ ିତାହା ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ ରଖି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାକୁ ବଧ କରିବ। 5 ଆଉ, ଅଭଷିିକ୍ତ ଯାଜକ େସହି
େଗାବତ୍ସର ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣବି। 6 ପୁଣ,ି
ଯାଜକ େସହ ିରକ୍ତେର ଆପଣା ଅଙୁ୍ଗଳି ଡୁବାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ଆଗେର ସାତ ଥର ଛଞି୍ଚବି। 7 ଆଉ, ଯାଜକ େସହି
ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପେବଦରି ଶୃଙ୍ଗେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦବ; ତହୁଁ େଗାବତ୍ସର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ େନଇ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାରସି୍ଥତ େହାମେବଦ ିମୂଳେର ଢ଼ାଳିବ। 8 ଆଉ,
ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂପ େଗାବତ୍ସର ସମସ୍ତ େମଦ, ଅଥର୍ାତ୍, ଅନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦକ
େମଦ, ଅନ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ େମଦ, 9 ଦୁଇ ଗଦୁର୍ା, ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ
େମଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତପ୍ଲାବକ, ଗଦୁର୍ା ସହତି େନବ।
10 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର େଗାରୁ େହେଲ େଯରୂପ କରିବାକୁ ହୁଏ, େସରୂପ
କରିବ; ପୁଣ ିଯାଜକ େହାମେବଦ ିଉପେର ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ। 11 ଆଉ,
େସହ ିେଗାବତ୍ସର ଚମର୍, ସମସ୍ତ ମାଂସ, ମସ୍ତକ, ପାଦ, ଅନ୍ତ ଓ େଗାମୟ,
12 ସବର୍ସେମତ େଗାବତ୍ସକୁ େନଇ ଛାଉଣ ିବାହାେର ଶୁଚ ିସ୍ଥାନେର,
ଅଥର୍ାତ୍, ଭସ୍ମ ନେିକ୍ଷପ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣ ିକାଷ୍ଠ ଉପେର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ;
ଭସ୍ମ ନେିକ୍ଷପ ସ୍ଥାନେର ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ େହବ।

13 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦ ିଭୁଲବଶତଃ ପାପ କରନି୍ତ ଓ
ତାହା ସମାଜର ଦୃଷି୍ଟେର ଅେଗାଚର ହୁଏ, ଆଉ ଯାହା ନ କରିବାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େସମାେନ ଯଦ ିେକୗଣସ ିକମର୍
କରି େଦାଷୀ ହୁଅନି୍ତ; 14 େତେବ େସମାନଙ୍କ କୃତ େସହ ିପାପ
ଜଣାପଡ଼େିଲ, ସମାଜ ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ,
ପୁଣ ିସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ତାହା ଆଣେିବ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମଣ୍ଡଳୀର

ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିେଗାବତ୍ସ ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ
ରଖିେବ; ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିେଗାବତ୍ସ ବଧ କରାଯିବ।
16 ଆଉ, ଅଭଷିିକ୍ତ ଯାଜକ େସହ ିେଗାବତ୍ସର ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣବି। 17 ପୁଣ,ି ଯାଜକ େସହ ିରକ୍ତେର ଆପଣା
ଅଙୁ୍ଗଳି ଡୁବାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ଆଗେର ସାତ ଥର
ଛଞି୍ଚବି। 18 ପୁଣ ିେସହ ିରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େବଦରି ଶୃଙ୍ଗ ଉପେର େଦବ, ଆଉ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
ଦ୍ୱ ାର ସମୀପସ୍ଥ େହାମେବଦ ିମୂଳେର ତାହାର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଢ଼ାଳିବ।
19 ପୁଣ,ି ବଳିରୁ ସମସ୍ତ େମଦ େନଇ େବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ।
20 ପୁଣ,ି େସ େସହ ିପାପାଥର୍କ ବଳିର େଗାବତ୍ସକୁ େଯରୂପ କଲା, ଏହାକୁ
ହିଁ େସରୂପ କରିବ; ଏହରୂିେପ ଯାଜକ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କରିବ, ତହିଁେର େସମାେନ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ େହେବ। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ
େଗାବତ୍ସକୁ ଛାଉଣରି ବାହାେର େନଇ ପ୍ରଥମ େଗାବତ୍ସ ତୁଲ୍ୟ ତାକୁ ଦଗ୍ଧ
କରିବ; ତାହା ସମାଜର ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ।

22 ଆଉ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାପ କେର ଓ ଯାହା ନ କରିବାକୁ
ତାହାର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , େସସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସ ିଏକ କମର୍ ଭୁଲବଶତଃ କରି େଦାଷୀ ହୁଏ; 23 େତେବ େସ େଯଉଁ
ବଷିୟେର ପାପ କରିଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିପାପ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଗେଲ,
େସ ଏକ ନଖିୁନ୍ତ ପୁଂ ଛାଗ ଉପହାର ଆଣବି। 24 ପୁଣ,ି େସ େସହ ିଛାଗର
ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ ରଖି େହାମବଳି ବଧ କରିବା ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ତାକୁ ବଧ କରିବ; ତାହା ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ। 25 ତହୁଁ ଯାଜକ
ଆପଣା ଅଙୁ୍ଗଳିେର େସହ ିପାପାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ
େହାମେବଦରି ଶୃଙ୍ଗ ଉପେର େଦବ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ େହାମେବଦି
ମୂଳେର ଢ଼ାଳିବ। 26 ପୁଣ ିମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନର େମଦ ତୁଲ୍ୟ ତାହାର
ସକଳ େମଦ େନଇ େବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ; ଏହରୂିେପ ଯାଜକ
ତାହାର ପାପେମାଚନାଥର୍କ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ, ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ
େହବ।

27 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , ତହିଁରୁ
େକୗଣସ ିକମର୍ କରିବାେର ଯଦ ିସାଧାରଣ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀ
ଭୁଲବଶତଃ ପାପ କରି େଦାଷୀ ହୁଏ 28 ଓ େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛ,ି
ତାହାର େସହ ିପାପ ଯଦ ିତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ, େତେବ େସ େଯଉଁ
ପାପ କରିଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିପାପ ନମିେନ୍ତ ଏକ ନଖିୁନ୍ତ ଛାଗୀ ଉପହାର
ଆଣବି। 29 ପୁଣ ିେସ େସହ ିପାପାଥର୍କ ବଳିର ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ ରଖି
େହାମବଳି ବଧ କରିବା ସ୍ଥାନେର େସହ ିପାପାଥର୍କ ବଳି ବଧ କରିବ।
30 ତହୁଁ ଯାଜକ ଅଙୁ୍ଗଳିେର ତାହାର ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ େହାମେବଦରି
ଶୃଙ୍ଗ ଉପେର େଦବ, ଆଉ ତାହାର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ େହାମେବଦ ିମୂଳେର
ଢ଼ାଳିବ। 31 ପୁଣ,ି ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିରୁ ନଆିଯାଇଥିବା େମଦ ତୁଲ୍ୟ ଏହାର
ସକଳ େମଦ େନବ; ତହୁଁ ଯାଜକ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େବଦ ିଉପେର ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ; ଏହରୂିେପ ଯାଜକ ତାହା
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ, ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ େହବ।

32 ମାତ୍ର ଯଦ ିେସ ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ େମଷବତ୍ସା ଆେଣ,
େତେବ ନଖିୁନ୍ତ େମଷବତ୍ସା ଆଣବି। 33 ପୁଣ ିେସହ ିପାପାଥର୍କ ବଳିର
ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ ରଖି େହାମବଳି ବଧ କରିବା ସ୍ଥାନେର ପାପାଥର୍କ ବଳିକୁ
ବଧ କରିବ। 34 ତହୁଁ ଯାଜକ ଅଙୁ୍ଗଳିେର େସହ ିପାପାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତରୁ
କିଛ ିେନଇ େହାମେବଦରି ଶୃଙ୍ଗ ଉପେର େଦବ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ
େହାମେବଦ ିମୂଳେର ଢ଼ାଳିବ। 35 ଆଉ, ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର
େମଷବତ୍ସଠାରୁ ନଆିଯାଇଥିବା େମଦ ତୁଲ୍ୟ ଏହାର ସକଳ େମଦ େନବ,
ପୁଣ ିଯାଜକ େବଦେିର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉପେର ତାହା ଦଗ୍ଧ
କରିବ; ଏହରୂିେପ େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛ,ି େସହ ିପାପ ସକାଶୁ ଯାଜକ
ତାହା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ, ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ େହବ।”

“ଆଉ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ସାକ୍ଷୀ େହାଇ ଶପଥ କରାଇବାର
କଥା ଶୁଣେିଲ େହଁ, ଯାହା େସ େଦଖିଅଛ ିବା ଜାଣଅିଛ,ି ତାହା
ପ୍ରକାଶ ନ କରି ପାପ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ଅପରାଧ

େବାହବି। 2 ଅବା ଯଦ ିେକହ ିେକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍, ଅଶୁଚି
ପଶୁର ଶବ, କି ଅଶୁଚ ିେଗାେମଷାଦରି ଶବ, କି ଅଶୁଚ ିଉେରାଗାମୀ
ପ୍ରାଣୀର ଶବ ସ୍ପଶର୍ କେର, ପୁଣ ିତାହା ତାହାଠାରୁ ଗପୁ୍ତ ଥାଏ ଓ େସ ଅଶୁଚି
ହୁଏ, େତେବ େସ େଦାଷୀ େହବ। 3 କିଅବା ଯଦ ିେସ ମନୁଷ୍ୟର
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ଅଶୁଚକିାରୀ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟ ଅଶୁଚ ିହୁଏ, ଏପରି
କିଛ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ସ୍ପଶର୍ କେର, ପୁଣ ିତାହା ତାହାଠାରୁ ଗପୁ୍ତ ଥାଏ, େତେବ େସ
ତାହା ଜ୍ଞାତ େହେଲ େଦାଷୀ େହବ।

4 ଅଥବା େକହ ିଯଦ ିମନ୍ଦ କରିବାକୁ କି ଭଲ କରିବାକୁ ବଚିାରହୀନତା
ପୂବର୍କ ଶପଥ କେର, ମନୁଷ୍ୟ େଯେକୗଣସ ିବଷିୟେର ଶପଥପୂବର୍କ
ବଚିାରହୀନତା କେର, ପୁଣ ିତାହା ତାହାଠାରୁ ଗପୁ୍ତ ଥାଏ; େତେବ େସ
ତାହା ଜ୍ଞାତ େହେଲ, ଉକ୍ତ େକୗଣସ ିଏକ ବଷିୟେର େଦାଷୀ େହବ।
5 ପୁଣ ିଉକ୍ତ େକୗଣସ ିଏକ ବଷିୟେର େସ େଦାଷୀ େହେଲ, ଆପଣାର
େସହ ିକୃତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତାହାର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ। 6 ତହୁଁ େସ େଯଉଁ
ପାପ କରିଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିପାପ ନମିେନ୍ତ ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ରୂେପ
ପଲରୁ େମଷବତ୍ସା କି ଛାଗବତ୍ସା େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ େଦାଷାଥର୍କ
ବଳି ଆଣବି; ପୁଣ ିଯାଜକ ତାହାର ପାପ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ।

7 ଆଉ, ଯଦ ିେସ େମଷବତ୍ସା ଆଣବିାକୁ ଅସମଥର୍ ହୁଏ, େତେବ େସ
ଆପଣା କୃତ ପାପ ନମିେନ୍ତ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଦୁଇ କେପାତ ବା ଦୁଇ
ପାରାଛୁଆ ଆଣ ିତହିଁରୁ େଗାଟଏିକୁ ପାପ ନମିେନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି େହାମ
ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 8 ପୁଣ ିେସ ଯାଜକ
ନକିଟକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣବି, ତହୁଁ ଯାଜକ ପ୍ରଥେମ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରି ତାହାର େବକରୁ ମୁଣ୍ଡ େମାଡ଼ବି, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ।
9 ତହୁଁ େସ ପାପାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ େବଦ ିପାଶ୍ୱର୍େର ଛଞି୍ଚବି,
ପୁଣ ିଅବଶିଷ୍ଟ ତାହାର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ େହାମେବଦ ିମୂଳେର ଢ଼ାଳିବ; ତାହା
ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ। 10 ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ େସ ବଧିି ଅନୁସାେର ଅନ୍ୟଟକୁି
େହାମାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ଏହରୂିେପ େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛ,ି
ତାହାର େସହ ିପାପ ନମିେନ୍ତ ଯାଜକ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ; ତହିଁେର େସ
କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ େହବ।

11 ମାତ୍ର େସ ଯଦ ିଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ ଆଣବିାକୁ
ଅସମଥର୍ ହୁଏ, େତେବ େସ ଆପଣା କୃତ ପାପ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାର ଉପହାର
ରୂେପ ପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ପାଇଁ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦା ଆଣବି;
େସ ତହିଁ ଉପେର େତୖଳ େଦବ ନାହିଁ, କି କୁନୁ୍ଦରୁ ରଖିବ ନାହିଁ; କାରଣ
ତାହା ପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ। 12 ତହୁଁ େସ ତାହା ଯାଜକ ନକିଟକୁ
ଆଣେିଲ, ଯାଜକ ତହିଁର ସ୍ମରଣାଥର୍କ ଅଂଶ ରୂେପ ତହିଁରୁ ଏକ ମୁଷି୍ଟ େନଇ
େବଦେିର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉପେର ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ; ଏହା
ପାପାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ। 13 ଏହରୂିେପ ଉକ୍ତ େକୗଣସ ିବଷିୟେର େସ େଯଉଁ
ପାପ କରିଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିପାପ ସକାଶୁ ତାହା ନମିେନ୍ତ ଯାଜକ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ, ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ େହବ; ଆଉ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଯାଜକର େହବ।”

େଦାଷାଥର୍କ ବଳିଦାନର ନୟିମ

14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 15 “େକହ ିଯଦ ିସତ୍ୟ-
ଲଙ୍ଘନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ବଷିୟେର ଭୁଲବଶତଃ ପାପ କେର,
େତେବ େସ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ପରିମାଣର
ରୂପା େଦଇ ପଲରୁ ଏକ ନଖିୁନ୍ତ େମଷ ଆଣ ିେଦାଷାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 16 ପୁଣ ିପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ବଷିୟେର
େସ େଯଉଁ ତ୍ରୁ ଟ ିକରିଅଛ,ି ତହିଁର ପରିେଶାଧ କରିବ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ
ପଞ୍ଚମାଂଶର ଏକାଂଶ ମଧ୍ୟ ଯାଜକକୁ େଦବ, ତହୁଁ ଯାଜକ େଦାଷାଥର୍କ େମଷ
ବଳି ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ, ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ
େହବ।

17 ଆଉ, ଯାହା ନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , ଯଦି
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକମର୍ କରି ପାପ କେର; ଯଦ୍ୟପି େସ
ତାହା ଜାଣ ିନ ଥାଏ, ତଥାପି େସ େଦାଷୀ ଅେଟ, ପୁଣ ିଆପଣାର ଅପରାଧ
େବାହବି। 18 େସ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ପଲରୁ ଏକ ନଖିୁନ୍ତ
େମଷ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣବି; ପୁଣ ିେଯଉଁ
ବଷିୟେର େସ ଭୁଲବଶତଃ ପାପ କଲା ଓ ତାହା ଜାଣଲିା ନାହିଁ, ଯାଜକ
ତହିଁ ସକାଶୁ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ, ତହିଁେର େସ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ େହବ।
19 ତାହା େଦାଷାଥର୍କ ବଳି, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ନତିାନ୍ତ େଦାଷୀ।”

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “େକହ ିଯଦ ିପାପ
କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କେର, ଅଥର୍ାତ୍, ଗଚ୍ଛତି
ବା ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ କିଅବା ଅପହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଷିୟେର ଆପଣା

ପ୍ରତବିାସୀ ସହତି ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କେର, ଅଥବା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ
ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କେର; 3 କିଅବା ହଜାଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇ ତଦ୍ବଷିୟେର ଅସତ୍ୟ
ବ୍ୟବହାର କେର ଓ ମିଥ୍ୟା କହ ିଶପଥ କେର; ଏହ ିପ୍ରକାର େଯେକୗଣସି
କମର୍େର ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କେର; 4 େତେବ େସ ପାପ କରି େଦାଷୀ େହେଲ,
ଯାହା େସ ଅପହରଣ ଦ୍ୱ ାରା େନଇଅଛ,ି ଅବା ଅନ୍ୟାୟେର ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇଅଛ,ି ଅବା େଯଉଁ ଗଚ୍ଛତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ତାହା ନକିଟେର ସମପିର୍ତ
େହାଇଅଛ,ି ଅବା େଯଉଁ ହଜାଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଅଛ,ି 5 ଅବା େଯେକୗଣସି
ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରିଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଫରାଇ େଦବ; ମଧ୍ୟ
େସ ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଓ ତହିଁ ସେଙ୍ଗ ତହିଁର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ େଫରାଇ
େଦବ; େସ େଦାଷୀ େବାଲ ିନଶିି୍ଚତ େହବା ଦନିେର େସହ ିଦ୍ର ବ୍ୟର ମାଲକିକୁ
ତାହା େଦବ। 6 ପୁଣ ିେସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାର େଦାଷାଥର୍କ
ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ପଲରୁ ଏକ ନଖିୁନ୍ତ
େମଷ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣବି। 7 ତହୁଁ ଯାଜକ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ତାହା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ, ତହିଁେର େସ
େଯେକୗଣସ ିକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େଦାଷୀ େହାଇଥାଏ, ତହିଁରୁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ େହବ।”

ଯାଜକ ଏବଂ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର ବଳିଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା

8 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 9 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଅି, େହାମବଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ;ି
େହାମଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାତି୍ର, ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େବଦରି ଅଗି୍ନସ୍ଥାନ ଉପେର
ରହବି, ପୁଣ ିେବଦରି ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ରହବି। 10 ପୁଣ ିଯାଜକ ଆପଣା
ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ଓ ଶରୀରେର ଶୁକ୍ଳ  ଜଙି୍ଘଆ ପିନି୍ଧବ; ଆଉ େସ େବଦ ିଉପେର
ଅଗି୍ନ ଦଗ୍ଧ େହାମବଳିର ଭସ୍ମ ଉଠାଇ େବଦ ିପାଶ୍ୱର୍େର ରଖିବ।
11 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣାର େସହ ିବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ
ଛାଉଣରି ବାହାେର େକୗଣସ ିଶୁଚ ିସ୍ଥାନକୁ େସହ ିଭସ୍ମ େନଇ ଯିବ।
12 ମାତ୍ର େବଦରି ଉପରିସ୍ଥ ଅଗି୍ନ ସବର୍ଦା ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ରହବି, ତାହା ଲଭିବି
ନାହିଁ; ଯାଜକ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରଭାତେର ତହିଁ ଉପେର କାଷ୍ଠ ଜାଳିବ; ପୁଣ ିେସ
ତହିଁ ଉପେର େହାମବଳି ସଜାଇ ରଖିବ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର େମଦ ତହିଁ
ଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। 13 େବଦ ିଉପେର ଅଗି୍ନ ସବର୍ଦା ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ରହବି,
ତାହା କଦାପି ଲଭିବି ନାହିଁ।

ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ

14 ଆଉ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ;ି ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣ େବଦି
ସମ୍ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହା ଆଣେିବ। 15 ତହୁଁ ଯାଜକ ଆପଣା
ମୁଷି୍ଟ ପୂଣ୍ଣର୍ କରି େସହ ିଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟରୁ କିଛ ିସରୁ ମଇଦା ଓ କିଛ ିେତୖଳ
ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ କୁନୁ୍ଦରୁ େନଇ ତହିଁର ସ୍ମରଣାଥର୍କ ଅଂଶ
ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ େବଦେିର ଦଗ୍ଧ
କରିବ। 16 ପୁଣ,ି ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ତହିଁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
େଭାଜନ କରିେବ; େକୗଣସ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ତାଡ଼ ିବନିା ତାହା େଭାଜନ
କରାଯିବ; େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ତାହା େଭାଜନ କରିେବ।
17 ତାଡ଼ ିସହତି ତାହା ରନ୍ଧନ େହବ ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଅଗି୍ନକୃତ
ଉପହାରରୁ େସମାନଙ୍କ ଅଂଶ ନମିେନ୍ତ ତାହା େଦଲୁ; ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ
େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ତୁଲ୍ୟ ତାହା ମହାପବତି୍ର। 18 ହାେରାଣର ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନକୃତ
ଉପହାରରୁ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା େହଉଛ ିପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର। େଯେକହ ିତାହା ସ୍ପଶର୍ କେର, େସ ପବତି୍ର େହବ।”

19 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 20 “ଅଭେିଷକ ଦନିେର
ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଉପହାର
ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ, ତାହା ଏହ;ି େସମାେନ ନତି୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦା େନଇ ଅେଦ୍ଧର୍କ ପ୍ରଭାତେର ଓ ଅେଦ୍ଧର୍କ
ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 21 ପଲମେର ଯାହା େତୖଳ ସହତି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଓଦା େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଭତିରକୁ ଆଣବି; ପୁଣ ିେସହି
ରନ୍ଧନ କରାଯାଇଥିବା ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ତୁଷି୍ଟଜନକ
ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଯ ତାହାର ପଦେର ଅଭଷିିକ୍ତ ଯାଜକ େହବ,
େସ ତାହା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ଏହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
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ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦଗ୍ଧ େହବ। 23 ଅଥର୍ାତ୍, ଯାଜକର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଦଗ୍ଧ େହବ; ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ।”

ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ

24 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 25 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ;ି େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର େହାମବଳି ବଧ କରାଯାଏ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ପାପାଥର୍କ ବଳି ବଧ କରାଯିବ; ତାହା ମହାପବତି୍ର। 26 େଯଉଁ ଯାଜକ
ପାପାେଥର୍ ତାହା ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େସ ତାହା େଭାଜନ କରିବ; ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣର େକୗଣସ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ।
27 େଯେକହ ିତହିଁର ମାଂସ ସ୍ପଶର୍ କେର, ତାହା ପବତି୍ର େହବ; ପୁଣ ିଯଦି
େକୗଣସ ିବସ୍ତ୍ରେର ତହିଁର ରକ୍ତର ଛଟିା ପେଡ଼; େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିରକ୍ତ
େସଚତି ବସ୍ତ୍ର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େଧୗତ କରିବ। 28 ମାତ୍ର େଯଉଁ ମୃତି୍ତକାର
ପାତ୍ରେର ତାହା ପାକ ହୁଏ, ତାହା ଭଙ୍ଗାଯିବ; ଯଦ ିପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରେର ତାହା
ପାକ ହୁଏ, େତେବ ତାହା ମଜାଯିବ ଓ ଜଳେର ପରିଷ୍କତୃ େହବ।
29 ଯାଜକଗଣ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ; ତାହା
ମହାପବତି୍ର। 30 ମାତ୍ର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େଯେକୗଣସ ିପାପାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଭତିରକୁ ଅଣାଯାଏ,
ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହବ।”

େଦାଷାଥର୍କ ବଳିଦାନ

“ଆଉ, େଦାଷାଥର୍କ ବଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ;ି ତାହା ମହାପବତି୍ର।
2 େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର େଲାକମାେନ େହାମବଳି ବଧ କରନି୍ତ , େସହି
ସ୍ଥାନେର େସମାେନ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ବଧ କରିେବ; ପୁଣ,ି ଯାଜକ

େବଦ ିଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ତାହାର ରକ୍ତ ଛଞି୍ଚବି। 3 ଆଉ, େସ ତାହାର
ସବୁ େମଦ, ଅଥର୍ାତ୍, େମଦମୟ ଲାଙୁ୍ଗଳ, ଅନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦକ େମଦ, ଦୁଇ ଗଦୁର୍ା
ଓ 4 ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ପାଶ୍ୱର୍ବତ୍ତର୍ୀ େମଦ, ଓ ଦୁଇ ଗଦୁର୍ା ସହତି ଯକୃତର
ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତପ୍ଲାବକ େନଇ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 5 ପୁଣ,ି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାରାେଥର୍ େବଦ ିଉପେର ତାହାସବୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ;
ଏହା େଦାଷାଥର୍କ ବଳି। 6 ଯାଜକଗଣ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ତାହା
େଭାଜନ କରିେବ; େକୗଣସ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ;
ତାହା ମହାପବତି୍ର।

7 େଯପରି ପାପାଥର୍କ ବଳି, େସପରି େଦାଷାଥର୍କ ବଳି; େଯଉଁ ଯାଜକ
ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କେର, ତାହା ତାହାରି େହବ; ଦୁଇଟରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ।
8 ପୁଣ ିଯାଜକ େଯଉଁ େଲାକର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେର, ତାହାର େସହି
ଉତ୍ସଗିର୍ତ େହାମବଳି ପଶୁର ଚମର୍ େସହ ିଯାଜକର ନଜି ପାଇଁ େହବ।
9 ପୁଣ,ି ତନୁ୍ଦରେର ବା କେରଇେର ଅବା ପଲମେର ରନ୍ଧନ େହାଇଥିବା
େଯେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ତାହା ସବୁ ଉତ୍ସଗର୍କାରୀ ଯାଜକର େହବ।
10 ମାତ୍ର େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ବା ଶୁଷ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ସବୁ ହାେରାଣଙ୍କର
ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କର ସମାନ ଅଂଶ େହବ।”

ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ଉପହାର ବଳି

11 “ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗିର୍ତ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ଉପହାର
ବଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ।ି 12 େକହ ିଯଦ ିପ୍ରଶଂସାଥର୍କ ବଳି ଆେଣ, େତେବ
େସ ପ୍ରଶଂସାଥର୍କ ବଳି ସହତି େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ପିଠା, େତୖଳେଲପିତ
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ଚକୁଳି ଓ ସରୁ ମଇଦାର େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ରନ୍ଧନ େହାଇଥିବା ପିଠା
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 13 ଆଉ, େସ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ପ୍ରଶଂସା ବଳି ସହତି ତାଡ଼ଯିୁକ୍ତ
ରୁଟରି ପିଠା େଦଇ ଆପଣା ଉପହାର ଆଣବି। 14 ତହୁଁ େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଉପହାରରୁ ଏକ ଏକ ପିଠା େନଇ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; େଯଉଁ ଯାଜକ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର
ରକ୍ତ ଛଞି୍ଚବି, ତାହା ତାହାରି େହବ। 15 ପୁଣ,ି ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ପ୍ରଶଂସା ବଳିର
ମାଂସ ତାହାର ଉତ୍ସଗର୍ ଦନିେର େଭାଜନ କରାଯିବ; େସ ପ୍ରାତଃକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତହିଁରୁ କିଛ ିରଖିବ ନାହିଁ।

16 ମାତ୍ର ଯଦ ିେସହ ିଉପହାର ବଳି ତାହାର ମାନତ ବା େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ
େନୖେବଦ୍ୟ ହୁଏ, େତେବ ତାହାର େସହ ିବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଦନିେର ତାହା
େଭାଜନ କରାଯିବ; ପୁଣ ିତହିଁରୁ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି, ତାହା ଆରଦନି

ପ୍ରାତଃକାଳେର େଭାଜନ କରାଯିବ। 17 ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଦନିେର ବଳିର
ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଂସ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ। 18 ଯଦ ିତୃତୀୟ ଦନିେର ତାହାର
େସହ ିମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ଉପହାର ବଳିରୁ କିଛମିାତ୍ର େଭାଜନ କରାଯାଏ, େତେବ
ତାହା ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁର ଉତ୍ସଗର୍କାରୀ ପକ୍ଷେର ତାହା
ଗଣାଯିବ ନାହିଁ; ତାହା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହବ, ପୁଣ ିେଯଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତାହା
େଭାଜନ କେର, େସ ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହବି। 19 ଆଉ, େସହ ିମାଂସ
େକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁେର ଲାଗିେଲ, ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ; ତାହା
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହବ। ଆଉ, େସହ ିଶୁଚ ିମାଂସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶୁଚ ିେଲାକ
େଭାଜନ କରିବ। 20 ମାତ୍ର େଯଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣା ଶରୀରେର ଅଶୁଚତିା
ଥାଉ ଥାଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର ମାଂସ େଭାଜନ
କେର, େସହ ିପ୍ରାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।
21 େଯେବ େକହ ିେକୗଣସ ିବସ୍ତୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ମନୁଷ୍ୟର ଅଶୁଚତିା, କି ଅଶୁଚି
ପଶୁ, କିଅବା େକୗଣସ ିଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ସ୍ପଶର୍ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର ମାଂସ େଭାଜନ କେର, େତେବ େସହି
େଭାଜନକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।”

22 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ 23 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାରୁର, କି େମଷର କି େଛଳିର େମଦ
େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 24 ପୁଣ ିସ୍ୱୟଂମୃତ ବା ପଶୁ ଦ୍ୱ ାରା ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ପଶୁର
େମଦ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟେର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାେର; ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସମିେତ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 25 କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ରୂେପ େଯଉଁ
ପଶୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ , ତାହାର େମଦ େଯେବ େକହ ିେଭାଜନ କେର; େତେବ
ତାହା େଭାଜନକାରୀ େସହ ିପ୍ରାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହବ। 26 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିବାସ ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକୗଣସ ିପକ୍ଷୀର କି ପଶୁର ରକ୍ତ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 27 େଯେକୗଣସି
ରକ୍ତ ଯିଏ େଭାଜନ କେର, େସ ଯିଏ େହଉ, େସହ ିପ୍ରାଣୀ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।”

28 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ,
29 “େଯେକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେର,
େସ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆପଣା େନୖେବଦ୍ୟ
ଆଣବି। 30 ତାହାର ନଜି ହସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ
ଉପହାର ଆଣବି; େସ ବକ୍ଷ ସହତି େମଦ ଆଣବି, ତହିଁେର େସହ ିବକ୍ଷ
େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େଦାଳାୟିତ େହବ।
31 ପୁଣ ିଯାଜକ େବଦ ିଉପେର େସହ ିେମଦ ଦଗ୍ଧ କରିବ, ମାତ୍ର ବକ୍ଷ
ହାେରାଣର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର େହବ। 32 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିରୁ ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂେପ
ଯାଜକକୁ େଦବ। 33 ହାେରାଣର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯେକହି
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତ ଓ େମଦ ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େସ ଆପଣା ଅଂଶ ରୂେପ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘ ପାଇବ। 34 େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିରୁ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟର ବକ୍ଷ ଓ
ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାରର ଜଙ୍ଘ େନଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର
ଅନନ୍ତକାଳୀନ େଦୟ ରୂେପ ହାେରାଣ ଯାଜକକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ
େଦଇଅଛୁ।”

35 େଯଉଁ ଦନି େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଯାଜକକମର୍ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ, େସହି
ଦନିଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହିଁ େସମାନଙ୍କର
ଅଭେିଷକ ଅଂଶ; 36 େସ େସମାନଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ କରିବା ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ ତାହା ଦତ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। ତାହା
େସମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ େଦୟ। 37 େହାମବଳି, ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ, ପାପାଥର୍କ ବଳି, େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ଓ ପଦନେିଯାଗାଥର୍କ; ପୁଣି
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା। 38 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଦନି ସୀନୟ
ପ୍ରାନ୍ତରସି୍ଥତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା
ଆପଣା ଉପହାର େଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, େସହ ିଦନି ସୀନୟ ପବର୍ତେର
େମାଶାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।
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ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପବତିି୍ରକରଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ
ଓ ତାହା ସହତି ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ, ଆଉ ବସ୍ତ୍ରସକଳ,
ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ, ପାପାଥର୍କ ବଳିର େଗାବତ୍ସ, ଦୁଇ େମଷ ଓ

ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି େଟାେକଇ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ନଅି। 3 ପୁଣ ିସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକତ୍ର କର।” 4 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା କେଲ; ତହିଁେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର
ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଏକତ୍ର େହେଲ। 5 ପୁଣ ିେମାଶା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହେିଲ, ଯାହା
କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିକଥା ଏହ।ି

6 ତହୁଁ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଆଣ ିଜଳେର ସ୍ନାନ
କରାଇେଲ। 7 ପୁଣ ିହାେରାଣଙୁ୍କ େପାଷାକ ପିନ୍ଧାଇେଲ ଓ କଟବିନ୍ଧନୀେର
ତାଙ୍କର କଟ ିବାନି୍ଧେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ େଚାଗା ପିନ୍ଧାଇେଲ ଓ ତହିଁ ଉପେର
ଏେଫାଦ େଦେଲ, ପୁଣ ିଏେଫାଦର ଚତିି୍ରତ ପଟୁକା ବାନି୍ଧ ତହିଁ ସେଙ୍ଗ
ଏେଫାଦକୁ ବାନି୍ଧେଲ। 8 ଆଉ, େସ ତାହା ଉପେର ବୁକୁପଟା େଦେଲ
ଆଉ, ବୁକୁପଟାେର ଊରୀମ୍ ଓ ତୁମ୍ମୀମ୍ ରଖିେଲ। 9 ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର
ମସ୍ତକେର ପଗଡ଼ ିରଖିେଲ; ପଗଡ଼ ିସମ୍ମୁଖେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ପତ୍ରର ପବତି୍ର ମୁକୁଟ
େଦେଲ; େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହା କେଲ।

10 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ େନଇ ଆବାସ ଓ ତହିଁ
ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅଭେିଷକ କରି ପବତି୍ର କେଲ। 11 ପୁଣ,ି େସ ତହିଁରୁ
କିଛ ିେନଇ େବଦ ିଉପେର ସାତ ଥର େସଚନ କେଲ; ଆଉ, େବଦ ିଓ
ତହିଁର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରକ୍ଷାଳନପାତ୍ର ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି ପବତି୍ର କରିବାକୁ
ଅଭେିଷକ କେଲ। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରିବା
ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକେର କିଛ ିଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ଢ଼ାଳି ତାଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ
କେଲ। 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଆଣି
େସମାନଙୁ୍କ େପାଷାକ ପିନ୍ଧାଇେଲ ଓ କଟବିନ୍ଧନୀେର େସମାନଙ୍କର କଟି
ବାନି୍ଧେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଶିେରାଭୂଷଣେର ଭୂଷିତ କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଏହା କେଲ।

14 ଆଉ, େସ ପାପାଥର୍କ ବଳିର େଗାବତ୍ସ ଆଣେିଲ; ପୁଣ ିହାେରାଣ ଓ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େସହ ିପାପାଥର୍କ ବଳିର େଗାବତ୍ସ ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ
ରଖିେଲ। 15 ତହୁଁ େସ ତାକୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣ ିେମାଶା ରକ୍ତ େନଇ ଅଙୁ୍ଗଳି
ଦ୍ୱ ାରା େବଦରି ଚାରିଆେଡ଼ ଶୃଙ୍ଗ ଉପେର େଦଇ େବଦକୁି ପବତି୍ର କେଲ;
ଆଉ, େବଦ ିମୂଳେର େସହ ିରକ୍ତ ଢ଼ାଳି େଦେଲ ଓ ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କରିବା ପାଇଁ ପବତି୍ର କେଲ। 16 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଅନ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ
ସମସ୍ତ େମଦ, ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତପ୍ଲାବକ, ଦୁଇ ଗଦୁର୍ା ଓ ତହିଁର େମଦ
େନଇ େବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କେଲ। 17 ମାତ୍ର େସହ ିେଗାବତ୍ସର ଚମର୍,
ମାଂସ ଓ େଗାମୟ େନଇ ଛାଉଣରି ବାହାେର ଦଗ୍ଧ କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଏହା କେଲ।

18 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େହାମାଥର୍କ େମଷ ଆଣେିଲ; ତହିଁେର ହାେରାଣ ଓ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େମଷର ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ ରଖିେଲ। 19 ତହୁଁ େସ ତାକୁ
ବଧ କେଲ, ପୁଣ ିେମାଶା େବଦ ିଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ରକ୍ତ େସଚନ କେଲ।
20 ଆଉ, େସ େମଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟେିଲ; ପୁଣ,ି େମାଶା ତାହାର
ମସ୍ତକ, ମାଂସଖଣ୍ଡସକଳ ଓ େମଦ ଦଗ୍ଧ କେଲ। 21 ଆଉ, େସ ତାହାର
ଅନ୍ତ ଓ ପାଦ ଜଳେର େଧୗତ କେଲ। ପୁଣ,ି େମାଶା େବଦ ିଉପେର େମଷ
ସେମତ ଦଗ୍ଧ କେଲ, ଏହା ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାଥର୍କ େହାମବଳି; ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େମାଶା ଏହା କେଲ।

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଅନ୍ୟ େମଷ, ଅଥର୍ାତ୍, ପଦନେିଯାଗାଥର୍କ େମଷ
ଆଣେିଲ, ତହିଁେର ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େମଷର ମସ୍ତକ ଉପେର
ହସ୍ତ ରଖିେଲ। 23 ଆଉ, େସ ତାକୁ ବଧ କେଲ; ତହୁଁ େମାଶା ତାହାର
କିଛ ିରକ୍ତ େନଇ ହାେରାଣଙ୍କର ଡାହାଣ କଣ୍ଣର୍ପ୍ରାନ୍ତେର ଓ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ
ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳି ଉପେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳି ଉପେର େଦେଲ।
24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଆଣେିଲ, ତହୁଁ େମାଶା
େସହ ିରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ େସମାନଙ୍କ ଡାହାଣ କଣ୍ଣର୍ପ୍ରାନ୍ତେର ଓ େସମାନଙ୍କ
ଡାହାଣ ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳି ଉପେର ଓ େସମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳି
ଉପେର େଦେଲ; ଆଉ େମାଶା େବଦ ିଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ରକ୍ତ େସଚନ
କେଲ। 25 ପୁଣ,ି େସ େମଦ, େମଦମୟ ଲାଙୁ୍ଗଳ, ଅନ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ସକଳ

େମଦ, ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତପ୍ଲାବକ, ଦୁଇ ଗଦୁର୍ା, ତହିଁର େମଦ ଓ ଡାହାଣ
ଜଙ୍ଘ େନେଲ; 26 ଆଉ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି
େଟାେକଇରୁ େଗାଟଏି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ପିଠା ଓ େତୖଳେଲପିତ ରନ୍ଧନ େହାଇଥିବା
ରୁଟରି େଗାଟଏି ପିଠା ଓ େଗାଟଏି ସରୁ ଚକୁଳି େନଇ େମଦ ଓ ଡାହାଣ
ଜଙ୍ଘ ଉପେର ରଖିେଲ; 27 ତହୁଁ େସ ହାେରାଣଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର ହସ୍ତେର େସହ ିସବୁ େଦଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ େଦାଳାଇେଲ। 28 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
େସହସିବୁ େନଇ େବଦସିି୍ଥତ େହାମବଳି ଉପେର ଦଗ୍ଧ କେଲ; ଏହସିବୁ
ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ପଦନେିଯାଗାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ; ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର। 29 ଆଉ, େମାଶା ବକ୍ଷ େନଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ େଦାଳାଇେଲ;
ପଦନେିଯାଗାଥର୍କ େମଷର ଏହ ିଅଂଶ େମାଶାଙ୍କର େହଲା; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଏହା କେଲ।

30 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳରୁ ଓ େବଦ ିଉପରିସ୍ଥ
ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ହାେରାଣଙ୍କ ଉପେର ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଉପେର, ପୁଣି
ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ଉପେର ଓ େସମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପେର
ତାହା େସଚନ କେଲ; ଆଉ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରସକଳକୁ ଓ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସକଳକୁ ପବତି୍ର କେଲ। 31 ତହୁଁ
େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ମାଂସ ରନ୍ଧନ କର; ଆଉ ‘ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ
ତାହା େଭାଜନ କରିେବ,’ ଆମ୍ଭର ଏହ ିଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସହ ିସ୍ଥାନେର ତାହା
ଓ ପଦନେିଯାଗାଥର୍କ େଟାେକଇେର ଥିବା ରୁଟ ିେଭାଜନ କର। 32 ପୁଣ,ି
ମାଂସ ଓ ରୁଟରୁି ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କରିବ। 33 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପଦନେିଯାଗ ଦନିର ସମାପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାରରୁ ବାହାରକୁ
ଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଦେର
ନଯିୁକ୍ତ କରିେବ। 34 େଯପରି ଆଜି କରାଯାଇଅଛ,ି େସପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ। 35 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ନ ମର, ଏଥିପାଇଁ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାରେର ଦବିାରାତ୍ର ରହବି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା
କରିବ। କାରଣ ଏହପିରି ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛୁ।” 36 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ
େସହସିବୁ କଥା ପାଳନ କେଲ।

ହାେରାଣଙ୍କ ବଳିଦାନ ଗହୃୀତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଡାକିେଲ, 2 ପୁଣ ିେସ
ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ନଖିୁନ୍ତ

ଏକ ବୃଷର ବତ୍ସ ଓ େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ନଖିୁନ୍ତ ଏକ େମଷ େନଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉତ୍ସଗର୍ କର। 3 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ
କହବି, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ବଳିଦାନାେଥର୍ ପାପାଥର୍କ ବଳି
ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ ଓ େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ ଏକ
େମଷବତ୍ସ େନବ, ଦୁେହଁ ଏକବଷର୍ୀୟ ଓ ନଖିୁନ୍ତ ଥିେବ, 4 ପୁଣ ିମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାରୁ ଓ ଏକ େମଷ, ପୁଣ ିେତୖଳମିଶି୍ରତ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ େନବ; େଯେହତୁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ
େଦଉଅଛନି୍ତ।’”

5 ତହୁଁ େମାଶା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କେଲ, ତାହା େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ
ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ, ପୁଣ ିସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଛାମୁେର ଠିଆ େହେଲ। 6 ଆଉ େମାଶା କହେିଲ, “ଏହ ିକଥା କରିବାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ଏହା କେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।” 7 ତହୁଁ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େବଦ ିନକିଟକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଆପଣାର ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ ଆପଣା େହାମ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କର, ପୁଣି
ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କର; ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ
େଲାକମାନଙ୍କର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରି େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କର।”
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8 ତହିଁେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ହାେରାଣ େବଦି
ନକିଟକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାପାଥର୍କ ବଳିର େଗାବତ୍ସ ବଧ କେଲ। 9 ତହୁଁ
ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ରକ୍ତ ଆଣେିଲ; ତହିଁେର େସ ଆପଣା
ଅଙୁ୍ଗଳି ରକ୍ତେର ଡୁବାଇ େବଦରି ଶୃଙ୍ଗ ଉପେର େଦେଲ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ରକ୍ତ
େବଦମିୂଳେର ଢ଼ାଳିେଲ; 10 ମାତ୍ର ପାପାଥର୍କ ବଳିର େମଦ, ଗଦୁର୍ା ଓ
ଯକୃତର ଅନ୍ତପ୍ଲାବକ େବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କେଲ। 11 ପୁଣ,ି ମାଂସ ଓ ଚମର୍
ଛାଉଣରି ବାହାେର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କେଲ।

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହାେରାଣ େହାମାଥର୍କ ବଳି ବଧ କେଲ; ପୁଣ ିତାହାଙ୍କର
ପୁତ୍ରଗଣ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ରକ୍ତ ଆଣେନ୍ତ, େସ େବଦ ିଉପେର ଚାରିଆେଡ଼
ତାହା େସଚନ କେଲ। 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟେର
େହାମବଳିର ଖଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ସହତି ମସ୍ତକ ସମପର୍ଣ କେଲ; ତହିଁେର
େସହ ିସମସ୍ତ େସ େବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କେଲ। 14 ପୁଣ,ି େସ ଅନ୍ତ ଓ
ପାଦ େଧୗତ କରି େହାମଦ୍ରବ୍ୟ ସହତି େବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କେଲ।

15 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େଲାକମାନଙ୍କର ଉପହାର ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ, ପୁଣି
େଲାକମାନଙ୍କ ପାପାଥର୍କ ଛାଗ େନଇ ପ୍ରଥମଟରି ତୁଲ୍ୟ ବଧ କରି ପାପାେଥର୍
ତାହା ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ; 16 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େହାମବଳି ଆଣ ିବଧିି
ଅନୁସାେର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 17 ଆଉ, େସ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣ ିତହିଁରୁ
ମୁଠାଏ େନଇ ପ୍ରଭାତର େହାମବଳି ସହତି େବଦ ିଉପେର ତାହା ଦଗ୍ଧ
କେଲ। 18 ମଧ୍ୟ େସ େଲାକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର େଗାରୁ ଓ େମଷ
ବଧ କେଲ; ପୁଣ,ି ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ରକ୍ତ ସମପର୍ଣ
କରେନ୍ତ, େସ େବଦ ିଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ତାହା େସଚନ କେଲ; 19 ପୁଣି
େଗାରୁର େମଦ, େମଷର େମଦମୟ ଲାଙୁ୍ଗଳ, ଆଉ ଅନ୍ତ, ଗଦୁର୍ାର ଉପରିସ୍ଥ
େମଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ୍ଥ ଅନ୍ତପ୍ଲାବକ, 20 ଏହ ିସମସ୍ତ େମଦ େସମାେନ
ବକ୍ଷ ଉପେର ରଖିେଲ, ପୁଣ,ି େସ େବଦ ିଉପେର େମଦ ଦଗ୍ଧ କେଲ;
21 ପୁଣ,ି େମାଶାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ହାେରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବକ୍ଷ
ଓ ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ େଦାଳାଇେଲ।

22 ତହୁଁ ହାେରାଣ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି
େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ; ଏହରୂିେପ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ େହାମବଳି ଓ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରି ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା
ଓ ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କେଲ; ପୁଣ,ି ବାହାେର ଆସି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ; େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। 24 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ
ଅଗି୍ନ ନଗିର୍ତ େହାଇ େବଦ ିଉପରିସ୍ଥ େହାମବଳି ଓ େମଦ ଭସ୍ମ କଲା, ପୁଣ,ି
ସମସ୍ତ େଲାେକ ତାହା େଦଖି ଉଚ୍ଚଧ୍ୱନ ିକରି ମୁହଁ ମାଡ଼ ିେହାଇ ପଡ଼େିଲ।

ନାଦବ ଓ ଅବୀହୂଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଦବ ଓ ଅବୀହୂ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ େନଇ ତହିଁେର ଅଗି୍ନ େଦଇ ତହିଁ
ଉପେର ଧୂପ ରଖିେଲ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରି ନ

ଥିେଲ, ଏପରି ଭନି୍ନ  ଇତର ଅଗି୍ନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।
2 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଗି୍ନ ନଗିର୍ତ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ
କଲା ଓ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମେଲ।

3 ତହୁଁ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହେିଲ,
େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର

ରୂେପ ମାନ୍ୟ େହବା;
ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆେମ୍ଭ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବା।”

ତହିଁେର ହାେରାଣ େମୗନ େହେଲ। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ହାେରାଣଙ୍କର
କକା ଉଷୀେୟଲର ପୁତ୍ର ମୀଶାେୟଲକୁ ଓ ଇଲୀଷାଫନକୁ ଡାକି କହେିଲ,
“ନକିଟକୁ ଆସ ିଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖରୁ ଛାଉଣରି
ବାହାରକୁ େନଇଯାଅ।” 5 ତହିଁେର େସମାେନ େମାଶାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ େପାଷାକ ସେମତ ଛାଉଣରି ବାହାରକୁ
େନଇଗେଲ।

6 ପୁଣ,ି େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରକୁ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ନ ମର ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
େଯପରି େକ୍ର ାଧ ନ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର େକଶ ମୁକୁଳା
ନ େହଉ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ
ଅଗି୍ନଦାହ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ କରିଅଛନି୍ତ , ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃବଗର୍

ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ େରାଦନ କରନୁ୍ତ। 7 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଗେଲ ମରିବ। କାରଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦହେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭେିଷକ େତୖଳ ଅଛ।ି” ତହିଁେର
େସମାେନ େମାଶାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସହପିରି କେଲ।

ଯାଜକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଧିି

8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 9 “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ
େଯପରି ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭ କି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ରଗଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ମଦ୍ୟ ପାନ କରିବ ନାହିଁ; ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ; 10 ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ଓ ସାମାନ୍ୟ, ପୁଣ ିଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚ ିମଧ୍ୟେର ଭନି୍ନ ତା
ଜାଣପିାରିବ; 11 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ
େଯଉଁ ସକଳ ବଧିି େଦଇଅଛନି୍ତ , ତାହା େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାରିବ।”

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ, ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ
ଉପହାରର ଅବଶିଷ୍ଟ େଯଉଁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େନଇ
େବଦ ିନକିଟେର ତାଡ଼ ିବନିା େଭାଜନ କର, େଯେହତୁ ତାହା ମହାପବତି୍ର;
13 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ତାହା େଭାଜନ କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ହିଁ
ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଅଂଶ; େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଆଜ୍ଞା
ପାଇଅଛୁ। 14 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭ
କନ୍ୟାଗଣ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟର ବକ୍ଷ ଓ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାରର
ଜଙ୍ଘ େକୗଣସ ିଶୁଚ ିସ୍ଥାନେର େଭାଜନ କରିବ, େଯେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣର
ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଅଂଶ। 15 େସମାେନ େମଦମୟ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ସହତି
ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାରର ଜଙ୍ଘ ଓ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟର ବକ୍ଷ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳାଇବା ନମିେନ୍ତ ଆଣେିବ; ପୁଣ ିତାହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ
ଅଧିକାର େହବ।”

16 ଆଉ, େମାଶା ପାପାଥର୍କ ଛାଗର ବହୁତ ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ, ମାତ୍ର
େଦଖ, ତାହା ଦଗ୍ଧ େହାଇଥିଲା; ଏଣୁ େସ ହାେରାଣଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ କରି କହେିଲ, 17 “ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େସହ ିପାପାଥର୍କ ବଳି େଭାଜନ କଲ ନାହିଁ ? ତାହା
ତ ମହାପବତି୍ର, ପୁଣ ିମଣ୍ଡଳୀର ଅପରାଧ େବାହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛନି୍ତ। 18 େଦଖ,
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଭତିରକୁ ତାହାର ରକ୍ତ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ; େଯପରି ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିଲୁ, େସପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ତାହା ତ େଭାଜନ
କରିଥା’ନ୍ତ।” 19 େତେବ ହାେରାଣ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, େସମାେନ
ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙ୍କର ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କର େହାମାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, ତଥାପି େମା’ ପ୍ରତ ିଏପରି
ଘଟଲିା; େଯେବ ମୁଁ ଆଜି ପାପାଥର୍କ ବଳି େଭାଜନ କରିଥା’ନି୍ତ , େତେବ
ତାହା କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଭଲ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା ?” 20 ତହୁଁ େମାଶା
ତାହା ଶୁଣେନ୍ତ, ତାହା ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଭଲ େଦଖାଗଲା।

ଶୁଚ ିଅଶୁଚ ିଜୀବ

ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ,
2 “ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୃଥିବୀସି୍ଥତ
ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିସମସ୍ତ ଜୀବ େଭାଜନ କରିବ।

3 ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯାହାର ଖୁରା ବଭିକ୍ତ ଓ ପାଦ ଚରିା ଓ େଯ
ପାକୁଳି କେର, ତାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ। 4 ତଥାପି
େଯଉଁମାେନ ପାକୁଳି କରନି୍ତ , ଅଥବା ବଭିକ୍ତ ଖୁରାବଶିିଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଏହ ିଏହ ିପଶୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯଥା, ଓଟ, େଯେହତୁ େସ
ପାକୁଳି କେର, ମାତ୍ର ବଭିକ୍ତ ଖୁରାବଶିିଷ୍ଟ ନୁେହଁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଅଶୁଚ।ି 5 ପୁଣ ିଶାଫନ୍ (ଓଧ) ପଶୁ, େଯେହତୁ େସ ପାକୁଳି କେର, ମାତ୍ର
ବଭିକ୍ତ ଖୁରାବଶିିଷ୍ଟ ନୁେହଁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୁଚ।ି 6 ଆଉ,
େଠକୁଆ, େଯେହତୁ େସ ପାକୁଳି କେର, ମାତ୍ର ବଭିକ୍ତ ଖୁରାବଶିିଷ୍ଟ ନୁେହଁ,
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ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୁଚ।ି 7 ପୁଣ,ି ଶୂକର, େଯେହତୁ େସ ବଭିକ୍ତ
ଖୁରା ଓ ଚରିାପାଦବଶିିଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ପାକୁଳି କେର ନାହିଁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଅଶୁଚ।ି 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଶବ ସ୍ପଶର୍ କରିବ ନାହିଁ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୁଚ।ି

9 ଜଳଜନୁ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଏହ ିସବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ; ଜଳେର,
ସମୁଦ୍ର େର ଓ ନଦୀେର ସି୍ଥତ ଜନୁ୍ତ ମଧ୍ୟେର ଯାହାର େଡଣା ଓ କାତ ିଅଛ,ି
ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ। 10 ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର େର ଓ ନଦୀେର ସି୍ଥତ
ସମସ୍ତ ଜଳଚର, ଅବା ଜଳସି୍ଥତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାନଙ୍କର
େଡଣା ଓ କାତ ିନାହିଁ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅଟନି୍ତ ,
11 ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହେବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ଶବକୁ ଘୃଣା
କରିବ। 12 ଜଳଜନୁ୍ତ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାନଙ୍କର େଡଣା ଓ କାତ ିନାହିଁ, େସହି
ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ।

13 ଆଉ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହ ିସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
େହେବ; େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ନୁହନି୍ତ ; ଉେତ୍କ୍ରାଶ ଓ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଓ ବହୀରି,
14 ପୁଣ,ି ଚଲି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର ବାଜ, 15 ପୁଣ,ି
ଆପଣା ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର ସମସ୍ତ ଡାମରା କାଉ, 16 ଓଟପକ୍ଷୀ,
ତାମସ ପକ୍ଷୀ, ସମୁଦ୍ର  ଚଲି, ଆପଣା ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର ଛଞ୍ଚାଣ,
17 ପୁଣ,ି େକାଷପକ୍ଷୀ, ପାଣକୁିଆ, ବଗ, 18 ଦୀଘର୍ଗଳ ହଂସ, ପାଣେିଭଳା,
ଶାଗଣୁା; 19 ପୁଣ ିବଗ, ଆପଣା ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର କଙ୍କ, ଟଟି୍ଟଭି ଓ
ଚାମଚକିା।

20 ପୁଣ,ି ଚାରି ପାଦେର ଗମନକାରୀ ପକ୍ଷବଶିିଷ୍ଟ ଜନୁ୍ତସକଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହେବ। 21 ତଥାପି ଚାରି ପାଦେର
ଗମନକାରୀ ପକ୍ଷବଶିିଷ୍ଟ ଜନୁ୍ତ ମଧ୍ୟେର ଭୂମିେର େଡଇଁବା ପାଇଁ
େଯଉଁମାନଙ୍କର େଗାଡ଼ନଳୀ ଦୀଘର୍, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େହେବ।
22 ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର ପଙ୍ଗପାଳ, ଆପଣା ଆପଣା
ଜାତ ିଅନୁସାେର ବାଘୁଆଫଡ଼ଙି୍ଗ, ଆପଣା ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର ଝଙି୍କାରୀ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର ଝଣିି୍ଟକା, ଏହ ିସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଖାଦ୍ୟ େହେବ। 23 ମାତ୍ର ଏହା ଛଡ଼ା ଚାରିେଗାଡ଼ଆି ଉଡ଼ନ୍ତା ସମସ୍ତ ପତଙ୍ଗ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହେବ।

24 ଆଉ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଶୁଚ ିେହବ; େଯେକହି
େସମାନଙ୍କର ଶବ ଛୁଇଁବ, େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 25 ପୁଣ,ି
େଯେକହ ିେସମାନଙ୍କ ଶବର େକୗଣସ ିଅଂଶ ବହବି, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 26 େଯଉଁସବୁ ପଶୁର ଖୁରା
ବଭିକ୍ତ, ମାତ୍ର ପାଦ ଚରିା ନୁେହଁ, କିଅବା େଯଉଁମାେନ ପାକୁଳି କରନି୍ତ ନାହିଁ,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଅଶୁଚ;ି େଯେକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଛୁଇଁବ, େସ
ଅଶୁଚ ିେହବ। 27 ପୁଣ ିଚାରିେଗାଡ଼ଆି ବନ୍ୟଜନୁ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େଯଉଁମାେନ ତଳିପାେର ଚାଲନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୁଚ;ି
େଯେକହ ିେସମାନଙ୍କର ଶବ ଛୁଇଁବ, େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।
28 ପୁଣ,ି େଯେକହ ିେସମାନଙ୍କର ଶବ ବହବି, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ
ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି; େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୁଚ।ି

29 ଆଉ, ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିସବୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୁଚ ିେହେବ; େଖାେଲଦ (େଗାଧି) ଓ ମୂଷା; ପୁଣ,ି
ଆପଣା ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର ବଡ଼ ଏଣ୍ଡୁଅ; 30 ଆଉ, ଏଣ୍ଡୁଅ ଓ ସ୍ଥଳ
କୁମ୍ଭୀର, ଝଟିପିିଟ,ି ବାଲଏିଣ୍ଡୁଅ ଓ ବହୁରୂପୀ (େପାହଳା ଏଣ୍ଡୁଅ)।
31 ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୁଚି
େହେବ; େସମାେନ ମେଲ େଯେକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଛୁଇଁବ, େସ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 32 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିଶବ େକୗଣସି
ଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପେର ପଡ଼େିଲ, ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ; କାଠ ପାତ୍ର, ବସ୍ତ୍ର, ଚମର୍ କି
ଅଖା, େଯେକୗଣସ ିକମର୍େଯାଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଉପେର ପଡ଼େିଲ, ତାହା ଜଳେର
ଡୁବାଯିବ, ଆଉ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତାହା
ଶୁଚ ିେହବ। 33 ପୁଣ,ି େକୗଣସ ିମାଟ ିପାତ୍ର ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କର ଶବ
ପଡ଼େିଲ, ତହିଁ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଶୁଚ ିେହବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା
ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ। 34 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପେର ଜଳ ଥାଏ,
ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ; ପୁଣ,ି ସବର୍ପ୍ରକାର ପାତ୍ରେର ସବର୍ପ୍ରକାର େପୟଦ୍ରବ୍ୟ
ଅଶୁଚ ିେହବ; 35 ପୁଣ,ି େଯେକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପେର େସମାନଙ୍କ ଶବର

କିଛ ିପେଡ଼, ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ; ତନୁ୍ଦର େହଉ କି ଚୁଲ ିେହଉ, ତାହା
ଭଙ୍ଗାଯିବ; ତାହା ଅଶୁଚ ିଅେଟ ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୁଚ ିେହବ।

36 ତଥାପି ନଝିର୍ର କିଅବା େଯଉଁ କୂପେର ଅେନକ ଜଳ ଥାଏ, ତାହା
ଶୁଚ ିେହବ; ମାତ୍ର େଯ େସମାନଙ୍କର ଶବ ଛୁଇଁବ, େସ ଅଶୁଚ ିେହବ।
37 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ବହିନ ବୁଣା ଯିବାକୁ ଅଛ,ି ତହିଁ ଉପେର େଯେବ
େସମାନଙ୍କ ଶବର କିଛ ିପେଡ଼, େତେବ ତାହା ଶୁଚ ିରହବି। 38 ମାତ୍ର
ବହିନ ଉପେର ଜଳ ଥିେଲ, େଯେବ େସମାନଙ୍କ ଶବର କିଛ ିତହିଁ ଉପେର
ପେଡ଼, େତେବ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୁଚ ିେହବ।

39 ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସ ିପଶୁ ମେଲ, େଯେକହି
ତାହାର ଶବ ଛୁଇଁବ, େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 40 ପୁଣ,ି
େଯେକହ ିତାହାର ଶବ ଖାଏ, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ, ପୁଣ ିସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି; ଆଉ, େଯେକହ ିତାହା ବେହ, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।

41 ଆଉ, ଭୂଚର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅେଟ; ତାହା
ଖାଦ୍ୟ େହବ ନାହିଁ। 42 େଯଉଁମାେନ େପଟ େଦଇ ଗମନ କରନି୍ତ ଓ
େଯଉଁମାେନ ଚାରି ପାଦେର ଗମନ କରନି୍ତ , ଅବା େଯଉଁମାନଙ୍କର ଅେନକ
ପାଦ ଅଛ,ି ଏପରି ସମସ୍ତ ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖାଇବ
ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ। 43 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସବୁ ଭୂଚର
ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଶୁଚ ିେହବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚି
କରିବ ନାହିଁ। 44 କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅେଟ;
ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କର ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର
ହୁଅ; େଯେହତୁ ମୁଁ ପବତି୍ର; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୂମିେର ଗମନକାରୀ େକୗଣସି
ଉେରାଗାମୀ ଜୀବ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ। 45 କାରଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସର େଦଶରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛ;ି ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର େହବ,
କାରଣ ମୁଁ ପବତି୍ର ଅେଟ। 46 ଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚ ିଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅଖାଦ୍ୟ
ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରେଭଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, 47 ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଓ
ଉେରାଗାମୀ ଭୂଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା।”

ପ୍ରସୂତମିାନଙ୍କର ଶୁଚକିରଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ଗଭର୍ଧାରଣ
କରି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କେର, େତେବ ସ୍ତ୍ରୀର ରଜଧମର୍ର ଅଶୁଚତିା

ସମୟ ପରି େସ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 3 ତହୁଁ ଅଷ୍ଟମ
ଦନିେର ବାଳକର ପୁରୁଷାଙ୍ଗଚମର୍ର େଛଦନ େହବ। 4 ପୁଣ ିେସହ ିସ୍ତ୍ରୀ
େତତଶି ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଶୁଚ ିନମିେନ୍ତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅବସ୍ଥାେର ରହବି;
ଆଉ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୁଚରି ଦନି ପୂଣ୍ଣର୍ ନ ହୁଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିେକୗଣସି
ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ; କିଅବା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ।
5 ମାତ୍ର ଯଦ ିେସ କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କେର, େତେବ ସ୍ତ୍ରୀର ରଜଧମର୍ର ଅଶୁଚତିା
ସମୟ ପରି େସ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଅଶୁଚ ିରହବି; ପୁଣ ିେସ ଛଷଠି ଦନି
ଆପଣା ଶୁଚ ିନମିେନ୍ତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅବସ୍ଥାେର ରହବି।

6 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ପ୍ରସବର ଅଶୁଚ ିଦନି ପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ,
େସ େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ େମଷବତ୍ସ ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି
ନମିେନ୍ତ ଏକ ପାରାଛୁଆ ବା ଏକ କେପାତ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାରର ଯାଜକ
ନକିଟକୁ ଆଣବି। 7 ତହୁଁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହା ଉତ୍ସଗର୍ କରି
ତାହା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ, ତହିଁେର େସ ଆପଣା ରକ୍ତସ୍ରାବରୁ ଶୁଚି
େହବ; ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ପ୍ରସବକାରିଣୀ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା। 8 ମାତ୍ର
ଯଦ ିେସ େମଷବତ୍ସ ଆଣବିାକୁ ଅସମଥର୍ ହୁଏ, େତେବ େସ ଦୁଇ କେପାତ
ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ େନଇ, ତହିଁରୁ େଗାଟଏିକୁ େହାମାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଓ
ଅନ୍ୟଟକୁି ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ପୁଣ ିଯାଜକ ତାହା
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ, ତହିଁେର େସ ଶୁଚ ିେହବ।”

କୁଷ୍ଠ େରାଗ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଧିି

ତା’ପେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଯଦି
େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରର ଚମର୍େର ଫୁଲା କି କାଛୁକୁଣ୍ଡଆି
କି ଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ହୁଏ ଓ ତାହା ଶରୀରର ଚମର୍େର କୁଷ୍ଠେରାଗର
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ଘା’ ହୁଏ, େତେବ େସ ହାେରାଣ ଯାଜକ ନକିଟକୁ କିଅବା ତାହାର
ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିଯାଜକ ନକିଟକୁ ଅଣାଯିବ। 3 ତହୁଁ ଯାଜକ
ତାହା ଶରୀରର ଚମର୍ସି୍ଥତ ଘା’ େଦଖିବ; ଆଉ ଯଦ ିଘା’ର େଲାମ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍
େହାଇଥାଏ, ପୁଣ ିଘା’ ଯଦ ିତାହା ଶରୀରର ଚମର୍ଠାରୁ ନୀଚ େଦଖାଯାଏ,
େତେବ ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗର ଘା’ ଅେଟ; ଆଉ ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖିବ ଓ
ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ।

4 ପୁଣ,ି ଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ଯଦ ିତାହା ଶରୀରର ଚମର୍େର େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍
େହାଇଥାଏ ଓ ତାହା ଚମର୍ଠାରୁ ନୀଚ ନ ଥାଏ ଓ ତାହାର େଲାମ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍
େହାଇ ନ ଥାଏ, େତେବ ଯାହାର ଘା’ େହାଇଅଛ,ି ଯାଜକ ତାହାକୁ ସାତ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ୍ କରି ରଖିବ। 5 ତହୁଁ ସପ୍ତମ ଦନିେର ଯାଜକ ତାହାକୁ
େଦଖିବ; ପୁଣ,ି ଯଦ ିତାହାର ଦୃଷି୍ଟେର େସହ ିଘା’ େସହ ିପ୍ରକାର ଥାଏ ଓ
ଚମର୍େର ବ୍ୟାପି ନ ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଆହୁରି ସାତ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। 6 ପୁଣ,ି ସପ୍ତମ ଦନିେର ଯାଜକ ତାହାକୁ
ପୁନବର୍ାର େଦଖିବ; ଆଉ, ଯଦ ିଘା’ ମଳିନ େହାଇଥାଏ ଓ ଘା’ ଚମର୍େର
ବ୍ୟାପି ନ ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ;
ତାହା କାଛୁକୁଣ୍ଡଆି ଅେଟ; ତହୁଁ େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇ ଶୁଚ ିେହବ।
7 ମାତ୍ର େସ ଶୁଚ ିେହବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣାକୁ ଯାଜକକୁ େଦଖାଇଲା
ଉତ୍ତାେର ଯଦ ିତାହାର କାଛୁକୁଣ୍ଡଆି ଚମର୍େର ବ୍ୟାେପ, େତେବ େସ
ଆପଣାକୁ ପୁନବର୍ାର ଯାଜକକୁ େଦଖାଇବ। 8 ତହିଁେର କାଛୁକୁଣ୍ଡଆି ତାହାର
ଚମର୍େର ବ୍ୟାପିଲା, ଏପରି ଯଦ ିଯାଜକ େଦେଖ, େତେବ େସ ତାହାକୁ
ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ, କାରଣ ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗ ଅେଟ।

9 େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟଠାେର କୁଷ୍ଠେରାଗର ଘା’ େହେଲ, େସ ଯାଜକ
ନକିଟକୁ ଅଣାଯିବ; 10 ତହୁଁ ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖିବ; ଆଉ, ଯଦ ିତାହାର
ଚମର୍େର େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଫୁଲା ଥାଏ ଓ ତହିଁର େଲାମ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େହାଇଥାଏ ଓ
େସହ ିଫୁଲାେର କଞ୍ଚା ମାଂସ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଥାଏ, 11 େତେବ ତାହାର
ଶରୀରର ଚମର୍େର ତାହା ପୁରାତନ କୁଷ୍ଠେରାଗ ଅେଟ, ପୁଣ ିଯାଜକ ତାହାକୁ
ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ; େସ ତାହାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ
ଅଶୁଚ।ି

12 ଆଉ, ଯଦ ିକୁଷ୍ଠ େରାଗ ଚମର୍େର ଫୁଟ ିବାହାେର ଓ େଯେତ ଦୂର
ଯାଜକକୁ େଦଖାଯାଏ, ତଦନୁସାେର ଘା’ଯୁକ୍ତ େଲାକର ମସ୍ତକ ଠାରୁ ପାଦ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚମର୍ କୁଷ୍ଠେରାଗେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  େହାଇଥାଏ, 13 େତେବ ଯାଜକ
େଦଖିବ; ପୁଣ,ି ଯଦ ିକୁଷ୍ଠେରାଗ ତାହାର ସବର୍ାଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିଥାଏ, େତେବ
େସ େରାଗୀକୁ ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ; ସବର୍ାଙ୍ଗ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ;ି
େସ ଶୁଚ ିଅେଟ।

14 ମାତ୍ର େଯେତେବେଳ କଞ୍ଚା ମାଂସ ତାହା େଦହେର ପ୍ରକାଶ ପାଏ,
େସେତେବେଳ େସ ଅଶୁଚ ିେହବ। 15 ଆଉ, ଯାଜକ େସହ ିକଞ୍ଚା ମାଂସ
େଦଖି ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ; େସହ ିକଞ୍ଚା ମାଂସ ଅଶୁଚ;ି
ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗ। 16 ଅଥବା ଯଦ ିେସହ ିକଞ୍ଚା ମାଂସ ପୁନବର୍ାର ପାଲଟି
େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େହାଇଯାଏ, େତେବ େସ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଯିବ, 17 ଆଉ,
ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖିବ; ପୁଣ ିେଦଖ, ଯଦ ିେସହ ିଘା’ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍
େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ େସ ଘା’ଯୁକ୍ତ େଲାକକୁ ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ
କରିବ; େସ ଶୁଚ ିଅେଟ।

18 ଆଉ ଶରୀରର ଚମର୍େର ବଥ େହାଇ ଭଲ େହଲା ଉତ୍ତାେର,
19 ଯଦ ିେସହ ିବଥ ସ୍ଥାନେର େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଫୁଲା ଅବା ରକ୍ତ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍
ଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଯାଜକକୁ େଦଖାଇବ; 20 ତହିଁେର ଯାଜକ
ତାହା େଦଖିବ, ଆଉ, ଯଦ ିତାହା ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ େଦଖାଯାଏ ଓ ତହିଁର
େଲାମ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲି
ପ୍ରକାଶ କରିବ; ତାହା ବଥରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  କୁଷ୍ଠେରାଗର ଘା’ ଅେଟ। 21 ମାତ୍ର
ଯାଜକ ତାହା େଦଖେନ୍ତ, ଯଦ,ି ତହିଁେର େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େଲାମ ନ ଥାଏ ଓ
ତାହା ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ ନ େହାଇ ମଳିନ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ
ତାହାକୁ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ୍ କରି ରଖିବ। 22 ଆଉ, ଯଦ ିତାହା
ଚମର୍େର ବ୍ୟାେପ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ;
କାରଣ ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗର ଘା’ ଅେଟ। 23 ମାତ୍ର ଯଦ ିେସହ ିଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ
ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ଥାଇ ନ ବେଢ଼, େତେବ ତାହା ବଥର ଚହି୍ନ ଅେଟ; ପୁଣ ିଯାଜକ
ତାହାକୁ ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ।

24 କିଅବା ଯଦ ିମାଂସର ଚମର୍େର ଅଗି୍ନଦାହ ହୁଏ ଓ େସହ ିଦାହର
ବଢ଼ଲିା ମାଂସେର ରକ୍ତ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଅବା େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ହୁଏ;

25 େତେବ ଯାଜକ ତାହା େଦଖିବ; ଆଉ, ଯଦ ିଚକି୍କଣ ଚହି୍ନେର ଥିବା
େଲାମ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ହୁଏ ଓ ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ େଦଖାଯାଏ, େତେବ ତାହା କୁଷ୍ଠ
େରାଗ, ତାହା ଅଗି୍ନଦାହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇଅଛ;ି ପୁଣ ିଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି
େବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ; ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗର ଘା’ ଅେଟ। 26 ମାତ୍ର ଯାଜକ
ତାହା େଦଖେନ୍ତ, ଯଦ ିେସହ ିଚକି୍କଣ ଚହି୍ନେର େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ େଲାମ ନ ଥାଏ ଓ
ତାହା ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ ନ େହାଇ ମଳିନ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ
ତାହାକୁ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ୍ କରି ରଖିବ। 27 ତହୁଁ ସପ୍ତମ ଦନିେର
ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖିବ; ଯଦ ିତାହା ଚମର୍େର ବ୍ୟାପିଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ
ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ; ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗର ଘା’ ଅେଟ।
28 ଆଉ, ଯଦ ିଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ଥାଏ ଓ ଚମର୍େର ବୃଦି୍ଧ ନ ପାଇ
ମଳିନ େହାଇଥାଏ; େତେବ ତାହା ଦାହର ଫୁଲା, ଆଉ ଯାଜକ ତାହାକୁ
ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ; େଯେହତୁ ତାହା ଅଗି୍ନକୃତ କ୍ଷତର ଚହି୍ନ।

29 ଆଉ, ପୁରୁଷ ଅବା ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକେର ଅବା ଦାଢ଼େିର ଘା’ େହେଲ
ଯାଜକ େସହ ିଘା’ େଦଖିବ; 30 ଆଉ େଦଖ, ଯଦ ିତାହା ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ
େଦଖାଯାଏ ଓ ତହିଁେର ହଳଦ ିବଣ୍ଣର୍ ସରୁ େଲାମ ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ
ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ; ତାହା ଛଉ ଅେଟ, ତାହା ମସ୍ତକ
ଅବା ଦାଢ଼ରି କୁଷ୍ଠେରାଗ ଅେଟ। 31 ଆଉ, ଯାଜକ ଛଉର ଘା’ େଦଖେନ୍ତ,
ଯଦ ିତାହା ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ ନ ଥାଏ ଓ ତହିଁେର କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ େଲାମ ନ ଥାଏ,
େତେବ ଯାଜକ େସହ ିଛଉ ଘା’ଯୁକ୍ତ େଲାକକୁ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ୍
କରି ରଖିବ। 32 ତହୁଁ ସପ୍ତମ ଦନିେର ଯାଜକ ତାହା େଦଖିବ; ପୁଣ,ି ଯଦି
େସହ ିଛଉ ବଢ଼ ିନ ଥାଏ ଓ ତହିଁେର ହଳଦ ିବଣ୍ଣର୍ େଲାମ େହାଇ ନ ଥାଏ;
ଆଉ, ତାହା ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ େଦଖା ନ ଯାଏ, 33 େତେବ େସ ଲଣ୍ଡା େହବ,
ମାତ୍ର ଛଉ ସ୍ଥାନ ଲଣ୍ଡା କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣ ିଯାଜକ େସହ ିଛଉଯୁକ୍ତ େଲାକକୁ
ଆଉ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ୍ କରି ରଖିବ। 34 ପୁଣ,ି ସପ୍ତମ ଦନିେର
ଯାଜକ େସହ ିଛଉ େଦଖିବ; ଆଉ, ଯଦ ିେସହ ିଛଉ ଚମର୍େର ବଢ଼ ିନ
ଥାଏ ଓ ତାହା ଚମର୍ର ନୀଚସ୍ଥ େଦଖା ନ ଯାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ
ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ; ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇ ଶୁଚ ିେହବ।
35 ମାତ୍ର ତାହାର ଶୁଚ ିେହଲା ଉତ୍ତାେର ଯଦ ିଚମର୍େର େସହ ିଛଉ
ବ୍ୟାପିଯାଏ, 36 େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖିବ; ପୁଣ,ି ଯଦ ିଛଉ ଚମର୍େର
ବୃଦି୍ଧ ପାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ହଳଦ ିବଣ୍ଣର୍ େଲାମର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ େସ ଅଶୁଚ ିଅେଟ। 37 ମାତ୍ର ତାହାର ଦୃଷି୍ଟେର ଯଦ ିେସହି
ଛଉ ବଢ଼ ିନ ଥାଏ ଓ ତହିଁେର କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ େଲାମ ଉଠିଥାଏ, େତେବ େସହି
ଛଉର ଆେରାଗ୍ୟ େହାଇଅଛ;ି େସ ଶୁଚ ିେହାଇଅଛ;ି ଆଉ, ଯାଜକ ତାହାକୁ
ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ।

38 ପୁଣ,ି ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀରର ଚମର୍େର ଚକି୍କଣ
ଚହି୍ନଗଡୁ଼କି, ଅଥର୍ାତ୍, େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଚକି୍କଣ ଚହି୍ନଗଡୁ଼କି ହୁଏ; 39 େତେବ ଯାଜକ
ତାହା େଦଖିବ; ପୁଣ ିପ୍ରକୃତେର, ଯଦ ିେସମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଚମର୍େର େସହି
ଚକି୍କଣ ଚହି୍ନ ଅଳ୍ପ ମଳିନ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଚମର୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
ଜାଦୁେରାଗ; େସ େଲାକ ଶୁଚ ିଅେଟ।

40 ଆଉ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତକରୁ େକଶ ଉପୁଡ଼ଯିାଏ, େତେବ
େସ ଚନ୍ଦା; ତଥାପି େସ ଶୁଚ ିଅେଟ। 41 ଆଉ, ଯଦ ିତାହାର େକଶ
ମସ୍ତକର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରୁ ଉପୁଡ଼ଯିାଏ, େତେବ େସ ଚନ୍ଦା କପାଳ; ତଥାପି
େସ ଶୁଚ ିଅେଟ। 42 ମାତ୍ର ଯଦ ିଚନ୍ଦା ମସ୍ତକେର କି ଚନ୍ଦା କପାଳେର ରକ୍ତ
େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଘା’ ହୁଏ; େତେବ ତାହା ତାହାର ଚନ୍ଦା ମସ୍ତକେର କି ଚନ୍ଦା
କପାଳେର ଉତ୍ପନ୍ନ  କୁଷ୍ଠେରାଗ ଅେଟ। 43 ତହୁଁ ଯାଜକ ତାହା େଦଖିବ;
ପୁଣ,ି ଯଦ ିଶରୀରର ଚମର୍ସି୍ଥତ କୁଷ୍ଠେରାଗ ପରି ଚନ୍ଦା ମସ୍ତକ କି ଚନ୍ଦା
କପାଳେର ରକ୍ତ େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଘା’ର ଫୁଲା େଦଖାଯାଏ; 44 େତେବ େସ
କୁଷ୍ଠୀ, େସ ଅଶୁଚ ିଅେଟ; ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ
କରିବ; ତାହାର ମସ୍ତକେର ଘା’ େହାଇଅଛ।ି

45 ଆଉ, େଯଉଁ କୁଷ୍ଠୀର ଘା’ େହାଇଅଛ,ି ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ଚରିାଯିବ ଓ
ତାହାର ମସ୍ତକର େକଶ ମୁକୁଳା ରହବି ଓ େସ ଆପଣାର ଉପର ଓଷ୍ଠ
ବସ୍ତ୍ରେର ଢ଼ାଙି୍କବ, ପୁଣ ି‘ଅଶୁଚ ିଅଶୁଚ’ି େବାଲ ିଡାକ ପକାଇବ।
46 ତାହାଠାେର େଯେତ ଦନି ଘା’ ଥିବ, େସେତ ଦନି େସ ଅଶୁଚ ିରହବି;
କାରଣ େସ ଅଶୁଚ ିଅେଟ; େସ ଏକାକୀ ବାସ କରିବ; ଛାଉଣରି ବାହାେର
ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ େହବ।
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ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ୱା ଚମର୍ ନମିିର୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର କୁଷ୍ଠ େରାଗ

47 ମଧ୍ୟ େଯଉଁ ବସ୍ତ୍ରେର କୁଷ୍ଠେରାଗର ଦାଗ ହୁଏ, ତାହା େଲାମ ବସ୍ତ୍ର
େହଉ କି ମସନିା(ସୂତା) ବସ୍ତ୍ର େହଉ, 48 ଅବା ତାହା େଲାମ କି
ମସନିା(ସୂତା)ର ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର େହଉ; କିଅବା ଚମର୍େର କି
ଚମର୍ ନମିିର୍ତ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟେର େହଉ; 49 ଯଦ ିେସହ ିଦାଗ ବସ୍ତ୍ରେର କି
ଚମର୍େର, ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର କିମ୍ୱା ଚମର୍ ନମିିର୍ତ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟେର
ଶାଗଆୁ ବଣ୍ଣର୍ କି ରକ୍ତ ବଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, େତେବ ତାହା କୁଷ୍ଠେରାଗର ଦାଗ; ପୁଣ,ି
ତାହା ଯାଜକକୁ େଦଖାଇ ଦଆିଯିବ। 50 ତହିଁେର ଯାଜକ େସହ ିଦାଗ
େଦଖିବ, ପୁଣ ିେଯଉଁଥିେର େସହ ିଦାଗ ଥାଏ, ତାହା ସାତ ଦନି ବନ୍ଦ କରି
ରଖିବ। 51 ତହୁଁ େସ ସପ୍ତମ ଦନିେର େସହ ିଦାଗ େଦଖିବ; ଯଦ ିବସ୍ତ୍ରେର
କି ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର କିଅବା ଚମର୍େର, େଯେକୗଣସ ିଚମର୍ ନମିିର୍ତ
ବସ୍ତୁେର ଯଦ ିେସହ ିଦାଗ ବଢ଼ଥିାଏ, େତେବ ତାହା କ୍ଷୟ କୁଷ୍ଠେରାଗ; ତାହା
ଅଶୁଚ ିଅେଟ। 52 ଏଣୁ ବସ୍ତ୍ରେର ଅବା େଲାମ ନମିିର୍ତ କି ମସନିା ନମିିର୍ତ
ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର କି ଚମର୍ ନମିିର୍ତ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟେର େସହ ିଦାଗ
ଥାଏ, ତାହା େସ ଦଗ୍ଧ କରିବ; କାରଣ ତାହା କ୍ଷୟ କୁଷ୍ଠେରାଗ; ତାହା
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହବ।

53 ମାତ୍ର ଯାଜକ ତାହା େଦଖେନ୍ତ, ଯଦ,ି େସହ ିଦାଗ ବସ୍ତ୍ରେର କି
ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର କିଅବା ଚମର୍ ନମିିର୍ତ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟେର ବଢ଼ ିନ
ଥାଏ; 54 େତେବ ଯାଜକ େସହ ିଦାଗଯୁକ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଧାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦବ,
ପୁଣ ିେସ ଆଉ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ପୃଥକ୍ କରି ରଖିବ; 55 ଆଉ
େସହ ିଦାଗ ଧୁଆଗଲା ଉତ୍ତାେର ଯାଜକ ତାହା େଦଖିବ; ପୁଣ,ି ଯଦ ିେସହି
ଦାଗର ବଣ୍ଣର୍ ବଦଳି ନ ଥାଏ ଓ େସହ ିଦାଗ ବଢ଼ ିନ ଥାଏ, େତେବ ତାହା
ଅଶୁଚ ିଅେଟ; ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ; କାରଣ େସହ ିଦାଗ
ଭତିେର ଥାଉ କି ବାହାେର ଥାଉ, ତାହା କ୍ଷୟକାରକ। 56 ମାତ୍ର ଧୁଆଗଲା
ଉତ୍ତାେର ଯାଜକ େଦଖେନ୍ତ, ଯଦ,ି େସହ ିଦାଗ ମଳିନ େହାଇଥାଏ, େତେବ
େସ େସହ ିବସ୍ତ୍ରରୁ କି ଚମର୍ରୁ କିଅବା ଟାଣୀରୁ କି ପଡୀୟାଣରୁ ତାହା ଚରିି
ପକାଇବ। 57 ତଥାପି ଯଦ ିେସହ ିବସ୍ତ୍ରେର କି ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର
କିଅବା ଚମର୍ ନମିିର୍ତ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟେର ତାହା େଦଖାଯାଏ, େତେବ ତାହା
ବଢ଼ଢ଼ୁଅଛ;ି ଯହିଁେର େସହ ିଦାଗ ଥାଏ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ି
ପକାଇବ। 58 ପୁଣ ିେଯଉଁ ବସ୍ତ୍ର କି ଟାଣୀ କି ପଡୀୟାଣ କି ଚମର୍ ନମିିର୍ତ
େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ େଧୗତ କରିବ, ତହିଁରୁ ଯଦ ିେସହ ିଦାଗ ଯାଏ, େତେବ
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ତାହା ଧୁଆଯିବ; ତହିଁେର ତାହା ଶୁଚ ିେହବ। 59 େଲାମ କି
ମସନିା ନମିିର୍ତ ବସ୍ତ୍ରର କିଅବା ଟାଣୀର କି ପଡୀୟାଣର କିଅବା ଚମର୍ ନମିିର୍ତ
େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟର କୁଷ୍ଠେରାଗର ଦାଗ ବଷିୟେର ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ
କରିବା ବା ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ।ି”

କୁଷ୍ଠ େରାଗୀର ଶୁଚକିରଣ ବଧିି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “କୁଷ୍ଠ େରାଗୀର
ଶୁଚ ିେହବା ଦନିେର ତାହାର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା; େସ ଯାଜକ
ନକିଟକୁ ଅଣାଯିବ; 3 ତହୁଁ ଯାଜକ ଛାଉଣରି ବାହାରକୁ ଯିବ;

ପୁଣ ିଯାଜକ େଦଖିବ, ଆଉ, ଯଦ ିକୁଷ୍ଠୀର କୁଷ୍ଠେରାଗର ଘା’ ସୁସ୍ଥ
େହାଇଥାଏ, 4 େତେବ େଯଉଁ େଲାକ ଶୁଚ ିେହବାକୁ ଅଛ,ି ଯାଜକ େସହି
େଲାକ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଜୀଅନ୍ତା ଶୁଚ ିପକ୍ଷୀ, ଏରସ କାଠ, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍
(େଲାମ) ଓ ଏେସାବ େନବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦବ। 5 ପୁଣ ିଯାଜକ ମୃତି୍ତକା
ପାତ୍ରସି୍ଥତ େସ୍ରାତଜଳ ଉପେର ଏକ ପକ୍ଷୀକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦବ।
6 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ େସହ ିଜୀଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀକୁ, ଏରସ କାଠ, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍
(େଲାମ) ଓ ଏେସାବ େନଇ େସହ ିେସ୍ରାତଜଳ ଉପେର ହତ ପକ୍ଷୀର
ରକ୍ତେର ଜୀଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀକୁ ଓ େସହ ିସବୁ ଡୁବାଇବ; 7 ପୁଣ ିେସ
କୁଷ୍ଠେରାଗରୁ ଶୁଚେିଯାଗ୍ୟ େଲାକ ଉପେର ସାତ ଥର ତାହା ଛଞି୍ଚ;ି େସ ଶୁଚି
େବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ, ଆଉ େସହ ିଜୀଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀକୁ େକ୍ଷତ୍ର ଆେଡ଼
ଛାଡ଼େିଦବ।

8 ତହୁଁ େସହ ିଶୁଚେିଯାଗ୍ୟ େଲାକ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇ ଓ ସମସ୍ତ େକଶ
େକ୍ଷୗର କରି ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ, ତହିଁେର େସ ଶୁଚ ିେହବ; ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ
େସ ଛାଉଣ ିଭତିରକୁ ଆସବି, ମାତ୍ର େସ ସାତ ଦନି ଆପଣା ତମ୍ୱୁର
ବାହାେର ରହବି। 9 ଆଉ, ସପ୍ତମ ଦନିେର େସ ଆପଣାର ସମସ୍ତ େକଶ,
ଅଥର୍ାତ୍, ମସ୍ତକ, ଦାଢ଼ ିଓ ଭ୍ରୂ ଲତାର ସମସ୍ତ େକଶ େକ୍ଷୗର କରିବ, ପୁଣି

ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇ ଆେପ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରି ଶୁଚ ିେହବ। 10 ପୁଣ,ି
ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର ଦୁଇ ନଖିୁନ୍ତ େମଷବତ୍ସ, ଏକବଷର୍ୀୟା ଏକ ନଖିୁନ୍ତ
େମଷବତ୍ସା ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଐଫାର ତନି ିଦଶମାଂଶ
େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା ଓ ଏକ େଲାଗ୍ େତୖଳ େନବ। 11 ତହୁଁ
ଶୁଚକିାରୀ ଯାଜକ େସହ ିଶୁଚେିଯାଗ୍ୟ େଲାକକୁ ଓ େସହ ିସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ଥାପନ କରିବ;
12 ପୁଣ ିଯାଜକ େସହ ିଦୁଇ େମଷବତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ଓ େସହ ିଏକ
େଲାଗ୍ େତୖଳ େନଇ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ଆଉ
େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳାଇବ।

13 ଆଉ, େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ପାପାଥର୍କ ଓ େହାମାଥର୍କ ବଳି ବଧ
କରାଯାଏ, େସହ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର େସହ ିେମଷବତ୍ସ ବଧ କରିବ; କାରଣ
େଯପରି ପାପାଥର୍କ ବଳି, େସପରି େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ଯାଜକର ଅଟଇ; ତାହା
ମହାପବତି୍ର ଅେଟ। 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାଜକ େସହ ିେଦାଷାଥର୍କ ବଳିର କିଛି
ରକ୍ତ େନବ; ପୁଣ,ି ଯାଜକ େସହ ିଶୁଚେିଯାଗ୍ୟ େଲାକର ଡାହାଣ
କଣ୍ଣର୍ପ୍ରାନ୍ତେର, ଡାହାଣ ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର
ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ତାହା ଲଗାଇବ; 15 ଆଉ, ଯାଜକ େସହ ିଏକ େଲାଗ୍
େତୖଳରୁ କିଛ ିେନଇ ଆପଣା ବାମ ହସ୍ତର ପାପୁଲେିର ଢ଼ାଳିବ; 16 ତହୁଁ
ଯାଜକ େସହ ିବାମ ହସ୍ତର ପାପୁଲସିି୍ଥତ େତୖଳେର ଆପଣା ଡାହାଣ ଅଙୁ୍ଗଳି
ଡୁବାଇ ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିେତୖଳରୁ କିଛ ିେନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ସାତ ଥର ଛଞି୍ଚବି; 17 ପୁଣ,ି ଯାଜକ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ ଅବଶିଷ୍ଟ େତୖଳ
େନଇ େସହ ିଶୁଚେିଯାଗ୍ୟ େଲାକର ଡାହାଣ କଣ୍ଣର୍ପ୍ରାନ୍ତେର, ଡାହାଣ ହସ୍ତର
ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଲାଗିଥିବା େଦାଷାଥର୍କ
ବଳିର ରକ୍ତ ଉପେର ଲଗାଇବ; 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାଜକ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ
ଅବଶିଷ୍ଟ େତୖଳ େସହ ିଶୁଚେିଯାଗ୍ୟ େଲାକର ମସ୍ତକେର ଲଗାଇବ; ପୁଣି
ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ। 19 ଆଉ
ଯାଜକ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ଓ େସହ ିଶୁଚେିଯାଗ୍ୟ େଲାକର
ଅଶୁଚତିା େହତୁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ; ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େହାମାଥର୍କ ବଳି ବଧ
କରିବ। 20 ଆଉ, ଯାଜକ େହାମ ବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣି
େବଦେିର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ତହୁଁ ଯାଜକ ତାହା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କେଲ େସ
ଶୁଚ ିେହବ।

21 ଆଉ, ଯଦ ିେସ ଦରିଦ୍ର  ଓ େସହ ିସମସ୍ତ ବଳିଦାନ ଆଣ ିନ ପାେର,
େତେବ େସ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବାକୁ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ରୂେପ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ପାଇଁ େଗାଟଏି େମଷବତ୍ସ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ରୂେପ ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା ଓ ଏକ େଲାଗ୍
େତୖଳ; 22 ପୁଣ,ି ତାହାର ପ୍ରାପି୍ତର ସାଧ୍ୟାନୁସାେର ଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ
ପାରାଛୁଆ ଆଣବି; ଆଉ, ଏଥିରୁ େଗାଟଏି ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ ଅନ୍ୟଟି
େହାମବଳି େହବ। 23 ଆଉ, ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସ ଆପଣାର ଶୁଚକିାଯର୍୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯାଜକ
ନକିଟକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣବି। 24 ତହୁଁ ଯାଜକ େଦାଷାଥର୍କ ବଳିର
େମଷବତ୍ସ ଓ େସହ ିଏକ େଲାଗ୍ େତୖଳ େନବ; ପୁଣ,ି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ତାହା େଦାଳାଇବ।

25 ପୁଣ,ି େସ େସହ ିେଦାଷାଥର୍କ ବଳିର େମଷବତ୍ସ ବଧ କରିବ; ଆଉ
ଯାଜକ େସହ ିେଦାଷାଥର୍କ ବଳିର କିଛ ିରକ୍ତ େନଇ ଶୁଚେିଯାଗ୍ୟ େଲାକର
ଡାହାଣ କଣ୍ଣର୍ପ୍ରାନ୍ତେର, ଡାହାଣ ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର
ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଲଗାଇବ; 26 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଯାଜକ େସହ ିେତୖଳରୁ କିଛି
େନଇ ଆପଣା ବାମ ହସ୍ତ ପାପୁଲେିର ଢ଼ାଳିବ; 27 ଆଉ, ଯାଜକ ଆପଣା
ଡାହାଣ ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିବାମ ହସ୍ତସି୍ଥତ େତୖଳରୁ କିଛ ିକିଛ ିେନଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ସାତ ଥର ଛଞି୍ଚବି; 28 ତହୁଁ ଯାଜକ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ
େତୖଳ େନଇ େସହ ିଶୁଚେିଯାଗ୍ୟ େଲାକର ଡାହାଣ କଣ୍ଣର୍ପ୍ରାନ୍ତେର, ତାହାର
ଡାହାଣ ହସ୍ତର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳିେର ଲାଗିଥିବା
େଦାଷାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତ ସ୍ଥାନେର ଲଗାଇବ। 29 ପୁଣ ିଯାଜକ ଶୁଚେିଯାଗ୍ୟ
େଲାକ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା
ହସ୍ତସି୍ଥତ ଅବଶିଷ୍ଟ େତୖଳ ତାହାର ମସ୍ତକେର ଲଗାଇବ। 30 ପୁଣ,ି େସ
ତାହାର ପ୍ରାପି୍ତର ସାଧ୍ୟାନୁସାେର େସହ ିଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ
ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; 31 ଅଥର୍ାତ୍, ତାହାର ପ୍ରାପି୍ତର ସାଧ୍ୟାନୁସାେର
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ସହତି େଗାଟଏିକୁ ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି
େହାମ ବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ପୁଣ,ି ଯାଜକ ଶୁଚେିଯାଗ୍ୟ େଲାକ
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ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ। 32 େଯଉଁ କୁଷ୍ଠେରାଗର
ଘା’ଯୁକ୍ତ େଲାକ ଆପଣାର ଶୁଚକିାଯର୍୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଅସମଥର୍,
ତାହା ପାଇଁ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା।”

ଗହୃ ଶୁଚକିରଣ ବଧିି

33 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 34 “ଆେମ୍ଭ
େଯଉଁ େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ େଦବା, େସହ ିକିଣାନ
େଦଶେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେବଶ କେଲ, େଯେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ
େଦଶର େକୗଣସ ିଗହୃେର କୁଷ୍ଠେରାଗର ଦାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରୁ; 35 େତେବ
େସହ ିଗହୃସ୍ୱାମୀ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହବି, ଯଥା, େମା’ ଗହୃେର ଦାଗ
ଥିଲା ପରି େମାେତ େଦଖାଯାଉଅଛ;ି 36 ତହୁଁ ଗହୃର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଯପରି
ଅଶୁଚ ିନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯାଜକ ଦାଗ େଦଖିବାକୁ ପ୍ରେବଶ କରିବା ପୂେବର୍
ଗହୃ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଜକ ଆଜ୍ଞା େଦବ; ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଯାଜକ ଗହୃ
େଦଖିବାକୁ ପ୍ରେବଶ କରିବ। 37 ପୁଣ,ି େସ େସହ ିଦାଗ େଦଖିବ, ପୁଣି
ପ୍ରକୃତେର, ଯଦ ିେସହ ିଦାଗ ଗହୃର କାନ୍ଥେର େଟାଲାେପାଲା େହାଇ
ବସଯିାଇ ଅଳ୍ପ ଶାଗଆୁ ବଣ୍ଣର୍ ବା ରକ୍ତ ବଣ୍ଣର୍ େହାଇଥାଏ, ପୁଣ ିତାହା କାନ୍ଥର
ନୀଚସ୍ଥ େଦଖାଯାଏ, 38 େତେବ ଯାଜକ ଗହୃରୁ ବାହାର େହାଇ ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟକୁ ଯିବ ଓ େସହ ିଗହୃକୁ ସାତ ଦନି ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ।

39 ପୁଣ,ି ଯାଜକ ସପ୍ତମ ଦନିେର ପୁନବର୍ାର ଆସ ିେଦଖିବ; ପୁଣି
ପ୍ରକୃତେର, ଯଦ ିଗହୃର କାନ୍ଥେର େସହ ିଦାଗ ବଢ଼ଥିାଏ, 40 େତେବ
ଯାଜକ ଦାଗଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତରସବୁ ବାହାର କରି ନଗରର ବାହାେର ଅଶୁଚି
ସ୍ଥାନେର ପକାଇ େଦବାକୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦବ। 41 ପୁଣ,ି େସ
େସହ ିଗହୃର ଭତିର ଚାରିଆେଡ଼ ଚଞ୍ଛାଇବ ଓ େସହ ିଚଞ୍ଛା ଧୂଳି ନଗରର
ବାହାେର ଅଶୁଚ ିସ୍ଥାନେର ପକାଇ େଦବ। 42 ଆଉ, େସମାେନ ଅନ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତର େନଇ େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାନେର ବସାଇେବ ଓ ଅନ୍ୟ େଲପ େନଇ
ଗହୃ େଲପନ କରିେବ।

43 ଆଉ, େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ବଦଳ କଲା ଉତ୍ତାେର ଓ ଗହୃ ଚାଞ୍ଛଲିା
ଉତ୍ତାେର ଓ େଲପନ କଲା ଉତ୍ତାେର େଯେବ େସହ ିଦାଗ ପୁନବର୍ାର ଗହୃେର
ଫୁଟ ିବାହାେର, 44 େତେବ ଯାଜକ ଆସ ିେଦଖିବ, ପୁଣ ିପ୍ରକୃତେର, ଯଦି
େସହ ିଦାଗ ଗହୃେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇଥାଏ, େତେବ େସହ ିଗହୃେର କ୍ଷୟ
କୁଷ୍ଠେରାଗ ଅଛ;ି ତାହା ଅଶୁଚ ିଅେଟ। 45 ତହିଁେର େସ େସହ ିଗହୃ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇବ, ତହିଁର ପ୍ରସ୍ତର ଓ କାଷ୍ଠ ଓ ଧୂଳିସବୁ ନଗରର ବାହାେର ଅଶୁଚି
ସ୍ଥାନକୁ େବାହ ିେନଇଯିବ। 46 ଆହୁରି, େସହ ିଗହୃ ବନ୍ଦ େହାଇଥିବା
ସମୟେର େଯେକହ ିତହିଁ ଭତିରକୁ ଯାଏ, େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି
େହାଇ ରହବି। 47 ପୁଣ,ି େଯ େସହ ିଗହୃେର ଶୟନ କେର, େସ ଆପଣା
ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ େସହ ିଘେର େଯ େଭାଜନ କେର, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇବ।

48 ଆଉ, ଯାଜକ ଆସ ିେଦଖେନ୍ତ, ଯଦ,ି େସହ ିଗହୃ େଲପନ କଲା
ଉତ୍ତାେର ଦାଗ େସହ ିଗହୃେର ବଢ଼ ିନାହିଁ, େତେବ ଯାଜକ େସହ ିଗହୃକୁ
ଶୁଚ ିେବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରିବ, କାରଣ ଦାଗ ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଅଛ।ି 49 ତହୁଁ
େସ େସହ ିଗହୃକୁ ଶୁଚ ିକରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ, ଏରସ କାଠ, ସନୂି୍ଦର
ବଣ୍ଣର୍ (େଲାମ) ଓ ଏେସାବ େନବ; 50 ପୁଣ,ି ମୃତି୍ତକା ପାତ୍ରସି୍ଥତ େସ୍ରାତଜଳ
ଉପେର ଏକ ପକ୍ଷୀକୁ ବଧ କରିବ; 51 ତହୁଁ େସ େସହ ିଏରସ କାଠ,
ଏେସାବ, ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ (େଲାମ) ଓ ଜୀଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀକୁ େନଇ ହତ ପକ୍ଷୀର
ରକ୍ତେର ଓ େସହ ିେସ୍ରାତଜଳେର ଡୁବାଇବ ଓ େସହ ିଗହୃେର ସାତ ଥର
ଛଞି୍ଚବି। 52 ଏହ ିପ୍ରକାେର ପକ୍ଷୀର ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା, େସ୍ରାତଜଳ ଦ୍ୱ ାରା, ଜୀଅନ୍ତା
ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱ ାରା, ଏରସ କାଠ ଦ୍ୱ ାରା, ଏେସାବ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ (େଲାମ)
ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିଗହୃକୁ ଶୁଚ ିକରିବ। 53 ମାତ୍ର େସ ଜୀଅନ୍ତା ପକ୍ଷୀକୁ ନଗରର
ବାହାରସ୍ଥ େକ୍ଷତ୍ର ଆେଡ଼ ଛାଡ଼େିଦବ; ଏହରୂିେପ େସ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କରିବ; ତହିଁେର ତାହା ଶୁଚ ିେହବ।

54 କୁଷ୍ଠେରାଗର ସବର୍ପ୍ରକାର ଘାଆ ଓ ଛଉର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା; 55 ପୁଣ,ି
ବସ୍ତ୍ରସି୍ଥତ ଓ ଗହୃସି୍ଥତ କୁଷ୍ଠେରାଗ; 56 ଆଉ, ଫୁଲା ଓ ପାମା ଓ ଚକି୍କଣ
ଚହି୍ନ, 57 ଏହ ିସବୁ େକଉଁ ସମୟେର ଶୁଚ ିଓ େକଉଁ ସମୟେର ଅଶୁଚ,ି
ଏହା ଜଣାଇବା ନମିେନ୍ତ କୁଷ୍ଠେରାଗର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା।”

ପ୍ରେମହ େରାଗ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଧିି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ,
2 “ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ଯଦ ିପୁରୁଷର ଶରୀରେର
ପ୍ରେମହ େରାଗ ହୁଏ, େସ ଆପଣାର େସହ ିପ୍ରେମହ ସକାଶୁ

ଅଶୁଚ ିେହବ। 3 ପୁଣ ିପ୍ରେମହ ସକାଶୁ ତାହାର ଅଶୁଚତିାର ବଧିି ଏହ;ି
ତାହାର ଶରୀରରୁ ପ୍ରେମହ ଝରୁ ଥାଉ ଅବା ଶରୀରେର ବନ୍ଦ ଥାଉ, ତାହା
ତାହାର ଅଶୁଚତିା ଅେଟ। 4 ପ୍ରେମହୀ େଲାକ େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶଯ୍ୟାେର
ଶୟନ କେର, ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ ଓ େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଦାଥର୍ ଉପେର
େସ ବେସ, ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ। 5 ପୁଣ,ି େଯେକହ ିତାହାର ଶଯ୍ୟା
ଛୁଇଁବ, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 6 ଆଉ, େଯେକୗଣସ ିପଦାଥର୍ ଉପେର ପ୍ରେମହୀ
ବେସ, ତହିଁ ଉପେର ଯଦ ିେକହ ିବେସ, େତେବ େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।
7 ପୁଣ,ି େଯେକହ ିପ୍ରେମହୀର ଶରୀର ଛୁଇଁବ, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ
ଓ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 8 ଆଉ,
ପ୍ରେମହୀ ଯଦ ିଶୁଚ ିେଲାକର େଦହେର େଛପ ପକାଏ, େତେବ େସ ଆପଣା
ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି।
9 ପୁଣ,ି ପ୍ରେମହୀ େଯଉଁ ବାହନ ଉପେର ଚେଢ଼, ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ।
10 ଆଉ, େଯେକହ ିତାହାର ତଳସ୍ଥ େକୗଣସ ିବସ୍ତୁ ଛୁଇଁବ, େତେବ େସ
ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି; ପୁଣ ିେଯେକହ ିତାହା େବାହବି, େସ ଆପଣା
ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଆେପ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି
ରହବି। 11 ପୁଣ,ି ପ୍ରେମହୀ ଆପଣା ହସ୍ତ ଜଳେର ନ େଧାଇ ଯାହାକୁ
ଛୁଇଁବ, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 12 ପୁଣ,ି ପ୍ରେମହୀ େଯଉଁ ମୃତି୍ତକାପାତ୍ର ଛୁଇଁବ,
ତାହା ଭଙ୍ଗାଯିବ ଓ ସମସ୍ତ କାଷ୍ଠ ପାତ୍ର ଜଳେର ଧୁଆଯିବ। 13 ଆଉ,
ପ୍ରେମହୀ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ପ୍ରେମହରୁ ଶୁଚ ିହୁଏ, େସେତେବେଳ େସ
ଆପଣାର ଶୁଚକିାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସାତ ଦନି ଗଣନା କରିବ ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇବ ଓ େସ୍ରାତଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ; ତହୁଁ େସ ଶୁଚ ିେହବ।

14 ପୁଣ,ି ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସ ଆପଣାର ଶୁଚକିାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ
କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆସ ିଯାଜକର ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବ।
15 ତହିଁେର ଯାଜକ େସଥିରୁ େଗାଟଏିକୁ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି
େହାମ ବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ପୁଣ,ି ଯାଜକ ତାହାର ପ୍ରେମହ େହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ।

16 ଆଉ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷର ବୀଯର୍୍ୟପାତ ହୁଏ, େତେବ େସ
ଆପଣା ସମସ୍ତ ଶରୀର ଜଳେର େଧୗତ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି
ରହବି। 17 ଆଉ, େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବସ୍ତ୍ରେର କି ଚମର୍େର ବୀଯର୍୍ୟପାତ ହୁଏ,
ତାହା ଜଳେର େଧାଇବ ଓ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 18 ମଧ୍ୟ
େସ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ସେଙ୍ଗ ସ୍ଖଳିତ ବୀଯର୍୍ୟ ପୁରୁଷ ଶୟନ କରିବ, େସ ଦୁେହଁ
ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିେବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହେିବ।

19 ଆଉ, ଯଦ ିସ୍ତ୍ରୀ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ ଓ ତାହାର େଦହରୁ ରକ୍ତ ଝେର,
େତେବ େସ ସାତଦନି ଆପଣା ଅଶୁଚତିାେର ରହବି; ପୁଣ,ି େଯେକହି
ତାହାକୁ ଛୁଇଁବ, େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 20 ଆଉ େସ ଆପଣା
ସ୍ତ୍ରୀଧମର୍ ସମୟେର େଯେକୗଣସ ିଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କରିବ, ତାହା ଅଶୁଚି
େହବ ଓ ଯହିଁ ଉପେର େସ ବସବି, ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ। 21 ପୁଣ,ି
େଯେକହ ିତାହାର ଶଯ୍ୟା ଛୁଇଁବ, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଆେପ
ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 22 ପୁଣ,ି
େଯେକହ ିତାହାର ବସବିାର େକୗଣସ ିଆସନ ଉପେର ବେସ, େସ ଆପଣା
ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଆେପ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି
ରହବି। 23 ଆଉ, ତାହାର ଶଯ୍ୟା କି ଆସନ ଉପେର କିଛ ିଥିେଲ,
େଯେକହ ିତାହା ଛୁଇଁବ, େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 24 ଆଉ,
େଯଉଁ ପୁରୁଷ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କେର ଓ ତାହାର ରଜ ତାହାଠାେର
ଲାେଗ, େସ ସାତ ଦନି ଅଶୁଚ ିରହବି; ପୁଣ ିେସ େଯେକୗଣସ ିଶଯ୍ୟାେର
ଶୟନ କେର, ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ।

25 ଆଉ, ସ୍ତ୍ରୀର ରଜଧମର୍ ସମୟ ଛଡ଼ା େଯେବ େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀର ବହୁ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, କିଅବା ସ୍ତ୍ରୀର ରଜଧମର୍ ସମୟ ଉତ୍ତାେର େଯେବ
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ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ; େତେବ େଯପରି ସ୍ତ୍ରୀର ରଜଧମର୍ ସମୟେର, େସପରି ଅଶୁଚି
ରକ୍ତସ୍ରାବର ସକଳ ଦନି େହବ, େସ ଅଶୁଚ ିଅେଟ। 26 େସହ ିରକ୍ତସ୍ରାବର
ସକଳ ଦନି େଯେକୗଣସ ିଶଯ୍ୟାେର େସ ଶୟନ କେର, ତାହା ସ୍ତ୍ରୀଧମର୍
ସମୟର ଶଯ୍ୟା ସଦୃଶ ଅଶୁଚ ିେହବ, ଆଉ େସ େଯେକୗଣସ ିଆସନେର
ବେସ, ତାହା ସ୍ତ୍ରୀର ରଜଧମର୍ ସମୟର ଅଶୁଚତିା ସଦୃଶ ଅଶୁଚ ିେହବ।
27 ପୁଣ,ି େଯେକହ ିେସହ ିସମସ୍ତ ଛୁଇଁବ, େସ ଅଶୁଚ ିେହବ ଓ ଆପଣା
ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଆେପ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି
ରହବି। 28 ମାତ୍ର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ େହେଲ, େସ ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ସାତ ଦନି ଗଣନା କରିବ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ ଶୁଚ ିେହବ।

29 ପୁଣ,ି ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ
ପାରାଛୁଆ େନଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାରେର ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣବି।
30 ତହିଁେର ଯାଜକ େସଥିରୁ େଗାଟଏିକୁ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି
େହାମ ବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ଆଉ, ଯାଜକ ତାହାର ରକ୍ତସ୍ରାବର
ଅଶୁଚତିା େହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ।

31 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଆମ୍ଭର
ଆବାସ ଅଶୁଚ ିକେଲ, େଯପରି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଶୁଚତିାେର ନ
ମରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଅଶୁଚତିାରୁ ପୃଥକ୍
କରିବ। 32 ପ୍ରେମହ େରାଗୀର ଓ ବୀଯର୍୍ୟପାତେର ଅଶୁଚ ିେଲାକର,
33 ପୁଣ ିରଜସ୍ୱଳା ସ୍ତ୍ରୀର ଓ ପ୍ରେମହୀ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର, ଆଉ, ସ୍ତ୍ରୀର
ଅଶୁଚତିା ସମୟେର ତାହା ସହତି ଶୟନକାରୀ ପୁରୁଷର, ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା।”

ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ଦବିସ

ଆଉ, ହାେରାଣଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ
ମଲା ଉତ୍ତାେର, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ; 2 ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣକୁ କୁହ,

େଯପରି ତାହାର ମୃତୁୁ୍ୟ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର ଭତିେର ସନୁି୍ଦକର
ଉପରିସ୍ଥ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ସବର୍ଦା ପ୍ରେବଶ କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଉପେର େମଘେର ଦଶର୍ନ େଦବା।

3 ହାେରାଣ ପାପାେଥର୍ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ େହାମାେଥର୍ ଏକ େମଷ ସେଙ୍ଗ
େନଇ ଏହରୂିେପ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ। 4 େସ ପବତି୍ର ଶୁଭ୍ର
େପାଷାକ ପିନି୍ଧବ, େଦହେର ଶୁଭ୍ର ଜଙି୍ଘଆ ପିନି୍ଧବ, ଶୁଭ୍ର କଟବିନ୍ଧନୀେର କଟି
ବାନି୍ଧବ ଓ ଶୁଭ୍ର ପଗଡ଼େିର ଭୂଷିତ େହବ; ଏହସିବୁ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର; ଏଥିପାଇଁ
େସ ଜଳେର ଆପଣା ଶରୀର େଧୗତ କରି ତାହାସବୁ ପିନି୍ଧବ। 5 ପୁଣ,ି େସ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପାପାେଥର୍ ଦୁଇ ଛାଗ ଓ େହାମାେଥର୍ ଏକ
େମଷ େନବ।

6 ଆଉ, ହାେରାଣ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ପାପାଥର୍କ ବଳିର େଯଉଁ େଗାବତ୍ସ,
ତାକୁ ଆଣ ିଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଓ ଆପଣା ପରିବାର ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କରିବ। 7 ତହୁଁ େସହ ିଦୁଇ ଛାଗ େନଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ କରାଇବ। 8 ପୁଣ,ି ହାେରାଣ େସହ ିଦୁଇ
ଛାଗ ମଧ୍ୟେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିବ; ତହିଁରୁ େଗାଟଏି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ
ଅନ୍ୟଟ ିତ୍ୟାଗ ନମିେନ୍ତ େହବ। 9 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଛାଗ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େହବ, ହାେରାଣ ତାକୁ େନଇ ପାପାେଥର୍ ବଳିଦାନ
କରିବ। 10 ମାତ୍ର େଯଉଁ ଛାଗ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ତ୍ୟାଗ ନମିେନ୍ତ େହବ, େସ
େଯପରି ତ୍ୟାଗ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ପଠାଯାଇ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାକୁ ଜୀଅନ୍ତା ଠିଆ
କରିବ।

11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହାେରାଣ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ପାପାଥର୍କ ବଳିର େଯଉଁ
େଗାବତ୍ସ, ତାକୁ ଆଣ ିଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଓ ଆପଣା ପରିବାର ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ; ପୁଣ,ି ଆପଣା ପାପାଥର୍କ ବଳିର େସହ ିେଗାବତ୍ସକୁ ବଧ
କରିବ। 12 ଆଉ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େବଦରୁି ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଙ୍ଗାର
ଧୂପଧାନୀେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ଓ ମୁଠିଏ ଚୂଣ୍ଣର୍ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ େନଇ ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ରର
ଭତିରକୁ ଯିବ। 13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଗି୍ନ ଉପେର େସହ ିସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ
େଦବ, ତହିଁେର ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସନୁି୍ଦକର ଉପରିସ୍ଥ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଧୂପର ଧୂମ
େମଘେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  େହେଲ େସ ମରିବ ନାହିଁ। 14 ତହୁଁ େସ େସହି
େଗାବତ୍ସର କିଛ ିରକ୍ତ େନଇ ପାପାଚ୍ଛାଦନର ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା
ଛଞି୍ଚବି; ପୁଣ,ି ପାପାଚ୍ଛାଦନ ସମ୍ମୁଖେର ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା ସାତ ଥର େସହ ିରକ୍ତ
ଛଞି୍ଚବି। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େଲାକମାନଙ୍କର ପାପାଥର୍କ ବଳିର ଛାଗ

େନଇ ବଧ କରିବ ଓ ତାହାର ରକ୍ତ ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ରର ଭତିରକୁ ଆଣ,ି
େଯପରି େଗାବତ୍ସର ରକ୍ତ େନଇ କରିଥିଲା, େସପରି ତାହାର ରକ୍ତ େନଇ
କରିବ, ଅଥର୍ାତ୍, ପାପାଚ୍ଛାଦନ ଉପେର ଓ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ସମ୍ମୁଖେର ତାହା
ଛଞି୍ଚବି। 16 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଶୁଚତିା ଓ େସମାନଙ୍କ ଅଧମର୍,
ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସକାଶୁ େସ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଅଶୁଚତିା ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କ ସହତି
ବାସ କେର େଯଉଁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ, ତାହା ନମିେନ୍ତ େସହ ିପ୍ରକାର କରିବ।

17 ଆଉ, େସ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ
କରିବା ସମୟଠାରୁ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାହାର େହାଇ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ଓ ଆପଣା ଘର ନମିେନ୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସମାଜ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରି ନାହିଁ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ
ରହବି ନାହିଁ, 18 ଆଉ, େସ ବାହାର େହାଇ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େବଦ ିପାଖକୁ ଯାଇ
ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ; ପୁଣ ିେସହ ିେଗାବତ୍ସର କିଛ ିରକ୍ତ ଓ
ଛାଗର କିଛ ିରକ୍ତ େନଇ େବଦରି ଶୃଙ୍ଗ ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ େଦବ।
19 ପୁଣ,ି େସ ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା ସାତ ଥର ଛଞି୍ଚ ିତାହା
ଶୁଚ ିକରିବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଶୁଚତିାରୁ ତାହା ଶୁଚ ିକରିବ।

20 ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ, ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ େବଦ ିନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରି ସାରିଲା ଉତ୍ତାେର େସହ ିଜୀଅନ୍ତା ଛାଗକୁ ଆଣବି।
21 ପୁଣ,ି ହାେରାଣ େସହ ିଜୀଅନ୍ତା ଛାଗର ମସ୍ତକେର ଆପଣା ଦୁଇ ହସ୍ତର
ନଭିର୍ର େଦଇ ତାହା ଉପେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ,
ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ ଓ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ; ଆଉ, ତାହା ସବୁ େସହି
ଛାଗର ମସ୍ତକେର ଅପର୍ଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତେର ତାହାକୁ
ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ପଠାଇ େଦବ। 22 ତହିଁେର େସହ ିଛାଗ ଆପଣା ଉପେର
େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ େବାହ ିନରଶୂନ୍ୟ େଦଶକୁ େନବ; ଆଉ େସ
େସହ ିସ୍ଥାନେର େସହ ିଛାଗକୁ ଛାଡ଼େିଦବ।

23 ତହୁଁ ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁକୁ ଆସ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ
କରିବା ସମୟେର େଯଉଁ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧଥିଲା, ତାହା ପାଲଟ ିେସହି
ସ୍ଥାନେର ରଖିବ। 24 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ େକୗଣସ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ଆପଣା
ଶରୀର ଜଳେର େଧୗତ କରି ନଜି ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ବାହାରକୁ ଆସବି; ପୁଣ,ି
ଆପଣାର େହାମ ବଳି ଓ େଲାକମାନଙ୍କର େହାମ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରି ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ। 25 ଆଉ, େସ
ପାପାଥର୍କ ବଳିର େମଦ େବଦେିର ଦଗ୍ଧ କରିବ।

26 ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଲାକ ତ୍ୟାଗର ଛାଗକୁ ଛାଡ଼ଦିଏି, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଛାଉଣକୁି ଆସବି। 27 ପୁଣ,ି
ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଗାବତ୍ସର ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ
େଯଉଁ ଛାଗର ରକ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ
ଅଣାଯାଇଥିଲା, େଲାକମାେନ େସଗଡୁ଼କୁି ଛାଉଣ ିବାହାରକୁ େନଇ ଯାଇ
େସଗଡୁ଼କିର ଚମର୍, ମାଂସ ଓ ମଳ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ। 28 ପୁଣ ିେଯଉଁ
େଲାକ ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସ୍ନାନ
କରିବ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ ଛାଉଣ ିଭତିରକୁ ଆସବି।

29 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ; ସପ୍ତମ
ମାସେର ଓ େସହ ିମାସର ଦଶମ ଦନିେର ସ୍ୱେଦଶୀୟ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସୀ ବେିଦଶୀୟ େଲାକ େହଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ ଓ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର କମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 30 କାରଣ
େସହ ିଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରାଯିବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣାର
ସକଳ ପାପରୁ ପରିଷ୍କତୃ େହବ। 31 ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମହା ବଶି୍ରାମ
ଦନି, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ; ଏହା
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି।

32 ପୁଣ,ି ପିତାର ବଦେଳ ଯାଜକତ୍ୱ  ପଦେର େଯ ଅଭଷିିକ୍ତ ଓ ନଯିୁକ୍ତ
େହବ, େସହ ିଯାଜକ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ ଓ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର, ଅଥର୍ାତ୍, ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର
ସବୁ ପିନି୍ଧବ। 33 ଆଉ, େସ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ;
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ େବଦ ିନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ; ଆଉ, େସ ଯାଜକଗଣ
ନମିେନ୍ତ ଓ ସମାଜର ସମସ୍ତ େଲାକ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ। 34 ପୁଣ,ି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସକାଶୁ ବଷର୍
ମଧ୍ୟେର ଏକ ଥର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନନ୍ତକାଳୀନ
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ବଧିି େହବ।” ତହୁଁ ହାେରାଣ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
କମର୍ କେଲ।

ବଳିଦାନର ସ୍ଥାନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ହାେରାଣକୁ, ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ।

3 ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶରୁ ଜାତ େଯେକହ ିେଗାରୁ, କି େମଷ, କି ଛାଗ ଛାଉଣି
ମଧ୍ୟେର କିମ୍ୱା ଛାଉଣ ିବାହାେର ବଧ କେର, 4 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ
ସମ୍ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ତାହା ନ ଆେଣ, ତାହା ପ୍ରତ ିରକ୍ତପାତର
ଅପରାଧ ଗଣତି େହବ; େସ ରକ୍ତପାତ କରିଅଛ;ି େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।

5 ଏେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କର େଯଉଁ େଯଉଁ ବଳି
େକ୍ଷତ୍ରକୁ ନଅିନି୍ତ , େସହ ିସମସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର
ଦ୍ୱ ାରେର ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 6 ପୁଣ,ି ଯାଜକ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େବଦ ିଉପେର େସହ ିରକ୍ତ ଛଞି୍ଚବି, ଆଉ ତୁଷି୍ଟଜନକ
ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େମଦ ଦଗ୍ଧ କରିବ। 7 ତହିଁେର
େସମାେନ େଯଉଁ ଛାଗ େଦବତାମାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟଭଚିାର କରୁଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆଉ ବଳିଦାନ କରିେବ ନାହିଁ। ଏହା େସମାନଙ୍କର
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ। 8 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶରୁ ଜାତ େକୗଣସ ିେଲାକ ଅବା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସୀ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ େଲାକ ଯଦ ିେହାମ କି
ବଳିଦାନ କେର, 9 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ
ତାହା ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ନ ଆେଣ, େତେବ େସ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।

ରକ୍ତ େଭାଜନ ନେିଷଧୀୟ ବଧିି

10 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ େକୗଣସ ିେଲାକ, ଅବା େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସୀ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ େଲାକ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିପ୍ରକାର ରକ୍ତ
େଭାଜନ କେର, େତେବ ଆେମ୍ଭ େସହ ିରକ୍ତ େଭାଜନକାରୀ ବ୍ୟକି୍ତ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆପଣା ମୁଖ ରଖିବା ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
କରିବା; 11 କାରଣ ରକ୍ତେର ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭ ତାହା େବଦ ିଉପେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦଇଅଛୁ, େଯେହତୁ ପ୍ରାଣର ଗଣୁେର ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କେର।
12 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହଲୁି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ରକ୍ତ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସୀ
େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ େଲାକ ରକ୍ତ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।

13 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିେଲାକ ଅବା
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସୀ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ େଲାକ ଯଦ ିଶିକାରେର
େକୗଣସ ିଖାଦ୍ୟେଯାଗ୍ୟ ପଶୁକୁ ବା ପକ୍ଷୀକୁ ବଧ କେର, େତେବ େସ
ତାହାର ରକ୍ତ ଢ଼ାଳି ଧୂଳିେର ଢ଼ାଙି୍କବ। 14 କାରଣ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ରକ୍ତ ହିଁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ଅେଟ; ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ତ େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ତ ହିଁ ତାହାର ପ୍ରାଣ; େଯେକହି
ତାହା େଭାଜନ କରିବ, େସ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ। 15 ଆଉ, ସ୍ୱେଦଶୀ କି
ବେିଦଶୀ ମଧ୍ୟରୁ େଯେକହ ିସ୍ୱୟଂମୃତ କିଅବା ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ପଶୁ େଭାଜନ କେର,
େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧୗତ କରି ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅଶୁଚ ିରହବି; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଶୁଚ ିେହବ। 16 ମାତ୍ର ଯଦ ିେସ (ବସ୍ତ୍ର)
େଧୗତ ନ କେର କି ସ୍ନାନ ନ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ଅପରାଧ
େବାହବି।”

ନଷିିଦ୍ଧ େଯୗନ ସମ୍ପକର୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର

ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ମିସର େଦଶେର ବାସ କଲ,
େସହ ିେଦଶର ଆଚରଣ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି େଯଉଁ
କିଣାନ େଦଶକୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େନଇ ଯାଉଅଛୁ, େସହ ିେଦଶର
ଆଚରଣ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ ଓ େସମାନଙ୍କ ବଧିି ଅନୁସାେର
ଚ଼ାଲବି ନାହିଁ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ମାନ୍ୟ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭର
ବଧିି ପାଳନ କରିବ ଓ ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 5 ଏଥିନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିି
ଓ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ପାଳନ କରିବ; ମନୁଷ୍ୟ ତାହା କେଲ, ତହିଁେର ହିଁ େସ
ବଞ୍ଚବି; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

6 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକହ ିଆପଣା ନକିଟ କୁଟୁମ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି
ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।
7 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅବା ଆପଣା ମାତାର ଆବରଣୀୟ
ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ; େସ ତୁମ୍ଭର ମାତା; ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଆବରଣୀୟ
ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ। 8 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତୃଭାଯର୍୍ୟାର ଆବରଣୀୟ
ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ; ତାହା ତୁମ୍ଭ ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅେଟ। 9 ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଭଗିନୀ, ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭ ପିତୃକନ୍ୟା କି ମାତୃକନ୍ୟା, େସ ଗହୃେର
ଜନ୍ମ  େହଉ କି ଅନ୍ୟତ୍ର ଜନ୍ମ  େହଉ, ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ
ନାହିଁ। 10 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େପୗତ୍ରୀର କି େଦୗହତି୍ରୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ
କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭ ନଜିର ଆବରଣୀୟ। 11 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ସାବତ ଭଉଣୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭ
ପିତାଠାରୁ ଜନି୍ମ ଅଛ,ି େସ ତୁମ୍ଭର ଭଗିନୀ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଆବରଣୀୟ
ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ। 12 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତୃଭଗିନୀର ଆବରଣୀୟ
ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ, େସ ତୁମ୍ଭର ପିତୃେଗାତ୍ରେର ଜନ୍ମ  େହାଇଛ।ି
13 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମାତୃଭଗିନୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ,
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ମାତୃେଗାତ୍ରେର ଜନ୍ମ  େହାଇଛ।ି 14 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପିତୃଭ୍ର ାତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା
ନକିଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ପିତୃବ୍ୟପତ୍ନୀ। 15 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପୁତ୍ରବଧୂର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ; େସ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରବଧୂ; ତୁେମ୍ଭ
ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ। 16 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃଭାଯର୍୍ୟାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ; ତାହା ତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତାର
ଆବରଣୀୟ। 17 ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀର ଓ ତାହାର କନ୍ୟାର ଆବରଣୀୟ
ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ତାହାର େପୗତ୍ରୀର କି େଦୗହତି୍ରୀର
ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ;
େସମାେନ େଗାତ୍ରେର ଜନ୍ମ  େହାଇଛନି୍ତ; ଏହା ଦୁଷ୍ଟତା ଅେଟ। 18 ଆଉ
ଭଗିନୀ ଜୀବତିା ଥାଉ ଥାଉ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାଶ୍ୱର୍େର ତାହାର ସପତ୍ନୀ ରୂେପ
ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବା ପାଇଁ ତା’ର ଭଗିନୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।
19 ପୁଣ,ି େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ରଜଧମର୍ େହତୁ ଅଶୁଚ ିଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହା ନକିଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ।
20 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟା
ନକିଟକୁ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ।

21 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବଂଶଜାତ କାହାକୁ ହିଁ, େମାଲକ୍ େଦବତାର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରାଇବାକୁ େଦବ ନାହିଁ, କିଅବା
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଅପବତି୍ର କରିବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟୁ। 22 ତୁେମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀର ନ୍ୟାୟ ପୁରୁଷ ସହତି ସଂସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ, ତାହା
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍। 23 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ େକୗଣସି
ପଶୁଠାେର ଗମନ କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସହତି
ସଂସଗର୍ କରାଇବାକୁ େକୗଣସ ିପଶୁର ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବ ନାହିଁ; ଏହା
ତ ପାଷାଣ୍ଡତା।

24 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ଅଶୁଚ ିକର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରୁଅଛୁ, େସମାେନ ଏହସିବୁ କି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚି
େହାଇଅଛନି୍ତ। 25 ପୁଣ,ି େଦଶ ହିଁ ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛ;ି ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ
ତାହାର ଅପରାଧ ତାହାକୁ େଭାଗ କରାଉଅଛୁ ଓ େସହ ିେଦଶ ତାହାର
ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଗାର କରୁଅଛ।ି 26 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିି
ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବ, ସ୍ୱେଦଶୀୟ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରବାସକାରୀ ବେିଦଶୀୟ େହଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍
ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 27 କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ
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େଦଶ ନବିାସୀମାେନ ଏହସିବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ ଓ େଦଶ
ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛ।ି 28 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଅଶୁଚ ିକେଲ, େସହ ିେଦଶ
େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ନବିାସୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଗାର କଲା,
େସହପିରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଗାର କରିବ। 29 େତଣୁ େଯଉଁମାେନ
ଏହସିବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକମର୍ କରିେବ, େସହି
କମର୍କାରୀ ପ୍ରାଣୀମାେନ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ।
30 ଏଣୁକରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍େର େଯଉଁ ସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍
କରାଯାଇଅଛ,ି େସହସିବୁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକମର୍ କରି ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭର ବଧିି ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ
କରିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।”

ପବତି୍ରତାର ପରେମଶ୍ୱର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପବତି୍ର େହବ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର

ପରେମଶ୍ୱର ପବତି୍ର ଅଟୁ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ମାତାକୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାକୁ ଭୟ କରିବ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଦନି ପାଳନ କରିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 4 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରତମିାଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ହୁଅ
ନାହିଁ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା େଦବତା ନମିର୍ାଣ କର
ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

5 ପୁଣ,ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିଦାନ କର, େତେବ ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ ତାହା ବଳିଦାନ କରିବ।
6 ବଳିଦାନ ଦନି ଓ ତହିଁ ଆରଦନି ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; ପୁଣ,ି
ତୃତୀୟ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତହିଁରୁ କିଛ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିଲ, ତାହା ଦଗ୍ଧ
କରାଯିବ। 7 ଯଦ ିତୃତୀୟ ଦନି ତହିଁରୁ କିଛ ିେଭାଜନ କରାଯିବ, େତେବ
ତାହା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଓ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ। 8 ଆଉ, ତହିଁର େଭାଜନକାରୀ
ନଜି ଅପରାଧ େବାହବି; କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ଅପବତି୍ର
କରିଅଛ;ି ଏଣୁକରି େସହ ିପ୍ରାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହବ।

ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କର

9 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମିର ଶସ୍ୟ କାଟବିା େବେଳ
ତୁେମ୍ଭ ନଜି େକ୍ଷତ୍ରର େକାଣ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ କାଟବି ନାହିଁ, କିଅବା ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରେର ଛାଡ଼ଥିିବା ଶସ୍ୟ ସାଉଣି୍ଟବ ନାହିଁ। 10 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଖୁଣି୍ଟ େତାଳିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ପଡ଼ଲିା ଫଳ ସାଉଣି୍ଟବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଦରିଦ୍ର  ଓ
ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଛାଡ଼ ିେଦବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

11 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଚାରି କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବ ନାହିଁ, କି
ପରସ୍ପର ମିଥ୍ୟା କହବି ନାହିଁ। 12 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମ େନଇ
ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରିବ ନାହିଁ, ତାହା କେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନାମ ଅପବତି୍ର କରିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ।

13 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ ଓ ଅପହରଣ
କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି େବତନଜୀବୀର େବତନ ରାତି୍ରଠାରୁ ସକାଳ ଯାଏ ତୁମ୍ଭ
ପାଖେର ରହବି ନାହିଁ। 14 ତୁେମ୍ଭ ବଧିରକୁ ଅଭଶିାପ େଦବ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ଧ
ଆଗେର ଝୁଣି୍ଟବାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଭୟ କରିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ।

15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଚିାରେର ଅଧମର୍ କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ଦରିଦ୍ରର
ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଧନୀର ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଧମର୍େର ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ବଚିାର କରିବ। 16 ତୁେମ୍ଭ ଖଚୁଆ େହାଇ
ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏେଣେତେଣ ବୁଲବି ନାହିଁ; କିଅବା ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତବିାସୀର ରକ୍ତ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ।

17 ତୁେମ୍ଭ ମେନ ମେନ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ
ନତିାନ୍ତ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଅନୁେଯାଗ କରିବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ତାହାର
ଅପରାଧ େବାହବି ନାହିଁ। 18 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ

ପ୍ରତହିଂିସା କି େଦ୍ୱଷ କରିବ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ
ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କରିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ।

ସକଳ ବଧିିର ପାଳନ

19 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସକଳ ବଧିି ପାଳନ କରିବ; ତୁେମ୍ଭ ଭନି୍ନ ଜାତୀୟ
ପଶୁ ସହତି ଆପଣା ପଶୁମାନଙୁ୍କ ସଙ୍ଗମ କରିବାକୁ େଦବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରେର ମିଶି୍ରତ ବୀଜ ବୁଣବି ନାହିଁ; କିଅବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର
ସୂତ୍ରମିଶି୍ରତ ବସ୍ତ୍ର େଦହେର େଦବ ନାହିଁ। 20 ପୁଣ,ି ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଅବା ଅନ୍ୟ
ରୂେପ ମୁକ୍ତ ନୁେହଁ, ଏପରି େଯ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ ିବାଗ୍ଦତ୍ତା ଦାସୀ, ତାହା ସହତି
ଯଦ ିେକହ ିଶୟନ କେର, େତେବ େସମାେନ ଦଣ୍ଡନୀୟ େହେବ;
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ମୁକ୍ତ ନୁେହଁ। 21 ପୁଣ,ି
େସ ପୁରୁଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ
ଆପଣାର େଦାଷାଥର୍କ ବଳି, ଅଥର୍ାତ୍, େଦାଷାଥର୍କ େମଷ ଆଣବି। 22 ଆଉ,
ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସହ ିେଦାଷାଥର୍କ େମଷ ଦ୍ୱ ାରା, େସ େଯଉଁ
ପାପ କରିଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିପାପ ସକାେଶ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ; ତହିଁେର
େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିପାପ କ୍ଷମା େହବ।

23 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରି େଭାଜନାେଥର୍ ନାନା
ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ େରାପଣ କେଲ, ତହିଁର ଫଳକୁ ଅସୁନ୍ନ ତ େବାଲ ିଜ୍ଞାନ କରିବ,
ତାହା ସବୁ ତନି ିବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅସୁନ୍ନ ତ ସ୍ୱରୂପ େହବ;
ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। 24 ମାତ୍ର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ତହିଁର ସମସ୍ତ
ଫଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାଥର୍କ ଉପହାର ରୂେପ ପବତି୍ର େହବ। 25 ପୁଣ,ି
ପଞ୍ଚମ ବଷର୍େର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁର ଫଳ େଭାଜନ କରିବ, ତହିଁେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

26 ତୁେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ତ ସହତି େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗଣକତା ବା ଶୁଭାଶୁଭ କହବିାର ବଦି୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବ
ନାହିଁ। 27 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକର େକାଣସବୁ େଗାଲାକାର
କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ଦାଢ଼ରି େକାଣ ମୁଣ୍ଡନ କରିବ ନାହିଁ।
28 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୃତ େଲାକ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରେର
ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ କରିବ ନାହିଁ, ଅବା େଦହେର ଚତିା କୁଟାଇବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

29 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ େବଶ୍ୟା କରି ଅପବତି୍ର କର ନାହିଁ; କେଲ,
େଦଶ େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତେର ପତତି େହବ ଓ େଦଶ ଦୁଷ୍ଟତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
30 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଦନି ପାଳନ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନକୁ ସମାଦର କରିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। 31 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୂତୁଡ଼ଆି
କି ଗଣୁଆିମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ; େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅପବତି୍ର
େହବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କର ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 32 ତୁେମ୍ଭ ପକ୍ୱେକଶ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଉଠି ଠିଆ େହବ ଓ ବୃଦ୍ଧ େଲାକକୁ ସମାଦର କରିବ; ପୁଣ,ି ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

33 ଆଉ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିବେିଦଶୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶେର ତୁମ୍ଭ ସହତି
ବାସ କେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କରିବ ନାହିଁ।
34 େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦଶୀୟ େଲାକ େସପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହବାସୀ ବେିଦଶୀୟ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହବ, ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କରିବ; କାରଣ ମିସର େଦଶେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶୀ
ଥିଲ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 35 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଚିାର ଅବା ମାପ ଅବା େତୗଲ କିଅବା ପରିମାଣ ବଷିୟେର ଅଧମର୍ କରିବ
ନାହିଁ। 36 ଯଥାଥର୍ ଦଣ୍ଡ,ି ଯଥାଥର୍ ବଟଖରା, ଯଥାଥର୍ ଐଫା ଓ ଯଥାଥର୍ ହନି୍,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େହବ; େଯ ମିସର େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି
ଆଣେିଲ, ଆେମ୍ଭ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।
37 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବଧିି ଓ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶାସନ
ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।”

ଶିଶୁ ବଳି ଓ ବ୍ୟଭଚିାରର ଦଣ୍ଡ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆହୁରି କହବି, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଅବା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସକାରୀ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ
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ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିେଲାକ ଯଦ ିଆପଣା ବଂଶର କାହାକୁ େମାଲକ୍ େଦବତାର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଦାନ କେର, େତେବ ତାହାର ନଶି୍ଚୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ଓ
େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ତାହାକୁ ପଥର ମାରି ବଧ କରିେବ। 3 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ମଧ୍ୟ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖିବା ଓ ତାହାର
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା; କାରଣ େସ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନ ଅପବତି୍ର କରିବାକୁ ଓ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ନାମ ଅପବତି୍ର କରିବାକୁ
େମାଲକ୍ େଦବତା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା ସନ୍ତାନକୁ େଦଇଅଛ।ି 4 ଆଉ,
େଯଉଁ ସମୟେର େସହ ିେଲାକ ଆପଣା ସନ୍ତାନକୁ େମାଲକ୍ େଦବତା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େସହ ିସମୟେର ଯଦ ିେଦଶୀୟ େଲାକମାେନ
େକୗଣସ ିରୂେପ ତାହା ପ୍ରତ ିଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନି୍ତ ଓ ତାହାକୁ ବଧ ନ କରନି୍ତ ,
5 େତେବ ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକ ଓ ତାହାର ପରିବାରକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା; ପୁଣ,ି
ତାହାକୁ ଓ େମାଲକ୍ େଦବତା ସହତି ବ୍ୟଭଚିାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାର
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ବ୍ୟଭଚିାରୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
କରିବା। 6 ଆଉ, େଯଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟଭଚିାର କରିବାକୁ ଭୂତୁଡ଼ଆି ଓ ଗଣୁଆି
େଲାକର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ହୁଏ, ଆେମ୍ଭ େସହ ିପ୍ରାଣୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ମୁଖ
ରଖିବା ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା।

7 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କର ଓ ପବତି୍ର ହୁଅ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 8 ଆହୁରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିି ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପବତି୍ରକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

9 େଯେକହ ିଆପଣା ପିତା କି ଆପଣା ମାତାକୁ ଅଭଶିାପ ଦଏି, େସ
ନତିାନ୍ତ ହତ େହବ; େସ ତାହାର ପିତାକୁ କି ତାହାର ମାତାକୁ ଅଭଶିାପ
େଦଇଅଛ;ି ତାହା ଉପେର ତାହାର ରକ୍ତ ବତ୍ତିର୍ବ। 10 ଆଉ, େଯେକହି
ପରର ଭାଯର୍୍ୟା ସହତି ବ୍ୟଭଚିାର କେର, େଯ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟା
ସହତି ବ୍ୟଭଚିାର କେର, େସହ ିବ୍ୟଭଚିାରୀ ଓ ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ ଦୁେହଁ ନତିାନ୍ତ
ହତ େହେବ। 11 ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ପିତୃର ଭାଯର୍୍ୟା ସହତି
ଶାରୀରିକ ସମ୍ପକର୍ ରେଖ, େସ ଆପଣା ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ
କରିଅଛ;ି େସ ଦୁେହଁ ନତିାନ୍ତ ହତ େହେବ; େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ। 12 ପୁଣ,ି ଯଦ ିେକହ ିଆପଣା ପୁତ୍ରବଧୂ ସହତି ଶୟନ
କେର, େତେବ େସ ଦୁେହଁ ନତିାନ୍ତ ହତ େହେବ; େସମାେନ ପାଷାଣ୍ଡ କମର୍
କରିଅଛନି୍ତ; େସମାନଙ୍କର ରକ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ। 13 ପୁଣ,ି
ପୁରୁଷ ଯଦ ିପୁରୁଷ ସହତି ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଲ୍ୟ େଯୗନ ସମ୍ପକର୍ ରେଖ, େତେବ େସ
ଦୁେହଁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ନତିାନ୍ତ ହତ େହେବ;
େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ। 14 ଆଉ, େକହ ିଯଦି
େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଓ ତାହାର ମାତାକୁ ଗ୍ରହଣ କେର, େତେବ ତାହା ଦୁଷ୍ଟତା
ଅେଟ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯପରି ଏପରି ଦୁଷ୍ଟତା ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ େସ
ଓ େସମାେନ ଉଭୟ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହେବ।

15 ପୁଣ,ି ଯଦ ିେକହ ିପଶୁ ସହତି ସହବାସ କେର, େତେବ େସ ନତିାନ୍ତ
ହତ େହବ; ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବ। 16 ପୁଣ,ି
େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ଯଦ ିେକୗଣସ ିପଶୁ ସହତି ସହବାସ କରିବାକୁ ତାହା ନକିଟକୁ
ଯାଇ ତାହା ଆଗେର ଶୟନ କେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଓ ପଶୁକୁ
ବଧ କରିବ; େସମାେନ ନତିାନ୍ତ ହତ େହେବ; େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ। 17 ଆଉ, ଯଦ ିେକହ ିଆପଣା ଭଗିନୀକୁ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଆପଣା ପିତୃକନ୍ୟା କି ମାତୃକନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କେର ଓ ଦୁେହଁ ପରସ୍ପରର
ଉଲଙ୍ଗତା େଦଖନି୍ତ , େତେବ ତାହା ଲଜ୍ଜ ାର ବଷିୟ; େସମାେନ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ସାକ୍ଷାତେର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ; େସ ଆପଣା
ଭଗିନୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛ;ି େସ ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହବି।
18 ପୁଣ,ି ଯଦ ିେକହ ିରଜସ୍ୱଳା ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଶୟନ କେର ଓ ତାହାର
ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କେର, େତେବ େସହ ିପୁରୁଷ ତାହାର ରକ୍ତର କ୍ଷରଣ
ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଓ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ରକ୍ତର କ୍ଷରଣ ଅନାବୃତ କରିବାରୁ,
େସ ଦୁେହଁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ। 19 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ମାଉସୀର ବା ପିଉସୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ; ତାହା
କେଲ, ଆପଣା ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କୁଟୁମ୍ୱର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରାଯାଏ।
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହେିବ। 20 ଆଉ, ଯଦ ିେକହି
ଆପଣା ପିତୃବ୍ୟପତ୍ନୀ ସହତି ଶୟନ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ପିତୃବ୍ୟର
ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛ;ି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ
େବାହେିବ; େସମାେନ ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ମରିେବ। 21 ପୁଣ,ି ଯଦ ିେକହି

ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କେର, େତେବ ତାହା ଅଶୁଚ ିକମର୍; େସ
ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛ;ି େସମାେନ ନଃିସନ୍ତାନ
େହେବ।

ତୁେମ୍ଭ ପବତି୍ର େହବ

22 ଏଥିନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବଧିି ଓ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େନଇ ଯାଉଅଛୁ, େସହ ିେଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଗାର କରିବ ନାହିଁ। 23 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େଯଉଁ
େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରୁଅଛୁ, େସମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଅନୁସାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚ଼ାଲବି ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ େସହସିବୁ ଦୁଷ୍କମର୍ କେଲ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କଲୁ। 24 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହଅିଛୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ
ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶ େଦବା;
େଯ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ୍ କରିଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସହି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

25 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚ ିପଶୁ ପୁଣ ିଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚି
ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟେର ପୃଥକ୍ କରିବ; ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଯଉଁ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂଚର
ଜନୁ୍ତକୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରିଅଛୁ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା
ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। 26 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ପବତି୍ର ଅଟୁ। ଆଉ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆମ୍ଭର େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କଠାରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ୍ କରିଅଛୁ। 27 ଆଉ, ପୁରୁଷ ଅବା ସ୍ତ୍ରୀ େଯେକହି
ଭୂତୁଡ଼ଆି ଅବା ଗଣୁଆି ହୁଏ, େସ ନତିାନ୍ତ ହତ େହବ; େଲାକମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ପଥର ମାରି ବଧ କରିେବ; େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ବତ୍ତିର୍ବ।”

ଯାଜକମାନଙ୍କର ପବତି୍ରତା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣର
ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୃତ
େକୗଣସ ିେଲାକ ସକାଶୁ େସମାନଙ୍କର େକହ ିଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି

କରିବ ନାହିଁ। 2 େକବଳ ଆପଣାର ନକିଟ ଜ୍ଞାତ,ି ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା ମାତା,
ଆପଣା ପିତା, ଆପଣା ପୁତ୍ର, ଆପଣା କନ୍ୟା ଓ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ନମିେନ୍ତ
ଅଶୁଚ ିେହବ। 3 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ନକିଟସ୍ଥ ଭଗିନୀର ସ୍ୱାମୀ େହାଇ ନାହିଁ,
ଏପରି ଅବବିାହତିା ଭଗିନୀ ସକାଶୁ େସ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚ ିକରି ପାରିବ।
4 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସ୍ୱାମୀ େହବାରୁ ଆପଣାକୁ ଅପବତି୍ର
କରିବା ପାଇଁ ଅଶୁଚ ିେହବ ନାହିଁ। 5 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ
ମୁଣ୍ଡନ କରିେବ ନାହିଁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦାଢ଼ରି େକାଣ େକ୍ଷୗର କରିେବ
ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରେର ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ କରିେବ ନାହିଁ।
6 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହେବ ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଅପବତି୍ର କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର, ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ; ଏେହତୁ େସମାେନ ପବତି୍ର େହେବ।

7 େସମାେନ େବଶ୍ୟାକୁ ଅବା କଳଙି୍କନୀକୁ ବବିାହ କରିେବ ନାହିଁ ଓ
ସ୍ୱାମୀତ୍ୟକ୍ତ ା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କରିେବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର। 8 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ପବତି୍ର
କରିବ; କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେର; େସ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟେର ପବତି୍ର େହବ; କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରୁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆେମ୍ଭ, ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର ଅଟୁ। 9 ଆଉ, େକୗଣସ ିଯାଜକର କନ୍ୟା ଯଦି
ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାକୁ ଅପବତି୍ର କେର, େତେବ େସ ଆପଣା
ପିତାକୁ ଅପବତି୍ର କେର; େସ ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ାଯିବ।

10 ଆଉ, ଆପଣା ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ଜନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ
େହାଇଅଛ,ି ଯାହାର ମସ୍ତକେର ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ ଢ଼ଳା ଯାଇଅଛ ିଓ
େଯ ପବତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ େହାଇଅଛ,ି େସ
ଆପଣା ମସ୍ତକର େକଶ ମୁକୁଳା କରିବ ନାହିଁ ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିବ
ନାହିଁ। 11 କିଅବା େସ ଗହୃ ଭତିେର ଶବ ନକିଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଅବା
ଆପଣା ପିତା ବା ଆପଣା ମାତା ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ।
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12 ଅଥବା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଅବା ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅପବତି୍ର କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳରୂପ ମୁକୁଟ ତାହା ଉପେର ଅଛ;ି ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟୁ।

13 ପୁଣ,ି େସ େକବଳ ଅନୂଢ଼ାକୁ ବବିାହ କରିବ; 14 ବଧିବା, ତ୍ୟକ୍ତ ା,
କଳଙି୍କନୀ କିଅବା େବଶ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିଏକ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିବ। 15 ଆଉ,
େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ବଂଶ ଅପବତି୍ର କରିବ ନାହିଁ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପବତି୍ର କରୁ।”

16 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 17 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ କୁହ,
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଯାହାର ଶରୀରେର ଖୁଣ ଥାଏ, େସ
ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ନକିଟକୁ ଯିବ
ନାହିଁ। 18 େଯେକୗଣସ ିେଲାକର ଖୁଣ ଅଛ,ି େସ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବ ନାହିଁ;
ବେିଶଷେର ଅନ୍ଧ େଲାକ, େଛାଟା, ଯାହାର ନାକ ବକୃିତ, ଅଧିକ ଅଙ୍ଗ,
19 ଭଗ୍ନପାଦ, ଭଗ୍ନହସ୍ତ, 20 କୁଜା, ବାମନ, ଅବା ଯାହାର ଚକ୍ଷୁେର ଖୁଣ
ଅଛ,ି ଜାଦୁ େରାଗୀ, କାଛୁ େରାଗୀ, ଭଗ୍ନେକାଷ; 21 ଏପରି ଖୁଣବଶିିଷ୍ଟ
େଯଉଁ ପୁରୁଷ ହାେରାଣ ଯାଜକଙ୍କର ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଥାଏ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ନକିଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ;
ତାହାର ଖୁଣ ଅଛ;ି େସ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ
ନକିଟକୁ ଆସବି ନାହିଁ। 22 େସ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାପବତି୍ର ବା
ପବତି୍ର ଭକ୍ଷ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ। 23 ମାତ୍ର ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ରର ଭତିରକୁ ଯିବ
ନାହିଁ, କିଅବା େବଦ ିନକିଟକୁ ଆସବି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ଖୁଣ ଅଛ;ି
େସ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନସକଳ ଅପବତି୍ର କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିସମସ୍ତ ପବତି୍ର କରୁ। 24 ଏହ ିପ୍ରକାେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ
ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା
କହେିଲ।”

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପବତି୍ରୀକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବଷିୟେର ସାବଧାନ

ହୁଅ, େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯାହା ପବତି୍ର କରନି୍ତ , ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର
ପବତି୍ର ନାମକୁ ଅପବତି୍ର କରିେବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। 3 ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର େଯେକହି
ଅଶୁଚ ିେହାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପବତି୍ରୀକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ନକିଟକୁ ଯିବ, େସ ପ୍ରାଣୀ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ;
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

4 ପୁଣ,ି ହାେରାଣ ବଂଶର େଯେକହ ିକୁଷ୍ଠୀ ଅବା ପ୍ରେମହୀ ହୁଏ, େସ
ଶୁଚ ିନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। େଯେକହି
ଶବ ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିେହାଇଥିବା େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟକୁ, ଅବା ଯାହାର ବୀଯର୍୍ୟପାତ
େହଉଥାଏ, ଏପରି େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବ; 5 ଅଥବା ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା େସ
ଅଶୁଚ ିେହାଇପାେର, ଏପରି େକୗଣସ ିଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତକୁ, କି େକୗଣସି
ପ୍ରକାର ଅଶୁଚ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ଛୁଇଁବ, 6 େସହ ିସ୍ପଶର୍କାରୀ ବ୍ୟକି୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅଶୁଚ ିରହବି; ଆଉ, େସ ଜଳେର ଆପଣା ଶରୀର ନ େଧାଇେଲ ପବତି୍ର
ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 7 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତ େହେଲ, େସ
ଶୁଚ ିେହାଇ ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ, କାରଣ ତାହା ତାହାର ଖାଦ୍ୟ
ଅେଟ। 8 େସ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱୟଂମୃତ ବା ପଶୁ ଦ୍ୱ ାରା
ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ଜନୁ୍ତର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।
9 ଏେହତୁ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିି ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିେବ;
େନାହେିଲ, େଯେବ େସମାେନ ତାହା ଅପବତି୍ର କରନି୍ତ , େତେବ ତହିଁ ସକାଶୁ
ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହବି ଓ ତହିଁେର ମରିେବ; େଯ େସମାନଙୁ୍କ
ପବତି୍ର କରନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆେମ୍ଭ।

10 ଆଉ, ଭନି୍ନ  ବଂଶୀୟ େକୗଣସ ିେଲାକ ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ
ନାହିଁ; ଯାଜକର ଗହୃେର ପ୍ରବାସୀ ଅବା େବତନଜୀବୀ ଦାସ ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ
େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 11 ମାତ୍ର ଯାଜକ ଯଦ ିେକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀକୁ କ୍ରୟ
କେର, େତେବ ତାହାର ରୂପାେର କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା େସହ ିେଲାକ ତାହା
େଭାଜନ କରିବ; ପୁଣ,ି ତାହାର ଗହୃେର ଜନ୍ମ  େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ
ତାହାର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିେବ। 12 ଆଉ ଯାଜକର କନ୍ୟା ଯଦ ିେକୗଣସି
ଭନି୍ନ  ବଂଶୀୟ େଲାକ ସହତି ବବିାହତିା ହୁଏ, େତେବ େସ ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟାଦି

ମଧ୍ୟରୁ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 13 ମାତ୍ର
ଯାଜକର କନ୍ୟା ଯଦ ିବଧିବା କି ତ୍ୟକ୍ତ ା େହାଇ ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇଥାଏ ଓ
ପୁନବର୍ାର ଆସ ିବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ତୁଲ୍ୟ ପିତୃଗହୃେର ବାସ କେର, େତେବ େସ
ଆପଣା ପିତାର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିବ; ମାତ୍ର ଭନି୍ନ  ବଂଶୀୟ େଲାକ ତାହା
େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।

14 ଆଉ, ଯଦ ିେକହ ିଅଜ୍ଞାତସାରେର ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କେର,
େତେବ େସ ତହିଁର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକା କରି ଯାଜକକୁ ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦବ।
15 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ େଯଉଁ
ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ , େସମାେନ ତାହା ସବୁ ଅପବତି୍ର କରିେବ ନାହିଁ।
16 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରି
େଦାଷଜନକ ଅପରାଧ ବହନ କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ େଯ େସମାନଙୁ୍କ
ପବତି୍ର କରନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆେମ୍ଭ ଅଟୁ।”

ଗ୍ରହଣୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ

17 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 18 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶ କିଅବା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ମାନତପୂବର୍କ ବା େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ
େକୗଣସ ିଉପହାର ଆଣନି୍ତ , 19 େସମାେନ ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ େଗାରୁ କି
େମଷ କି ଛାଗ ମଧ୍ୟରୁ ନଖିୁନ୍ତ ପୁଂ ପଶୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 20 ମାତ୍ର ଯାହାର
ଖୁଣ ଥାଏ, ତାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।

21 ଆଉ, େକୗଣସ ିେଲାକ ଯଦ ିମାନତ ସଦିି୍ଧ ନମିେନ୍ତ ଅବା େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ
ଉପହାର ନମିେନ୍ତ େଗାଠରୁ (ଗାଈେଗାରୁ ପଲ) ଅବା ପଲରୁ (େମଷ, ଛାଗ
ପଲ) ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େତେବ
ତାହା ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ ନଖିୁନ୍ତ େହବ; ତାହାଠାେର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ
ଥିବ। 22 ଅନ୍ଧ, ଭଗ୍ନ, େଛାଟା, ଆବୁଆ, ଜାଦୁଆ କି ଖାରସି୍ତଆ, ଏମାନଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା
େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ରୂେପ େବଦି
ଉପେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ। 23 ତୁେମ୍ଭ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗ କି ହୀନାଙ୍ଗ େଗାରୁ
କି େମଷ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରି ପାର; ମାତ୍ର ମାନତ
ନମିେନ୍ତ ତାହା ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ ନାହିଁ। 24 ଆଉ, ଯାହାର େକାଷ ମଳା,
େଛଚା, ଭଙ୍ଗା, କଟା, ଏପରି (ପଶୁ) ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା େଦଶେର ଏପରି ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ ନାହିଁ। 25 କିଅବା ବେିଦଶୀର ହସ୍ତରୁ ଏହସିବୁରୁ କିଛି
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ
େସମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟତା େସମାନଙ୍କଠାେର ଅଛ,ି େସମାନଙ୍କଠାେର ଖୁଣ ଅଛ;ି
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଗ୍ରାହ୍ୟ େହେବ ନାହିଁ।”

26 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 27 “େଗାରୁ କି େମଷ କି ଛାଗ
ଜନି୍ମ ଲା ଉତ୍ତାେର ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମାତା ସହତି ରହବି; ପୁଣ,ି ଅଷ୍ଟମ
ଦନିଠାରୁ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ନମିେନ୍ତ
ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ। 28 ଆଉ, େଗାରୁ କି େମଷୀ େହଉ, ତାହାକୁ ଓ ତାହାର
ଛୁଆକୁ ଏକାଦେିନ ଦୁହିଁଙୁ୍କ ବଧ କରିବ ନାହିଁ। 29 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ,
େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ ତାହା କରିବ।
30 େସହ ିଦନି ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତହିଁରୁ କିଛ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

31 ଏଥିନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ;
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। 32 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ନାମ
ଅପବତି୍ର କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ର
ରୂେପ ମାନ୍ୟ େହବା। 33 େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରନି୍ତ , େଯ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ
ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆେମ୍ଭ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।”
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଯଉଁ
ସକଳ ନରୂିପିତ ପବର୍ ପବତି୍ର ସଭା େବାଲ ିେଘାଷଣା କରିବ,

ଆମ୍ଭର େସହ ିସକଳ ପବର୍ ଏହ।ି

ବଶି୍ରାମ ଦନି

3 ଛଅ ଦନି କମର୍ କରାଯିବ; ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଦନି ମହାବଶି୍ରାମ, ଅଥର୍ାତ୍,
ପବତି୍ର ସଭା େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର କମର୍ କରିବ ନାହିଁ; ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନବିାସ ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଶି୍ରାମ
ଦନି େହବ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନରୂିପିତ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ପବର୍,
ଅଥର୍ାତ୍, ପବତି୍ର ସଭା େବାଲ ିଯାହା େଘାଷଣା କରିବ, ତାହା ଏହ।ି

ନସି୍ତାର ପବର୍

5 ପ୍ରଥମ ମାସେର, ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନସି୍ତାର ପବର୍ େହବ। 6 ପୁଣ,ି େସହ ିମାସର
ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି ପବର୍ େହବ;
ସାତ ଦନି ଯାଏ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିେଭାଜନ କରିବ। 7 ପ୍ରଥମ
ଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସଭା େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ
କମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 8 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ସପ୍ତମ ଦନିେର ପବତି୍ର
ସଭା େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ।”

ପ୍ରଥମ ଫଳର ପବର୍

9 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 10 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା, େସହି
େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରି େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶସ୍ୟ କାଟବି,
େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଟା ଶସ୍ୟର ଏକ ବଡି଼ା ଯାଜକ
ନକିଟକୁ ଆଣବି। 11 ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିବଡି଼ା େଦାଳାଇବ; ବଶି୍ରାମବାରର ପରଦନି
ଯାଜକ ତାହା େଦାଳାଇବ। 12 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିବଡି଼ା
େଦାଳାଇବ, େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଥମବଷର୍ୀୟ ନଖିୁନ୍ତ ଏକ େମଷବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 13 ପୁଣ,ି
ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ େହବ, ତାହା ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର େହବ; ଆଉ, ଏକ ହନି୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଚତୁଥର୍ାଂଶ ତହିଁର
େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ େହବ। 14 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହ ିଉପହାର ଆଣ ିନାହଁ, େସହ ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ରୁଟ ିକି ଭଜାଶସ୍ୟ କି ଛଣି୍ଡା ଶିଷା ଖାଇବ ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସମୁଦାୟ ନବିାସ ସ୍ଥାନେର ଏହା ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ
ବଧିି େହବ।

ଫସଲ ଅମଳ ପବର୍

15 ଆହୁରି େସହ ିବଶି୍ରାମବାରର ପରଦନିଠାରୁ େଯଉଁ ଦନି େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟରୂପ ବଡି଼ା ଆଣଲି, େସହ ିଦନିଠାରୁ ପୂଣ୍ଣର୍ ସାତ ସପ୍ତାହ ଗଣନା
କରିବ। 16 ଏହରୂିେପ ସପ୍ତମ ବଶି୍ରାମବାରର ପର ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଚାଶ
ଦନି ଗଣନା କରିବ; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନୂତନ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ନବିାସରୁ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶର ଦୁଇ
ରୁଟ ିଆଣବି; ତାହା ସରୁ ମଇଦାେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବ ଓ ତାଡ଼େିର ରନ୍ଧନ
କରାଯିବ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଥମ ଫଳ େହବ। 18 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିରୁଟ ିସହତି ପ୍ରଥମବଷର୍ୀୟ ନଖିୁନ୍ତ ସାତ େମଷବତ୍ସ ଓ
େଗାଟଏି ଯୁବା ବୃଷ ଓ ଦୁଇ େମଷ ବଳିଦାନ କରିବ; ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି େହବ; ପୁଣ,ି ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ସହତି ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର

ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର େହବ। 19 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପାଥର୍କ ବଳି
ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକବଷର୍ୀୟ ଦୁଇ
େମଷବତ୍ସ ବଳିଦାନ କରିବ। 20 ପୁଣ,ି ଯାଜକ ପ୍ରଥମ ଫଳର ରୁଟ ିସହତି
ଓ ଦୁଇ େମଷବତ୍ସ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ରୂେପ େଦାଳାଇବ; ତାହା ସବୁ ଯାଜକ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପବତି୍ର େହବ।

21 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଦନି (ସଭାର) େଘାଷଣା କରିବ; ତହିଁେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସଭା େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କମର୍
କରିବ ନାହିଁ; ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନବିାସ ସ୍ଥାନେର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ
ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି। 22 ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମିର ଶସ୍ୟ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାଟବିା େବେଳ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରର େକାଣ ନଃିେଶଷ
ରୂେପ କାଟବି ନାହିଁ, କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରେର ଛାଡ଼ଥିିବା ଶସ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଦୁଃଖୀ ଓ ବେିଦଶୀ ପାଇଁ ଛାଡ଼ବି;
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।”

ତୂରୀଧ୍ୱନୀ ପବର୍

23 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 24 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ସପ୍ତମ ମାସେର, ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ମହାବଶି୍ରାମ, ଅଥର୍ାତ୍, ତୂରୀଧ୍ୱନୀ ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ମରଣାଥର୍କ ପବତି୍ର ସଭା େହବ।
25 ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।”

ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ଦବିସ

26 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 27 “େସହ ିସପ୍ତମ ମାସର
ଦଶମ ଦନି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତର ଦନି େହବ; େସହ ିଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପବତି୍ର ସଭା େହବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ େକ୍ଲଶ େଦବ;
ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ। 28 େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟ କରିବ ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତର ଦନି େହବ। 29 େସହ ିଦନିେର
େଯେକହ ିଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ େକ୍ଲଶ େଦବ ନାହିଁ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ। 30 ପୁଣ ିେସହ ିଦନି େଯେକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀ େକୗଣସି
ପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟ କେର, େସହ ିପ୍ରାଣୀକୁ ତାହାର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆେମ୍ଭ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା। 31 ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟ କରିବ ନାହିଁ;
ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନବିାସ ସ୍ଥାନେର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି। 32 େସହ ିଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହାବଶି୍ରାମ ଦନି େହବ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ େକ୍ଲଶ େଦବ; ମାସର ନବମ ଦନିର
ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେର, ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଆର ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ବଶି୍ରାମ ଦନି ପାଳନ କରିବ।”

ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍

33 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 34 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଏହ ିସପ୍ତମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିଠାରୁ ସାତ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍ େହବ। 35 ପ୍ରଥମ
ଦନିେର ପବତି୍ର ସଭା େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ
ନାହିଁ। 36 ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର
ସଭା େହବ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ
ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ତାହା ମହାସଭା ଅେଟ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସି
ବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହଁ।

37 ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାପିତ ପବର୍; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପବର୍ର ନରୂିପିତ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର,
େହାମବଳି, ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ବଳି ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ
ପବତି୍ର ସଭାର େଘାଷଣା କରିବ। 38 ନୟିମିତ ଭାବେର ସାପ୍ତାହକି
ବଶି୍ରାମବାର ପାଳନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଦଉଥିବା
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ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଦାନ, ସକଳ ମାନତ ଓ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ସକଳ
ବ୍ୟତୀତ ନରୂିପିତ ପବର୍ମାନଙ୍କେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

39 ଆହୁରି, ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଉତ୍ତାେର ସପ୍ତମ ମାସର
ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଅବଶ୍ୟ ପବର୍ ପାଳନ କରିବ; ପ୍ରଥମ ଦନି ମହା ବଶି୍ରାମ େହବ ଓ ଅଷ୍ଟମ
ଦନି ମହା ବଶି୍ରାମ େହବ। 40 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଉତ୍ତମ
ବୃକ୍ଷର ଫଳ, ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବାହୁଙ୍ଗା, ଗହଳିଆ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଓ ନଦୀତୀରସ୍ଥ
ବାଇଶୀ ବୃକ୍ଷ େଘନ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସାତ
ଦନି ଆନନ୍ଦ କରିବ। 41 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ସାତ ଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସହ ିପବର୍ ପାଳନ କରିବ; ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି; ତୁେମ୍ଭମାେନ ସପ୍ତମ ମାସେର
ତାହା ପାଳନ କରିବ। 42 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ପତ୍ରକୁଟୀରେର ବାସ
କରିବ; ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ ସମେସ୍ତ ପତ୍ରକୁଟୀରେର ବାସ କରିେବ।
43 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣବିା େବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ପତ୍ରକୁଟୀରେର ବାସ କରାଇଥିଲୁ, ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟତ ପୁରୁଷମାେନ ଜାଣ ିପାରିେବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।” 44 ତହୁଁ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାପିତ ପବର୍ର କଥା କହେିଲ।

ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଅି, ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ ପ୍ରଦୀପ
ଜ୍ୱଳାଇବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ନମିର୍ଳ େପଷା

ଜୀତ େତୖଳ ଆଣେିବ। 3 ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସନୁି୍ଦକର
ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ବାହାେର ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିବ; ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ
ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି। 4 େସ ନମିର୍ଳ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଉପେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ େସହ ିପ୍ରଦୀପସକଳ ସ୍ଥାପନ କରିବ।

ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟି

5 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ସରୁ ମଇଦା େନଇ ତହିଁେର ବାରେଗାଟ ିପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବ; ପ୍ରେତ୍ୟକ ପିଠା ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ େହବ। 6 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଏକ ଧାଡ଼େିର ଛଅ ଛଅ, ଏପରି ଦୁଇ ଧାଡ଼ ିକରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ନମିର୍ଳ େମଜ ଉପେର ତାହା ସବୁ ରଖିବ। 7 ଆଉ, ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଧାଡ଼ ିଉପେର ନମିର୍ଳ କୁନୁ୍ଦରୁ େଦବ, ତାହା େସହ ିରୁଟରି ସ୍ମରଣାଥର୍କ ଅଂଶ
ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର େହବ। 8 ପୁଣ,ି
ଯାଜକ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଶି୍ରାମବାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହା ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ
ସ୍ଥାପନ କରିବ; ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପକ୍ଷେର ଏହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନୟିମ।
9 ପୁଣ,ି ତାହା ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣଙ୍କର େହବ; ଆଉ, େସମାେନ
େକୗଣସ ିଏକ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ତାହା େଭାଜନ କରିେବ, କାରଣ ତାହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ମଧ୍ୟେର ତାହା ପ୍ରତ ିମହାପବତି୍ର ଅେଟ;
ଏହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି।”

ଈଶ୍ୱର ନନି୍ଦାର ଦଣ୍ଡ

10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମିସ୍ରୀୟ ପୁରୁଷର ଔରସେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟା
ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଜାତ ଏକ ପୁତ୍ର ବାହାର େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
ଗଲା; ପୁଣ ିଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର େସହ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ଓ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ମଧ୍ୟେର ବବିାଦ େହଲା। 11 ତହିଁେର େସହି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର (ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ) ନାମକୁ ନନି୍ଦା କରି ଅଭଶିାପ
େଦଲା; ତହୁଁ େଲାକମାେନ ତାହାକୁ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ; ତାହାର
ମାତାର ନାମ ଶେଲାମୀତ୍, େସ ଦାନ୍ ବଂଶୀୟ ଦବିି୍ର ର କନ୍ୟା ଥିଲା।
12 ପୁଣ ିେଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆେଦଶ ପାଇବା ଅେପକ୍ଷାେର
ତାହାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିେଲ। 13 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
14 “େଯଉଁ େଲାକ ଅଭଶିାପ େଦଇଅଛ,ି ତାହାକୁ ଛାଉଣ ିବାହାରକୁ ଆଣ;
ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ ତାହାର କଥା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ , େସମାେନ ସମେସ୍ତ ତାହାର
ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ ଦଅିନୁ୍ତ, ପୁଣ ିସମୁଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପଥର ମାରି ତାହାକୁ ବଧ

କରନୁ୍ତ। 15 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, େଯେକହ ିଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଏି, େସ ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହବି। 16 ପୁଣ,ି
େଯେକହ ିଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ନନି୍ଦା କେର, େସ ଅବଶ୍ୟ ହତ
େହବ; ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାକୁ ନଶି୍ଚୟ ପଥର ମାରି ବଧ କରିେବ; ବେିଦଶୀ
େହଉ ବା ସ୍ୱେଦଶୀ େହଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ନନି୍ଦା କେଲ ହତ େହବ।

ଚକ୍ଷୁ ବଦେଳ ଚକ୍ଷୁ

17 ଆଉ, େଯେକହ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ ଆଘାତ କେର, େସ
ନଶି୍ଚୟ ହତ େହବ। 18 ପୁଣ,ି େଯେକହ ିେକୗଣସ ିପଶୁକୁ ପ୍ରାଣାନ୍ତକ
ଆଘାତ କେର, େସ ତହିଁର ପରିେଶାଧ େଦବ; ପ୍ରାଣ ପରିେଶାଧେର ପ୍ରାଣ।
19 ଆଉ, େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଯଦ ିଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଶରୀରେର ଖୁଣ
କେର, େତେବ େସ େଯପରି କରିଅଛ,ି େସହପିରି ତାହା ପ୍ରତ ିକରାଯିବ।
20 କ୍ଷତ ପରିେଶାଧେର କ୍ଷତ, ଚକ୍ଷୁ ପରିେଶାଧେର ଚକ୍ଷୁ, ଦନ୍ତ ପରିେଶାଧେର
ଦନ୍ତ; ମନୁଷ୍ୟର େଦହେର େଯ େଯପରି ଖୁଣ କରିଅଛ,ି ତାହା ପ୍ରତ ିେସହି
ପ୍ରକାର କରାଯିବ। 21 େଯଉଁ ଜନ ପଶୁ ବଧ କେର, େସ ତହିଁର
ପରିେଶାଧ େଦବ; ପୁଣ ିେଯଉଁ ଜନ ନରହତ୍ୟା କେର, େସ ହତ େହବ।
22 ବେିଦଶୀ େହଉ କି ସ୍ୱେଦଶୀ େହଉ, େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା େହବ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।” 23 ତହୁଁ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହେନ୍ତ,
େଯଉଁ େଲାକ ଅଭଶିାପ େଦଇଥିଲା, ତାହାକୁ େସମାେନ ଛାଉଣରି ବାହାରକୁ
ଆଣ ିପଥର ମାରି ବଧ କେଲ; େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କମର୍ କେଲ।

ସପ୍ତମ ବଷର୍ : ବଶି୍ରାମ ବଷର୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ତେର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
2 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଯଉଁ େଦଶ େଦବା, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଦଶେର ପ୍ରେବଶ

କେଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭୂମି ବଶି୍ରାମ େଭାଗ କରିବ। 3 ଛଅ ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରେର ବୀଜ ବୁଣବି ଓ ଛଅ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଝାଡ଼ବି ଓ ତହିଁର ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। 4 ମାତ୍ର
ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ଭୂମିର ମହାବଶି୍ରାମ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଶି୍ରାମ
େହବ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରେର ବୁଣବି ନାହିଁ, କି ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା
ଝାଡ଼ବି ନାହିଁ। 5 େଯଉଁ ଶସ୍ୟ ତୁମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରେର ଆେପ ବେଢ଼, ତାହା ତୁେମ୍ଭ
କାଟବି ନାହିଁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅଝଡ଼ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ
ନାହିଁ; ତାହା ଭୂମିର ମହାବଶି୍ରାମ ବଷର୍ େହବ। 6 ଆଉ, ଭୂମିର ବଶି୍ରାମ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ େହବ; ତୁମ୍ଭର େକ୍ଷେତ୍ରାତ୍ପନ୍ନ  ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ତୁମ୍ଭର, ତୁମ୍ଭ ଦାସର, ତୁମ୍ଭ ଦାସୀର, ତୁମ୍ଭ େବତନଜୀବୀର ଓ ତୁମ୍ଭ
ସହବାସୀ ବେିଦଶୀର; 7 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ପଶୁର ଓ ତୁମ୍ଭ େଦଶୀୟ ବନ୍ୟପଶୁର
ଆହାର ନମିେନ୍ତ େହବ।

ଯୁବ୍ଲୀ ବଷର୍

8 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ସାତ ବଶି୍ରାମ ବଷର୍, ଅଥର୍ାତ୍, ସାତଗଣୁ
ସାତବଷର୍ ଗଣନା କରିବ; ତହିଁେର େସହ ିସାତଗଣୁ ସାତ ବଷର୍ର ଦନି ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିଅଣଞ୍ଚାଶ ବଷର୍ େହବ। 9 ତହୁଁ ସପ୍ତମ ମାସର ଦଶମ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭ
ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ତୂରୀ ବଜାଇବ; ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ େଦଶେର ତୂରୀ ବଜାଇବ। 10 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପଚାଶତମ ବଷର୍କୁ ପବତି୍ର ରୂେପ ମାନ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ସମୁଦାୟ େଦଶେର
ତହିଁର ସମସ୍ତ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମୁକି୍ତ େଘାଷଣା କରିବ; ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯୁବ୍ଲୀ (ମହା ଉଲ୍ଲ ାସ ଉତ୍ସବ) େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରତ ିଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ ଓ ପ୍ରତ ିଜଣ ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶ ନକିଟକୁ େଫରିଯିବ। 11 େସହ ିପଚାଶତମ ବଷର୍ ବ୍ୟାପୀ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯୁବ୍ଲୀ େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଣବି ନାହିଁ କିଅବା
େଯଉଁ ଶସ୍ୟ ଆେପ ବେଢ଼, ତାହା କାଟବି ନାହିଁ ଓ ଅଝଡ଼ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର
ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ। 12 କାରଣ ତାହା ଯୁବ୍ଲୀ ବଷର୍ ଅେଟ; ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପବତି୍ର େହବ; ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷେତ୍ରାତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟାଦି
ଖାଇ ପାରିବ। 13 େସହ ିଯୁବ୍ଲୀ ବଷର୍େର ପ୍ରତ ିଜଣ ଆପଣା ଆପଣା
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ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ। 14 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ େକୗଣସି
ଭୂମ୍ୟାଦ ିବକି୍ରୟ କର, ଅବା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ହସ୍ତରୁ କ୍ରୟ କର, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ। 15 ତୁେମ୍ଭ ଯୁବ୍ଲୀ
ପରବଷର୍ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀଠାରୁ କ୍ରୟ କରିବ ଓ ଫଳ
ଉତ୍ପତି୍ତ ବଷର୍ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ବକି୍ରୟ କରିବ। 16 ତୁେମ୍ଭ
ବଷର୍ର ଆଧିକ୍ୟ ଅନୁସାେର ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବ ଓ ବଷର୍ର
ନୂ୍ୟନତାନୁସାେର ମୂଲ୍ୟ ଊଣା କରିବ; କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ ଉତ୍ପତି୍ତ
ବଷର୍ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଭୂମି ବକି୍ରୟ କରିବ। 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରର
ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।

ସପ୍ତମ ବଷର୍ ନମିେନ୍ତ ଆେୟାଜନ

18 ଏଥିନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିି ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବ ଓ
ଆମ୍ଭର ଶାସନ ସକଳ ମାନବି ଓ ପାଳନ କରିବ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଦଶେର ନଭିର୍ୟେର ବାସ କରିବ। 19 ପୁଣ,ି ଭୂମି ନଜି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ
କରିବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୃପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଭାଜନ କରିବ ଓ େଦଶେର
ନଭିର୍ୟେର ବାସ କରିବ। 20 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିକହବି, େଦଖ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତ ବୁଣବୁି ନାହିଁ, କି ଉତ୍ପନ୍ନ  ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ନାହିଁ,
େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ସପ୍ତମ ବଷର୍େର କଅଣ ଖାଇବୁ ? 21 ଆେମ୍ଭ ଷଷ୍ଠ
ବଷର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆଶୀବର୍ାଦ ଆଜ୍ଞା କରିବା, ତହିଁେର ତାହା ତନିି
ବଷର୍ର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ। 22 ପୁଣ,ି ଅଷ୍ଟମ ବଷର୍େର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଣବି
ଓ ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ ଖାଇବ; ନବମ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ।

ସମ୍ପତି୍ତର ପ୍ରତ୍ୟପର୍ଣ

23 ଆଉ, ଭୂମି ସଦାକାଳ ନମିେନ୍ତ ବକି୍ରୟ କରାଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ ଭୂମି
ଆମ୍ଭର; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ସହତି ବେିଦଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଅଟ। 24 ଆଉ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ େଦଶର ସମସ୍ତ ଭୂମି ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ
େଦବ। 25 ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତା ଦରିଦ୍ର  େହାଇ ଆପଣା ଅଧିକାରରୁ କିଛି
ବକି୍ରୟ କେର, େତେବ ତାହାର ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ନକିଟସ୍ଥ ଜ୍ଞାତ ିଆସ ିଆପଣା
ଭ୍ର ାତାର ବକି୍ର ୀତ ଭୂମି ମୁକ୍ତ କରି େନବ। 26 ପୁଣ,ି ଯଦ ିତାହା ମୁକ୍ତ
କରିବାକୁ ତାହାର େକହ ିନ ଥାଏ ଓ େସ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହାଇ ତାହା ମୁକ୍ତ
କରିବାକୁ ଯେଥଷ୍ଟ ଧନ ପାଏ, 27 େତେବ େସ ତହିଁର ବକି୍ରୟ ବଷର୍ ଗଣନା
କରୁ ଓ ତଦନୁସାେର ଅତରିିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟକତ୍ତର୍ାକୁ େଫରାଇ େଦଉ; ତହିଁେର
େସ ପୁନବର୍ାର ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ। 28 ମାତ୍ର ଯଦ ିେସ ତାହା
େଫରାଇ େନବାକୁ ଅସମଥର୍ ହୁଏ, େତେବ େସ ଯାହା ବକି୍ରୟ କରିଅଛ,ି
ତାହା ଯୁବ୍ଲୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ରୟକତ୍ତର୍ାର ହସ୍ତେର ରହବି; ପୁଣ,ି ତାହା ଯୁବ୍ଲୀ
ସମୟେର ମୁକ୍ତ େହବ ଓ େସ ପୁନବର୍ାର ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ।

29 ଆଉ, ଯଦ ିେକହ ିପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ବାସଗହୃ
ବକି୍ରୟ କେର, େତେବ େସ ବକି୍ରୟ ବଷର୍ର େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ମୁକ୍ତ କରି
ପାରିବ; ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର
ପାଇବ। 30 ମାତ୍ର ଯଦ ିପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତାହା ମୁକ୍ତ କରା ନ
ଯାଏ, େତେବ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େସହ ିଗହୃ ପୁରୁଷ
ପରମ୍ପରାେର କ୍ରୟକତ୍ତର୍ାର ନତି୍ୟ ଅଧିକାର େହବ; ଯୁବ୍ଲୀ ସମୟେର ତାହା
ମୁକ୍ତ େହବ ନାହିଁ। 31 ମାତ୍ର ପ୍ରାଚୀରହୀନ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଗହୃଗଡୁ଼କି
େଦଶର େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଗଣାଯିବ ତାହା ମୁକ୍ତ େହାଇପାେର, ପୁଣ ିଯୁବ୍ଲୀ
ସମୟେର ତାହା ମୁକ୍ତ େହବ।

32 ମାତ୍ର େଲବୀୟମାନଙ୍କର ନଗରସକଳ, େସମାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ନଗରର
ଗହୃସକଳ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ। 33 ପୁଣ,ି ଯଦ ିେକହ ିେଲବୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା
ମୁକ୍ତ କେର, େତେବ େସହ ିବକି୍ର ୀତ ଗହୃ ଓ ତାହାର ଅଧିକୃତ ନଗର
ଯୁବ୍ଲୀ ସମୟେର ମୁକ୍ତ େହବ; କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଗହୃସକଳ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। 34 ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ
ନଗରର ପ୍ରାନ୍ତର ଭୂମି ବକି୍ରୟ କରାଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା େସମାନଙ୍କର
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର।

ଦରିଦ୍ର  ପ୍ରତ ିକରୁଣା

35 ଆଉ ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଦରିଦ୍ର  େହାଇଯାଏ ଓ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର
ତାହାର ହାତ ପଡ଼ଯିାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିବ; େସ ବେିଦଶୀ
ଓ ପ୍ରବାସୀ ପରି ତୁମ୍ଭ ସହତି ଜୀବନଯାପନ କରିବ। 36 ତୁେମ୍ଭ ତାହାଠାରୁ
ସୁଧ କି େଦଢ଼ ି(େଦଢ଼ଗଣୁ ସୁଧହାର) ନଅି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କର; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଜୀବନଯାପନ
କରିବ। 37 ତୁେମ୍ଭ ସୁଧେର ତାହାକୁ ଟଙ୍କା େଦବ ନାହିଁ, କିଅବା େଦଢ଼ି
(େଦଢ଼ଗଣୁ ସୁଧହାର) ପାଇଁ ତାହାକୁ ଆପଣା ଅନ୍ନ  େଦବ ନାହିଁ। 38 େଯ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଣାନ େଦଶ େଦବା
ନମିେନ୍ତ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆେମ୍ଭ ଅଟୁ।

39 ଆଉ ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଦରିଦ୍ର  େହାଇଯାଏ ଓ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର
ଆପଣାକୁ ବକି୍ରୟ କେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବନ୍ଧା ଦାସ ପରି ପରିଶ୍ରମ
କରାଇବ ନାହିଁ। 40 େସ େବତନଜୀବୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭ ସହତି
ବାସ କରିବ; େସ ଯୁବ୍ଲୀ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ।
41 ତହୁଁ େସ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଆପଣା
ବଂଶ ନକିଟକୁ ଓ ତାହାର େପୖତୃକ ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ। 42 କାରଣ
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଦାସ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣଅିଛୁ; େସମାେନ ବନ୍ଧାଦାସ ତୁଲ୍ୟ ବକି୍ର ୀତ େହେବ ନାହିଁ। 43 ତୁେମ୍ଭ
ତାହା ଉପେର କଠିନ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଭୟ କରିବ। 44 ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଧା ଦାସ ଓ ବନ୍ଧା ଦାସୀ ରଖିବାର େହେଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧା ଦାସ ଓ
ବନ୍ଧା ଦାସୀ କ୍ରୟ କରିବ। 45 ଆହୁରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସୀ
ବେିଦଶୀୟ ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶେର େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ଉତ୍ପନ୍ନ  େଯଉଁ େଯଉଁ ବଂଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ ଥା’ନି୍ତ , େସମାନଙ୍କଠାରୁ
କ୍ରୟ କରିବ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର େହେବ। 46 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଉତ୍ତାେର ଆପଣା ଭବଷି୍ୟତ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର
ନମିେନ୍ତ େପୖତୃକ ସମ୍ପତି୍ତ ରୂେପ େସମାନଙୁ୍କ େଦଇ ପାରିବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ନତି୍ୟ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଉପେର ପରସ୍ପର
କଠିନ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ ନାହିଁ।

ଦରିଦ୍ର  ବ୍ୟକି୍ତର ମୁକି୍ତ

47 ଆଉ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ କି ପ୍ରବାସୀ
େଲାକର ହସ୍ତ ଧନେର ବେଢ଼, ପୁଣ,ି ତାହାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତା
ଦରିଦ୍ର  େହାଇଯାଏ ଓ େସହ ିବେିଦଶୀ କି ପ୍ରବାସୀ କିଅବା େସହ ିବେିଦଶୀ
ବଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  କାହାରି ନକିଟେର ଆପଣାକୁ ବକି୍ରୟ କେର; 48 େତେବ
େସହ ିବକି୍ରୟ ଉତ୍ତାେର ତାହାର ମୁକି୍ତ େହାଇ ପାରିବ; ତାହାର ଜ୍ଞାତ ିମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରିବ। 49 କିଅବା ତାହାର ପିତୃବ୍ୟ କି
ପିତୃବ୍ୟପୁତ୍ର ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରିବ, ଅବା ତାହାର ବଂଶଜାତ
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େକୗଣସ ିଜ୍ଞାତ ିତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରିବ; ଅବା ଯଦ ିତାହାର
ହସ୍ତ ଧନେର ବୃଦି୍ଧ ପାଏ, େତେବ େସ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରିବ।
50 ତହିଁେର ତାହାର ବକି୍ରୟ ବଷର୍ଠାରୁ ଯୁବ୍ଲୀ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ କ୍ରୟକତ୍ତର୍ା
ସହତି ଗଣନା କରିବ, ପୁଣ ିବକି୍ରୟ ବଷର୍ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତାହାର ମୂଲ୍ୟ
େହବ; େବତନଜୀବୀର ଦନି ତୁଲ୍ୟ ତାହାର ଦାସତ୍ୱ  କାଳ େହବ।

51 ଯଦ ିଅେନକ ବଷର୍ ବାକି ଥାଏ, େତେବ ତଦନୁସାେର େସ
କ୍ରୟମୂଲ୍ୟରୁ ଆପଣା ମୁକି୍ତର ମୂଲ୍ୟ େଫରାଇ େଦବ। 52 ଆଉ ଯଦି
ଯୁବ୍ଲୀ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବଷର୍ ବାକି ଥାଏ, େତେବ େସ ତାହା ସହତି
ଗଣନା କରିବ; େସହ ିେସହ ିବଷର୍ାନୁସାେର େସ ଆପଣା ମୁକି୍ତର ମୂଲ୍ୟ
େଫରାଇ େଦବ। 53 ବଷର୍କୁ ବଷର୍ ନଯିୁକ୍ତ ଦାସ ତୁଲ୍ୟ େସ ତାହା ସହତି
ରହବି; ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା ଉପେର େକହ ିକଠିନ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ ନାହିଁ।
54 ଆଉ ଯଦ ିେସ ଏହରୂିେପ ମୁକ୍ତ ନ ହୁଏ, େତେବ େସ ଯୁବ୍ଲୀ ବଷର୍େର
ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ମୁକ୍ତ େହାଇ ବାହାରି ଯିବ। 55 କାରଣ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େକବଳ ଆମ୍ଭର ଦାସ, େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଦାସ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛୁ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।”
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“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଦବମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କରିବ
ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା କି
ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତାହା ନକିଟେର ପ୍ରଣାମ କରିବା

ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶେର େକୗଣସ ିେଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତର ରଖିବ ନାହିଁ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭର ସକଳ ବଶି୍ରାମ ଦବିସ ପାଳନ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ
ସମାଦର କରିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

3 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିି ଅନୁସାେର ଚ଼ାଲବି ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା
ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ; 4 େତେବ ଆେମ୍ଭ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବୃଷି୍ଟ ଦାନ କରିବା, ତହିଁେର ଭୂମି ନଜି ଶସ୍ୟର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ
କରିବ ଓ େକ୍ଷତ୍ରର ବୃକ୍ଷସକଳ ଆପଣା ଆପଣା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ।
5 ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନର ସମୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହର ସମୟ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହର ସମୟ ବୀଜ ବୁଣବିାର ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଲାଗିବ; ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତୃପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିବ ଓ ଆପଣା
େଦଶେର ନଭିର୍ୟେର ବାସ କରିବ। 6 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େଦଶେର ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ
କରିବା, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୟନ କେଲ, େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୟ
େଦଖାଇବ ନାହିଁ; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ହଂିସ୍ରକ ଜନୁ୍ତମାନଙୁ୍କ େଦଶରୁ ଦୂର କରିବା ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶେର ଖଡ୍ଗ  ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। 7 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ
ଖଡ୍ଗ େର ପଡ଼େିବ। 8 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶେହ ଜଣଙୁ୍କ
ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶେହ ଜଣ ଦଶସହସ୍ର ଜଣଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ
େଦବ; ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ ଖଡ୍ଗ େର ପଡ଼େିବ।

9 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନମୁଖ େହବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ସି୍ଥର
କରିବା। 10 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁସମୟର ସଞ୍ଚତି ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ
େଭାଜନ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୂତନ ଶସ୍ୟ େହତୁ ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ
ବାହାର କରିବ। 11 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଆବାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ। 12 ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େହବା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହବ। 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି େସମାନଙ୍କର ଦାସ ନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଆେମ୍ଭ ଅଟୁ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଆଳିର େଯାତ ଭାଙି୍ଗଅଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସଧିା ଚାଲବିାକୁ େଦଇଅଛୁ।

ଅବାଧ୍ୟତାର ଶାସି୍ତ

14 ମାତ୍ର, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ ଓ
େସହ ିସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବ; 15 ପୁଣ,ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ
ବଧିି ଅବଜ୍ଞା କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଆମ୍ଭର ସକଳ ଶାସନ ଘୃଣା
କରିବାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସକଳ ପାଳନ ନ କରିବ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର
ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କରିବ, 16 େତେବ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହରୂିେପ
ବ୍ୟବହାର କରିବା; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ବ୍ୟାକୁଳତା ନରୂିପଣ
କରିବା; ଅଥର୍ାତ୍, ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଜ୍ୱର, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ କରିବ ଓ
ପ୍ରାଣ କ୍ଷୟ କରିବ; ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୃଥାେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ବୀଜ
ବୁଣବି, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତାହା ଖାଇେବ।

17 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖିବା, ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ପରାସ୍ତ େହବ; େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିେବ
ଓ େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପେଛ ନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଳାଇଯିବ।
18 ଆଉ ଏହା େହେଲ ମଧ୍ୟ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସକାଶୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାତ ଗଣୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ େଦବା। 19 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଳର ଗବର୍ ଖବର୍ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆକାଶ େଲୗହ ତୁଲ୍ୟ ଓ
ଭୂମି ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ କରିବା। 20 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୃଥାେର ବଳ ବ୍ୟୟ

କରିବ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ ନାହିଁ ଓ େକ୍ଷତ୍ରର
ବୃକ୍ଷସକଳ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ ନାହିଁ।

21 ଆଉ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ
ଶୁଣବିାକୁ ଅସମ୍ମତ େହବ; େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ଅନୁସାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାତ ଗଣୁ େକ୍ଲଶ େଦବା। 22 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା, ତହିଁେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସନ୍ତାନହୀନ କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରିେବ, ପୁଣି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ କରିେବ; ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜପଥସକଳ
ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ େହବ।

23 ଏହା େହେଲ ମଧ୍ୟ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସୁଧୁରିବ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ, 24 େତେବ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରିବା, ଆେମ୍ଭ ନେିଜ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାତ ଗଣୁ ପ୍ରହାର କରିବା। 25 ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଖଡ୍ଗ  ଆଣବିା, ତାହା ନୟିମ ଲଙ୍ଘନର
ପ୍ରତଫିଳ େଦବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗର ମଧ୍ୟେର ଏକତ୍ର େହେଲ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶତ୍ରୁ
ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ। 26 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ରୂପ ଯଷି୍ଟ ଭାଙି୍ଗେଲ
ଦଶ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ େଗାଟଏି ଚୁଲ୍ଲ ୀେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରୁଟ ିରନ୍ଧନ କରିେବ ଓ
ପୁନବର୍ାର େତୗଲ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରୁଟ ିେଦେବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା
େଭାଜନ କରିବ, ମାତ୍ର ତୃପ୍ତ େହବ ନାହିଁ।

27 ଏହା େହେଲ େହଁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଆମ୍ଭର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ; 28 େତେବ ଆେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସାତ ଗଣୁ ଶାସି୍ତ େଦବା। 29 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପୁତ୍ରଗଣର ଓ
କନ୍ୟାଗଣର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ। 30 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ
ସ୍ଥଳସକଳ ଭାଙି୍ଗବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୂଯର୍୍ୟ ପ୍ରତମିାସକଳ କାଟ ିପକାଇବା ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତମିାଗଣର େଦହ ଉପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୃତ େଦହ ପକାଇବା
ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବ। 31 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନଗରସକଳ ମରୁଭୂମି କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନସକଳ ଶୂନ୍ୟ
କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର (ଦତ୍ତ) ତୁଷି୍ଟଜନକ ସୁଗନି୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା
ନାହିଁ। 32 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ େଦଶକୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କରିବା ଓ ତନି୍ନ ବାସୀ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ତହିଁେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିେବ। 33 ଆଉ ଆେମ୍ଭ
ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା ଓ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଖଡ୍ଗ  ନେିଷ୍କାଷ କରିବା; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େଦଶ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ େହବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗରସକଳ ମରୁଭୂମି େହବ।

34 େତେବ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ େହାଇଥିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣର େଦଶେର ରହବି, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭୂମି ଆପଣା ବଶି୍ରାମ
ଗ୍ରହଣ କରିବ; ଅଥର୍ାତ୍, େସହ ିସମୟେର ଭୂମି ବଶି୍ରାମ କରି ଆପଣା
ବଶି୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। 35 େଯେତକାଳ ତାହା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ େହାଇ ରହବି,
େସେତକାଳ ତାହା ବଶି୍ରାମ ପାଇବ; ଅଥର୍ାତ୍, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ବାସ କରିବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ରାମ କାଳେର ତାହା େଯଉଁ ବଶି୍ରାମ
ପାଇ ନ ଥିଲା, ତାହା ପାଇବ। 36 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯେତ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ, ଆେମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣର େଦଶେର େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର
ଭୀରୁତା ପଠାଇବା ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା (ବାୟୁେର) ଚାଳିତ ପତ୍ରର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ
େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ; ପୁଣ ିଖଡ୍ଗ ଧାରରୁ ପଳାଇଲା େଲାକ ପରି
େସମାେନ ପଳାଇେବ ଓ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ େସମାେନ
ପତତି େହେବ। 37 ପୁଣ ିେକହ ିନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ େଯପରି ଖଡ୍ଗ
ସମ୍ମୁଖେର, େସପରି େସମାେନ ପରସ୍ପର ଉପେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିବ ଓ ଶତ୍ରୁ ଗଣ
ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ବଳ ପାଇବ ନାହିଁ।

38 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବନିଷ୍ଟ
େହବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ। 39 ପୁଣି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ, େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଅପରାଧ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର େଦଶେର କ୍ଷୟ ପାଇେବ
ଓ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗଣର ଅପରାଧ ସକାଶୁ େସମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗେର କ୍ଷୟ ପାଇେବ।

40 ଆଉ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରି େସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କ
ପିତୃଗଣ େଯଉଁ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ ଅପରାଧ କେଲ, ଆପଣାମାନଙ୍କର େସହି
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ଅପରାଧ; 41 ଓ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା େହତୁ
ଆେମ୍ଭ ହିଁ େଯ େସମାନଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ଶତ୍ରୁ ଗଣର େଦଶକୁ ଆଣଲୁି, ଏହା େସମାେନ ସ୍ୱୀକାର କରିେବ; ତହିଁେର
ଯଦ ିେସମାନଙ୍କ ଅସୁନ୍ନ ତ ହୃଦୟ ନମ୍ର େହବ ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିେବ; 42 େତେବ ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବ ସହତି
ଆପଣା ନୟିମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଓ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ହାକ ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ଓ
ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରହାମ ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ସ୍ମରଣ କରିବା; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ େଦଶକୁ
ସ୍ମରଣ କରିବା। 43 େଦଶ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତ୍ୟକ୍ତ େହାଇ ରହବି ଓ
େସମାନଙ୍କ ଅନୁପସି୍ଥତେିର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ େହାଇ ପଡ଼ଥିିବା ସମୟେର ଆପଣା
ବଶି୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ; ପୁଣ ିେସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ
ଗ୍ରହଣ କରିେବ; ଏଥିର କାରଣ ଏହ ିେଯ, େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଆମ୍ଭ ବଧିି ଘୃଣା କଲା।

44 ତଥାପି ଏହସିବୁ କାରଣରୁ, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର
େଦଶେର ଥିବା ସମୟେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ଭାଙି୍ଗବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ; କାରଣ
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 45 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ଲାଗି େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି କରିଥିବା ଆପଣା
ନୟିମ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ନମିେନ୍ତ
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ
ବାହାର କରି ଆଣଅିଛୁ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।” 46 ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟ
ପବର୍ତେର େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଧ୍ୟେର
ଏହ ିସକଳ ବଧିି, ଶାସନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କେଲ।

ମାନତ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଧିି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟର ମାନତ ପୂଣ୍ଣର୍
କରିବାକୁ େହେଲ, ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର

ପ୍ରାଣୀସକଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େହେବ। 3 ପୁରୁଷ େହେଲ, େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ଠାରୁ
ଷାଠିଏ ବଷର୍ ବୟସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
େଶକଲ ଅନୁସାେର ପଚାଶ େଶକଲ ରୂପା େହବ। 4 ପୁଣ ିସ୍ତ୍ରୀ େହେଲ,
ତୁମ୍ଭ ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ତରିିଶ େଶକଲ ରୂପା େହବ। 5 ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ଠାରୁ
େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ବୟସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହେଲ, ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁଷ
ନମିେନ୍ତ େକାଡ଼ଏି େଶକଲ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିେନ୍ତ ଦଶ େଶକଲ ରୂପା େହବ।
6 ଆଉ ଏକ ମାସଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ବୟସ େହେଲ, ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ
ପୁରୁଷ ନମିେନ୍ତ ପାଞ୍ଚ େଶକଲ ରୂପା େହବ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ
ମୂଲ୍ୟ ତନି ିେଶକଲ ରୂପା େହବ। 7 ପୁଣ ିଷାଠିଏ ବଷର୍ଠାରୁ ଅଧିକ ବଷର୍
ବୟସ େହେଲ, ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁଷ ନମିେନ୍ତ ପନ୍ଦର େଶକଲ ଓ
ସ୍ତ୍ରୀ ନମିେନ୍ତ ଦଶ େଶକଲ େହବ। 8 ମାତ୍ର େସ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ
ଅେପକ୍ଷା ଦରିଦ୍ର  େହେଲ, ଯାଜକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯିବ, ତହୁଁ ଯାଜକ ତାହାର
ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ କରିବ; ମାନତକାରୀର ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ଯାଜକ ତାହାର
ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ କରିବ।

9 ଆଉ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍
କରନି୍ତ , ତାହା ପଶୁ େହେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦତ୍ତ େସହସିବୁ ପଶୁ
ପବତି୍ର େହବ। 10 େସ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କି ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବ ନାହିଁ; ମନ୍ଦ
ପାଲେଟ ଭଲ, କି ଭଲ ପାଲେଟ ମନ୍ଦ େଦବ ନାହିଁ; ଯଦ ିେସ
େକୗଣସମିେତ ପଶୁର ପାଲେଟ ପଶୁ େଦବ, େତେବ ତାହା ଓ ତହିଁ ପାଇଁ
ଯାହା ବଦଳ କରାଯାଏ, ଦୁେହଁ ପବତି୍ର େହେବ। 11 ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏପରି
େକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିପଶୁ ଯଦ ିଦଆିଯାଏ, େତେବ େସ େସହ ିପଶୁକୁ ଯାଜକ
ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରିବ। 12 ପୁଣ ିେସହ ିପଶୁ ଭଲ କି ମନ୍ଦ େହଉ,
ଯାଜକ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ କରିବ; ତୁମ୍ଭର, ଅଥର୍ାତ୍, ଯାଜକର ନରୂିପଣ
ଅନୁସାେର ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ େହବ। 13 ମାତ୍ର, ଯଦ ିେସ େକୗଣସମିେତ ତାହା
ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭ ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ
ଅଧିକ େଦବ।

14 ଆଉ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଗହୃ ପ୍ରତଷି୍ଠା କେର, େତେବ ତାହା ଭଲ କି ମନ୍ଦ
େହଉ, ଯାଜକ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ କରିବ; ଯାଜକ ତହିଁର େଯଉଁ ମୂଲ୍ୟ
ନରୂିପଣ କରିବ, ତାହା ସି୍ଥର େହବ। 15 ଆଉ, ଯଦ ିଗହୃ ପ୍ରତଷି୍ଠାକାରୀ
ଆପଣା ଗହୃ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭ ନରୂିପିତ
ମୂଲ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ େଦବ, ତହିଁେର ତାହା ତାହାର େହବ।

16 ଆଉ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଅଧିକୃତ େକ୍ଷତ୍ରର େକୗଣସି
ଅଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଶୁଚ ିକେର, େତେବ ତୁମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ
େସହ ିେକ୍ଷତ୍ରେର ବୁଣବିା ନମିେନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ବହିନ
ଅନୁସାେର େହବ; ଏକ େହାମର ପରିମିତ ଯବ ବହିନର ମୂଲ୍ୟ ପଚାଶ
େଶକଲ ରୂପା େହବ। 17 ଯଦ ିେସ ଯୁବ୍ଲୀ ବଷର୍ଠାରୁ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର ଶୁଚି
କେର, େତେବ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ତାହା ସି୍ଥର େହବ।
18 ମାତ୍ର, ଯଦ ିେସ ଯୁବ୍ଲୀ ଉତ୍ତାେର ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର ଶୁଚ ିକେର, େତେବ
ଯାଜକ ଯୁବ୍ଲୀ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଷର୍ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତାହା ସହତି
ମୂଲ୍ୟର ଗଣନା କରିବ, ପୁଣ ିତଦନୁସାେର ତୁମ୍ଭ ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ଊଣା
କରାଯିବ। 19 ଆଉ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଶୁଚକିାରୀ େଲାକ ଯଦ ିେକୗଣସମିେତ
ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭ ନରୂିପିତ ରୂପାର
ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ େଦବ, ତହିଁେର ତାହା ତାହାର େହବ। 20 ମାତ୍ର ଯଦି
େସ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର ମୁକ୍ତ ନ କେର, କିଅବା ଯଦ ିେସ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ
ବକି୍ରୟ କେର, େତେବ ତାହା ଆଉ େକେବ ମୁକ୍ତ େହବ ନାହିଁ। 21 ମାତ୍ର
େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଯୁବ୍ଲୀ ସମୟେର ମୁକ୍ତ େହେଲ, ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ଉତ୍ସଗିର୍ତ େକ୍ଷତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ; ତହିଁେର
େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଯାଜକର ଅଧିକାର େହବ।

22 ଆଉ େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର ଆପଣାର ସମ୍ପତି୍ତ ନୁେହଁ, ତାହା େକହ ିଯଦ ିକ୍ରୟ
କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଶୁଚ ିକେର; 23 େତେବ ଯାଜକ ତୁମ୍ଭର
ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ଯୁବ୍ଲୀ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଇଁ ଗଣନା
କରିବ; ପୁଣ ିେସ େସହଦିନି ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ େଦବ, ତାହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ। 24 ଯାହାଠାରୁ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର
କ୍ରୟ କରାଗଲା, ଅଥର୍ାତ୍, ଭୂମି ଯାହାର ସମ୍ପତି୍ତ ଅେଟ, ତାହା ଯୁବ୍ଲୀ
ବଷର୍େର ତାହାକୁ େଫରାଇ ଦଆିଯିବ। 25 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ସମସ୍ତ
ମୂଲ୍ୟ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର େହବ; େକାଡ଼ଏି େଗରାେର ଏକ
େଶକଲ ହୁଏ।

26 ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକବଳ ପ୍ରଥମଜାତ ପଶୁ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରଥମଜାତ ହୁଏ, ତାହା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ; େଗାରୁ କି
େମଷ େହଉ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେଟ। 27 ପୁଣ ିଯଦ ିତାହା ଅଶୁଚି
ପଶୁ ହୁଏ, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭ ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବ,
ପୁଣ ିେସହ ିମୂଲ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ େଦବ; ମୁକ୍ତ କରା ନ ଗେଲ ତୁମ୍ଭର
ନରୂିପିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାେର ତାହା ବକି୍ର ୀତ େହବ।

28 ଆଉ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସବର୍ସ୍ୱରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ
କି ଅଧିକୃତ େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଯାହା କିଛ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କେର,
ଏପରି େକୗଣସ ିଉତ୍ସଗିର୍ତ ବସ୍ତୁ ବକି୍ର ୀତ ବା ମୁକ୍ତ େହବ ନାହିଁ; ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଉତ୍ସଗିର୍ତ ବସ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ଅେଟ। 29 ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େଯ ଦଣ୍ଡତି େହବା ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗିର୍ତ େହବ, ଏପରି ଉତ୍ସଗିର୍ତ େକହି
ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ; େସ ନତିାନ୍ତ ହତ େହବ।

30 ପୁଣ ିଭୂମିର ଶସ୍ୟ କି ବୃକ୍ଷର ଫଳ େହଉ, ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ସମସ୍ତ
ଦ୍ର ବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େହବ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପବତି୍ର। 31 ଆଉ, ଯଦ ିେକହ ିଆପଣା ଦଶମାଂଶରୁ କିଛ ିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ େସ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ େଦବ।
32 ପୁଣ ିେଗାେମଷାଦ ିପଲର ଦଶମାଂଶ, ଅଥର୍ାତ୍, ପାଞ୍ଚଣ ତଳ େଦଇ
ଗମନକାରୀ ସବୁ ପଶୁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଶମ ପଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ। 33 ତାହା ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ଏଥିର େସ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁର ବଦଳ କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣ ିଯଦି
େସ େକୗଣସମିେତ ବଦଳ କେର, େତେବ ତାହା ଓ ତାହା ପାଇଁ ଯାହା
ବଦଳ କରାଯାଏ, ଦୁେହଁ ପବତି୍ର େହେବ, ତାହା ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।”
34 ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ତେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନମିେନ୍ତ େମାଶାଙୁ୍କ
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସହ ିସକଳ ଆଜ୍ଞା ଏହ।ି
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1

ଗଣନା ପୁସ୍ତକ

ଇସ୍ରାଏଲ େଯାଦ୍ଧାଙ୍କର ଗଣନା

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହବାର
ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,

2 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ବଂଶ ଅନୁସାେର
ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଓ ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷର ମସ୍ତକ
ଗଣନା କର।” 3 େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େଯେତ ପୁରୁଷ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାର େଯାଗ୍ୟ, େସମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟାନୁସାେର
ତୁେମ୍ଭ ଓ ହାେରାଣ େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କର। 4 ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶରୁ
ଏକ ଏକ ଜଣ, ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ େଲାକ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହକାରୀ େହେବ। 5 ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସହକାରୀ େହେବ, େସମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ:ି ଯଥା, ରୁେବନ୍ ବଂଶର
ଶେଦୟରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଷୂର। 6 ଶିମୀେୟାନ ବଂଶର ସୂରୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର
ଶଲୁମୀେୟଲ। 7 ଯିହୁଦା ବଂଶର; ଅମ୍ମୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ୍
8 ଇଷାଖର ବଂଶର; ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ। 9 ସବୂଲୂନ ବଂଶର
େହେଲାନର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍ 10 େଯାେଷଫର ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଫ୍ର ୟିମ
ବଂଶର; ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା; ମନଃଶି ବଂଶର; ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର
ଗମଲୀେୟଲ। 11 ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶର; ଗିଦୀେୟାନର ପୁତ୍ର ଅବୀଦାନ୍।
12 ଦାନ୍ ବଂଶର; ଅମ୍ମୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର ଅହୀେୟଷର। 13 ଆେଶର
ବଂଶର; ଅକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲ। 14 ଗାଦ୍ ବଂଶର; ଦୂ୍ୟେୟଲର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସଫ୍। 15 ନପ୍ତାଲ ିବଂଶର; ଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀର। 16 ଏମାେନ
ମଣ୍ଡଳୀର ଆହୂତ େଲାକ, ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ଅଧିପତ,ି ଆଉ
ଇସ୍ରାଏଲର ସହସ୍ରପତ ିଥିେଲ। 17 େତେବ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଏହସିବୁ
ନାମବଶିିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ। 18 ପୁଣ,ି ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ପ୍ରଥମ
ଦନିେର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକତ୍ର କରି ମସ୍ତକ-ସଂଖ୍ୟାେର େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ
ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ବଂଶ, ପିତୃଗହୃ ଓ ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
େସମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ େଲଖିେଲ। 19 ଏହରୂିେପ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ।
20 ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର େଯ ରୁେବନ୍, ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ,
ପିତୃଗହୃ, ନାମସଂଖ୍ୟା ଓ ମସ୍ତକ ଗଣନାନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ
େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ;
21 ରୁେବନ୍-ବଂଶର ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚ
ଶହ େହଲା। 22 ଶିମୀେୟାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବଂଶ ଓ ପିତୃଗହୃ
ଅନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
େଯଉଁ ପୁରୁଷମାେନ ନାମସଂଖ୍ୟା ଓ ମସ୍ତକ ଗଣନାନୁସାେର ଗଣା ଗେଲ,
େସମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ; 23 ଶିମୀେୟାନ ବଂଶର ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଊଣଷଠି ହଜାର ତନି ିଶହ େହଲା। 24 ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ,
ପିତୃଗହୃ ଓ ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ
ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ; 25 ଗାଦ୍ ବଂଶର ଗଣତି
େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅ ଶହ ପଚାଶ େହଲା।
26 ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗହୃ ଓ ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧକୁ
ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର
ବଂଶାବଳୀ; 27 ଯିହୁଦା ବଂଶର ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚଉସ୍ତରି
ହଜାର ଛଅ ଶହ େହଲା। 28 ଇଷାଖର-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗହୃ ଓ
ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍
ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ; 29 ଇଷାଖର ବଂଶର ଗଣତି େଲାକ
ସଂଖ୍ୟା ଚଉବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା। 30 ସବୂଲୂନ-ସନ୍ତାନଗଣର

ବଂଶ, ପିତୃଗହୃ ଓ ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି
ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ; 31 ସବୂଲୂନ
ବଂଶର ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସତାବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା।
32 େଯାେଷଫ-ସନ୍ତାନଗଣର, ଯଥା, ଇଫ୍ର ୟିମ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ,
ପିତୃଗହୃ ଓ ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ
ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ; 33 ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶର
ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ େହଲା।
34 ମନଃଶି-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗହୃ ଓ ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧକୁ
ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର
ବଂଶାବଳୀ; 35 ମନଃଶି ବଂଶର ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବତି୍ରଶ
ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େହଲା। 36 ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗହୃ ଓ
ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍
ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ; 37 ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶର ଗଣତି
େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚତି୍ରଂଶ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା। 38 ଦାନ୍-
ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗହୃ ଓ ନାମ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା
େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ;
39 ଦାନ୍ ବଂଶର ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାଷଠି ହଜାର ସାତ ଶହ
େହଲା। 40 ଆେଶର-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗହୃ ଓ ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର
ବଂଶାବଳୀ; 41 ଆେଶର ବଂଶର ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା
ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ େହଲା। 42 ନପ୍ତାଲ-ିସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ,
ପିତୃଗହୃ ଓ ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ରୁ
ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ; 43 ନପ୍ତାଲ ିବଂଶର ଗଣତି
େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା େତପନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା। 44 ଏହି
େଲାକମାେନ ଗଣତି େହେଲ; େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ବାର ଜଣ
ଅଧିପତ,ି ଅଥର୍ାତ୍, ଏକ ଏକ ପିତୃଗହୃ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଏକ ଅଧିପତି
େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ। 45 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା
ଆପଣା ପିତୃଗହୃାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ଏି
ବଷର୍ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େଲାକମାେନ ଗଣତି େହେଲ। 46 ଏହସିବୁ
ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଲକ୍ଷ ତନି ିହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ ପଚାଶ
ଜଣ େହଲା। 47 ମାତ୍ର େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗଣା ଗେଲ ନାହିଁ। 48 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
କହଥିିେଲ, 49 ତୁେମ୍ଭ େକବଳ େଲବୀୟ ବଂଶର ଗଣନା କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା େନବ ନାହିଁ;
50 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ସାକ୍ଷ୍ୟର ଆବାସ, ତହିଁର ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତତ୍ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଉପେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିବ; େସମାେନ ଆବାସ
ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବହେିବ ଓ େସମାେନ ତହିଁର େସବା କରିେବ ଓ
ଆବାସର ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣ ିକରି ରହେିବ। 51 ପୁଣ,ି ଆବାସ ଆଗକୁ
ଯିବା ସମୟେର େଲବୀୟମାେନ ତାହା ଭାଙି୍ଗେବ ଓ ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା
ସମୟେର େଲବୀୟମାେନ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିେବ ଓ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ େଲାକ
ତାହା ନକିଟକୁ ଗେଲ, ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ। 52 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା ଛାଉଣେିର ଆପଣା
ଆପଣା ଧ୍ୱଜା ନକିଟେର ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରିେବ। 53 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିେଯପରି େକ୍ର ାଧ ନ ଘେଟ, ଏଥିପାଇଁ
େଲବୀୟମାେନ ସାକ୍ଷ୍ୟ-ଆବାସର ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ; ପୁଣ,ି
େଲବୀୟମାେନ ସାକ୍ଷ୍ୟ-ଆବାସ ରକ୍ଷା କରିେବ। 54 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ଏହରୂିେପ କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,
ତଦନୁସାେର େସମାେନ କେଲ।
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ଛାଉଣରି ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ,
2 “ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗହୃର
ନଶିାଣ ସ୍ୱରୂପ ଧ୍ୱଜା ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ;

େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଆଗେର ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ।
3 େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍ ଦଗିେର ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଆେଡ଼ ଆପଣା ଆପଣା
େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ, େସମାେନ ଯିହୁଦା-ଧ୍ୱଜାର
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େଲାକ; ପୁଣ,ି ଅମ୍ମୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ ଯିହୂଦା-
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହବ; 4 ପୁଣ,ି ତାହାର ଗଣତି େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା
ଚଉସ୍ତରି ହଜାର ଛଅ ଶହ। 5 ତାହା ପାଖେର ଇଷାଖର ବଂଶ ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କରିେବ, ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ ଇଷାଖର ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି
େହବ; 6 ତାହାର ଗଣତି େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଚଉବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ।
7 ତହୁଁ ସବୂଲୂନ ବଂଶ; େହେଲାନର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍ ସବୂଲୂନ
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହବ; 8 ପୁଣ,ି ତାହାର ଗଣତି େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା
ସତାବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ। 9 ଯିହୁଦା-ଛାଉଣରି ଗଣତି େଲାକମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଲକ୍ଷ ଛୟାଅଶୀ ହଜାର ଚାରି ଶହ।
େସମାେନ ପ୍ରଥେମ ଅଗ୍ରସର େହେବ। 10 ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ଆପଣା ଆପଣା
େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ରୁେବନ-ଛାଉଣରି ଧ୍ୱଜା ରହବି; ଶେଦୟରର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଷୂର ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହବ; 11 ପୁଣ,ି ତାହାର ଗଣତି
େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ। 12 ତାହା ପାଖେର
ଶିମୀେୟାନ ବଂଶ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ ଓ ସୂରୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର
ଶଲୁମୀେୟଲ ଶିମୀେୟାନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହବ; 13 ତାହାର
ଗଣତି େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଊଣଷଠି ହଜାର ତନି ିଶହ। 14 ତହୁଁ ଗାଦ୍ର
ବଂଶ; ରୁେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ୍ ଗାଦ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହବ;
15 ପୁଣ,ି ତାହାର ଗଣତି େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅ ଶହ
ପଚାଶ। 16 ରୁେବନ୍-ଛାଉଣରି ଗଣତି େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ ପଚାଶ। େସମାେନ
ଦି୍ୱ ତୀୟେର ଅଗ୍ରସର େହେବ। 17 ଏଉତ୍ତାେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣ ିସହତି ଛାଉଣମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ଅଗ୍ରସର
େହବ; େଯପରି େସମାେନ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ, େସପରି ପ୍ରେତ୍ୟେକ ସ୍ୱ
ସ୍ୱ ସ୍ଥାନେର ଧ୍ୱଜାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ଅଗ୍ରସର େହେବ। 18 ପଶି୍ଚମ
ଦଗିେର ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଇଫ୍ର ୟିମ-ଛାଉଣରି ଧ୍ୱଜା ରହବି;
ପୁଣ,ି ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା ଇଫ୍ର ୟିମ-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହବ;
19 ଆଉ ତାହାର ଗଣତି େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ।
20 ତାହା ପାଖେର ମନଃଶି ବଂଶ ରହେିବ, ପୁଣ,ି ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର
ଗମଲୀେୟଲ ମନଃଶି-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିେହବ; 21 ତାହାର ଗଣତି
େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବତଶି ହଜାର ଦୁଇ ଶହ। 22 ତହୁଁ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶ;
ପୁଣ,ି ଗିଦେିୟାନରି ପୁତ୍ର ଅବୀଦାନ୍ ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି
େହବ; 23 ତାହାର ଗଣତି େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚତରିିଶ ହଜାର ଚାରି ଶହ।
24 ଇଫ୍ର ୟିମ-ଛାଉଣରି ଗଣତି େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଲକ୍ଷ ଆଠ ହଜାର ଏକ ଶହ। େସମାେନ ତୃତୀୟେର
ଅଗ୍ରସର େହେବ। 25 ଉତ୍ତର ଦଗିେର ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟାନୁସାେର
ଦାନ୍-ଛାଉଣରି ଧ୍ୱଜା ରହବି; ପୁଣ,ି ଅମ୍ମୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର ଅହୀେୟଷର ଦାନ୍-
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହବ; 26 ତାହାର ଗଣତି େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବାଷଠି
ହଜାର ସାତ ଶହ। 27 ତାହା ପାଖେର ଆେଶର ବଂଶର ଛାଉଣ ିରହବି;
ଅକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲ ଆେଶର-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହବ;
28 ତାହାର ଗଣତି େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ।
29 ତହୁଁ ନପ୍ତାଲ ିବଂଶ; ଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀର ନପ୍ତାଲ ିସନ୍ତାନଗଣର
ଅଧିପତ ିେହବ; 30 ତାହାର ଗଣତି େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା େତପନ ହଜାର ଚାରି
ଶହ। 31 ଦାନ୍-ଛାଉଣରି ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷ
ସତାବନ ହଜାର ଛଅ ଶହ। େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଧ୍ୱଜା େନଇ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଛ ଅଗ୍ରସର େହେବ।” 32 ଏମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗହୃାନୁସାେର ଗଣତି େହେଲ; ଆପଣା ଆପଣା
େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ସମସ୍ତ ଛାଉଣରି ଗଣତି େଲାକ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଲକ୍ଷ ତନିି
ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ ପଚାଶ େହଲା। 33 ମାତ୍ର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େଲବୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଗଣତି େହେଲ

ନାହିଁ। 34 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
େଯପରି ଆଜ୍ଞାସବୁ େଦଇଥିେଲ, େସପରି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ
ନକିଟେର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗହୃାନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା ଧ୍ୱଜା
ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ ଓ େସହପିରି େସମାେନ ଅଗ୍ରସର
େହେଲ।

ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ

େଯଉଁଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ତେର େମାଶାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥା
କହେିଲ, େସହଦିନି ହାେରାଣ ଓ େମାଶାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହ।ି
2 ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣର ନାମ ଏହ;ି ପ୍ରଥମଜାତ ନାଦବ୍, ତହୁଁ

ଅବୀହୂ ଓ ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର। 3 ହାେରାଣଙ୍କର େଯଉଁ ପୁତ୍ରମାେନ
ଯାଜକ ରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ େହାଇଥିେଲ ଓ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସ ଯାଜକର କମର୍
କରିବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ।ି 4 ମାତ୍ର ନାଦବ୍
ଓ ଅବୀହୂ ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଇତର ଅଗି୍ନ
ଉତ୍ସଗର୍ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନ ନ ଥିଲା; ଏଥିସକାଶୁ ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର ଆପଣା ପିତା
ହାେରାଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଯାଜକ କମର୍ କେଲ।

େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ

5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 6 “ତୁେମ୍ଭ େଲବୀୟ
ବଂଶକୁ ଆଣ ିହାେରାଣ ଯାଜକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରାଅ, େସମାେନ
ତାହାର େସବା କରିେବ। 7 ଆଉ େସମାେନ ଆବାସର େସବାକମର୍ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର ତାହାର ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ରକ୍ଷଣୀୟ
ରକ୍ଷା କରିେବ। 8 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆବାସର େସବାକମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା
କରିେବ।” 9 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣ ଓ ତାହର ପୁତ୍ରଗଣର ହସ୍ତେର
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବ; େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପକ୍ଷେର
ତାହା ପ୍ରତ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଦତ୍ତ େଲାକ, 10 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରିବ, ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଯାଜକତ୍ୱ -ପଦ ରକ୍ଷା କରିେବ ଓ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ େଯେକହ ିନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
େହବ, ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ। 11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, 12 “ଆେମ୍ଭ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ
ପ୍ରଥମଜାତ ଗଭର୍ଫଳ ପରିବତ୍ତର୍େର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଏଣୁ େଲବୀୟମାେନ ଆମ୍ଭର େହେବ।
13 କାରଣ ପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତ ଆମ୍ଭର; େଯଉଁଦନି ଆେମ୍ଭ ମିସର େଦଶେର
ପ୍ରଥମଜାତ ସକଳକୁ ଆଘାତ କଲୁ, େସହଦିନି ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତକୁ ଆପଣା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର କଲୁ;
େସମାେନ ଆମ୍ଭର; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।” 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 15 “ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗହୃ ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଲବୀୟ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଗଣନା କର; ତୁେମ୍ଭ
ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙୁ୍କ ଗଣନା କରିବ।” 16 ତହିଁେର
େମାଶା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା
କେଲ। 17 ଆପଣା ଆପଣା ନାମାନୁସାେର ଏମାେନ େଲବୀର ପୁତ୍ରଗଣ;
ଯଥା, େଗେଶର୍ାନ, କହାତ ଓ ମରାରି। 18 ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର େଗେଶର୍ାନର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନାମ ଲବି୍ନ ିଓ ଶିମୀୟି।
19 ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର କହାତର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନାମ
ଅମ୍ରାମ୍, ଯିଷ୍ହର, ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ। 20 ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ମରାରିର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନାମ ମହଲ ିଓ ମୂଶି; ଏମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗହୃାନୁସାେର େଲବୀୟମାନଙ୍କ ବଂଶ।
21 େଗେଶର୍ାନଠାରୁ ଲବି୍ନୀୟ ବଂଶ ଓ ଶିମୀୟିର ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେଲ;
ଏମାେନ େଗେଶର୍ାନୀୟ ବଂଶ। 22 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ
ବୟସ୍କ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଗଣତି େହେଲ, େସମାନଙ୍କର ଗଣତି େଲାକ
ସଂଖ୍ୟା ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ େହଲା। 23 େଗେଶର୍ାନୀୟ ବଂଶ ପଶି୍ଚମ
ଦଗିେର ଆବାସର ପଶ୍ଚାଦ୍ ଭାଗେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ। 24 ପୁଣ,ି
ଲାେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ୍ େଗେଶର୍ାନୀୟମାନଙ୍କ ପିତୃଗହୃର ଅଧିପତି
େହବ। 25 ପୁଣ,ି ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଏହ ିସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଗେଶର୍ାନୀୟ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ େହବ, ଯଥା, ଆବାସ ଓ ତମ୍ୱୁ, ତହିଁର ଛାତ ଓ
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ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର, 26 ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପରଦାସକଳ,
ଆବାସ ଓ େବଦରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦ୍ୱ ାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ଓ ତହିଁର
େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିିତ୍ତ ସମସ୍ତ ରଜୁ୍ଜ। 27 ଆଉ କହାତଠାରୁ ଅମ୍ରାମୀୟ ବଂଶ,
ଯିଷ୍ହରୀୟ ବଂଶ, ହେିବ୍ର ାଣୀୟ ବଂଶ ଓ ଉଷୀେୟଲୀୟ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ
େହେଲ; ଏମାେନ କହାତୀୟ ବଂଶ। 28 ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗଣନାନୁସାେର ଆଠ ହଜାର ଛଅ ଶହ େଲାକ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷକ େହେଲ। 29 କହାତୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶ ଦକ୍ଷିଣ
ଦଗିେର ଆବାସ ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ। 30 ଆଉ
ଉଷୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାଫନ୍ କହାତୀୟ ବଂଶର ଅଧିପତ ିେହବ।
31 ପୁଣ,ି ସନୁି୍ଦକ, େମଜ, ଦୀପବୃକ୍ଷ, ଯଜ୍ଞେବଦ,ି ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େସବା
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସକଳ ପାତ୍ର, ପରଦା ଓ ତତ୍ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ େସବାକାଯର୍୍ୟ
େସମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ େହବ। 32 ପୁଣ,ି ହାେରାଣ ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସର େଲବୀୟ ଅଧିପତମିାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିେହବ ଓ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପେର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରିବ। 33 ଆଉ ମରାରିଠାରୁ
ମହଲୀୟ ବଂଶ ଓ ମୂଶୀୟ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେଲ; ଏମାେନ ମରାରୀୟ
ବଂଶ। 34 ପୁଣ,ି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗଣନାନୁସାେର ଛଅ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େଲାକ େହେଲ।
35 ଆଉ ଅବୀହୟଲର ପୁତ୍ର ସୂରୀେୟଲ ମରାରି ବଂଶର ପିତୃଗହୃର
ଅଧିପତ ିେହଲା; େସମାେନ ଉତ୍ତର ଦଗିେର ଆବାସ ନକିଟେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କରିେବ। 36 ଆଉ ଆବାସର ପଟା, ଅଗର୍ଳ, ସ୍ତମ୍ଭ, ଚୁଙ୍ଗୀ, ତହିଁର
ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ତତ୍ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େସବାକାଯର୍୍ୟ, 37 ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ
ସ୍ତମ୍ଭ, ତହିଁର ସକଳ ଚୁଙ୍ଗୀ, େମଖ ଓ ରଜୁ୍ଜ ମରାରି ସନ୍ତାନଗଣର ନରୂିପିତ
ରକ୍ଷଣୀୟ େହବ। 38 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ଆବାସର ପୂବର୍ ଦଗିେର
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଆେଡ଼ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିେବ,
େସମାେନ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ; ଏମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ରକ୍ଷଣୀୟ େବାଲ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ;
ଆଉ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ େକୗଣସ ିେଲାକ ତହିଁର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ ହତ
େହବ। 39 େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଗଣତି େହେଲ,
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ େସମାନଙ୍କ
ବଂଶାନୁସାେର ଗଣନା କେଲ, େସମାନଙ୍କର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ
ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟାେର ବାଇଶ ହଜାର େହେଲ।
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40 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର
ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷଙୁ୍କ ଗଣନା କର ଓ
େସମାନଙ୍କ ନାମ ସଂଖ୍ୟା କର।” 41 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ; ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ େଲାକ ବଦେଳ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରହଣ କରିବ; ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପଶୁ
ବଦେଳ େଲବୀୟମାନଙ୍କର ପଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। 42 ତହିଁେର େମାଶା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ
େଲାକର ଗଣନା କେଲ। 43 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ
ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁରୁଷର ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର େଯଉଁମାେନ
ଗଣତି େହେଲ, େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାଇଶ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େତସ୍ତରି
େହଲା। 44 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 45 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ େଲାକ ବଦେଳ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ଓ େସମାନଙ୍କ ପଶୁ ବଦେଳ େଲବୀୟମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କର;
ଆଉ େଲବୀୟମାେନ ଆମ୍ଭର େହେବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। 46 ପୁଣ,ି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରଥମଜାତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଲବୀୟମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ଶହ େତସ୍ତରି େଲାକର ମୁକି୍ତ ନମିେନ୍ତ, 47 ତୁେମ୍ଭ
ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପାଞ୍ଚ େଶକଲ େଲଖାଏଁ େନବ; ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ ତାହା େନବ, (େକାଡ଼ଏି େଗରାେର ଏକ େଶକଲ)।
48 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବଳକା େଲାକମାନଙ୍କ ମୁକି୍ତର ମୂଲ୍ୟ େନଇ ହାେରାଣ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ େଦବ। 49 ତହୁଁ େମାଶା େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ମୁକ୍ତ େଲାକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ମୁକି୍ତ -ମୂଲ୍ୟ େନେଲ।
50 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରଥମଜାତ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େସ େସହି
ମୂଲ୍ୟ େନେଲ; େସ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ହଜାର ତନିି
ଶହ ପଞ୍ଚଷଠି େଶକଲ େନେଲ; 51 ପୁଣ,ି େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ େସହ ିମୁକି୍ତ -ମୂଲ୍ୟ
ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ େଦେଲ।

କହାତ ବଂଶୀୟ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ,
2 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କହାତ-
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର 3 ତରିିଶ ବଷର୍

ବୟସ୍କଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର
କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େସବକ େଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କର।”
4 ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ମହାପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟାଦରି (ରକ୍ଷା) କହାତ-ସନ୍ତାନଗଣର
େସବା ଅେଟ। 5 ଛାଉଣ ିଅଗ୍ରସର େହବା ସମୟେର ହାେରାଣ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ରଗଣ ଭତିେର ଯାଇ ଆଚ୍ଛାଦନର ବେିଚ୍ଛଦ ବସ୍ତ୍ର େନଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସନୁି୍ଦକ
ଢ଼ାଙି୍କେବ 6 ଓ ତହିଁ ଉପେର ଶିଶୁକଚମର୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ େଦେବ ଓ ତହିଁ
ଉପେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ଏକ ବସ୍ତ୍ର େଦେବ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତହିଁର ସାଙ୍ଗୀ
ଲଗାଇେବ। 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟରି େମଜ ଉପେର
ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ବଛିାଇେବ, ତହିଁ ଉପେର ଥାଳୀ, ଚାମଚ, ଗଡଢ଼ୁ ଓ
ଢ଼ାଳିବା ପାତ୍ରସକଳ ରଖିେବ ଓ ତହିଁ ଉପେର ନତି୍ୟ ରୁଟ ିରହବି। 8 େସହି
ସମସ୍ତର ଉପେର େସମାେନ ଏକ ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ବଛିାଇେବ ଓ
ଶିଶୁକଚମର୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ େଦଇ ତାହା ଢ଼ାଙି୍କେବ, ତହୁଁ ତହିଁର ସାଙ୍ଗୀ
ଲଗାଇେବ। 9 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଏକ ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର େନଇ ଆଲୁଅର
ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ପ୍ରଦୀପ, ଚମିୁଟା, ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଓ ତହିଁର େସବାଥର୍କ
ସମସ୍ତ େତୖଳପାତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିେବ। 10 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହା ଓ
ତହିଁର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଶିଶୁକଚମର୍ର ଏକ ଆଚ୍ଛାଦନେର ରଖି େଦାଳା ଉପେର
େଥାଇେବ। 11 ପୁଣ,ି େସମାେନ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ େବଦ ିଉପେର ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ଏକ
ବସ୍ତ୍ର ବଛିାଇ ତାହା ଶିଶୁକଚମର୍େର ଢ଼ାଙି୍କେବ ଓ ତହିଁେର ସାଙ୍ଗୀ ଲଗାଇେବ।
12 ଆଉ େସମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େସବାଥର୍କ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର େନଇ
ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟେର ରଖିେବ ଓ ଶିଶୁକଚମର୍ର ଏକ ଆଚ୍ଛାଦନେର ତାହା
ଢ଼ାଙି୍କ େଦାଳା ଉପେର ରଖିେବ। 13 ପୁଣ,ି େସମାେନ େବଦରୁି ଭସ୍ମ କାଢ଼ି
େନଇ ତହିଁ ଉପେର ବାଇଗଣଆି ବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ବଛିାଇେବ। 14 ଆଉ ତହିଁ
ଉପେର େସମାେନ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ, ତି୍ରଶୂଳ, କରଚୁଲ ିଓ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତ ିେବଦରି
େସବାଥର୍କ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ରଖିେବ; ତହୁଁ େସମାେନ ତହିଁ ଉପେର
ଶିଶୁକଚମର୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ େଦଇ ସାଙ୍ଗୀ ଲଗାଇେବ। 15 ଏହରୂିେପ ଛାଉଣି
ଅଗ୍ରସର େହବା ସମୟେର ହାେରାଣ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଓ
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଢ଼ାଙି୍କବାର େଶଷ କଲା ଉତ୍ତାେର କହାତ-
ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା ବହବିା ପାଇଁ ଆସେିବ; ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ
େଯପରି ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସ୍ପଶର୍ କରିେବ ନାହିଁ।
ଏହା ହିଁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କହାତ-ସନ୍ତାନଗଣର ଭାର େହବ। 16 ଆଉ
ସମସ୍ତ ଆବାସର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର, ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଓ ତହିଁେର
ସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ, ଅଥର୍ାତ୍, ଦୀପାଥର୍କ େତୖଳ, ଧୂପାଥର୍କ
ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ନତି୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ଅଭେିଷକାଥର୍କ େତୖଳ, ଏହି
ସବୁର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କାଯର୍୍ୟ ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର େହବ।
17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 18 “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କହାତ ବଂଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କର ନାହିଁ” !
19 ମାତ୍ର େସମାେନ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଲା ସମୟେର
େଯପରି ନ ମରି ବଞ୍ଚନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏରୂପ
କରିବ; ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ଭତିେର ଯାଇ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା େସବାେର ଓ ଭାର ବହନେର ନଯିୁକ୍ତ
କରିେବ। 20 ମାତ୍ର େସମାେନ େଯପରି ନ ମରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ େଦଖିବା ନମିେନ୍ତ ଏକ ନମିିଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭତିରକୁ ଯିେବ
ନାହିଁ।”

େଗେଶର୍ାନ ବଂଶୀୟ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ

21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 22 “ତୁେମ୍ଭ େଗେଶର୍ାନ-
ସନ୍ତାନଗଣର ପିତୃଗହୃ ଓ ବଂଶାନୁସାେର େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନଅି;
23 ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁମାେନ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସବକ େଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କର। 24 େସବା କରିବା ଓ ଭାର ବହବିା କାଯର୍୍ୟ
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ମଧ୍ୟେର େଗେଶର୍ାନୀୟ ବଂଶର େସବା ଏହ;ି 25 େସମାେନ ଆବାସର
ଯବନକିା ସକଳ ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ, ତହିଁର ଆଚ୍ଛାଦନ ଓ ତହିଁର ଉପରିସି୍ଥତ
ଶିଶୁକର ଚମର୍ର ଛାତ ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର; 26 ଆଉ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପରଦାସକଳ, ଆବାସର ଓ େବଦରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ
ଦ୍ୱ ାରର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର, ତହିଁର ରଜୁ୍ଜ ଓ ତହିଁର େସବାଥର୍କ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ବହେିବ ଓ େସହ ିସବୁେର େଯଉଁ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହାସବୁ
କରିେବ। 27 ହାେରାଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େଗେଶର୍ାନର
ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର ଓ େସବା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କମର୍
କରିେବ ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ଷଣୀୟ େବାଲ ିେସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭାରେର
େସମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିବ। 28 ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର େଗେଶର୍ାନୀୟ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ଏହ ିେସବା; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ହାେରାଣ
ଯାଜକର ପୁତ୍ର ଈଥାମରର ହସ୍ତଗତ େହବ।

ମରାରି ବଂଶୀୟ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ

29 ଏଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ମରାରି-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର
େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରିବ। 30 ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍
ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସବକ େଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରିବ। 31 ପୁଣ,ି
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ େସବାକମର୍ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଏହ ିଏହି
ଭାର େସମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ େହବ; ଆବାସର ପଟା, ତହିଁର ଅଗର୍ଳ, ସ୍ତମ୍ଭ
ଓ ଚୁଙ୍ଗୀସକଳ, 32 ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ତହିଁର ଚୁଙ୍ଗୀ, େମଖ,
ରଜୁ୍ଜ ଓ ତହିଁ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ କାଯର୍୍ୟ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ
ରକ୍ଷଣୀୟ-ଭାରର ଦ୍ରବ୍ୟାଦ ିନାମ ଦ୍ୱ ାରା ନରୂିପଣ କରିବ। 33 ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁେର ମରାରି-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ସମସ୍ତ େସବା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଏହି
କାଯର୍୍ୟ; ଏହା ହାେରାଣ ଯାଜକର ପୁତ୍ର ଈଥାମରର ହସ୍ତଗତ େହବ।
34 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିପତଗିଣ କହାତୀୟ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
35 ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁମାେନ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସବକ େଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ େହେଲ,
େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ। 36 ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାେର ଗଣତି
େଲାକ ଦୁଇ ହଜାର ସାତ ଶହ ପଚାଶ ଜଣ େହେଲ; 37 ଏମାେନ
କହାତୀୟ ବଂଶର ଗଣତି ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର େସବାକମର୍େର ନଯିୁକ୍ତ
େଲାକ; େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ
ଏମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ। 38 ପୁଣ,ି େଗେଶର୍ାନର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଗଣାଗେଲ,
39 ଅଥର୍ାତ୍, ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସବକ େଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ
େହେଲ, 40 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର
ଗଣାଯା’େନ୍ତ, ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ଶହ ତରିିଶ ଜଣ େହେଲ। 41 ଏମାେନ
େଗେଶର୍ାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶେର ଗଣତି ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର େସବାକମର୍େର
ନଯିୁକ୍ତ େଲାକ; େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏମାନଙୁ୍କ
ଗଣନା କେଲ। 42 ଆଉ ମରାରି-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଗଣାଗେଲ, 43 ଅଥର୍ାତ୍,
ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁମାେନ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସବକ େଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ େହେଲ,
44 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଗଣାଯା’େନ୍ତ,
ତନି ିହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଜଣ େହେଲ। 45 ଏମାେନ ମରାରି ସନ୍ତାନଗଣ
ବଂଶର ଗଣତି େଲାକ; େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା
ଓ ହାେରାଣ ଏମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ। 46 ଏହରୂିେପ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତଗିଣ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ େଲବୀୟ େଲାକମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଗଣତି େହେଲ, 47 ଅଥର୍ାତ୍, ତରିିଶ
ବଷର୍ ବୟସ୍କଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁେର େସବାକମର୍େର ଓ ଭାର ବହବିା କମର୍େର ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ,
48 େସମାେନ ଗଣାଯା’େନ୍ତ, ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ ଅଶୀ ଜଣ େହେଲ।
49 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ େମାଶାଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
ଆପଣା ଆପଣା େସବା ଓ ଭାର ବହବିା କମର୍ ଅନୁସାେର ଗଣତି େହେଲ;

ଏହରୂିେପ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ
ଗଣତି େହେଲ।

ଅଶୁଚ ିବ୍ୟକି୍ତ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ବଧିି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ପ୍ରେତ୍ୟକ କୁଷ୍ଠୀକୁ
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେମହୀକୁ ଓ ଶବ ଛୁଇଁ ଅଶୁଚ ିେହବା ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଉଣରୁି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ

ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା ଦଅି।” 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙୁ୍କ ବାହାର
କରିବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛାଉଣରି ବାହାେର େସମାନଙୁ୍କ ରଖିବ; େସମାନଙ୍କର
େଯଉଁ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ ବାସ କରୁ, ତାହା େସମାେନ ଅଶୁଚ ିନ
କରନୁ୍ତ। 4 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସହରୂିପ କେଲ, ପୁଣ,ି
ଛାଉଣରି ବାହାେର େସମାନଙୁ୍କ ରଖିେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯପରି
କହେିଲ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସପରି କେଲ।

େଦାଷତ୍ରୁ ଟ ିପାଇଁ କ୍ଷତପିୂରଣ

5 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 6 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, େକୗଣସ ିପୁରୁଷ କିମ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଚଳିତ େକୗଣସ ିପାପ କେର
ଓ େସହ ିପ୍ରାଣୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହୁଏ, 7 େତେବ େସ ଆପଣା କୃତ ପାପ
ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଆପଣା େଦାଷ ସକାଶୁ କ୍ଷତପିୂରଣ େଦବ
ଓ ତହିଁର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଅଧିକ ମିଶାଇ ଯାହା ବରୁିଦ୍ଧେର େଦାଷ କରିଅଛ,ି
ତାହାକୁ େଦବ। 8 ମାତ୍ର ଯାହାକୁ େଦାଷ ନମିେନ୍ତ କ୍ଷତପିୂରଣ ଦଆିଯାଇ
ପାେର, ଏପରି ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜ୍ଞାତ ିଯଦ ିେସହ ିେଲାକର ନ ଥାଏ, େତେବ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ େଦାଷାଥର୍କ କ୍ଷତପିୂରଣ ଦଆିଯାଏ, ତାହା
ଯାଜକର େହବ; ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରାଯିବ,
େସହ ିପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତାଥର୍କ େମଷବଳି ହିଁ େଦବାକୁ େହବ। 9 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ େଯେତ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ
ଉପହାର ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣନି୍ତ , ତାହାସବୁ ତାହାର େହବ।
10 ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ସଗର୍ୀତ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ତାହାର େହବ; ମନୁଷ୍ୟ
େଯେକୗଣସ ିବସ୍ତୁ ଯାଜକକୁ ଦଏି, ତାହା ତାହାର େହବ।

ବ୍ୟଭଚିାରର ପରୀକ୍ଷା

11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 12 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟର ଭାଯର୍୍ୟା ଯଦ ିବପିଥଗାମିନୀ େହାଇ
ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କେର, 13 ଅଥର୍ାତ୍, ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷ
ତାହା ସହତି ସହବାସ କେର ଓ ତାହା ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ଦୃଷି୍ଟରୁ ଅେଗାଚର
େହାଇ ଗପୁ୍ତ ହୁଏ ଓ େସ ଅଶୁଚ ିହୁଏ, ପୁଣ,ି ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର େକହ ିସାକ୍ଷୀ
ନ ଥାଏ, କିଅବା େସ କମର୍ ସମୟେର ଧରା ପଡ଼ ିନ ଥାଏ; 14 ଆଉ ଯଦି
ସ୍ୱାମୀ ଈଷର୍ାଜନକ ଆତ୍ମାେର ଆବଷି୍ଟ ହୁଏ ଓ ଭାଯର୍୍ୟା ଅଶୁଚ ିେହବାରୁ ତାହା
ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାେର ଜ୍ୱ େଳ; ଅବା ଭାଯର୍୍ୟା ଅଶୁଚ ିେନାହେିଲ େହଁ ଯଦ ିସ୍ୱାମୀ
ଈଷର୍ାଜନକ ଆତ୍ମାେର ଆବଷି୍ଟ େହାଇ ତାହା ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାେର ଜ୍ୱ େଳ;
15 େତେବ େସହ ିପୁରୁଷ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣବି ଓ
ତାହା ନମିେନ୍ତ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ଯବ ମଇଦା ଉପହାର ଆଣବି; େସ ତହିଁ
ଉପେର େତୖଳ ଢ଼ାଳିବ ନାହିଁ ଅବା କୁନୁ୍ଦରୁ େଦବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା
ଈଷର୍ାର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍ ଅପରାଧ-ସ୍ମରଣକାରୀ ସ୍ମରଣାଥର୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ। 16 ଏଉତ୍ତାେର ଯାଜକ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ନକିଟକୁ ଆଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରିବ। 17 ପୁଣ,ି ଯାଜକ ମୃତି୍ତକା ପାତ୍ରେର ପବତି୍ର
ଜଳ େନବ ଓ ଯାଜକ ଆବାସର ଚଟାଣରୁ ଧୂଳି େନଇ େସହ ିଜଳେର
ପକାଇବ। 18 ତହୁଁ ଯାଜକ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ
କରିବ ଓ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକର େକଶ ମୁକୁଳା କରି େସହ ିସ୍ମରଣାଥର୍କ
ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍ ଈଷର୍ାର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ତାହାର ହସ୍ତେର େଦବ;
ପୁଣ,ି ଯାଜକ ଆପଣା ହସ୍ତେର ଅଭଶିାପଜନକ ତକି୍ତ ଜଳ ରଖିବ।
19 ଆଉ ଯାଜକ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶପଥ କରାଇ କହବି, ଯଦ ିେକୗଣସି
ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଶୟନ କରି ନ ଥାଏ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର
ଅଧୀନେର ଥାଉ ଥାଉ ବପିଥଗାମିନୀ େହାଇ ଅଶୁଚ ିକି୍ରୟା କରି ନ ଥାଅ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଅଭଶିାପଜନକ ତକି୍ତ ଜଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। 20 ମାତ୍ର ଯଦି
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ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନେର ଥାଉ ଥାଉ ବପିଥଗାମିନୀ େହାଇଥାଅ
ଓ ତୁେମ୍ଭ ଅଶୁଚ ିେହାଇଥାଅ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ପୁରୁଷ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଶୟନ କରିଥାଏ; 21 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଊରୁ
ଅବଶ କରାଇ ଓ ତୁମ୍ଭର ଉଦର ଫୁଲାଇ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଶପଥ ଓ ରାଣର ଫଳ େଭାଗ କରାଉନୁ୍ତ; 22 ତହିଁେର ଏହି
ଅଭଶିାପଜନକ ଜଳ ତୁମ୍ଭ ଉଦର ଫୁଲାଇବାକୁ ଓ ଊରୁ ଅବଶ କରାଇବାକୁ
ତୁମ୍ଭ ଉଦରେର ପ୍ରେବଶ କରୁ; ଏହ ିସକଳ କଥା କହ ିଯାଜକ ରାଣଯୁକ୍ତ
ଶପଥ ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକି ଶପଥ କରାଇବ; ତହିଁେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆେମନ୍
କହବି। 23 ପୁଣ,ି ଯାଜକ େସହ ିଅଭଶିାପର କଥା ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର
େଲଖିବ ଓ ତାହା େପାଛ ିତକି୍ତ ଜଳେର ପକାଇବ। 24 ତହୁଁ େସ େସହି
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଭଶିାପଜନକ ତକି୍ତ ଜଳ ପିଆଇବ; ତହିଁେର େସହ ିଅଭଶିାପଜନକ
ଜଳ ତାହା ଉଦରେର ପ୍ରେବଶ କରି ତକି୍ତ େହବ। 25 ଆଉ ଯାଜକ େସହି
ସ୍ତ୍ରୀର ହସ୍ତରୁ େସହ ିଈଷର୍ାର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
େଦାଳାଇବ, ପୁଣ,ି େବଦ ିଉପରକୁ ଆଣବି; 26 ତହୁଁ ଯାଜକ େସହ ିଭକ୍ଷ୍ୟ-
େନୖେବଦ୍ୟରୁ ମୁଠିଏ ତହିଁର ସ୍ମରଣାଥର୍କ ଅଂଶ ରୂେପ େନଇ େବଦ ିଉପେର
ଦଗ୍ଧ କରିବ ଓ ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ େସହ ିଜଳ ପାନ କରାଇବ।
27 ପୁଣ,ି େସ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇେଲ ଏପରି େହବ, ଯଦି
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରି ଅଶୁଚ ିେହାଇଥାଏ,
େତେବ େସହ ିଅଭଶିାପଜନକ ଜଳ ତାହା ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ତକି୍ତ
େହବ ଓ ତାହାର ଉଦର ଫୁଲବି ଓ ତାହାର ଊରୁ ଅବଶ େହବ; ଆଉ
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଭଶିାପ ସ୍ୱରୂପ େହବ। 28 ଆଉ
ଯଦ ିେସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଅଶୁଚ ିନ େହାଇ ଶୁଚ ିଥାଏ, େତେବ େସ ମୁକ୍ତ େହବ ଓ
ଗଭର୍ଧାରଣ କରିବ। 29 ଏହା ଈଷର୍ା ବଷିୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଥା, ଭାଯର୍୍ୟା
ସ୍ୱାମୀର ଅଧୀନେର ଥାଉ ଥାଉ ବପିଥଗାମିନୀ େହାଇ ଅଶୁଚ ିେହେଲ,
30 ଅବା େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ଈଷର୍ାଜନକ ଆତ୍ମାେର ଆବଷି୍ଟ େହାଇ ଆପଣା
ଭାଯର୍୍ୟା ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାେର ଜ୍ୱ ଳିେଲ, େସ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଉପସି୍ଥତ କରାଇବ, ପୁଣ,ି ଯାଜକ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ ିଏହ ିସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପାଳନ କରିବ। 31 ତହିଁେର େସହ ିପୁରୁଷ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ େହବ ଓ
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହବି।

ନାସରୀୟ ବ୍ରତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, େକୗଣସ ିପୁରୁଷ କିମ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପୃଥକ୍ େହବା ନମିେନ୍ତ ଯଦ ିନାସରୀୟ େକୗଣସି

ବେିଶଷ ବ୍ରତ କେର, 3 େତେବ େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ସୁରାରୁ ଆପଣାକୁ
ପୃଥକ୍ କରିବ; େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ସକିର୍ା ଓ ସୁରାର ସକିର୍ା ପାନ କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଜାତ େକୗଣସ ିେପୟ ପାନ କରିବ ନାହିଁ ଓ କଞ୍ଚା
କିମ୍ୱା ଶୁଖିଲା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। 4 େସ ତାହାର ପୃଥକ୍ ଥିବା
ସମସ୍ତ ଦନି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ କିମ୍ୱା ତହିଁର ମଞି୍ଜଠାରୁ
େଚାପା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଛ ିଖାଇବ ନାହିଁ। 5 ତାହାର ବ୍ରତ େହତୁ ପୃଥକ୍ ଥିବା
ସମସ୍ତ ଦନି ତାହାର ମସ୍ତକେର କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପୃଥକ୍ ଥିବା ଦନି ସମାପ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ପବତି୍ର ରହବି,
େସ ଆପଣା ମସ୍ତକର େକଶ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକୁ େଦବ। 6 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପୃଥକ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦନି େକୗଣସ ିଶବ ନକିଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ।
7 ଆପଣା ପିତା କିମ୍ୱା ମାତା କିମ୍ୱା ଭ୍ର ାତା କିମ୍ୱା ଭଗିନୀ ମେଲ, େସ
େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପୃଥକ୍ େହବାର ଚହି୍ନ ତାହାର ମସ୍ତକେର ଅଛ।ି 8 ତାହାର
ପୃଥକ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦନି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର। 9 ଆଉ
ଯଦ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ହଠାତ୍ ତାହା ନକିଟେର ମରିବାରୁ େସ ଆପଣା
ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ମସ୍ତକ ଅଶୁଚ ିକେର, େତେବ େସ େଶୗଚ-ଦନିେର ଆପଣା ମସ୍ତକ
ମୁଣ୍ଡନ କରିବ, ଅଥର୍ାତ୍, େସ ସପ୍ତମ ଦନିେର ତାହା ମୁଣ୍ଡନ କରିବ।
10 ପୁଣ,ି ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସ ଦୁଇ ଘୁଘୁ ଅବା ଦୁଇ କେପାତ ଛୁଆ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆଣବି। 11 ଆଉ ଯାଜକ ତହିଁରୁ
େଗାଟକୁି ପାପାେଥର୍ ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି େହାମାେଥର୍ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ଓ େସ ଶବ-
ଘଟତି େଯଉଁ ପାପ କଲା, ତହିଁ ଲାଗି ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ ଓ େସ େସହଦିନି
ତାହାର ମସ୍ତକ ପବତି୍ର କରିବ। 12 ତହୁଁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପୃଥକ୍ େହାଇ ରହବିା ଦନିମାନ ପୃଥକ୍ କରିବ, ପୁଣ,ି େଦାଷାଥର୍କ ବଳି

ନମିେନ୍ତ ଏକବଷର୍ୀୟ େଗାଟଏି େମଷବତ୍ସ ଆଣବି; ମାତ୍ର ପୂବର୍ ଦନିସବୁ ବୃଥା
େହବ, କାରଣ ତାହାର ପୃଥକକରଣ ଅଶୁଚ ିେହଲା। 13 ଆଉ ପୃଥକ୍
ରହବିା ଦନି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ, ନାସରୀୟ ବ୍ରତର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ର ତକାରୀ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଅଣାଯିବ। 14 ପୁଣ,ି େସ େହାମାେଥର୍
ଏକବଷର୍ୀୟ ନଖିୁନ୍ତ ଏକ େମଷବତ୍ସ ଓ ପାପାେଥର୍ ଏକବଷର୍ୀୟ ନଖିୁନ୍ତ ଏକ
େମଷବତ୍ସା ଓ ମଙ୍ଗଳାେଥର୍ ନଖିୁନ୍ତ ଏକ େମଷ 15 ଓ ଏକ ଡାଲା ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ
ରୁଟ,ି େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାର ପିଠା, ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ େତୖଳାକ୍ତ ସରୁ ଚକୁଳି,
ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ। 16 ତହୁଁ ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏହସିବୁ ଆଣ ିତାହାର
ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ େହାମାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 17 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି ଡାଲା ସହତି ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ େମଷବଳି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ମଧ୍ୟ ଯାଜକ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 18 େତେବ ନାସରୀୟ େଲାକ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଆପଣା ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରିବ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତଷିି୍ଠତ
ମସ୍ତକର େକଶ େନଇ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର ଅଧଃସି୍ଥତ ଅଗି୍ନେର ପକାଇବ।
19 ପୁଣ,ି ନାସରୀୟ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କଲା
ଉତ୍ତାେର, ଯାଜକ େସହ ିେମଷର ଜଳସଦି୍ଧ ସ୍କନ୍ଧ, ଡାଲାରୁ େଗାଟଏି
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ପିଠା ଓ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ସରୁ ଚକୁଳି େନଇ ତାହାର ହସ୍ତେର େଦବ।
20 ଆଉ, ଯାଜକ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ତାହାସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳାଇବ; ତହିଁେର େଦାଳନୀୟ ବକ୍ଷ ଓ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଚଟୁଆ
ସହତି ତାହା ଯାଜକର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସହି
ନାସରୀୟ େଲାକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ପାରିବ। 21 ନାସରୀୟ ବ୍ରତଧାରୀ
େଲାକ ଯାହା େଦବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଓ ତାହାର ପୃଥକ୍ ରହବିା
ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ-ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ;ି େସ
େଯରୂପ ବ୍ରତ କେର, ପୃଥକ୍ ରହବିା ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ତାହା ତାହାକୁ
କରିବାକୁ େହବ।

ଯାଜକୀୟ ଆଶୀବର୍ାଦ

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 23 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଏହରୂିେପ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, 24 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ; 25 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ଆପଣା ମୁଖର େତଜ ପ୍ରକାଶ କରନୁ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନୁ୍ତ;
26 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାଉନୁ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାନି୍ତ
େଦଉନୁ୍ତ।” 27 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଉପେର ଆମ୍ଭର
ନାମ ରଖିେବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା।

ଆବାସ ସ୍ଥାପନାେଥର୍ େନୖେବଦ୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯଉଁଦନି େମାଶା ଆବାସ-ସ୍ଥାପନ ସମାପ୍ତ କରି
ତାହା ଅଭେିଷକ ଓ ପବତି୍ର କେଲ ଓ ତହିଁର ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ
େବଦ ିଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର ଅଭେିଷକ କରି ପବତି୍ର କେଲ;

2 େସହଦିନି ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତଗିଣ, େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗହୃର ପ୍ରଧାନଗଣ
େନୖେବଦ୍ୟ ଦାନ କେଲ; ଏମାେନ ବଂଶସମୂହର ଅଧିପତ ିଥିେଲ ଓ ଗଣତି
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ ଥିେଲ। 3 ପୁଣ,ି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଛଅେଗାଟ ିଆଚ୍ଛାଦତି ଶଗଡ଼ ଓ ବାରଟି
େଗାରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଦୁଇ ଦୁଇ ଅଧିପତ ିଏକ ଏକ ଶଗଡ଼ ଓ ଏକ ଏକ ଜଣ
ଏକ ଏକ େଗାରୁ ଆଣ ିଆବାସ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ। 4 ତହୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 5 “ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ
କର, ତାହା ସବୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର େସବା ନମିେନ୍ତ େହବ; ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା େସବାନୁସାେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ତାହାସବୁ
େଦବ।” 6 ତହୁଁ େମାଶା େସହ ିଶଗଡ଼ ଓ େଗାରୁ େନଇ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
େଦେଲ। 7 େଗେଶର୍ାନୀୟ-ସନ୍ତାନଗଣକୁ େସମାନଙ୍କ େସବାନୁସାେର େସ
ଦୁଇ ଶଗଡ଼ ଓ ଚାରି େଗାରୁ େଦେଲ। 8 ହାେରାଣ ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଈଥାମରର ହସ୍ତାଧୀନେର ମରାରି-ସନ୍ତାନଗଣକୁ େସମାନଙ୍କ େସବାନୁସାେର
େସ ଚାରି ଶଗଡ଼ ଓ ଆଠ େଗାରୁ େଦେଲ। 9 ମାତ୍ର େସ କହାତ-
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କିଛ ିେଦେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େସବାକମର୍
େସମାନଙ୍କର ଥିଲା; େସମାେନ ସ୍କନ୍ଧେର ତାହା େବାହେିଲ। 10 ଆଉ
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େବଦରି ଅଭେିଷକ ଦନି ଅଧିପତଗିଣ ତହିଁର ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିେନ୍ତ ଦାନ କେଲ,
ଅଥର୍ାତ୍, େସହ ିଅଧିପତଗିଣ େବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ଉପହାର
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 11 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଅଧିପତ ିଆପଣା ଆପଣା ଦନିେର େବଦରି ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିେନ୍ତ ଉପହାର
ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ।” 12 ତହିଁେର ପ୍ରଥମ ଦନି ଯିହୁଦା ବଂଶଜାତ
ଅମ୍ମୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ ଆପଣା ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା; 13 ତାହାର
ଉପହାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଶେହ ତରିିଶ େଶକଲ
ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ
କୁଣ୍ଡ; ଏହ ିଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ୍ଣର୍;
14 ଧୂପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଚାମଚ ;
15 େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ
େମଷବତ୍ସ; 16 ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ 17 ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ
ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ ଏହା ଅମ୍ମୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନର ଉପହାର।
18 ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି ଇଷାଖରର ଅଧିପତ ିସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ ଆପଣା
ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା, 19 େସ ଆପଣା ଉପହାର ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏହା େଦଲା, ଅଥର୍ାତ୍, ଏକ ଶହ ତରିିଶ େଶକଲ
ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ
କୁଣ୍ଡ , ଏହ ିଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର
ପୂଣ୍ଣର୍; 20 ଧୂପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଚାମଚ;
21 େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ
େମଷବତ୍ସ; 22 ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ, 23 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ
ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ; ଏହା ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲର ଉପହାର। 24 ତୃତୀୟ
ଦନି ସବୂଲୂନ-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିେହେଲାନର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍ ଆଣଲିା;
25 ତାହାର ଉପହାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତରିିଶ
େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର
ଏକ କୁଣ୍ଡ, ଏହ ିଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ
ମଇଦାେର ପୂଣ୍ଣର୍; 26 ଧୂପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ
ଚାମଚ; 27 େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ
ଏକ େମଷବତ୍ସ; 28 ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ,
29 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ
ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ; ଏହା େହେଲାନର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍ର
ଉପହାର। 30 ଚତୁଥର୍ ଦନି ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଶେଦୟରର
ପୁତ୍ର ଇଲୀଷୂର ଆଣଲିା; 31 ତାହାର ଉପହାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତରିିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ
ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ୍ଡ, ଏହ ିଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ୍ଣର୍; 32 ଧୂପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ
େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଚାମଚ; 33 େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ,
ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ େମଷବତ୍ସ; 34 ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ
ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ; 35 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ
େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ; ଏହା ଶେଦୟରର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଷୂରର ଉପହାର। 36 ପଞ୍ଚମ ଦନି ଶିମୀେୟାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି
ସୂରୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର ଶଲୁମୀେୟଲ ଆଣଲିା; 37 ତାହାର ଉପହାର ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତରିିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାେର
ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ୍ଡ; ଏହ ିଦୁଇ
ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ୍ଣର୍; 38 ଧୂପେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଚାମଚ; 39 େହାମ ନମିେନ୍ତ
ଏକ େଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ େମଷବତ୍ସ; 40 ପାପାଥର୍କ
ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ, 41 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ
େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ ଏହା
ସୂରୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର ଶଲୁମୀେୟଲର ଉପହାର। 42 ଷଷ୍ଠ ଦନି ଗାଦ୍-
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଦୂ୍ୟେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ୍ ଆଣଲିା; 43 ତାହାର
ଉପହାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତରିିଶ େଶକଲ
ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ
କୁଣ୍ଡ, ଏହ ିଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର
ପୂଣ୍ଣର୍; 44 ଆଉ ଧୂପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ

ଚାମଚ; 45 େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ
ଏକ େମଷବତ୍ସ; 46 ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ;
47 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ
ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ; ଏହା ଦୂ୍ୟେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ୍ର
ଉପହାର। 48 ସପ୍ତମ ଦନି ଇଫ୍ର ୟିମ-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଅମ୍ମୀହୂଦର
ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା ଆଣଲିା; 49 ତାହାର ଉପହାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତରିିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ
ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ୍ଡ, ଏହ ିଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ୍ଣର୍; 50 ଧୂପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ
େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଚାମଚ; 51 େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ,
ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ େମଷବତ୍ସ; 52 ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ
ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ; 53 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ
େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ; ଏହା ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଶାମାର ଉପହାର। 54 ଅଷ୍ଟମ ଦନି ମନଃଶି-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତି
ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର ଗମଲୀେୟଲ ଆଣଲିା; 55 ତାହାର ଉପହାର ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତରିିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର
ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ୍ଡ, ଏହ ିଦୁଇ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ୍ଣର୍; 56 ଧୂପେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଚାମଚ; 57 େହାମ ନମିେନ୍ତ
ଏକ େଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ େମଷବତ୍ସ; 58 ପାପାଥର୍କ
ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ, 59 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ
େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ; ଏହା
ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର ଗମଲୀେୟଲର ଉପହାର। 60 ନବମ ଦନି ବନି୍ୟାମୀନ୍-
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଗିଦେିୟାନରି ପୁତ୍ର ଅବୀଦାନ୍ ଆଣଲିା; 61 ତାହାର
ଉପହାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତରିିଶ େଶକଲ
ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ
କୁଣ୍ଡ, ଏହ ିଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର
ପୂଣ୍ଣର୍; 62 ଧୂପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଚାମଚ;
63 େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ
େମଷବତ୍ସ; 64 ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ, 65 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ
ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ; ଏହା ଗିଦେିୟାନରି ପୁତ୍ର ଅବୀଦାନ୍ର ଉପହାର।
66 ଦଶମ ଦନି ଦାନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଅମ୍ମୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର
ଅହୀେୟଷର ଆଣଲିା; 67 ତାହାର ଉପହାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତରିିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ
ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ୍ଡ, ଏହ ିଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ୍ଣର୍; 68 ଧୂପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ
େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଚାମଚ; 69 େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ,
ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ େମଷବତ୍ସ; 70 ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ
ଏକ ଛାଗ, 71 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ େମଷ,
ପାଞ୍ଚ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ ଏହା ଅମ୍ମୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର
ଅହୀେୟଷରର ଉପହାର। 72 ଏକାଦଶ ଦନି ଆେଶର-ସନ୍ତାନଗଣର
ଅଧିପତ ିଅକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲ ଆଣଲିା; 73 ତାହାର ଉପହାର ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତରିିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର
ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ୍ଡ, ଏହ ିଦୁଇ
ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ୍ଣର୍; 74 ଧୂପେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଚାମଚ; 75 େହାମ ନମିେନ୍ତ
ଏକ େଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ େମଷବତ୍ସ; 76 ପାପାଥର୍କ
ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ, 77 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ
େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ ଏହା
ଅକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲର ଉପହାର। 78 ଦ୍ୱ ାଦଶ ଦନି ନପ୍ତାଲ-ି
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀର ଆଣଲିା; 79 ତାହାର
ଉପହାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତରିିଶ େଶକଲ
ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ
କୁଣ୍ଡ, ଏହ ିଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାେର
ପୂଣ୍ଣର୍; 80 ଧୂପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଏକ ଚାମଚ;
81 େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ
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େମଷବତ୍ସ, 82 ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ, 83 ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ୍ଚ େମଷ, ପାଞ୍ଚ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ
ପାଞ୍ଚ େମଷବତ୍ସ ଏହା ଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀରର ଉପହାର। 84 େବଦରି
ଅଭେିଷକ ଦନି, ତହିଁର ପ୍ରତଷି୍ଠାଥର୍କ ଏହ ିଉପହାର ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତଗିଣ
ଦ୍ୱ ାରା ଦତ୍ତ େହାଇଥିଲା; ରୂପାର ଦ୍ୱ ାଦଶ ଥାଳୀ, ରୂପାର ଦ୍ୱ ାଦଶ କୁଣ୍ଡ ଓ
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଦ୍ୱ ାଦଶ ଚାମଚ; 85 ତହିଁର ପ୍ରେତ୍ୟକ ରୂପାଥାଳୀ ଏକ ଶହ ତରିିଶ
େଶକଲ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ କୁଣ୍ଡ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ; ସମସ୍ତ ପାତ୍ରର ରୂପା
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି ଶହ େଶକଲ ଥିଲା;
86 ପୁଣ,ି ଧୂପପୂଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାଦଶ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଚାମଚ, ପ୍ରେତ୍ୟେକ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
େଶକଲ ଅନୁସାେର ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ; ଚାମଚର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଶେହ
େକାଡ଼ଏି େଶକଲ ଥିଲା। 87 େହାମ ନମିେନ୍ତ ସମୁଦାୟ ଦ୍ୱ ାଦଶ େଗାରୁ,
ଦ୍ୱ ାଦଶ େମଷ, ଏକବଷର୍ୀୟ ଦ୍ୱ ାଦଶ େମଷବତ୍ସ ଓ େସସବୁର ଭକ୍ଷ୍ୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ; ଆଉ ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ଦ୍ୱ ାଦଶ ଛାଗ; 88 ପୁଣ,ି
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ସମୁଦାୟ ଚବଶି େଗାରୁ, ଷାଠିଏ େମଷ,
ଷାଠିଏ ଛାଗ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଷାଠିଏ େମଷବତ୍ସ; ଏହା େବଦରି ଅଭେିଷକ
ଉତ୍ତାେର ତହିଁର ପ୍ରତଷି୍ଠା ନମିେନ୍ତ ଦତ୍ତ ଉପହାର। 89 ଏଉତ୍ତାେର େମାଶା
ତାହାଙ୍କ ସହତି କଥା କହବିାକୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ, ସାକ୍ଷ୍ୟ-
ସନୁି୍ଦକର ଉପରିସି୍ଥତ ପାପାଚ୍ଛାଦନର ଉପରୁ, କିରୂବଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପ୍ରତି
ବାକ୍ୟବାଦୀ ରବ ଶୁଣେିଲ; ପୁଣ,ି େସ ତାଙ୍କ ସହତି କଥା କହେିଲ।

ଦୀପବୃକ୍ଷର ପ୍ରତଷି୍ଠା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ
କୁହ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟେର େସହ ିସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ
ଦୀପବୃକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗେର ଆଲୁଅ େଦବ।” 3 ତହିଁେର

ହାେରାଣ େସହରୂିପ କେଲ; େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର,
େଯପରି ଦୀପବୃକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗେର ଆଲୁଅ େହବ, େସ େସହପିରି
ଦୀପମାନ ଜ୍ୱଳାଇେଲ। 4 େସହ ିଦୀପବୃକ୍ଷର କମର୍ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ପିଟାକମର୍ ଥିଲା;
ତହିଁର ଗଣ୍ଡ ିଓ ପୁଷ୍ପ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପିଟାକମର୍ ଥିଲା; ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁ
ଆଦଶର୍ େଦଖାଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େସ ଦୀପବୃକ୍ଷ ନମିର୍ାଣ କେଲ।

େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଶୁଚକିରଣ

5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 6 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େନଇ ଶୁଚ ିକର।” 7 ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହରୂିପ କରିବ; େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ପବତି୍ରୀକରଣ ଜଳ ପ୍ରେକ୍ଷପ କର ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ୍ତ
ଶରୀରେର କ୍ଷୁର ଚଳାନୁ୍ତ ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇ
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚ ିକରନୁ୍ତ। 8 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଏକ େଗାବତ୍ସ
ଓ ତହିଁର େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ଏକ େଗାବତ୍ସ ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ େନବ। 9 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇବ; ପୁଣ,ି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକତ୍ର କରିବ। 10 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇବ; ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖିେବ।
11 ଆଉ ହାେରାଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପକ୍ଷେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ତହିଁେର
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରି ପାରିେବ। 12 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
େଲବୀୟମାେନ େସହ ିଦୁଇ େଗାବତ୍ସର ମସ୍ତକେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ହସ୍ତ
ରଖିେବ; ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଗାଟଏିକୁ ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି
େହାମାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 13 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ସମ୍ମୁଖେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଉପସି୍ଥତ କରାଇ େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 14 ଏହରୂିେପ
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ୍ କରିବ; ତହିଁେର
େଲବୀୟମାେନ ଆମ୍ଭର େହେବ। 15 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େଲବୀୟମାେନ େସବା
କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରି େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
16 କାରଣ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର

ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଦତ୍ତ େଲାକ; ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ
ପ୍ରଥମଜାତ ଗଭର୍ଫଳ ବଦେଳ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲୁ।
17 େଯେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ, ଉଭୟର
ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ଆମ୍ଭର ମିସର େଦଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତଙୁ୍କ ଆଘାତ
କରିବା ଦନି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର କଲୁ। 18 ପୁଣ,ି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ବଦେଳ ଆେମ୍ଭ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରହଣ କଲୁ। 19 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନକିଟକୁ
ଆସବିା ସମୟେର େଯପରି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ ଉପସି୍ଥତ ନ
ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବଦେଳ
େସବା ଓ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଦାନ ରୂେପ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ େଦଲୁ। 20 ଏହରୂିେପ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,
ତଦନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକେଲ। 21 ପୁଣ,ି
େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କେଲ ଓ ଆପଣା
ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧୗତ କେଲ; ତହୁଁ ହାେରାଣ େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ; ଆଉ ହାେରାଣ
େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କେଲ। 22 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
େଲବୀୟମାେନ ହାେରାଣର ସମ୍ମୁଖେର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ସମ୍ମୁଖେର
ଆପଣା ଆପଣା େସବାକମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ
କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େମାଶାଙୁ୍କ େଯପରି ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକେଲ।

େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଅବସର ଗ୍ରହଣ

23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 24 “େଲବୀୟମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ପଚଶି ବଷର୍ ବୟସରୁ େଲବୀୟମାେନ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁେର େସବାକମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସବକ େଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ େହେବ।
25 ପୁଣ,ି େସମାେନ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହେଲ, େସବାକମର୍ରୁ ନବୃିତ୍ତ
େହାଇ ଆଉ େସବା କରିେବ ନାହିଁ; 26 ତଥାପି େସମାେନ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା
କରିବାେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ସହତି େସବାକମର୍
କରିେବ ଓ ଅନ୍ୟ େସବା କରିେବ ନାହିଁ; େଲବୀୟମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ
ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏରୂପ କରିବ।”

ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହଲା
ଉତ୍ତାେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସେର ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନରୂିପିତ

ସମୟେର ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କରନୁ୍ତ; 3 ଏହ ିମାସ ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିର
ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳର ନରୂିପିତ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ପାଳନ କରିବ;
ତହିଁର ସମସ୍ତ ବଧିି ଓ ନୟିମ ଅନୁସାେର ତାହା ପାଳନ କରିବ।” 4 ତହୁଁ
େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
କହେିଲ। 5 ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ରଥମ ମାସ ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିର ସନ୍ଧ୍ୟା
ସମୟେର ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ସବୁ କମର୍ କେଲ। 6 ମାତ୍ର େକେତକ େଲାକ ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ସ୍ପଶର୍ କରି
ଅଶୁଚ ିେହବାରୁ େସହଦିନି େସମାେନ ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କରି ପାରିେଲ
ନାହିଁ; ଏନମିେନ୍ତ େସମାେନ େସହଦିନି େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସେିଲ। 7 େସହ ିେଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟର
ଶବ ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛୁ; ଏେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
ନରୂିପିତ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ପାଇଁ କି କାରଣରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ନବିାରିତ େହଉଅଛୁ ?” 8 େତେବ େମାଶା
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ରହଥିାଅ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଆଜ୍ଞା େଦେବ, ତାହା ଶୁେଣ।” 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 10 “ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର କିଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବଷି୍ୟତ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଯଦ ିେକହି
ଶବ ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିହୁଏ, କିଅବା ଦୂର ସ୍ଥାନେର ପଥିକ ହୁଏ, େତେବ େହଁ
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େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବ; 11 ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ
ଦନି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର େସମାେନ ତାହା ପାଳନ କରିେବ; େସମାେନ
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିଓ ପିତା ଶାକ ସହତି ତାହା େଭାଜନ କରିେବ;
12 େସମାେନ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତହିଁରୁ କିଛ ିରଖିେବ ନାହିଁ କିଅବା ତହିଁର
େକୗଣସ ିହାଡ଼ ଭାଙି୍ଗେବ ନାହିଁ; େସମାେନ ନସି୍ତାର ପବର୍ର ସମସ୍ତ ବଧିି
ଅନୁସାେର ପାଳନ କରିେବ। 13 ମାତ୍ର େଯେକହ ିଶୁଚ ିଥାଇ ଓ ପଥିକ ନ
େହାଇ ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ, େସହ ିପ୍ରାଣୀ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ; େସ ନରୂିପିତ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ
ଆପଣା ପାପ େବାହବି; 14 ଆଉ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସକାରୀ
େକୗଣସ ିବେିଦଶୀୟ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ
କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ େସ ନସି୍ତାର ପବର୍ର ବଧିି ଅନୁସାେର ଓ
ତହିଁର ନୟିମାନୁସାେର ତାହା ପାଳନ କରିବ; ସ୍ୱେଦଶଜାତ କିମ୍ୱା
ବେିଦଶଜାତ, ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ବଧିି େହବ।”

ସାକ୍ଷ୍ୟତମ୍ୱୁକୁ େମଘ ଆଚ୍ଛାଦନ

15 ଆଉ େଯଉଁ ଦନି ଆବାସ ସ୍ଥାପିତ େହଲା, େସହଦିନି େମଘ
ଆବାସକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ସାକ୍ଷ୍ୟତମ୍ୱୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା; ପୁଣ,ି ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା
ସମୟରୁ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଉପେର ଅଗି୍ନ ତୁଲ୍ୟ େଦଖାଗଲା
16 ଏହରୂିେପ ସବର୍ଦା େହଲା; େମଘ ଆବାସକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା, ପୁଣ,ି
ରାତି୍ରେର ଅଗି୍ନତୁଲ୍ୟ େଦଖାଗଲା। 17 ଆଉ େଯେକୗଣସ ିସମୟେର ତମ୍ୱୁ
ଉପରୁ େସହ ିେମଘ ଉପରକୁ ନଆିଗଲା, େସେତେବେଳ ଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ଯାତ୍ରା କେଲ; ପୁଣ,ି େସହ ିେମଘ େଯଉଁଠାେର ରହଲିା,
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସହଠିାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 18 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯାତ୍ରା କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ; େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିେମଘ ଆବାସ
ଉପେର ରହଲିା, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରି ରହେିଲ।
19 ପୁଣ,ି େଯେତେବେଳ େସହ ିେମଘ ଆବାସ ଉପେର ବହୁ ଦନି ବଳିମ୍ୱ
କରି ରହଲିା, େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ
ରକ୍ଷା କେଲ ଓ ଯାତ୍ରା କେଲ ନାହିଁ। 20 ପୁଣ,ି େକେବ େକେବ େସହି
େମଘ ଆବାସ ଉପେର ଅଳ୍ପ ଦନି ରହଲିା, େସହ ିସମୟେର ମଧ୍ୟ େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଛାଉଣ ିକରି ରହେିଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଯାତ୍ରା କେଲ। 21 ଆଉ େକେବ େକେବ େମଘ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ
ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହଲିା ଓ ପ୍ରଭାତେର େମଘ ଉପରକୁ ନଆିଯା’େନ୍ତ,
େସମାେନ ଯାତ୍ରା କେଲ; ଅବା ଯଦ ିତାହା ଦବିାରାତ୍ର ରହଲିା, େତେବ େମଘ
ଉପରକୁ ନଆିଯା’େନ୍ତ, େସମାେନ ଯାତ୍ରା କେଲ। 22 ଦୁଇ ଦନି କିମ୍ୱା ଏକ
ମାସ କିମ୍ୱା ଏକ ବଷର୍ େହଉ, ଆବାସ ଉପେର େମଘ େଯେତ କାଳ ବଳିମ୍ୱ
କରି ଅବସି୍ଥତ ିକଲା, େସେତ କାଳ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯାତ୍ରା ନ କରି
ଛାଉଣେିର ରହେିଲ; ମାତ୍ର ତାହା ନଆିଯା’େନ୍ତ, େସମାେନ ଯାତ୍ରା କେଲ।
23 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାେର ଯାତ୍ରା କେଲ; େସମାେନ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କେଲ।

େରୗପ୍ୟ ତୂରୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ ରୂପାର
ଦୁଇ ତୂରୀ ନମିର୍ାଣ କର; ତୁେମ୍ଭ ପିଟାକମର୍େର ତାହା ନମିର୍ାଣ
କରିବ; ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସମୟେର ଓ

ଛାଉଣସିମୂହ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟେର ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିବ। 3 ପୁଣ,ି
େସମାେନ େସହ ିଦୁଇ ତୂରୀ ବଜାେନ୍ତ, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ
ଦ୍ୱ ାରେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହେବ। 4 ଆଉ ଯଦ ିେସମାେନ ଏକ
ତୂରୀ ବଜାଇେବ, େତେବ ଅଧିପତମିାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲର
ସହସ୍ରପତମିାେନ, ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହେବ। 5 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ରଣତୂରୀ ବଜାେନ୍ତ, ପୂବର୍ ଦଗିସି୍ଥତ ଛାଉଣରି େଲାକମାେନ ଯାତ୍ରା କରିେବ।
6 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ରଣତୂରୀ ବଜାେନ୍ତ, ଦକି୍ଷଣ ଦଗିସି୍ଥତ
ଛାଉଣରି େଲାକମାେନ ଯାତ୍ରା କରିେବ; ଏହ ିକ୍ରମେର େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନମିେନ୍ତ ରଣତୂରୀ ବଜାଇେବ। 7 ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର
କରିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇବ, ମାତ୍ର ରଣତୂରୀ ବଜାଇବ

ନାହିଁ। 8 ଆଉ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକମାେନ େସହ ିଦୁଇ ତୂରୀ
ବଜାଇେବ; ପୁଣ,ି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ। 9 ଆଉ େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
େଦଶେର େକ୍ଳଶଦାୟୀ ବପିକ୍ଷଗଣର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ, େସହି
ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିତୂରୀେର ରଣବାଦ୍ୟ ବଜାଇବ; ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ମରଣ
କରାଯିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ।
10 ଆହୁରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ-ଦନିେର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନରୂିପିତ ପବର୍େର ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାସର ଆରମ୍ଭେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େହାମବଳି ଓ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉପେର ଏହ ିତୂରୀ ବଜାଇବ; ତହିଁେର ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣାେଥର୍ େହବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।”

ସୀନୟ ଛାଉଣ ିପରିତ୍ୟାଗ

11 ଆଉ ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର େକାଡ଼ଏି ଦନିେର େସହ ିେମଘ
ସାକ୍ଷ୍ୟରୂପ ଆବାସ ଉପରୁ ନଆିଗଲା। 12 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ଯାତ୍ରା କରିବାର ନୟିମାନୁସାେର ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଅଗ୍ରସର େହେଲ; ପୁଣ,ି
େସହ ିେମଘ ପାରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଅବସି୍ଥତ ିକଲା। 13 ଆଉ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାତ୍ରା କେଲ।
14 ପ୍ରଥମେର ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣର ଛାଉଣରି ଧ୍ୱଜା େସମାନଙ୍କ
େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଚଳିଲା; ପୁଣ,ି ଅମ୍ମୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ େସମାନଙ୍କ
େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 15 ଆଉ ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ, ଇଷାଖର
ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 16 ଆଉ େହେଲାନର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାବ୍, ସବୂଲୂନ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା।
17 ଏଉତ୍ତାେର ଆବାସ ଭଙ୍ଗାଯା’େନ୍ତ, େଗେଶର୍ାନର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମରାରିର
ସନ୍ତାନଗଣ େସହ ିଆବାସ େବାହ ିଅଗ୍ରସର େହେଲ। 18 ତହୁଁ ରୁେବନ୍-
ଛାଉଣରି ଧ୍ୱଜା େସମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଚଳିଲା; ପୁଣ,ି ଶେଦୟରର
ପୁତ୍ର ଇଲୀଷୂର େସମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 19 ଆଉ ସୂରୀଶଦ୍ଦୟର
ପୁତ୍ର ଶଲୁମୀେୟଲ ଶିମୀେୟାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର
ଥିଲା। 20 ଆଉ ଦୂ୍ୟେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ୍ ଗାଦ୍ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର
ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 21 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର କହାତୀୟମାେନ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର ଭାର େବାହ ିଅଗ୍ରସର େହେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ପହଞ୍ଚବିା ପୂବର୍ରୁ
ଅନ୍ୟମାେନ ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ। 22 ଆଉ ଇଫ୍ର ୟିମ-ସନ୍ତାନଗଣର
ଛାଉଣରି ଧ୍ୱଜା େସମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଚଳିଲା ଓ ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଶାମା େସମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 23 ଆଉ ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର
ଗମଲୀେୟଲ ମନଃଶି ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା।
24 ପୁଣ,ି ଗିଦେିୟାନରି ପୁତ୍ର ଅବୀଦାନ୍ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶୀୟ
େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 25 ତହୁଁ ସମସ୍ତ ଛାଉଣରି ପଶ୍ଚାତ୍ ଦାନ୍-
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଛାଉଣରି ଧ୍ୱଜା େସମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଚଳିଲା ଓ
ଅମ୍ମୀଶଦ୍ଦୟର ପୁତ୍ର ଅହୀେୟଷର େସମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା।
26 ଆଉ ଅକ୍ରଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲ ଆେଶର ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶୀୟ
େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 27 ପୁଣ,ି ଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀର ନପ୍ତାଲ-ି
ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 28 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା େସମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟାନୁସାେର େହଲା ଓ େସମାେନ
ଅଗ୍ରସର େହେଲ। 29 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଆପଣା ଶ୍ୱଶୁର ମିଦୀୟନୀୟ
ରୁେୟଲର ପୁତ୍ର େହାବବ୍କୁ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ବଷିୟେର
କହଅିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦବା, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଆସ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରିବା; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଷିୟେର ମଙ୍ଗଳ-କଥା
କହଅିଛନି୍ତ।” 30 ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ମୁଁ ଯିବ ିନାହିଁ; ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ନଜି
େଦଶକୁ ଓ ଆପଣା ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।ି” 31 େତେବ
େମାଶା କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଯାଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର କିପ୍ରକାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ
େହବ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ, ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ବଦେଳ
େହବ। 32 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଗେଲ ଏହା େହବ, ନଶି୍ଚୟ
ଏହା େହବ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯେକୗଣସ ିମଙ୍ଗଳ କରିେବ,
ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରିବୁ। 33 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍ତରୁ ତନି ିଦନିର ପଥ ଗେଲ, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ତନି ିଦନିର ପଥ ଗଲା। 34 ପୁଣ,ି େସମାେନ
ଛାଉଣରୁି ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େମଘ ଦବିସେର େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ରହଲିା। 35 ପୁଣ,ି ସନୁି୍ଦକ ଅଗ୍ରସର େହବା ସମୟେର େମାଶା
କହନି୍ତ , “ସଦାପ୍ରଭୁ, ଉଠ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହଉନୁ୍ତ ଓ
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ
କରନୁ୍ତ। 36 ଆଉ ତାହା ବଶି୍ରାମ କରିବା ସମୟେର େସ କହନି୍ତ ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସହସ୍ର ପ୍ରତ ିେଫର।”

େଲାକମାନଙ୍କ ବଚସା

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ୍ଣର୍-େଗାଚରେର ମନ୍ଦ
କଥା କହ ିବଚସାକାରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େହେଲ; ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣେନ୍ତ, ତାହାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା;

ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗି୍ନ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହାଇ ଛାଉଣରି
ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ଗ୍ରାସ କଲା। 2 ଏନମିେନ୍ତ େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟେର
କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ; ତହୁଁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରେନ୍ତ, େସହି
ଅଗି୍ନ ଲଭିଗିଲା। 3 େତଣୁ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ତବୀେୟରା େହଲା, କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦହନ କଲା। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ମିଶି୍ରତ େଲାକମାନଙ୍କର ଜନତା େଲାଭାକ୍ର ାନ୍ତ େହବାକୁ
ଲାଗିେଲ; ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ପୁନବର୍ାର େରାଦନ କରି
କହେିଲ, “କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ େଦବ ? 5 ଆେମ୍ଭମାେନ
ମିସର େଦଶେର ବନିାମୂଲ୍ୟେର େଯଉଁ ମାଛ ଖାଉଥିଲୁ, ତାହା ମନେର
ପେଡ଼; େସ କାକୁଡ଼,ି େସ ଖରଭୁଜ, େସ ପରୁ, େସ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ
(ମନେର ପେଡ଼); 6 ମାତ୍ର ଏେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶୁଷ୍କ େହଉଅଛ;ି
ଏଠି କିଛ ିନାହିଁ; ଏହ ିମାନ୍ନ ା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େଦଖିବାକୁ କିଛ ିନାହିଁ।”
7 ଆଉ େସହ ିମାନ୍ନ ା ଧନଆି ପରି ଓ ତହିଁର ଦୃଶ୍ୟ ମୁକ୍ତ ା ସଦୃଶ।
8 େଲାକମାେନ ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ କରି ତାହା ସାଉଣି୍ଟେଲ ଓ ଚକିେର
ତାହା େପଷିେଲ, ଅବା କୁଟଣୀେର ତାହା ଚୂଣ୍ଣର୍ କରି କହ୍ରାଇେର ସେିଝଇ
କରି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; ଆଉ େତୖଳପକ୍ୱ ପିଠା ପରି ତହିଁର ସ୍ୱାଦ ଥିଲା।
9 ରାତି୍ରେର ଛାଉଣ ିଉପେର କାକର ପଡ଼ଲିା ସମୟେର େସହ ିମାନ୍ନ ା ତହିଁ
ସଙ୍ଗେର ପଡ଼ଲିା। 10 ଏଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ସମୁଦାୟ ପରିବାର ସହତି,
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର େରାଦନ କରିବାର େମାଶା
ଶୁଣେିଲ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଅତଶିୟ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା; ପୁଣ,ି
େମାଶା ମଧ୍ୟ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ। 11 ତହୁଁ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତ ିଅନଷି୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ ? ଓ
କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇନାହିଁ, େଯ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଉପେର
ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଭାର େଦଉଅଛ ? 12 ମୁଁ କ’ଣ ଏହ ିସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ ଗଭର୍େର ଧାରଣ କରିଅଛ ି? ମୁଁ କ’ଣ େସମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  କରିଅଛି
େଯ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ େଦଶ
ବଷିୟେର ଶପଥ କରିଥିଲ, େସହ ିେଦଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୁଗ୍ଧେପାଷ୍ୟ ଶିଶୁ-
ପାଳନକାରୀ ପିତା ତୁଲ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ େକାଳେର ବହ ିେଘନ ିଯିବା ପାଇଁ
େମାେତ କହୁଅଛ ? 13 ମୁଁ ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ ମାଂସ
େକଉଁଠାରୁ ପାଇବ ି? କାରଣ େସମାେନ େମା’ ନକିଟେର କାନି୍ଦ କହୁଅଛନି୍ତ ,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାଂସ ଦଅି, ଆେମ୍ଭମାେନ ଖାଇବା। 14 ମୁଁ ଏକାକୀ ଏେତ
େଲାକଙ୍କର ଭାର ବହ ିନ ପାେର, କାରଣ ଏହା େମା’ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଅେଟ।
15 ଆଉ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମା’ପ୍ରତ ିଏପରି ବ୍ୟବହାର କର, େତେବ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହପାତ୍ର େହାଇଥିେଲ, େସହ ିକ୍ଷଣ ିେମାେତ
ମାରି ପକାଅ; ପୁଣ,ି େମାେତ ଆପଣା ଦୁଗର୍ତ ିେଦଖିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।”

େମାଶାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟାେଥର୍ ପ୍ରାଚୀନ ନଯିୁକି୍ତ

16 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଅଧିପତ ିେବାଲ ିଜାଣୁଅଛ, ଇସ୍ରାଏଲର ଏପରି
ସତୁରି ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ େଲାକଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଏକତ୍ର କର; ପୁଣ,ି
େସମାନଙୁ୍କ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆଣ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
େସଠାେର ଠିଆ େହେବ। 17 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି
ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ କଥା କହବିା ଓ ତୁମ୍ଭଠାେର େଯଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛ,ି ତହିଁରୁ େନଇ

େସମାନଙୁ୍କ େଦବା; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଏକାକୀ େଲାକମାନଙ୍କର ଭାର
ନ ବହବି, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି େଲାକମାନଙ୍କର ଭାର ବହେିବ।
18 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାଲ ିପାଇଁ ଆପଣା
ଆପଣାକୁ ପବତି୍ର କର, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାଂସ ଖାଇବ; କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହଅିଛ, କିଏ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ େଦବ ? ବରଞ୍ଚ ମିସର େଦଶେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା; ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାଂସ
େଦେବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଖାଇବ। 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦେିନ କିମ୍ୱା ଦୁଇ
ଦନି କିମ୍ୱା ପାଞ୍ଚ ଦନି କିମ୍ୱା ଦଶ ଦନି କିମ୍ୱା େକାଡ଼ଏି ଦନି ଖାଇବ, ତାହା
ନୁେହଁ; 20 ମାତ୍ର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ମାସ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନାସକିାରୁ ନଗିର୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ନ ହୁଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଖାଇବ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
କରି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହଅିଛ, ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସଲୁି। 21 େତେବ େମାଶା କହେିଲ, “ମୁଁ େଯଉଁ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛ,ି େସମାେନ ଛଅ ଲକ୍ଷ ପଦାତକି; ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ
କହୁଅଛ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମାଂସ େଦବା, େସମାେନ ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ
ମାସ ଖାଇେବ। 22 େସମାନଙୁ୍କ ଅଣି୍ଟବା ଭଳି କ’ଣ ପଲ ପଲ େଗାେମଷ
ବଧ କରାଯିବ ? ଅବା େସମାନଙୁ୍କ ଅଣି୍ଟବା ଭଳି ସମୁଦ୍ର ର ସବୁ ମାଛ କ’ଣ
ଏକତ୍ର କରାଯିବ ? 23 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ କି ସଙୁ୍କଚତି େହାଇଅଛ ି? ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ
ସଫଳ େହବ କି ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ତାହା େଦଖିବ।” 24 ଏଥିେର େମାଶା
ବାହାରକୁ ଯାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହେିଲ, ପୁଣ,ି େସ
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ସତୁରି ଜଣଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି ତମ୍ୱୁର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ରଖିେଲ। 25 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମଘେର ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କ
ସହତି କଥା କହେିଲ, ଆଉ େଯଉଁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାେର ଥିଲା, ତହିଁରୁ େନଇ
ସତୁରି ପ୍ରାଚୀନଙୁ୍କ େଦେଲ; ପୁଣ,ି େସହ ିଆତ୍ମା େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ଅବସ୍ଥାନ କରେନ୍ତ, େସମାେନ ଭବଷି୍ୟତ୍ କଥା ପ୍ରଚାର କେଲ, ମାତ୍ର ତହିଁ
ଉତ୍ତାେର ଆଉ କେଲ ନାହିଁ। 26 ମାତ୍ର ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ଦୁଇ ଜଣ ଅବଶିଷ୍ଟ
ରହେିଲ, ଜଣକର ନାମ ଇଲଦଦ୍ ଓ ଅନ୍ୟର ନାମ େମଦଦ୍; େସମାନଙ୍କ
ଉପେର େସହ ିଆତ୍ମା ଅବସି୍ଥତ ିକଲା; େସମାେନ େସହ ିଲଖିିତ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ, ମାତ୍ର ବାହାର େହାଇ ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଯାଇ ନ
ଥିେଲ; େସମାେନ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ଥାଇ ଭବଷି୍ୟତ କଥା ପ୍ରଚାର କେଲ।
27 ତହୁଁ ଜେଣ ଯୁବା େଦୗଡ଼ ିଯାଇ େମାଶାଙୁ୍କ କହଲିା, ଇଲଦଦ୍ ଓ େମଦଦ୍
ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ଭବଷି୍ୟତ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନି୍ତ। 28 ତହିଁେର (ନୂନର
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ନାମକ) େମାଶାଙ୍କର ଜେଣ ମେନାନୀତ ପରିଚାରକ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ େମାଶା, େସମାନଙୁ୍କ ନେିଷଧ
କରନୁ୍ତ।” 29 େତେବ େମାଶା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସକାଶୁ କ’ଣ ଈଷର୍ା
କରୁଅଛ ? ପରେମଶ୍ୱର କରନୁ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହୁଅନୁ୍ତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା ଆତ୍ମା
ଦଅିନୁ୍ତ !” 30 ଏଉତ୍ତାେର େମାଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଛାଉଣକୁି
ଗମନ କେଲ।

ଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀ ଓ ମହାମାରୀ

31 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟରୁ ବାୟୁ ବହଲିା ଓ ତାହା ସମୁଦ୍ର ରୁ
ଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀ ଆଣଲିା, ପୁଣ,ି ଛାଉଣରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଏପାେଖ ଦନିକର
ପଥ ଓ େସପାେଖ ଦନିକର ପଥ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ
ହସ୍ତ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ପକାଇଲା। 32 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଛଡି଼ା େହାଇ େସହି
ସମସ୍ତ ଦବିାରାତ୍ର ଓ ପରଦନି ସମସ୍ତ ଦବିସ େସହ ିଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀ ସଂଗ୍ରହ
କେଲ; େକହ ିଦଶ େହାମରରୁ ଊଣା ସଂଗ୍ରହ କଲା ନାହିଁ; ଆଉ େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଛାଉଣରି ଚାରିଆେଡ଼ ତାହା ବଛିାଇ ରଖିେଲ।
33 ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟେର ମାଂସ ଥାଉ ଥାଉ, େଚାବାଇଲା ପୂେବର୍,
େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା, ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅତ ିମହାମାରୀେର ସଂହାର କେଲ। 34 ତହିଁେର
େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ କିେବ୍ର ାତ୍-ହତ୍ତାବା େହଲା; େଯେହତୁ େସମାେନ େସହି
ସ୍ଥାନେର େଲାକମାନଙୁ୍କ କବର େଦେଲ। 35 େଲାକମାେନ କିେବ୍ର ାତ୍-
ହତ୍ତାବାଠାରୁ ହେତ୍ସେରାତକୁ ଯାତ୍ରା କରି େସହଠିାେର ରହେିଲ।
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ହାେରାଣ ଓ ମରୀୟମଙ୍କ େମାଶାଙୁ୍କ ବେିରାଧ

େମାଶା ଏକ କୂଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁୁ ବବିାହ କରିଥିେଲ, ଏଣୁ ମରୀୟମ
ଓ ହାେରାଣ େସହ ିକୂଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶୁ େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
କଥା କହେିଲ। 2 େସମାେନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କି େକବଳ

େମାଶାଙ୍କ ସହତି କଥା କହଅିଛନି୍ତ ? େସ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ମଧ୍ୟ କଥା
କହ ିନାହାନି୍ତ ? ମାତ୍ର ଏକଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣେିଲ। 3 େମାଶା ପୃଥିବୀସ୍ଥ
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଅତ ିନମ୍ର େଲାକ ଥିେଲ। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅକସ୍ମାତ୍ େମାଶାଙୁ୍କ ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ ଓ ମରୀୟମକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତନିି
ଜଣ ବାହାର େହାଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଆସ” ତହିଁେର େସ ତନି ିଜଣ
ବାହାର େହାଇ ଆସେିଲ; 5 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମଘ ସ୍ତମ୍ଭେର
ଓହ୍ଲାଇ ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଛଡି଼ା େହାଇ ହାେରାଣ ଓ ମରୀୟମଙୁ୍କ ଡାକିେଲ;
ତହୁଁ େସମାେନ ଦୁେହଁ ବାହାର େହାଇ ଆସେିଲ। 6 େତେବ େସ କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଥାଏ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େକୗଣସ ିଦଶର୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ପ୍ରତି
ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ସହତି କଥା କହବିା।
7 ଆମ୍ଭର େସବକ େମାଶା ତଦ୍ରୂ ପ ନୁେହଁ; େସ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର
ବଶି୍ୱାସପାତ୍ର ଅେଟ। 8 ଆେମ୍ଭ ତାହା ସହତି ଗଢୂ଼ ବାକ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ମୁଖାମୁଖୀ େହାଇ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରୂେପ କଥା କହବିା ଓ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଆକାର ଦଶର୍ନ କରିବ; ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ େସବକ େମାଶାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହବିାକୁ କାହିଁକି ଭୀତ େହଲ ନାହିଁ ?” 9 ଏହରୂିେପ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା; ତହୁଁ େସ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କେଲ। 10 ପୁଣ,ି ତମ୍ୱୁ ଉପରୁ େମଘ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ େହଲା ଆଉ େଦଖ,
ମରୀୟମ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତା, ହମି ତୁଲ୍ୟ େଶ୍ୱତ; ପୁଣ,ି ହାେରାଣ ମରୀୟମଙୁ୍କ
ଅନାେନ୍ତ, େଦଖ, େସ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ। 11 ତହିଁେର ହାେରାଣ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମୂଖର୍ତାର କମର୍ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପାପ କରିଅଛୁ, ଏେହତୁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େସହ ିପାପ
ଥୁଅ ନାହିଁ।” 12 ମାତାର ଗଭର୍ରୁ ନଗିର୍ତ େହଲା ସମୟେର ଯାହାର ମାଂସ
ଅଦ୍ଧର୍ନଷ୍ଟ, ଏପରି ମୃତ େଲାକ ତୁଲ୍ୟ େସ ନ େହଉ। 13 ତହିଁେର େମାଶା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “େହ ପରେମଶ୍ୱର, ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କର।” 14 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଯଦ ିତାହାର ପିତା ତାହାର ମୁଖେର େକବଳ େଛପ ପକାଇଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ
େସ କି ସାତ ଦନି ଲଜି୍ଜତା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ? େସ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଛାଉଣି
ବାହାେର ରୁଦ୍ଧା େହାଇ ରହୁ; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ ଭତିରକୁ ଅଣାଯିବ।”
15 ତହୁଁ ମରୀୟମ ସାତ ଦନି ଛାଉଣରି ବାହାେର ରୁଦ୍ଧା େହଲା, ଆଉ
ମରୀୟମ ପୁନବର୍ାର ଭତିରକୁ ଅଣା ନ ଯିବାଯାଏ େଲାକମାେନ ଯାତ୍ରା କେଲ
ନାହିଁ। 16 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ହେତ୍ସେରାତଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି
ପାରଣ ପବର୍ତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।

କିଣାନକୁ ଦୂତ େପ୍ରରଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଆେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ େଯଉଁ କିଣାନ େଦଶ େଦବା, ତାହା
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭ େଲାକ ପଠାଅ, େସମାନଙ୍କର

ପ୍ରେତ୍ୟକ ପିତୃବଂଶ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଅଧିପତ,ି େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଅ।”
3 ତହିଁେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପାରଣ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ େସମାନଙୁ୍କ
ପଠାଇେଲ; େସହ ିେଲାକ ସମେସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ।
4 େସମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ-ିରୁେବନ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ସକ୍କରୁର ପୁତ୍ର ଶମ୍ମୂୟ;
5 ଶିମୀେୟାନ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େହାରିର ପୁତ୍ର ଶାଫଟ; 6 ଯିହୁଦା ବଂଶ
ମଧ୍ୟରୁ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ; 7 ଇଷାଖର ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େଯାେଷଫର
ପୁତ୍ର ଯିଗାଲ; 8 ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ନୂନର ପୁତ୍ର େହାେଶୟ;
9 ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ରାଫୂର ପୁତ୍ର ପଲ୍ଟ;ି 10 ସବୂଲୂନ ବଂଶ
ମଧ୍ୟରୁ େସାଦରି ପୁତ୍ର ଗଦ୍ଦୀେୟଲ; 11 େଯାେଷଫ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ, ଅଥର୍ାତ୍,
ମନଃଶି ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ସୂଷିର ପୁତ୍ର ଗଦି୍ଦ; 12 ଦାନ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗମଲ୍ଲ ୀର
ପୁତ୍ର ଅମ୍ମୀେୟଲ; 13 ଆେଶର ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର ସଥୁର;
14 ନପ୍ତାଲ ିବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ବପ୍ସରି ପୁତ୍ର ନହବ;ି 15 ଗାଦ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ
ମାଖିର ପୁତ୍ର ଗେୂୟଲ। 16 େମାଶା େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରିବାକୁ ପଠାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ,ି ଆଉ େମାଶା, ନୂନର

ପୁତ୍ର େହାେଶୟଙୁ୍କ ଯିେହାଶୂୟ ନାମ େଦେଲ। 17 ଆଉ େମାଶା ଏମାନଙୁ୍କ
କିଣାନ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଠାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ଦକି୍ଷଣ ଦଗି େଦଇ ପବର୍ତ ଆେରାହଣ କର; 18 ପୁଣ,ି େସହ ିେଦଶ କିପରି
ଓ ତହିଁେର ବାସକାରୀ େଲାକମାେନ ବଳବାନ କି ଦୁବର୍ଳ ଓ ଅଳ୍ପ କି
ଅେନକ; 19 ପୁଣ,ି େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରନି୍ତ , ତାହା ଭଲ
କି ମନ୍ଦ ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗରେର ବାସ କରନି୍ତ , ତାହା କି ପ୍ରକାର;
େସମାେନ ତମ୍ୱୁେର କି ଗଡ଼େର, କାହିଁେର ବାସ କରନି୍ତ; 20 ପୁଣ,ି େସହି
ଭୂମି କି ପ୍ରକାର, ଉବର୍ର କି ଅନୁବର୍ର, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବୃକ୍ଷ ଅଛ ିକି ନାହିଁ,
ତାହା େଦଖ। ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାହସୀ େହାଇ େସହ ିେଦଶର ଫଳରୁ
କିଛ ିସଙ୍ଗେର ଆଣ। େସହ ିସମୟେର ପ୍ରଥମ ପକ୍ୱ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ସମୟ
ଥିଲା। 21 ଏଣୁ େସମାେନ ସୀନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଯାତ୍ରା କରି ହମାତର ପ୍ରେବଶ
ସ୍ଥାନସି୍ଥତ ରେହାବ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଲ। 22 ଆଉ େସମାେନ
ଦକି୍ଷଣ ଦଗି େଦଇ ଯାଇ ହେିବ୍ର ାଣେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଅହୀମାନ୍, େଶଶୟ ଓ ତଲ୍ମୟ, ଅନାକର ଏହ ିସନ୍ତାନମାେନ ଥିେଲ।
ମିସରସି୍ଥତ େସାୟନ-ପତ୍ତନର ସାତ ବଷର୍ ପୂେବର୍ ହେିବ୍ର ାଣର ପତ୍ତନ
େହାଇଥିଲା। 23 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଇେଷ୍କାଲ-ଉପତ୍ୟକାେର ଉପସି୍ଥତ
େହାଇ େସଠାେର ଏକ େପଣ୍ଡା ଫଳଯୁକ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଏକ ଡାଳ କାଟି
ତାହା ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗୀେର ବହେିଲ; େସମାେନ ଡାଳିମ୍ୱ ଓ ଡମିି୍ୱରି ଫଳ
ମଧ୍ୟ ଆଣେିଲ। 24 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େଯଉଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଣ୍ଡା କାଟଥିିେଲ,
ତହିଁ ସକାଶୁ େସହ ିସ୍ଥାନ ଇେଷ୍କାଲ (େପଣ୍ଡା) ଉପତ୍ୟକା ନାମେର ପ୍ରସଦି୍ଧ
େହଲା।

ଦୂତମାନଙ୍କ ବବିରଣ

25 ଆଉ ଚାଳିଶ ଦନି ଉତ୍ତାେର େସମାେନ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି
େଫରି ଆସେିଲ। 26 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଆସ ିପାରଣ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ
କାେଦଶ ନାମକ ସ୍ଥାନେର େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର
ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ
ସମାଚାର େଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶର ଫଳ େଦଖାଇେଲ।
27 ପୁଣ,ି େସମାେନ ବଣ୍ଣର୍ନା କରି ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଯଉଁ େଦଶକୁ ପଠାଇଥିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ; ଆଉ ତାହା
ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଅେଟ ଓ ଏହା ତହିଁର ଫଳ। 28 ତଥାପି େସହି
େଦଶ ନବିାସୀମାେନ ବଳବାନ ଓ ନଗରସବୁ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ଓ ଅତି
ବଡ଼; ଆହୁରି ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ଅନାକର ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଦଖିଲୁ।
29 ଦକି୍ଷଣ େଦଶେର ଅମାେଲକ ବାସ କରନି୍ତ; ପୁଣ,ି ପବର୍ତେର ହତି୍ତୀୟ,
ଯିବୂଷୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ କରନି୍ତ; ଆଉ ସମୁଦ୍ର
ନକିଟେର ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ତୀରେର କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ କରନି୍ତ।”
30 ତହିଁେର କାେଲବ େମାଶାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ଷାନ୍ତ କରି କହେିଲ,
“ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହକି୍ଷଣ ିଉଠିଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କରୁ; ତାହା
ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ।” 31 ମାତ୍ର େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି ଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ ନ ପାରୁ, କାରଣ େସମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳବାନ।” 32 ଏହରୂିେପ େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିେଲ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟେର େସହ ିେଦଶର
ଅଖ୍ୟାତ ିକରି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶର ମଧ୍ୟେଦଇ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, େସହ ିେଦଶ ସ୍ୱନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ
କେର, ପୁଣ,ି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତ େଲାକଙୁ୍କ େଦଖିଲୁ,
େସମାେନ ବଡ଼ େଡଙ୍ଗା। 33 ଆଉ େସ ସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ମହାବୀରଜାତ ଅନାକର ସନ୍ତାନ ମହାବୀରଗଣକୁ େଦଖିଲୁ; ଆଉ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଫଡ଼ଙି୍ଗ ପରି େହଲୁ ଓ େସମାନଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ମଧ୍ୟ େସରୂପ ଥିଲୁ।”

େଲାକମାନଙ୍କ ବେିଦ୍ର ାହ

ଏଥିେର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର େକାଳାହଳ କେଲ ଓ
େଲାକମାେନ େସହ ିରାତି୍ର େରାଦନ କେଲ। 2 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ସମେସ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ହାେରାଣଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା କେଲ ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ େସମାନଙ୍କ ଆଗେର କହେିଲ,
“ଆହା, ଆେମ୍ଭମାେନ ମିସର େଦଶେର ନେଚତ୍ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ମରିଥା’ନୁ୍ତ
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! ଆହା, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ମରିଥା’ନୁ୍ତ ! 3 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ େର ନପିାତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏ େଦଶକୁ ଆଣଅିଛନି୍ତ
? ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ବାଳକମାେନ ଲୁଟତି େହେବ;
ମିସରକୁ େଫରି ଗେଲ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ?”
4 ଏଥିେର େସମାେନ ପରସ୍ପରକୁ କହେିଲ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜଣକୁ
ପ୍ରଧାନ କରି ମିସରକୁ େଫରି ଯାଉ।” 5 ତହିଁେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ସମାଜ ଆଗେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼େିଲ।
6 ତହୁଁ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୂନର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିେଲ;
7 ଆଉ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଉତ୍ତମ େଦଶ ଅେଟ।” 8 ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ ,
େତେବ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶକୁ େନେବ ଓ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦେବ; େସହ ିେଦଶ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଅେଟ। 9 େକବଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିଅବା େସହ ିେଦଶର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ
ସ୍ୱରୂପ; େସମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ େସମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଘୁଞ୍ଚାଗଲାଣ,ି ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ; େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ। 10 ମାତ୍ର
ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ େସମାନଙୁ୍କ ପଥରେର ମାରିବାକୁ କହେିଲ। େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି
ପ୍ରକାଶିତ େହଲା।

େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାେନ
େକେତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରିେବ ? ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂେପ େଯଉଁ ସମସ୍ତ କମର୍ କରିଅଛୁ, ତାହା କେଲ େହଁ
େସମାେନ େକେତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିେବ ନାହିଁ ?
12 ଆେମ୍ଭ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା ଓ େସମାନଙୁ୍କ
ଅଧିକାରଚୁ୍ୟତ କରିବା, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଡ଼ ଓ ବଳବାନ
େଗାଷ୍ଠୀ କରିବା। 13 ଏଥିେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େତେବ
ମିସ୍ରୀୟ େଲାକମାେନ ତ ଏହା ଶୁଣେିବ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ
ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଣଅିଛ। 14 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଏ େଦଶ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତାହା କହେିବ; େସମାେନ ଶୁଣଅିଛନି୍ତ
େଯ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଅଟ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦଶର୍ନ େଦଉଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭ େମଘ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ସି୍ଥତ ିକରୁଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭ ଦନି ସମୟେର େମଘ ସ୍ତମ୍ଭେର ଓ ରାତି୍ର ସମୟେର
ଅଗି୍ନ ସ୍ତମ୍ଭେର େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରୁଅଛ। 15 ବତ୍ତର୍ମାନ
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ବଧ କରିବ, େତେବ
େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର କୀତ୍ତିର୍ର କଥା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ ,
େସମାେନ କହେିବ, 16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ
େଦବାକୁ ଶପଥ କରିଥିେଲ, େସହ ିେଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣ ିପାରିେଲ
ନାହିଁ, ଏେହତୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରେର ବଧ କରିଅଛନି୍ତ। 17 ଏେବ ମୁଁ
ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ମହାନ୍ େହଉ, େଯପରି ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ,
18 ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧେର ଧୀର, ଦୟାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍, ଅପରାଧ ଓ ଆଜ୍ଞା-
ଲଙ୍ଘନର କ୍ଷମାକାରୀ, ତଥାପି ନତିାନ୍ତ ତହିଁର ଦଣ୍ଡଦାତା; ପୁଣ,ି ତୃତୀୟ ଓ
ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନଗଣ ଉପେର ପିତୃଗଣଙ୍କର ଅପରାଧର
ପ୍ରତଫିଳଦାତା। 19 ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ
ଅନୁସାେର ଓ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ମିସରଠାରୁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯପରି
କ୍ଷମା କରିଅଛ, ତଦନୁସାେର ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର।

ବଚସାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚିାର

20 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଅନୁେରାଧନୁସାେର
େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କଲୁ। 21 ମାତ୍ର ଯଦ ିଆେମ୍ଭ ଜୀବତି େହଉ, ଆଉ ଯଦି
ଏହ ିସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ, 22 େତେବ
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯେତ େଲାକ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତାପ, ପୁଣ,ି ମିସରେର ଓ
ପ୍ରାନ୍ତରେର କୃତ ଆମ୍ଭର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ କମର୍ େଦଖିେଲ ମଧ୍ୟ ଦଶଥର ଆମ୍ଭର
ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭ ରବେର ଅମେନାେଯାଗୀ େହାଇଅଛନି୍ତ ,

23 େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର
ଶପଥ କରିଅଛୁ, ନଶି୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେସହ ିେଦଶ େଦଖି
ପାରିେବ ନାହିଁ; କିଅବା େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିତାହା େଦଖିବ ନାହିଁ; 24 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର େସବକ
କାେଲବଠାେର ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛ ିଓ େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଆମ୍ଭର ଅନୁଗତ
େହାଇଅଛ,ି ଏଥିପାଇଁ େସ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଯାଇଥିଲା, େସହ ିେଦଶେର
ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ପ୍ରେବଶ କରାଇବା ଓ ତାହାର ବଂଶ ତାହା ଅଧିକାର
କରିେବ। 25 ବତ୍ତର୍ମାନ ଅମାେଲକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟମାେନ ତଳଭୂମିେର
ବାସ କରନି୍ତ; କାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି ସୂଫ ସାଗରକୁ ଯିବା ପଥ େଦଇ
ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗମନ କର।” 26 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ
କହେିଲ, 27 “ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା କରୁଅଛ,ି ଏହ ିେଯଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ,
ତାହାକୁ ଆେମ୍ଭ େକେତ କାଳ ସହବିା ? ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭ
ପ୍ରତକୂିଳେର େଯଉଁ ବଚସା କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛୁ।
28 େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିଜୀବତି
େହଉ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଯାହା କହଅିଛ, ତାହା
ହିଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରିବା। 29 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶବ ଏହି
ପ୍ରାନ୍ତରେର ପଡ଼ବି; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଓ ତହିଁରୁ ଅଧିକ
ବଷର୍ ବୟସ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଗଣତି େଯେତ େଲାକ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା କରିଅଛ, 30 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରାଇବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛୁ, ନଶି୍ଚୟ େସହି
େଦଶେର ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକହ ିପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ। 31 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଆପଣାର େଯଉଁ ବାଳକଗଣଙ୍କ ବଷିୟେର େସମାେନ ଲୁଟତି େହେବ େବାଲି
କହଥିିଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆଣବିା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ
େଦଶକୁ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କରିଅଛ, େସମାେନ ତହିଁର ପରିଚୟ ପାଇେବ।
32 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶବ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ପଡ଼ବି। 33 ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ଭ୍ରମଣକାରୀ
େହେବ ଓ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶବ ନଷ୍ଟ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟଭଚିାରର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ। 34 ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯଉଁ ଚାଳିଶ ଦନି େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ, େସହ ିଦନିର
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଏକ ଦନି ପାଇଁ ଏକ ଏକ ବଷର୍, ଏରୂେପ ଚାଳିଶ ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ େଭାଗିବ ଓ ଆମ୍ଭର
ବପିକ୍ଷତା କିପରି, ତାହା ଜ୍ଞାତ େହବ। 35 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ,
ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକତି୍ରତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା ପ୍ରତି
ଆେମ୍ଭ ତାହା ନଶି୍ଚୟ କରିବା, ପୁଣ,ି େସମାେନ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ନଷ୍ଟ େହେବ
ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ମରିେବ।” 36 ଆଉ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା
ପାଇଁ େମାଶାଙ୍କର େପ୍ରରିତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ େଫରି ଆସ ିେସହ ିେଦଶର
ଅଖ୍ୟାତ ିଆଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଚସା
କରାଇଥିେଲ, 37 େଦଶର ଅଖ୍ୟାତକିାରୀ େସହ ିେଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା ମେଲ। 38 ମାତ୍ର େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ େଦଶ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ନୂନର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ଜୀବତି ରହେିଲ।

ଯୁଦ୍ଧେର ଇସ୍ରାଏଲର ପରାଜୟ

39 ଆଉ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହେିଲ;
ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଅତଶିୟ ବଳିାପ କେଲ। 40 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଅତି
ପ୍ରାତଃକାଳେର ଉଠି ପବର୍ତଶୃଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି କହେିଲ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ , ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ
ବଷିୟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ; ଆେମ୍ଭମାେନ
ଏଠାେର ଅଛୁ।” 41 ତହିଁେର େମାଶା କହେିଲ, “ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛ ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିକମର୍ ସଫଳ
େହବ ନାହିଁ। 42 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନାହାନି୍ତ ; େଯପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ସମ୍ମୁଖେର ପରାସ୍ତ େହବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଉପରକୁ
ଯାଅ ନାହିଁ। 43 େଯେହତୁ ଅମାେଲକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ
େସଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛନି୍ତ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି
େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ େହବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହେବ ନାହିଁ।” 44 ତଥାପି େସମାେନ ପବର୍ତଶୃଙ୍ଗ

ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 14:3 95 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 14:44



15

16

ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କେଲ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଓ
େମାଶା ଛାଉଣରୁି ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ ନାହିଁ। 45 େସେତେବେଳ େସହି
ପବର୍ତବାସୀ ଅମାେଲକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି
େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ହମର୍ା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତଡ଼ି
େଦେଲ।

ବଳିଦାନର ବଧିି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େସହ ିନବିାସ େଦଶେର

େଯେତେବେଳ ପ୍ରେବଶ କରିବ, 3 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାନତ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା
ନମିେନ୍ତ, କିଅବା େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ନମିେନ୍ତ, କିଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନରୂିପିତ ପବର୍େର େଗାେମଷାଦ ିପଲରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ରୂେପ େହାମ ବା ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ; 4 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍କାରୀ
େଲାକ େହାମାଦ ିବଳିଦାନାଥର୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ େମଷବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ଏକ ହନିର
ଚତୁଥର୍ାଂଶ େତୖଳେର ମିଶି୍ରତ ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର
େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣବି, 5 ପୁଣ,ି ଏକ ହନିର ଚତୁଥର୍ାଂଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। 6 ଅଥବା ଏକ େମଷ ନମିେନ୍ତ, ତୁେମ୍ଭ
ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ହନିର ତୃତୀୟାଂଶ
େତୖଳେର ମିଶି୍ରତ ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର େନୖେବଦ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, 7 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଏକ ହନିର
ତୃତୀୟାଂଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 8 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମ ନମିେନ୍ତ, ଅବା ମାନତ-ପୂଣ୍ଣର୍କରଣାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ,
କିଅବା ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ଉପହାର ନମିେନ୍ତ, ଯଦ ିେଗାବତ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ,
9 େତେବ େସହ ିେଗାବତ୍ସ ସହତି ଅଦ୍ଧର୍ହୀନ୍ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ଏକ ଐଫାର
ତନି ିଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣବି। 10 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାଥର୍କ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାରର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ଅଦ୍ଧର୍ହୀନ୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଆଣବି। 11 ଏହରୂିେପ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାରୁ,
ପ୍ରେତ୍ୟକ େମଷ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େମଷବତ୍ସ ଅବା ଛାଗବତ୍ସ ପ୍ରତ ିକରାଯିବ।
12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଶୁ ପ୍ରତି
େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରମାେଣ େସରୂପ କରିବ। 13 ଗହୃଜାତ ସମସ୍ତ େଲାକ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ, ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିବ। 14 ଆଉ ଯଦି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସକାରୀ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀୟ େଲାକ କିଅବା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ବାସକାରୀ େକୗଣସ ିେଲାକ ତୁଷି୍ଟଜନକ
ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ପ୍ରକାର କର, େସ େସହ ିପ୍ରକାର
କରିବ। 15 ସମାଜ ନମିେନ୍ତ, (ଅଥର୍ାତ୍) ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ
ପ୍ରବାସକାରୀ ବେିଦଶୀ େଲାକ ନମିେନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା େହବ, ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର
େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଟ, େସପରି ବେିଦଶୀ େଲାକମାେନ େହେବ।
16 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସକାରୀ ବେିଦଶୀ
ନମିେନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏକ ଆେଦଶ େହବ।” 17 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, 18 ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶକୁ େନଇ ଯାଉଅଛୁ, େସହ ିେଦଶେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏରୂପ କରିବ, 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଦଶର ଅନ୍ନ
େଭାଜନ କରିବା ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ
ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଥମ ସୂଜିରୁ
ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ନମିେନ୍ତ ଏକ ପିଠା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; େଯପରି
ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର, େସପରି ତାହା ଉେତ୍ତାଳନ
କରିବ। 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଥମ ସୂଜିରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

ଭ୍ର ାନି୍ତଜନକ ପାପ ସଂକ୍ର ାନ୍ତୀୟ ବଧିି

22 ଆଉ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଭ୍ର ାନି୍ତେର ତ୍ରୁ ଟ ିକର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , େସହସିବୁ ଆଜ୍ଞା, 23 ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦବା

ଦନିାବଧି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ସବୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , ତାହା ସବୁ ଯଦ ିପାଳନ ନ କର; 24 ଯଦ ିତାହା
ମଣ୍ଡଳୀର ଅେଗାଚରେର ଭ୍ର ାନି୍ତେର େହାଇଥାଏ, େତେବ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ
ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ
େଗାବତ୍ସ ଓ ବଧିିମେତ ତାହା ସହତି ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ତହିଁର
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ।
25 ଆଉ ଯାଜକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ; ତହିଁେର େସମାେନ କ୍ଷମା ପାଇେବ, କାରଣ ତାହା ଭ୍ର ାନି୍ତ
ଓ େସମାେନ େସହ ିଭ୍ର ାନି୍ତ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଉପହାର, ଅଥର୍ାତ୍, ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଛାମୁକୁ ଆଣଅିଛନି୍ତ। 26 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସକାରୀ ବେିଦଶୀ େଲାକମାେନ କ୍ଷମା ପାଇେବ;
କାରଣ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏହା ଭ୍ର ାନି୍ତେର କରାଯାଇଥିଲା।
27 ଆଉ ଯଦ ିଏକ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ର ାନି୍ତେର ପାପ କେର, େତେବ େସ ପାପାଥର୍କ
ବଳି ରୂେପ ଏକବଷର୍ୀୟ ଏକ ଛାଗବତ୍ସା ଆଣବି। 28 ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଲାକ
ଭ୍ର ାନି୍ତେର ପାପ କେର, ଯାଜକ ତାହା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କରଣାେଥର୍ େସହ ିଭ୍ର ାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ; ତହିଁେର େସ
କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ େହବ। 29 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଗହୃଜାତ ଓ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସକାରୀ ବେିଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଭ୍ର ାନି୍ତେର େକୗଣସ ିକମର୍କାରୀର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା େହବ। 30 ମାତ୍ର େଯଉଁ
ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ହସ୍ତେର େକୗଣସ ି(ପାପ) କମର୍ କେର, େସ ଗହୃଜାତ େହଉ ବା
ବେିଦଶୀ େହଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନି୍ଦା କେର; ଏଣୁ େସହ ିପ୍ରାଣୀ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ। 31 କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଅବଜ୍ଞା କଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ କଲା; େସହ ିପ୍ରାଣୀ ନତିାନ୍ତ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ, ତାହାର ଅପରାଧ ତାହା ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ।

ବଶି୍ରାମବାର ଲଂଘନର ଦଣ୍ଡ

32 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଥିବା ସମୟେର ଏକ
ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଶି୍ରାମବାରେର କାଠ ସାଉଣି୍ଟବାର େଦଖିେଲ। 33 ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ ତାକୁ କାଠ ସାଉଣି୍ଟବାର େଦଖିେଲ, େସମାେନ େମାଶା,
ହାେରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତକୁ ତାହାକୁ ଆଣେିଲ। 34 ଆଉ
େସମାେନ ତାହାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିେଲ, କାରଣ ତାହା ପ୍ରତ ିକି କତ୍ତର୍ବ୍ୟ,
ତାହା ପ୍ରକାଶ େହାଇ ନ ଥିଲା। 35 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େସ ମନୁଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହତ େହବ; ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାକୁ ଛାଉଣରି
ବାହାେର ପଥର ପକାଇ ବଧ କରିେବ।” 36 ତହିଁେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାକୁ ଛାଉଣ ିବାହାରକୁ ଆଣି
ପଥର ପକାଇେଲ, ତହୁଁ େସ ମଲା।

ବସ୍ତ୍ରେର ଝାଲର ବଷିୟକ ନୟିମ

37 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 38 “ଇସ୍ରାଏଲ-
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଅି, େସମାେନ
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳେର ଝାଲର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନୁ୍ତ ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳର ଝାଲର ଉପେର ନୀଳ ସୂତ୍ର ଦଅିନୁ୍ତ; 39 ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି େସହ ିଝାଲର େଦଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରି
ପାଳନ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର େଯଉଁ ମନ ଓ ଚକ୍ଷୁ
ଅନୁସାେର ବ୍ୟଭଚିାର କରିଥାଅ, ତଦନୁସାେର େଯପରି ଭ୍ରମଣ ନ କରିବ,
40 ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କରିବ ଓ େଯପରି
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ, ଏଥିପାଇଁ େସହି
ଝାଲର େହବ। 41 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ନମିେନ୍ତ ମିସର େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବାହାର କରି ଆଣଅିଛୁ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ।

େକାରହ, ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ୍ର ବେିଦ୍ର ାହ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲବୀର ପ୍ରେପୗତ୍ର, କହାତର େପୗତ୍ର, ଯିଷ୍ହରର
ପୁତ୍ର େକାରହ, ପୁଣ,ି ରୁେବନ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଇଲୀୟାବ୍ର ପୁତ୍ର ଦାଥନ, ଅବୀରାମ୍ ଓ େପଲତ୍ର ପୁତ୍ର ଓନ୍,
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ଦଳ ବାନି୍ଧେଲ; 2 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ସୁଖ୍ୟାତମିନ୍ତ ଓ ସମାଜକୁ ଆହୂତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ଅଧିପତଙି୍କ
ସହତି େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିେଲ। 3 ଆଉ େସମାେନ େମାଶା ଓ
ହାେରାଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତ୍ର େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଉପେର ବହୁତ େନଲଣ,ି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ
ତ ପବତି୍ର, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ , େତେବ କାହିଁକି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜ ଉପେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ କରୁଅଛ?”
4 ତହୁଁ େମାଶା ତାହା ଶୁଣ ିମୁହଁମାଡ଼ ିପଡ଼େିଲ; 5 ପୁଣ,ି େସ େକାରହକୁ ଓ
ତାହାର ଦଳସ୍ଥ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହେିଲ, “କିଏ ତାହାଙ୍କର େଲାକ ଓ କିଏ ପବତି୍ର,
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କାଲ ିେଦଖାଇେବ, ପୁଣ,ି େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ନକିଟକୁ
ଆଣେିବ; େସ ଯାହାକୁ ମେନାନୀତ କରିେବ, ତାହାକୁ ଆପଣା ନକିଟକୁ
ଆଣେିବ। 6 େତେବ ଏହା କର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନଅି, େକାରହ
ଓ ତାହାର ଦଳସ୍ଥ ସମେସ୍ତ; 7 ପୁଣ,ି କାଲ ିତହିଁେର ଅଗି୍ନ ଦଅି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ତହିଁ ଉପେର ଧୂପ ଥୁଅ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତକୁ
ମେନାନୀତ କରିେବ, େସ ହିଁ ପବତି୍ର େହବ; େହ େଲବୀର ପୁତ୍ରମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଉପେର ବହୁତ େନଲଣ।ି” 8 ଆଉ େମାଶା
େକାରହକୁ କହେିଲ, “େହ େଲବୀର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଟକିିଏ ଶୁଣ।
9 ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ-ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପୃଥକ୍
କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସର େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖେର
ଠିଆ େହାଇ େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କରି ଅଛନି୍ତ ,
10 ପୁଣ,ି େସ େଯ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଭ୍ର ାତା େଲବୀର
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆପଣାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ ? ଆହୁରି କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଜକତ୍ୱର େଚଷ୍ଟା
କରୁଅଛ ? 11 ଏଥିପାଇଁ ସନିା ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ଦଳସ୍ଥ ସମେସ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକେମଳି େହାଇଅଛ; େଯେହତୁ ହାେରାଣ କିଏ
େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା କରୁଅଛ ? 12 ତହିଁେର
େମାଶା ଇଲୀୟାବ୍ର ପୁତ୍ର ଦାଥନକୁ ଓ ଅବୀରାମ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ େଲାକ
ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିବା ନାହିଁ।
13 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଏହି
ପ୍ରାନ୍ତରେର ମାରିବାକୁ ଆଣଅିଛ, ଏହା କି କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ ? ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା କରୁଅଛ। 14 ତାହା ବ୍ୟତୀତ ତୁେମ୍ଭ
ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶକୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଣ ିନାହଁ, କିଅବା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିକାର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ କି ଏହ ିସମସ୍ତ
େଲାକଙ୍କର ଆଖି ଉପାଡ଼ ିପକାଇବ ? ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିବା ନାହିଁ।”
15 ତହିଁେର େମାଶା ଅତଶିୟ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇ ଉଠିେଲ, ପୁଣ,ି େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର େନୖେବଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ େଗାଟଏି ଗଧ େନଇ ନାହୁଁ, ଅବା େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କାହାକୁ ହିଁ ହଂିସା କରି ନାହୁଁ।” 16 େତେବ େମାଶା େକାରହକୁ କହେିଲ,
“କାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ତୁେମ୍ଭ ଓ େସମାେନ, ପୁଣ,ି
ହାେରାଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅ; 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ନଅି ଓ ତହିଁ ଉପେର ଧୂପ ଥୁଅ,
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆପଣା ଆପଣା
ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ, ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଆଣ; ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଓ
ହାେରାଣ, ଦୁେହଁ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଆଣ। 18 ଏଥିେର
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ େନଇ ତହିଁେର ଅଗି୍ନ
େଦେଲ, ପୁଣ,ି ତହିଁ ଉପେର ଧୂପ େଥାଇ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ସହତି
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଠିଆ େହେଲ। 19 ପୁଣ,ି େକାରହ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ
ଏକତ୍ର କଲା; େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ
ପ୍ରକାଶିତ େହଲା। 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ
କହେିଲ, 21 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ୍
କର, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ଏକ ନମିିଷେର େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା।”
22 ତହିଁେର େସମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ ିକହେିଲ, “େହ ପରେମଶ୍ୱର, େହ
ସମସ୍ତ ଶରୀରସ୍ଥ ଆତ୍ମାର ପରେମଶ୍ୱର, ଏକ ଜଣ ପାପ କେଲ କି ତୁେମ୍ଭ
ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପେର େକାପାନି୍ୱ ତ େହବ ?” 23 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, 24 “ତୁେମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକାରହର, ଦାଥନର ଓ
ଅବୀରାମ୍ର ଆବାସ-ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ଉଠି ଯାଅ।” 25 ତହିଁେର େମାଶା ଉଠି

ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ୍ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ତାଙ୍କର
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କେଲ। 26 ତହୁଁ େସ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁରୁ ଉଠି ଯାଅ ଓ େସମାନଙ୍କର
କିଛମିାତ୍ର ସ୍ପଶର୍ କର ନାହିଁ, େନାହେିଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ
ପାପସମୂହେର ବନିଷ୍ଟ େହବ।” 27 ଏଥିେର େସମାେନ େକାରହର,
ଦାଥନର ଓ ଅବୀରାମ୍ର ଆବାସ-ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ଉଠିଗେଲ ପୁଣ,ି ଦାଥନ ଓ
ଅବୀରାମ୍ ବାହାରକୁ ଆସ ିଆପଣା ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ପୁତ୍ର ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ
ସହତି ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁଦ୍ୱ ାରେର ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ। 28 ତହୁଁ
େମାଶା କହେିଲ, “ଏହ ିସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ପଠାଇଅଛନି୍ତ; ମୁଁ ଆପଣା ନଜି ମନରୁ ତାହା ସବୁ କରି ନାହିଁ, ତାହା
ଏଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।” 29 ଯଦ ିଏହ ିେଲାକମାେନ ସମସ୍ତ
େଲାକଙ୍କ ସାଧାରଣ ମରଣେର ମରନି୍ତ , କିଅବା ଯଦ ିସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଦଣ୍ଡ
ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଦଣ୍ଡ ଘେଟ; େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ପଠାଇ ନାହାନି୍ତ। 30 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦ ିେକୗଣସ ିନୂତନ କମର୍ କରନି୍ତ ଓ
ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ବସି୍ତାର କରି େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ସବର୍ସ୍ୱ ଗ୍ରାସ
କେର ଓ େସମାେନ ଜୀଅନ୍ତା େହାଇ ପାତାଳକୁ ଧସ ିଯାଆନି୍ତ; େତେବ
େସମାେନ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଝବି।
31 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏପରି େହଲା େଯ, େସ ଏହ ିକଥା କହବିାର ସମାପ୍ତ
କରେନ୍ତ, େସମାନଙ୍କ ଅଧଃସ୍ଥ ଭୂମି ଫାଟଗିଲା; 32 ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀ ଆପଣା
ମୁଖ ବସି୍ତାର କରି େସମାନଙୁ୍କ, େସମାନଙ୍କ ପରିଜନଗଣକୁ, େକାରହର
ସପକ୍ଷ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ସକଳ ସମ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରାସ କଲା।
33 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିଜନ ଜୀଅନ୍ତା ଥାଉ
ଥାଉ ପାତାଳକୁ ଧସ ିଗେଲ ଓ ପୃଥିବୀ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆଚ୍ଛାଦନ
କଲା, ତହିଁେର େସମାେନ ସମାଜ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁପ୍ତ େହେଲ। 34 ପୁଣ,ି
େସମାନଙ୍କ ରବେର େସମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପଳାୟନ
କେଲ, େଯେହତୁ େସମାେନ କହେିଲ, େକଜାଣ ିପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ
କରିବ। 35 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅଗି୍ନ ନଗିର୍ତ େହାଇ ଧୂପ
ଉତ୍ସଗର୍କାରୀ େସହ ିଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା।
36 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 37 “ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣ
ଯାଜକର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସରକୁ କୁହ, େସ ଦାହ ମଧ୍ୟରୁ େସହସିବୁ
ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ବାହାର କରି େନଉ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଅଗି୍ନ େସଠାେର ବଞି୍ଚି
ଦଅି; କାରଣ େସହସିବୁ ପବତି୍ର; 38 ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏହ ିପାପ- କମର୍କାରୀମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ହିଁ (ପବତି୍ର); ଏଣୁ ତାହା ସବୁ
ଯଜ୍ଞେବଦରି ମଣ୍ଡଣ ିନମିେନ୍ତ ପିଟାପାତ୍ର କରାଯାଉ; େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ତାହାସବୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଥିେଲ, ଏହ ିକାରଣରୁ ତାହାସବୁ ପବତି୍ର;
ପୁଣ,ି ତାହାସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବ।”
39 ତହିଁେର େସହ ିଦଗ୍ଧ େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ପିତ୍ତଳ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିଥିେଲ, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ େସହସିବୁ େନଲା; 40 େମାଶାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁ େଯରୂପ କହଥିିେଲ, ତଦନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର
ସ୍ମରଣାେଥର୍, ଅଥର୍ାତ୍, ହାେରାଣ ବଂଶ ଭନି୍ନ  ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଧୂପ ଜାଳିବା ପାଇଁ େଯପରି ନକିଟକୁ ନ ଯାଏ;
ପୁଣ,ି େକାରହ ଓ ତାହାର ଦଳସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି ନ ହୁଏ; ଏଥିପାଇଁ
େଲାେକ ଯଜ୍ଞେବଦରି ମଣ୍ଡଣ ିନମିେନ୍ତ ତାହାସବୁ ପିଟେିଲ। 41 ତଥାପି
ଆରଦନି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ
ହାେରାଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା କରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ କଲ।” 42 ତହୁଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତ୍ର େହବା ସମୟେର େସମାେନ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ଆେଡ଼ ଅନାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, େମଘ ତାହା ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ ିଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ େହାଇଅଛ।ି 43 େସେତେବେଳ େମାଶା ଓ
ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେିଲ। 44 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 45 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଯାଅ,
ଆେମ୍ଭ ଏକ ନମିିଷେର େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା; ଏଥିେର େସମାେନ
ମୁହଁମାଡ଼ ିପଡ଼େିଲ।” 46 ତହୁଁ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ େନଇ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଯଜ୍ଞେବଦରୁି ଅଗି୍ନ ଦଅି, ପୁଣ,ି
ତହିଁ ଉପେର ଧୂପ େଥାଇ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କର; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ େକ୍ର ାଧ ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛ;ି
ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ େହଲାଣ।ି” 47 ତହିଁେର ହାେରାଣ େମାଶାଙ୍କର କଥା
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ଅନୁସାେର ତାହା େନଇ ସମାଜ ମଧ୍ୟକୁ େଦୗଡ଼ ିଗେଲ; େସହ ିସମୟେର
େଦଖ, େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ େହାଇଥିଲା; ତହିଁେର େସ
ଧୂପ େଦଇ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କେଲ। 48 ପୁଣ,ି େସ ମୃତ
ଓ ଜୀବତି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହେଲ ତହିଁେର ମହାମାରୀ ନବୃିତ୍ତ
େହଲା। 49 େଯଉଁମାେନ େକାରହର କଥା ସକାଶୁ ମରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ
ବ୍ୟତୀତ ଚଉଦ ହଜାର ସାତ ଶହ େଲାକ ଏହ ିମହାମାରୀେର ମେଲ।
50 ପୁଣ,ି ମହାମାରୀ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅେନ୍ତ, ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର
େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ।

ହାେରାଣଙ୍କ ଅଙୁ୍କରିତ ଯଷି୍ଟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କଥା କୁହ, େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗହୃର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପିତୃଗହୃ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଏକ ଯଷି୍ଟ,

ଏହରୂିେପ ବାର ଯଷି୍ଟ ଗ୍ରହଣ କର; ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକର ଯଷି୍ଟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକର ନାମ େଲଖ। 3 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଲବୀର ଯଷି୍ଟେର ହାେରାଣର ନାମ
େଲଖିବ; କାରଣ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପିତୃଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ଏକ ଯଷି୍ଟ େହବ। 4 ଆଉ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରୁ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର
ତୁେମ୍ଭ େସହସିବୁ ରଖିବ। 5 ଏହା କଲା ଉତ୍ତାେର, ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତକୁ
ମେନାନୀତ କରିବା, ତାହାର ଯଷି୍ଟ ପୁଷି୍ପତ େହବ; ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ବଚସା କରନି୍ତ , େସହ ିବଚସା
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନକିଟରୁ ନବୃିତ୍ତ କରାଇବା।” 6 ଏଥିେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହେନ୍ତ, େସମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଏକ ଯଷି୍ଟ, ଏହରୂିେପ
ବାର ଯଷି୍ଟ ତାଙୁ୍କ େଦେଲ; ପୁଣ,ି ହାେରାଣଙ୍କର ଯଷି୍ଟ େସମାନଙ୍କ
ଯଷି୍ଟସକଳର ମଧ୍ୟେର ଥିଲା। 7 ତହୁଁ େମାଶା ସାକ୍ଷ୍ୟତମ୍ୱୁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିସମସ୍ତ ଯଷି୍ଟ ରଖିେଲ। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆର ଦନି େମାଶା
ସାକ୍ଷ୍ୟତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କେଲ; ଆଉ େଦଖ, େଲବୀ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ ଥିବା
ହାେରାଣଙ୍କର ଯଷି୍ଟ ଅଙୁ୍କରିତ େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି ଅଙୁ୍କର ବାହାର େହଲା,
ପୁଷ୍ପ ଫୁଟଲିା ଓ ପକ୍ୱ ବାଦାମ ଫଳିଲା। 9 େତେବ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖରୁ େସହ ିସକଳ ଯଷି୍ଟ ବାହାର କରି ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଗଣର
ସାକ୍ଷାତକୁ ଆଣେିଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହା େଦଖି ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ଯଷି୍ଟ େନେଲ। 10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିବେିଦ୍ର ାହୀ ସନ୍ତାନଗଣର ବଚସା େଯପରି ନବୃିତ୍ତ ହୁଏ
ଓ େସମାନଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚହି୍ନ
ସ୍ୱରୂେପ ରଖାଯିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣଙ୍କ-ଯଷି୍ଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସନୁି୍ଦକ
ସମ୍ମୁଖେର ରଖ।” 11 େମାଶା େସରୂପ କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ େଯପରି
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, େସ େସହପିରି କେଲ। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛ,ି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଉ, ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଉ। 13 େଯେକହି
ନକିଟକୁ ଆସୁଅଛ,ି ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ ନକିଟକୁ ଆସୁଅଛ,ି େସ
ମରୁଅଛ;ି ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ କି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ ିଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବା ?”

େଲବୀ ଓ ଯାଜକଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ
ସହତି ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ପିତୃବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନଘଟତି ଅପରାଧ ବହବି; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭ

ପୁତ୍ରଗଣ ଯାଜକତ୍ୱ -ପଦଘଟତି ଅପରାଧ େବାହବି। 2 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଲବୀ
ବଂଶୀୟ ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭର ପିତୃବଂଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଆପଣା
ସେଙ୍ଗ ନକିଟକୁ ଆଣ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି େଯାଗ େଦେବ ଓ ତୁମ୍ଭର
େସବା କରିେବ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣ ସାକ୍ଷ୍ୟତମ୍ୱୁ
ସମ୍ମୁଖେର ରହବି। 3 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ସମୁଦାୟ
ତମ୍ୱୁର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ; େଯପରି େସମାେନ, ଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ନ
ମର, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େକବଳ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ପାତ୍ର ନକିଟକୁ ଓ େବଦି
ନକିଟକୁ ଯିେବ ନାହିଁ। 4 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି େଯାଗ େଦଇ ତମ୍ୱୁର
ସମସ୍ତ େସବାକମର୍ ଅନୁସାେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ,
ଆଉ େକୗଣସ ିଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ େଲାକ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ।

5 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିେଯପରି ଆଉ େକ୍ର ାଧ ଉପସି୍ଥତ ନ
ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ େବଦରି
ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବ। 6 ଆଉ ଆେମ୍ଭ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃଗଣ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ
କରିଅଛୁ, େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର େସବାକମର୍ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦତ୍ତ ଦାନ ଅଟନି୍ତ। 7 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି
ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େବଦ ିସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସକଳ ବଷିୟେର ଓ
ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ଭତିେର ଆପଣାର ଯାଜକତ୍ୱ  ପାଳନ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସବା କରିବ। ଆେମ୍ଭ (ଆପଣା) ଦାନଜନତି େସବା ରୂେପ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଯାଜକତ୍ୱ  ପଦ େଦଲୁ; ମାତ୍ର େଯଉଁ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ େଲାକ ନକିଟକୁ ଆେସ,
ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ।”

ଯାଜକର ଅଂଶ

8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆହୁରି ଆେମ୍ଭ, େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର, ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର
ସମସ୍ତ ପବତି୍ରୀକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ଭାର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଲୁ, ତୁମ୍ଭର ଅଭେିଷକ ସକାଶୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ତାହାସବୁ
େଦଲୁ। 9 ଅଗି୍ନକୃତ ମହାପବତି୍ର ଉପହାର ମଧ୍ୟରୁ ରକି୍ଷତ ଏହାସବୁ ତୁମ୍ଭର
େହବ; ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସମାେନ ଯାହା ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ, ଏପରି
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉପହାର, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣ ନମିେନ୍ତ ମହାପବତି୍ର
େହବ। 10 ତୁେମ୍ଭ ତାହା ମହାପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଭାବ ିତହିଁରୁ େଭାଜନ କରିବ;
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ତହିଁରୁ େଭାଜନ କରିବ; ତାହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପବତି୍ର େହବ।
11 ଆଉ ଏହା ତୁମ୍ଭର ଅେଟ; ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ସମସ୍ତ
େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟର ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର; ଆେମ୍ଭ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାରାେଥର୍ ତାହାସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର
ଓ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ େଦଲୁ; ତୁମ୍ଭ ଗହୃସି୍ଥତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶୁଚ ିେଲାକ ତାହା
େଭାଜନ କରିବ। 12 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙ୍କର
ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ େତୖଳ ଓ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ ଶସ୍ୟ, େଯଉଁ େଯଉଁ
ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ, ତାହାସବୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲୁ।
13 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େଯଉଁ ସବୁ ପ୍ରଥମ ପକ୍ୱ
ଫଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ , େସହସିବୁ ତୁମ୍ଭର େହବ;
ତୁମ୍ଭ ଗହୃସି୍ଥତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶୁଚ ିେଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 14 ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ତୁମ୍ଭର େହବ। 15 େସମାେନ
ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ୱା ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ଗଭର୍ର ଫଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ , େସହ ିସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭର େହବ;
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମଜାତକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ
ଅଶୁଚ ିପଶୁର ପ୍ରଥମଜାତକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। 16 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ଏକ
ମାସ ବୟସ୍କ ଅବଧି ମୁକ୍ତ କରାଯିେବ, େସହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପଣୀୟ
ମୂଲ୍ୟେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର େକାଡ଼ଏି େଗରା ପରିମିତ େଶକଲ ଅନୁସାେର
ପାଞ୍ଚ େଶକଲ ରୂପାେର ମୁକ୍ତ କରିବ। 17 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େଗାରୁର
ପ୍ରଥମଜାତକୁ ଅବା େମଷର ପ୍ରଥମଜାତକୁ ଅବା ଛାଗର ପ୍ରଥମଜାତକୁ ମୁକ୍ତ
କରିବ ନାହିଁ, େସମାେନ ପବତି୍ର; ତୁେମ୍ଭ େବଦ ିଉପେର େସମାନଙ୍କର ରକ୍ତ
େସଚନ କରିବ, ପୁଣ,ି ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର େମଦ ଦଗ୍ଧ କରିବ। 18 ଆଉ
େସମାନଙ୍କର ମାଂସ ତୁମ୍ଭର େହବ, େଯପରି େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାଥର୍କ
ବକ୍ଷ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଚଟୁଆ, େସପରି ତାହା ତୁମ୍ଭର େହବ। 19 ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପବତି୍ର କରି ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂେପ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ , େସସକଳ ଆେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳୀନ
ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ େଦଲୁ;
ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ପକ୍ଷେର ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଲବଣର ନୟିମ।” 20 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େସମାନଙ୍କ ଭୂମିେର ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଅଧିକାର ରହବି ନାହିଁ; ଓ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିବାଣ୍ଟ ରହବି ନାହିଁ; ଇସ୍ରାଏଲ-
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ ହିଁ ତୁମ୍ଭର ବାଣ୍ଟ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର।
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21 ଆଉ େଦଖ, େଲବୀ-ସନ୍ତାନଗଣ େଯଉଁ େସବାକାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ ,
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େସମାନଙ୍କ େସହ ିେସବାକାଯର୍୍ୟର ପରିେଶାଧେର
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ ଦଶମାଂଶ
େଦଲୁ। 22 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ପାପ େବାହ ିେଯପରି ନ ମରନି୍ତ ,
ଏଥିପାଇଁ, ଏହ ିସମୟଠାରୁ େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଆସେିବ
ନାହିଁ। 23 ମାତ୍ର େଲବୀୟମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିେବ ଓ
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହେିବ; ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମସ୍ଥାୟୀ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି, ପୁଣ,ି େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିଅଧିକାର ପାଇେବ ନାହିଁ। 24 କାରଣ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର
ରୂେପ େଯଉଁ ଦଶମାଂଶ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ , ତାହା ଆେମ୍ଭ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ଅଧିକାରାେଥର୍ େଦଲୁ; ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କହଲୁି,
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ େକୗଣସ ିଅଧିକାର ପାଇେବ
ନାହିଁ।” 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 26 “ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ କହବି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଇସ୍ରାଏଲ-
ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ େଯଉଁ ଦଶମାଂଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଲୁ, ତାହା େଯଉଁ
ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, େସହ ିସମୟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂେପ େସହି
ଦଶମାଂଶର ଦଶମାଂଶ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 27 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏହ ିଉେତ୍ତାଳନୀୟ
ଉପହାର ଖଳାର ଶସ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯନ୍ତ୍ରର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପକ୍ଷେର ଗଣାଯିବ। 28 ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କଠାରୁ
େଯଉଁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତହିଁରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ପୁଣ,ି ତହିଁରୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ହାେରାଣ ଯାଜକକୁ
େଦବ। 29 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର, ଅଥର୍ାତ୍, ତହିଁର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ତହିଁର
ପବତି୍ର ଅଂଶ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 30 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସମୟେର ତହିଁରୁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର
ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, େସହ ିସମୟେର ତାହା େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର
ଖଳାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯନ୍ତ୍ର ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଦ୍ର ବ୍ୟ େବାଲ ିଗଣାଯିବ।
31 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଜନଗଣ ସବୁ ସ୍ଥାନେର ତାହା
େଭାଜନ କରିବ; କାରଣ ତାହା ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର କୃତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େସବାକାଯର୍୍ୟ ପରିେଶାଧେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅେଟ। 32 ଆଉ
ତହିଁରୁ େସହ ିଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଘଟତି େକୗଣସ ିପାପ େବାହବି ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ନ ମର, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅପବତି୍ର କରିବ
ନାହିଁ।”

ଶୁଚକିରଣ ବଧିି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ,
2 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବଧିି କହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ ,
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, େଯଉଁଠାେର କଳଙ୍କ ନାହିଁ ଓ

ଯାହା ଉପେର େକେବ ଯୁଆଳି ଦଆିଯାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ନଖିୁନ୍ତ ା ଲାଲି
ଗାଭୀକୁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣନୁ୍ତ। 3 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
ଗାଭୀକୁ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ େଦବ, ପୁଣ,ି େସ ତାହାକୁ ଛାଉଣି
ବାହାରକୁ ଆଣେନ୍ତ, ଜେଣ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ତାକୁ ବଧ କରିବ। 4 ତହିଁେର
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଆପଣା ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର ରକ୍ତରୁ େନଇ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖେର ସାତ ଥର ତାହାର ରକ୍ତ େସଚନ କରିବ।
5 ଆଉ ଜେଣ ତାହାର ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର େସହ ିଗାଭୀକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ; େସ
ତାହାର େଗାମୟ ସହତି ଚମର୍ ଓ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଦଗ୍ଧ କରିବ। 6 ତହୁଁ
ଯାଜକ ଏରସ କାଠ, ଏେସାବ ଓ ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ (େଲାମ) େନଇ େସହି
ଗାଭୀଦାହର ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେର ପକାଇବ। 7 େତେବ ଯାଜକ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
େଧାଇବ ଓ ଶରୀରକୁ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରାଇବ; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ
ଛାଉଣକୁି ଆସବି, ପୁଣ,ି ଯାଜକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିରହବି। 8 ଆଉ
େଯଉଁ େଲାକ େସହ ିଗାଭୀକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ, େସ ଜଳେର ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର

େଧାଇବ, ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରାଇବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅଶୁଚ ିରହବି। 9 ଏଉତ୍ତାେର େକୗଣସ ିଶୁଚ ିେଲାକ େସହ ିଗାଭୀର ଭସ୍ମ
ସଂଗ୍ରହ କରି ଛାଉଣରି ବାହାେର େକୗଣସ ିଶୁଚ ିସ୍ଥାନେର ରହବି; ପୁଣ,ି
ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଅେଶୗଚାଥର୍କ ଜଳ ନମିେନ୍ତ
ରଖାଯିବ; ତାହା ପାପାଥର୍କ ବଳି ଅେଟ। 10 ଆଉ େଯଉଁ େଲାକ େସହି
ଗାଭୀର ଭସ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କେର, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅଶୁଚ ିରହବି; ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରବାସକାରୀ ବେିଦଶୀର ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ।

ଶବ ସହତି ସଂସ୍ପଶର୍

11 ପୁଣ,ି େଯେକହ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟର ଶବ ଛୁଏଁ, େସ ସାତ ଦନି
ଅଶୁଚ ିେହବ। 12 େସ ତୃତୀୟ ଦନିେର ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାକୁ ପରିଷ୍କାର
କରିବ, ସପ୍ତମ ଦନିେର େସ ଶୁଚ ିେହବ; ମାତ୍ର ଯଦ ିେସ ତୃତୀୟ ଦନିେର
ଆପଣାକୁ ପରିଷ୍କାର ନ କେର, େତେବ େସ ସପ୍ତମ ଦନିେର ଶୁଚ ିେହବ
ନାହିଁ। 13 ଯଦ ିେକହ ିେକୗଣସ ିମୃତ ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ଛୁଇଁ ଆପଣାକୁ
ପରିଷ୍କାର ନ କେର, େତେବ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ ଅଶୁଚ ିକେର; େସହି
ପ୍ରାଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ; ତାହା ଉପେର ଅେଶୗଚାଥର୍କ ଜଳ
ଛଞି୍ଚା ଯାଇ ନ ଥିବାରୁ େସ ଅଶୁଚ ିେହବ; ତାହାର ଅଶୁଚତିା ତାହାଠାେର
ଥାଏ। 14 େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ତମ୍ୱୁ ଭତିେର ମେଲ, ତହିଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ;ି
େଯେକହ ିେସହ ିତମ୍ୱୁକୁ ଆେସ ଓ େସହ ିତମ୍ୱୁେର ଥାଏ, େସ ସାତ ଦନି
ଅଶୁଚ ିେହାଇ ରହବି। 15 ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ େମଲା ପାତ୍ର, ଯହିଁେର ଢ଼ାଙୁ୍କଣି
ବନ୍ଧା ନ ଥାଏ, ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ। 16 ପୁଣ,ି େଯେକହ ିେମଲା େକ୍ଷତ୍ରେର
ଖଡ୍ଗହତ କିମ୍ୱା ମୃତ େଦହ କିମ୍ୱା ମନୁଷ୍ୟର ଅସି୍ଥ କିମ୍ୱା କବର ଛୁଏଁ, େସ
ସାତ ଦନି ଅଶୁଚ ିେହବ। 17 ଆଉ େଲାକମାେନ େସହ ିଅଶୁଚ ିେଲାକ
ନମିେନ୍ତ ପାପାଥର୍େର ଦଗ୍ଧ ବଳିର ଭସ୍ମ େନେବ ଓ ଏକ ପାତ୍ରେର ତାହା ରଖି
ତହିଁ ଉପେର େସ୍ରାତଜଳ ଦଆିଯିବ। 18 ଏଉତ୍ତାେର େକୗଣସ ିଶୁଚ ିମନୁଷ୍ୟ
ଏେସାବ ଶାଖା, େନଇ ଏହ ିଜଳେର ଡୁବାଇ େସହ ିତମ୍ୱୁ ଉପେର ଓ ସମସ୍ତ
ପାତ୍ର ଉପେର ଓ େସଠାେର ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ଉପେର, ପୁଣ,ି ଅସି୍ଥ କିମ୍ୱା
ହତ କିମ୍ୱା ମୃତ କିମ୍ୱା କବର ଛୁଇଁବା େଲାକ ଉପେର ତାହା ଛଞି୍ଚବି।
19 ପୁଣ,ି େସହ ିଶୁଚ ିେଲାକ ତୃତୀୟ ଦନିେର ଓ ସପ୍ତମ ଦନିେର ଅଶୁଚି
େଲାକ ଉପେର ତାହା ଛଞି୍ଚବି; ତହୁଁ େସ ସପ୍ତମ ଦନିେର ଆପଣାକୁ
ପରିଷ୍କାର କରିବ ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇ ଆେପ ଜଳେର ସ୍ନାନ କରିବ ଓ
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ଶୁଚ ିେହବ। 20 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ଅଶୁଚ ିେହାଇ
ଆପଣାକୁ ପରିଷ୍କାର ନ କରିବ, େସହ ିପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ,
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଅଶୁଚ ିକଲା; ତାହା ଉପେର
ଅେଶୗଚାଥର୍କ ଜଳ େସଚତି େହଲା ନାହିଁ; େସ ଅଶୁଚ।ି 21 ଏହା
େସମାନଙ୍କ ପାଳନୀୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବଧିି େହବ; ଆଉ େଯେକହ ିେସହି
ଅେଶୗଚାଥର୍କ ଜଳ େସଚନ କେର, େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ; ପୁଣ,ି
େଯେକହ ିେସହ ିଅେଶୗଚାଥର୍କ ଜଳ ଛୁଏଁ, େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି
େହବ। 22 ପୁଣ,ି େସ ଅଶୁଚ ିେଲାକ ଯାହା କିଛ ିଛୁଏଁ, ତାହା ଅଶୁଚି
େହବ; ଆଉ େଯଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତାହା ଛୁଏଁ, େସ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚି
ରହବି।”

ମରୀୟମଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମ
ମାସେର ସୀନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ଓ େଲାକମାେନ
କାେଦଶେର ବାସ କେଲ; ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ଥାନେର ମରୀୟମ

ମେଲ ଓ େସଠାେର ତାଙୁ୍କ କବର ଦଆିଗଲା।

ଜଳ ନମିେନ୍ତ ବବିାଦ

2 ଆଉ େସହ ିସ୍ଥାନେର ମଣ୍ଡଳୀ ନମିେନ୍ତ ଜଳ ନ ଥିଲା; ତହିଁେର
େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତ୍ର େହେଲ। 3 ପୁଣ,ି
େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ସହତି ବବିାଦ କରି କହେିଲ, “ହାୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭାଇମାେନ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମେଲ, େସହ ିସମୟେର
ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ମରିଥା’ନୁ୍ତ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜକୁ
ବାହାର କରି ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆଣଲି, େଯପରି କି ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ
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ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁମାେନ ଏହଠିାେର ମରିବୁ ? 5 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲି, କି ଏହ ିକଦଯର୍୍ୟ
ସ୍ଥାନକୁ ଆଣବିାକୁ ? ଏ ତ ଶସ୍ୟ କି ଡମିି୍ୱରି କି ଦ୍ର ାକ୍ଷା କି ଡାଳିମ୍ୱର ସ୍ଥାନ
ନୁେହଁ; କିଅବା ଏଠାେର ପିଇବାକୁ ଜଳ ନାହିଁ।” 6 ଏଥିେର େମାଶା ଓ
ହାେରାଣ ସମାଜ ସାକ୍ଷାତରୁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରକୁ ଯାଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ପଡ଼େିଲ; ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶ ପାଇଲା।
7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 8 “ତୁେମ୍ଭ ଯଷି୍ଟ ନଅି, ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ହାେରାଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକତ୍ର କର, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର େସହ ିେଶୖଳକୁ ଆପଣା ଜଳ େଦବା ପାଇଁ
ଆଜ୍ଞା ଦଅି; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଶୖଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରି
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଓ େସମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣକୁ ପାନ କରାଇବ।” 9 ତହୁଁ େମାଶା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ ଯଷି୍ଟ େନେଲ।

େଶୖଳକୁ େମାଶାଙ୍କ ଆଘାତ

10 ପୁଣ,ି େମାଶା ଓ ହାେରାଣ େସହ ିେଶୖଳ ସମ୍ମୁଖେର ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର
କେଲ, ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ବେିଦ୍ର ାହୀଗଣ, ଶୁଣ,
ଆେମ୍ଭମାେନ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଶୖଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରିବା ?
11 ଏଉତ୍ତାେର େମାଶା ହସ୍ତ ଉଠାଇ ଆପଣା ଯଷି୍ଟେର େସହ ିେଶୖଳକୁ ଦୁଇ
ଥର ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର ପ୍ରଚୁର ଜଳ ବାହାରିଲା, ପୁଣ,ି ମଣ୍ଡଳୀ ଓ
େସମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ପାନ କେଲ। 12 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ
ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଆମ୍ଭକୁ ପବତି୍ର େବାଲ ିମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ,
ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିମଣ୍ଡଳୀକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, େସହ ିେଦଶେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେବଶ କରାଇବ ନାହିଁ।”

ଇେଦାମ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲର ପଥେରାଧ

13 ଏହସିବୁ ମିରୀବାଃ-ଜଳ, (ବବିାଦର ଜଳ); େଯେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ବବିାଦ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ର
ରୂେପ ମାନ୍ୟ େହେଲ। 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା କାେଦଶରୁ ଇେଦାମୀୟ
ରାଜା ନକିଟକୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କହ ିପଠାଇେଲ, ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତା ଇସ୍ରାଏଲ
ଏରୂପ କହଇ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ସମସ୍ତ େକ୍ଳଶ ଘଟଅିଛ,ି
15 ଅଥର୍ାତ୍, କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ମିସରକୁ ଗେଲ ଓ
ମିସରେର ଦୀଘର୍କାଳ ବାସ କେଲ ଆଉ ମିସ୍ରୀୟମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୁବ୍ୟବହାର କେଲ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ। 16 େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର କ୍ରନ୍ଦନ
କରେନ୍ତ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣେିଲ, ପୁଣ,ି ଏକ ଦୂତ ପଠାଇ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ; ଆଉ େଦଖ, ଏେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ େଦଶର ପ୍ରାନ୍ତସି୍ଥତ କାେଦଶ ନଗରେର ଅଛୁ; 17 ମୁଁ
ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭ େଦଶ େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଦଅି; ଆେମ୍ଭମାେନ
ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର କିମ୍ୱା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବୁ ନାହିଁ, କିଅବା କୂପ ଜଳ
ପାନ କରିବୁ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜପଥ େଦଇ ଗମନ କରିବୁ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ସୀମା ପାର େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦକି୍ଷଣେର କି ବାମେର
େଫରିବୁ ନାହିଁ।” 18 ତହିଁେର ଇେଦାମ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
(େଦଶର) ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବ ନାହିଁ, ଗେଲ ଆେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ  େନଇ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ବାହାର େହବା।” 19 େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ସଡ଼କ େଦଇ ଯିବୁ ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ, ଆେମ୍ଭ କି
ଆମ୍ଭ ପଶୁମାେନ ତୁମ୍ଭ ଜଳ ପାନ କରିବୁ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ
େଦବୁ; ଆଉ କିଛ ିକଥା ନାହିଁ, େକବଳ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ପାଦେର (େଦଶ)
େଦଇ ଯିବାକୁ ଦଅି।” 20 ତହୁଁ େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ (େଦଶ) େଦଇ ଯିବ
ନାହିଁ। ଏଉତ୍ତାେର ଇେଦାମ ଅେନକ େଲାକ ସଙ୍ଗେର େନଇ ମହାବଳେର
ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାହାର େହେଲ।” 21 ଏହରୂିେପ ଇେଦାମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଆପଣା ସୀମା େଦଇ ଯିବାର ଅନୁମତ ିେଦବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ; ଏଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ େଫରିଗେଲ।

ହାେରାଣଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ କାେଦଶରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ, ଅଥର୍ାତ୍, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ େହାର ପବର୍ତେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ।
23 େସେତେବେଳ ଇେଦାମ େଦଶର ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ େହାର ପବର୍ତେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 24 “ଏହା ହାେରାଣର ମୃତୁ୍ୟର
ସମୟ ଅେଟ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦଇଅଛୁ, େସହ ିେଦଶେର େସ ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ
ମିରୀବାଃ-ଜଳ ନକିଟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାର ବରୁିଦ୍ଧ କମର୍ କରିଥିଲ।
25 ତୁେମ୍ଭ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସରକୁ େହାର ପବର୍ତ
ଉପରକୁ େନଇ ଯାଅ। 26 ପୁଣ,ି ହାେରାଣଠାରୁ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିତାହାର
ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସରକୁ ପିନ୍ଧାଅ; େଯଣୁ ହାେରାଣ (ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର) ସଂଗହୃୀତ େହବ ଓ େସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ମରିବ। 27 ତହୁଁ
େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତେର େହାର ପବର୍ତକୁ ଉଠିଗେଲ। 28 େତେବ େମାଶା
ହାେରାଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସରକୁ ପିନ୍ଧାଇେଲ, ପୁଣ,ି
ହାେରାଣ େସହ ିସ୍ଥାନେର ପବର୍ତଶୃଙ୍ଗେର ମେଲ; ତହୁଁ େମାଶା ଓ
ଇଲୀୟାସର ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। 29 ଏଉତ୍ତାେର ହାେରାଣ
ମରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ େଦଖେନ୍ତ, େସମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ ବଂଶ ହାେରାଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତରିିଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େରାଦନ କେଲ।

ଅରାଦ୍ର ବନିାଶ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଅଥାରୀମର ପଥ େଦଇ ଆସୁଅଛନି୍ତ ,
ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିଦକି୍ଷଣ ପ୍ରେଦଶ ନବିାସୀ କିଣାନ ବଂଶୀୟ
ଅରାଦର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ

େସମାନଙ୍କର େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ଧରି ବନ୍ଦୀ କେଲ। 2 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମାନତ କରି କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ, ଯଦ ିଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ନଗରସବୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବା।” 3 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ରବେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କରି େସହ ିକିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ
କେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ନଗର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ, ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ହମର୍ା େହଲା।

ପିତ୍ତଳ ସପର୍

4 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଇେଦାମ େଦଶ ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େହାର ପବର୍ତରୁ ସୂଫ ସାଗର ପଥ େଦଇ ଯାତ୍ରା କେଲ; ପୁଣ,ି ପଥ ସକାଶୁ
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅତ ିସାହସହୀନ େହଲା। 5 ତହିଁେର େଲାକମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କହେିଲ, “କାହିଁକି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରେର ମାରିବାକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର
କରି ଆଣଲି ?” େଦଖ, ଏଠାେର ରୁଟ ିନାହିଁ ଓ ଜଳ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏହ ିଲଘୁ ଅନ୍ନ କୁ ଘୃଣା କେର। 6 େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବଷିାକ୍ତ ସପର୍ଗଡୁକୁି େପ୍ରରଣ କରେନ୍ତ,
େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଂଶନ କେଲ; ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ଅେନକ
େଲାକ ମେଲ। 7 ଏନମିେନ୍ତ େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହଅିଛୁ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କର େଯପରି େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଏହ ିସପର୍ମାନଙୁ୍କ ଦୂର
କରିେବ।” େତଣୁ େମାଶା େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 8 େତେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ବଷିାକ୍ତ ସପର୍ର ନମୁନା
ନମିର୍ାଣ କରି ପତାକା-ଦଣ୍ଡ ଉପେର ରଖ; ତହିଁେର ସପର୍ଦ୍ର ଂଷ୍ଟ ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ ତାହା ପ୍ରତ ିଅନାଇେଲ ବଞ୍ଚବି।” 9 ତହୁଁ େମାଶା ପିତ୍ତଳର ଏକ
ସପର୍ ନମିର୍ାଣ କରି ପତାକା-ଦଣ୍ଡ ଉପେର ରଖିେଲ; ତହିଁେର ସପର୍ େକୗଣସି
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଂଶନ କେଲ, େସ େସହ ିପିତ୍ତଳ ସପର୍ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରେନ୍ତ,
ବଞ୍ଚଲିା।
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10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯାତ୍ରା କରି ଓେବାତେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ। 11 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଓେବାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ
ଦଗିେର େମାୟାବର ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଇୟୀ-ଅବାରୀମେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ। 12 େସମାେନ େସଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି େସରଦ୍ ଉପତ୍ୟକାେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 13 େସଠାରୁ େସମାେନ ଯାତ୍ରା କରି
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ସୀମାରୁ ନଗିର୍ତ ଅେଣ୍ଣର୍ାନର ଅନ୍ୟ ପାରିସି୍ଥତ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ; କାରଣ େମାୟାବର ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର
ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ େମାୟାବର ସୀମା ଥିଲା। 14 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଯୁଦ୍ଧର ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର କଥିତ ଅଛ,ି ଯଥା “ସୁଫଃେର ବାେହବକୁ ଓ
ଅେଣ୍ଣର୍ାନର ସକଳ ଉପତ୍ୟକା, 15 ପୁଣ,ି ଆରର ବାସସ୍ଥାନଗାମୀ ଓ
େମାୟାବ-ସୀମାର ପାଶ୍ୱର୍ସି୍ଥତ ଗଡ଼ନି୍ତ ଉପତ୍ୟକାସକଳକୁ (େସ ଜୟ
କେଲ।”) 16 େସଠାରୁ େସମାେନ (ଯାତ୍ରା କରି) େବର (କୂପ) ନାମକ
ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ। େସହ ିକୂପ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କର, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜଳ
େଦବା।” 17 େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ଏହ ିଗୀତ ଗାନ କେଲ, “େହ
କୂପ, ଉଚୁ୍ଛଳି ଉଠ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର;
18 ଅଧିପତମିାେନ େସହ ିକୂପ େଖାଳିଛନି୍ତ , େଲାକମାନଙ୍କର କୁଳୀନମାେନ
ରାଜଦଣ୍ଡ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଯଷି୍ଟ େଘନ ିତାହା େଖାଳିଛନି୍ତ।”
19 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ମତ୍ତାନକୁ ଓ ମତ୍ତାନଠାରୁ
ନହଲୀେୟଲକୁ ଓ ନହଲୀେୟଲଠାରୁ ବାେମାତକୁ 20 ଓ ବାେମାତଠାରୁ
େମାୟାବ େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ପିସ୍ଗା ପବର୍ତର ଶୃଙ୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା
କେଲ, ତାହା ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଥିଲା।

ସେିହାନ ଓ ଓଗ୍ ରାଜାଙ୍କ ପରାଜୟ

21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସୀେହାନ ନକିଟକୁ
ଏହା କହ ିଦୂତ ପଠାଇେଲ; 22 “ତୁମ୍ଭ େଦଶ େଦଇ ଆମ୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ଦଅି;
ଆେମ୍ଭମାେନ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଆେଡ଼ େଫରିବୁ ନାହିଁ;
ଆେମ୍ଭମାେନ କୂପରୁ ଜଳ ପାନ କରିବୁ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ସୀମା
ପାର େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜପଥ େଦଇ ଗମନ କରିବୁ।” 23 ଏଥିେର
ସୀେହାନ ଆପଣା ସୀମା େଦଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଦେଲ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ସୀେହାନ ଆପଣାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି ଇସ୍ରାଏଲର
ପ୍ରତକୂିଳେର ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ବାହାର େହେଲ, ପୁଣ,ି ଯହସେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 24 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର
ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ଅେଣ୍ଣର୍ାନଠାରୁ ଯେବ୍ବାକ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, ଅେମ୍ମାନ
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ତାହାର େଦଶ ଅଧିକାର କେଲ; କାରଣ
ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ସୀମା ଦୃଢ଼ ଥିଲା। 25 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ େସହି
ସମସ୍ତ ନଗର ହସ୍ତଗତ କେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ନଗରେର, ଅଥର୍ାତ୍ ହେିଷ୍ବାନେର ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ନଗରେର ବାସ କେଲ।
26 କାରଣ ହେିଷ୍ବାନ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସୀେହାନଙ୍କ ନଗର ଥିଲା,
େସ େମାୟାବର ପୂବର୍ ରାଜାର ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ହସ୍ତରୁ
ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସମସ୍ତ େଦଶ େନଇଥିେଲ। 27 ଏନମିେନ୍ତ
କବମିାେନ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ହେିଷ୍ବାନକୁ ଆସ, ସୀେହାନର ନଗର
ନମିିର୍ତ ଓ ଦୃଢ଼ୀକୃତ େହଉ; 28 କାରଣ ହେିଷ୍ବାନଠାରୁ ଅଗି୍ନ, ସୀେହାନ
ନଗରଠାରୁ ଅଗି୍ନଶିଖା ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛ;ି ତାହା େମାୟାବର ଆର ନଗରକୁ,
ଅେଣ୍ଣର୍ାନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର େଦବଗଣକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି 29 େହ େମାୟାବ,
ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାପ େହଲା ! େହ କେମାଶର େଲାକଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହଲ; େସ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ପଳାତକ ରୂେପ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣକୁ
ବନ୍ଦୀ ରୂେପ ଇେମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛ;ି
30 ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବାଣ ମାରିଅଛୁ; ହେିଷ୍ବାନ ଦୀେବାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବନିଷ୍ଟ େହଲା, ଆେମ୍ଭମାେନ େନାଫହ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ କଲୁ, ତାହା େମଦବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପଇ।” 31 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର
ବାସ କେଲ। 32 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଯାେସର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ
େଲାକ ପଠାେନ୍ତ, େସମାେନ ତହିଁର ସକଳ ନଗର ହସ୍ତଗତ କେଲ ଓ
େସଠାସି୍ଥତ ଇେମାରୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ। 33 ତହୁଁ େସମାେନ େଫରି
ବାଶନର ପଥ େଦଇ ଉଠି ଗେଲ; ତହିଁେର ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍, େସ ଓ

ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ବାହାର େହାଇ ଇଦି୍ର ୟୀେର
ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 34 େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତାହାକୁ
ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଓ
ତାହାର େଦଶକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭ ହେିଷ୍ବାନବାସୀ
ଇେମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନ ପ୍ରତ ିେଯରୂପ କଲ, ତାହା ପ୍ରତ ିେସରୂପ
କରିବ।” 35 ଏଣୁ ତାହାର େକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ
ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ,
ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାର େଦଶ ଅଧିକାର କେଲ।

ବାଲାକଙ୍କ ବଲିୀୟମ୍ଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯାତ୍ରା କରି ଯିରୀେହା-
ନକିଟସ୍ଥ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଆଗେର େମାୟାବ-ପଦାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ। 2 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା

ଯାହା କରିଥିେଲ, ତାହା ସେିପ୍ପାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକ େଦଖିେଲ। 3 ଏଣୁ
େମାୟାବ େଲାକମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଅତଶିୟ ଭୀତ େହେଲ, କାରଣ େସମାେନ
ବହୁତ ଥିେଲ; ଆଉ େମାୟାବ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ସକାଶୁ ଉଦ୍ବଗି୍ନ
େହେଲ। 4 ଏଥିେର େମାୟାବ ମିଦୀୟନୀୟ ପ୍ରାଚୀନଗଣକୁ କହେିଲ,
“େଗାରୁ େଯପରି ପଦାରୁ ଘାସ ଚାଟ ିଖାଏ, େସପରି ଏହ ିଜନତା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସବୁ ଚାଟ ିପକାଇେବ। ଏହ ିସମୟେର ସେିପ୍ପାରର
ପୁତ୍ର ବାଲାକ େମାୟାବର ରାଜା ଥିେଲ।” 5 ଏନମିେନ୍ତ େସ ବେିୟାରର
ପୁତ୍ର ବଲିୀୟମ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର
େଦଶ-ନକିଟସ୍ଥ ନଦୀର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ପେଥାର ନଗରକୁ ବାତ୍ତର୍ାବହ ପଠାଇ
ଏହା କହେିଲ, “େଦଖ, ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଏକ ଜନତା ଆସଅିଛନି୍ତ;
େଦଖ, େସମାେନ ପୃଥିବୀର ମୁଖ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରନି୍ତ; ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
ବାସ କରନି୍ତ।” 6 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ନେିବଦନ କରୁଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆସ ିଆମ୍ଭ
ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଅି; କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଅତ ିବଳବାନ; େହାଇପାେର, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପରାଜୟ କରି େଦଶରୁ
ଦୂର କରି ପାରିବା; େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କର, େସ ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଏ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଅଭଶିାପ ଦଅି, େସ
ଅଭଶିାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। 7 ତହିଁେର େମାୟାବର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ ମିଦୀୟନର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ମନ୍ତ୍ରର ପୁରସ୍କାର ହସ୍ତେର େଘନ ିପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ; ପୁଣ,ି
େସମାେନ ବଲିୀୟମ୍ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ବାଲାକଙ୍କ କଥା ତାହାକୁ
କହେିଲ। 8 ତହୁଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ରାତି୍ର
ଏଠାେର ରୁହ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଯାହା କହେିବ, ତାହା ମୁଁ ପୁନବର୍ାର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ,ି” ତହିଁେର େମାୟାବର ଅଧିପତମିାେନ ବଲିୀୟମ୍
ସଙ୍ଗେର ରହେିଲ। 9 ଏଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର ବଲିୀୟମ୍ ନକିଟକୁ ଆସି
ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଏହ ିେଲାକମାେନ କିଏ” ? 10 ତହୁଁ
ବଲିୀୟମ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହଲିା, “େମାୟାବର ରାଜା ସେିପ୍ପାରର ପୁତ୍ର
ବାଲାକ େମା’ ନକିଟକୁ ଏହା କହ ିପଠାଇ ଅଛନି୍ତ; 11 େଦଖ, ଏହ ିେଯଉଁ
େଲାକମାେନ ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସଅିଛନି୍ତ , େସମାେନ ସମଗ୍ର େଦଶକୁ
ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ; ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଆସ ିଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ
ଦଅି, େହାଇପାେର, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି େସମାନଙୁ୍କ
ତଡ଼ ିେଦଇ ପାରିବା।” 12 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର ବଲିୀୟମ୍କୁ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ
େଦବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ଆଶୀବର୍ାଦପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନି୍ତ। 13 ଏଥିେର
ବଲିୀୟମ୍ ପ୍ରାତଃକାଳେର ଉଠି ବାଲାକଙ୍କ ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା େଦଶକୁ ଯାଅ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦବାକୁ ମନା କରିଅଛନି୍ତ।”
14 ଏଣୁ େମାୟାବର ଅଧିପତମିାେନ ଉଠି ବାଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ
କହେିଲ, “ବଲିୀୟମ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆସବିାକୁ ମନା କରୁଅଛ।ି”
15 ଏଉତ୍ତାେର ବାଲାକ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ଅଧିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ
ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ପଠାଇେଲ। 16 ତହୁଁ େସମାେନ ବଲିୀୟମ୍
ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାକୁ କହେିଲ, “ସେିପ୍ପାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭ କତକୁି ଆସବିାକୁ ତୁେମ୍ଭ ନବିାରିତ
ହୁଅ ନାହିଁ।” 17 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ େଦଇ ମହାସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା,
ପୁଣ,ି ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ କହବି, ଆେମ୍ଭ ତାହା କରିବା; ଏଣୁ ବନିୟ
କରୁଅଛୁ, ଆସ, ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଅି।
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18 ଏଥିେର ବଲିୀୟମ୍ ଉତ୍ତର େଦଇ ବାଲାକଙ୍କ ଦାସମାନଙୁ୍କ କହଲିା,
“ଯଦ୍ୟପି ବାଲାକ ରୂପା ଓ ସୁନାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଆପଣା ଗହୃ େମାେତ
ଦଅିନି୍ତ , ତଥାପି ଊଣା କି ଅଧିକ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାହାେର ଯାଇ ପାେର ନାହିଁ। 19 ଏନମିେନ୍ତ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େହଁ ଆଜି ରାତି୍ର ଏଠାେର ରୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ଆଉ ଯାହା କହେିବ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣବି।ି” 20 ଏଥିେର ପରେମଶ୍ୱର
ରାତି୍ରେର ବଲିୀୟମ୍ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ଯଦ ିଏହ ିେଲାକମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସନି୍ତ , େତେବ ଉଠ, େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯାଅ; ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ କଥା କହବିା; େକବଳ ତାହା ହିଁ ତୁେମ୍ଭ କହବି।”
21 ତହିଁେର ବଲିୀୟମ୍ ପ୍ରାତଃକାଳେର ଉଠି ଆପଣା ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ସଜାଇ
େମାୟାବର ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ସହତି ଗମନ କଲା।

ବଲିୀୟମ୍ଙ୍କ ଗଧ ଏବଂ ଦୂତ

22 ଏଥିେର େସ ଯିବା ସକାଶୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା,
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାର ଶତ୍ରୁ  ରୂେପ ପଥ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ
ରହେିଲ; େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ଉପେର ଚଢ଼ ିଯାଉଥିଲା ଓ
ତାହାର ଦୁଇ ଦାସ ତାହା ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ। 23 ଏଥିେର େସହ ିଗଦ୍ଦର୍ଭୀ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙୁ୍କ ପଥ ମଧ୍ୟେର ନେିଷ୍କାଷ ଖଡ୍ଗ  ହସ୍ତେର ଧରି ଠିଆ
େହାଇଥିବାର େଦଖିଲା; ତହୁଁ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ବାଟ ଛାଡ଼ ିବଲି ଆଡ଼କୁ ଗଲା
ତହିଁେର ବଲିୀୟମ୍ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀକୁ ବାଟକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା ପାଇଁ ପ୍ରହାର କଲା;
24 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଦୁଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ଏପାେଖ ପ୍ରାଚୀର ଓ
େସପାେଖ ପ୍ରାଚୀର ଥିବା ଗଳିପଥେର ଠିଆ େହେଲ। 25 େସହ ିସମୟେର
ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙୁ୍କ େଦଖି କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ େଠଲ ିେହାଇ ଯିବାରୁ
ବଲିୀୟମ୍ର େଗାଡ଼ କାନ୍ଥେର ଘଷି େହଲା; ତହିଁେର େସ ପୁନବର୍ାର ତାହାକୁ
ପ୍ରହାର କଲା। 26 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ
ସଂକୀଣ୍ଣର୍ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହେଲ, େସଠାେର ଡାହାଣେର କିମ୍ୱା ବାମେର
େଫରିବାର ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା। 27 େସେତେବେଳ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙୁ୍କ
େଦଖି ବଲିୀୟମ୍ର ତେଳ େଶାଇ ପଡ଼ଲିା; ତହିଁେର ବଲିୀୟମ୍ର େକ୍ର ାଧ
ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀକୁ ଆପଣା ଯଷି୍ଟେର ପ୍ରହାର କଲା। 28 ତହୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀର ମୁଖ ଫିଟାଇେଲ, େତଣୁ େସ ବଲିୀୟମ୍କୁ କହଲିା, “ମୁଁ
ତୁମ୍ଭର କଅଣ କଲ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏହ ିତନିଥିର ପ୍ରହାର କଲ।”
29 େତେବ ବଲିୀୟମ୍ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀକୁ କହଲିା, “କାରଣ ତୁ େମାେତ ପରିହାସ
କରୁଅଛୁ; େମା’ ହାତେର ଖଣ୍ଡା ଥିେଲ ମୁଁ ଏେବ େତାେତ ବଧ କରନି୍ତ।”
30 ପୁଣ,ି ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ବଲିୀୟମ୍କୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଜନ୍ମ ାବଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଯାହା ଉପେର ଚଢ଼ ିଆସଅିଛ, ମୁଁ କି ତୁମ୍ଭର େସହ ିଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ନୁେହଁ ? ମୁଁ କି
ପୂେବର୍ େକେବ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏପରି କରିଥିଲ”ି ? ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ନା।”
31 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ବଲିୀୟମ୍ର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ  କରେନ୍ତ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୂତଙୁ୍କ ପଥ ମଧ୍ୟେର ନେିଷ୍କାଷ ଖଡ୍ଗ  ହସ୍ତେର ଧରି ଠିଆ େହାଇଥିବାର
େଦଖିଲା; ତହିଁେର େସ ମସ୍ତକ ନୁଆଁଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ଲିା।
32 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହି
ତନିଥିର ଆପଣା ଗଦ୍ଦର୍ଭୀକୁ କାହିଁକି ପ୍ରହାର କଲ ? େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ଶତ୍ରୁ  ରୂେପ ବାହାର େହାଇଅଛୁ, େଯେହତୁ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭର ଗତି
ବପିଥଗାମୀ େହାଇଅଛ;ି 33 ପୁଣ,ି ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ଆମ୍ଭକୁ େଦଖି ଏହ ିତନିଥିର
ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େଫରିଲା; େସ ଯଦ ିଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େଫରି ନ ଥା’ନ୍ତ ା,
େତେବ ନଶି୍ଚୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିଥା’ନୁ୍ତ, ଆଉ ତାହାକୁ ଜୀଅନ୍ତା
ରଖିଥା’ନୁ୍ତ।” 34 ତହିଁେର ବଲିୀୟମ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ପାପ
କରିଅଛ;ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯ େମା’ ବପିକ୍ଷେର ପଥେର ଠିଆ େହାଇଅଛ;
ତାହା ମୁଁ ଜାଣଲି ିନାହିଁ; ଏଣୁ ଏେବ, ଯଦ ିତାହା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ ହୁଏ,
େତେବ ମୁଁ େଫରିଯିବ।ି” 35 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ବଲିୀୟମ୍କୁ
କହେିଲ, “େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯାଅ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ
କଥା କହବିା, େକବଳ ତାହା ତୁେମ୍ଭ କହବି।” ତହିଁେର ବଲିୀୟମ୍ ବାଲାକଙ୍କ
ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ସହତି ଗମନ କଲା। 36 ଏଥିଉତ୍ତାେର ବଲିୀୟମ୍ର
ଆଗମନ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣ ିବାଲାକ ତାହା ସେଙ୍ଗ େଭଟବିା ପାଇଁ େଦଶର
ପ୍ରାନ୍ତସି୍ଥତ ଅେଣ୍ଣର୍ାନର ସୀମାନ୍ତବତ୍ତର୍ୀ େମାୟାବ ନଗରକୁ ଗମନ କେଲ।
37 ପୁଣ,ି ବାଲାକ ବଲିୀୟମ୍କୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ କି ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ
ଅତ ିଯତ୍ନେର େଲାକ ପଠାଇଲୁ ନାହିଁ ? ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ
ଆସଲି ନାହିଁ ? ଆେମ୍ଭ କି ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ େଦଇ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ନତିାନ୍ତ

ଅସମଥର୍ ?” 38 ତହୁଁ ବଲିୀୟମ୍ ବାଲାକଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏହ ିେଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ଆସଅିଛ;ି ମାତ୍ର ଏେବ େକୗଣସ ିକଥା କହବିାକୁ କି େମାହର କିଛି
ସାମଥର୍୍ୟ ଅଛ ି? ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ମୁଖେର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ େଦେବ ତାହା ହିଁ
ମୁଁ କହବି।ି” 39 ଏଉତ୍ତାେର ବଲିୀୟମ୍ ବାଲାକ ସହତି ଗମନ କରି
କିରୀୟଥ୍-ହୁେଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 40 ତହୁଁ ବାଲାକ େଗାରୁ ଓ େମଷ
ବଳିଦାନ କରି ବଲିୀୟମ୍ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇେଲ। 41 ପୁଣ,ି ପ୍ରଭାତେର ବାଲାକ ବଲିୀୟମ୍କୁ ସେଙ୍ଗ େନଇ
ବାଲ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ଆେରାହଣ କରାଇେଲ; ଆଉ େସହଠିାରୁ େସ
େଲାକମାନଙ୍କର େଶଷ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଖିେଲ।

ବଲିୀୟମ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭବଷି୍ୟତବାଣୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ବଲିୀୟମ୍ ବାଲାକଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏହ ିସ୍ଥାନେର
େମା’ ପାଇଁ ସାତେଗାଟ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କର ଓ ଏହି
ସ୍ଥାନେର େମା’ ପାଇଁ ସାତ େଗାବତ୍ସ ଓ ସାତ େମଷ

ଆେୟାଜନ କର।” 2 ତହିଁେର ବାଲାକ ବଲିୀୟମ୍ର କଥାନୁସାେର କେଲ;
ପୁଣ,ି ବାଲାକ ଓ ବଲିୀୟମ୍ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଏକ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ
ଏକ ଏକ େମଷ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 3 ତହୁଁ ବଲିୀୟମ୍ ବାଲାକଙୁ୍କ କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େହାମବଳି ନକିଟେର ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ଯିବ ିେକଜାଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସେିବ; ଆଉ େସ ଯାହା େମାେତ
େଦଖାଇେବ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହବି।ି” ପୁଣ,ି େସ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ
ଗଲା। 4 େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ବଲିୀୟମ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କେଲ; ତହିଁେର
େସ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ସାତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ ିଓ ମୁଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଯଜ୍ଞେବଦେିର ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ ଏକ େମଷ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଅଛ।ି”
5 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଲିୀୟମ୍ର ମୁଖେର ଏକ ବାକ୍ୟ େଦଇ
ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବାଲାକ ନକିଟକୁ େଫରି ଯାଅ, ପୁଣ,ି ତାହାକୁ
ଏହପିରି କୁହ।” 6 ତହିଁେର େସ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଗଲା, େସହି
ସମୟେର େଦଖ, େସ ଆପଣା େହାମବଳି ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ,
େସ ଓ େମାୟାବର ଅଧିପତ ିସମେସ୍ତ (ଠିଆ େହାଇଥିେଲ)। 7 ତହୁଁ େସ
ଆପଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ େନଇ କହଲିା, “ବାଲାକ ଅରାମଠାରୁ, େମାୟାବର ରାଜା
ପୂବର୍ ଦଗିସି୍ଥତ ପବର୍ତ-େଶ୍ରଣୀରୁ େମାେତ ଆଣଅିଛ;ି ଆସ, ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
ଯାକୁବକୁ ଅଭଶିାପ ଦଅି; ପୁଣ,ି ଆସ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଭଶିପ୍ତ କର।”
8 ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଅଭଶିାପ େଦଇ ନାହାନି୍ତ , ମୁଁ କିପରି ତାହାକୁ
ଅଭଶିାପ େଦବ ି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଅଭଶିପ୍ତ କରି ନାହାନି୍ତ , ମୁଁ କିପରି
ତାହାକୁ ଅଭଶିପ୍ତ କରିବ ି? 9 କାରଣ େଶୖଳମାଳାର ଶିଖରରୁ ମୁଁ ତାହାକୁ
େଦଖୁଅଛ ିଓ ଗିରିେଶ୍ରଣୀରୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଦଶର୍ନ କରୁଅଛ।ି େଦଖ, ଏହି
େଲାକମାେନ ଅଲଗା ବାସ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଗଣତି େହେବ ନାହିଁ। 10 ଯାକୁବର ଧୂଳି କିଏ ଗଣ ିପାେର ଅବା
ଇସ୍ରାଏଲର ଚତୁଥର୍ାଂଶର ସଂଖ୍ୟା କିଏ କହ ିପାେର; ଧାମିର୍କର ମରଣ ମୁଁ
ମେର, େମାହର େଶଷାବସ୍ଥା ତାହାର ତୁଲ୍ୟ େହଉ। 11 ଏଥିେର ବାଲାକ
ବଲିୀୟମ୍କୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏ କି କଲ ? ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ
ଅଭଶିାପ େଦବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େନଇଗଲୁ, ଆଉ େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ସେବର୍ାେତାଭାେବ ଆଶୀବର୍ାଦ କଲ।” 12 ତହିଁେର େସ ଉତ୍ତର
େଦଇ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ମୁଖେର େଯଉଁ କଥା ଦଅିନି୍ତ , ସାବଧାନ
େହାଇ ତାହା ହିଁ କହବିା କି େମାହର ଉଚତି୍ ନୁେହଁ ?

ବଲିୀୟମ୍ଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଭବଷି୍ୟତବାଣୀ

13 ଏଉତ୍ତାେର ବାଲାକ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ନେିବଦନ କରୁଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନରୁ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିବ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଆମ୍ଭ
ସେଙ୍ଗ ଆସ; ତୁେମ୍ଭ େକବଳ େସମାନଙ୍କର େଶଷସୀମାସି୍ଥତ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େଦଖିବ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙୁ୍କ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ; େସହଠିାରୁ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଅି।” 14 େସେତେବେଳ ବାଲାକ ତାହାକୁ ପିସ୍ଗାର
ପୃଷ୍ଠସି୍ଥତ େସାଫୀମ୍ େକ୍ଷତ୍ରକୁ େନଇ ଯାଇ େସହ ିସ୍ଥାନେର ସାତ େବଦି
ନମିର୍ାଣ କେଲ, ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ େବଦେିର ଏକ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ ଏକ ଏକ
େମଷ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 15 ତହୁଁ େସ ବାଲାକଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସହ ିସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବ,ି େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଆପଣା େହାମବଳି ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଥାଅ।”
16 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ବଲିୀୟମ୍ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାର
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ମୁଖେର େଗାଟଏି, ବାକ୍ୟ େଦଇ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବାଲାକ
ନକିଟକୁ େଫରି ଯାଇ ତାହାକୁ ଏହ ିକଥା କହବି।” 17 ତହୁଁ େସ ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସଲିା, ଆଉ େଦଖ, େସ ଆପଣା େହାମବଳି ନକିଟେର ଠିଆ
େହାଇଥିେଲ, ଆଉ େମାୟାବର ଅଧିପତମିାେନ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ।
େତେବ ବାଲାକ ତାକୁ ପଚାରିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ କଅଣ କହଅିଛନି୍ତ ?
18 ତହିଁେର େସ ଆପଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ େନଇ କହଲିା, “େହ ବାଲାକ, ଉଠ,
ଶ୍ରବଣ କର; େହ ସେିପ୍ପାରର ପୁତ୍ର, େମା’ କଥାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।”
19 ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁନି୍ତ େଯ, େସ ମିଥ୍ୟା କହେିବ; କିଅବା େସ
ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ ନୁହଁନି୍ତ େଯ, େସ ଅନୁତାପ କରିେବ; େସ କହଅିଛନି୍ତ ,
ଆଉ େସ କି ତାହା କରିେବ ନାହିଁ ? େସ କହଅିଛନି୍ତ , ଆଉ ତାହା କି େସ
ସଦି୍ଧ କରିେବ ନାହିଁ ? 20 େଦଖ, ମୁଁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛ;ି
ପୁଣ,ି େସ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଅଛନି୍ତ , ଏଣୁ ମୁଁ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରି ନ ପାେର।
21 େସ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର ଅଧମର୍ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚର କରି ନାହାନି୍ତ , କିଅବା େସ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଉପଦ୍ରବ େଦଖି ନାହାନି୍ତ ; େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ରାଜାର ଜୟଧ୍ୱନ ିେସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅଛ।ି 22 ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ମିସରରୁ ବାହାର କରି
ଆଣୁଅଛନି୍ତ; ଅରଣା ଷଣ୍ଢ ତୁଲ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ବଳ। 23 ନତିାନ୍ତ ଯାକୁବ
ପାଇଁ େକୗଣସ ିଗଣକତା ନାହିଁ, କିଅବା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ େକୗଣସ ିମନ୍ତ୍ର
ନାହିଁ; ଏହକି୍ଷଣ ିଯାକୁବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଷିୟେର କୁହାଯିବ, ପରେମଶ୍ୱର କି
କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ ! 24 େଦଖ, େସହ ିେଲାକସମୂହ ସଂିହୀ ପରି ଉଠୁଅଛନି୍ତ;
ପୁଣ,ି େସ ସଂିହ ପରି ଆପଣାକୁ ଉଠାଉଅଛ;ି େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ଶିକାର
େଭାଜନ ନ କେର ଓ ହତ େଲାକମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପାନ ନ କେର,
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କରିବ ନାହିଁ। 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର ବାଲାକ ବଲିୀୟମ୍କୁ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଅଭଶିାପ ଦଅି ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙୁ୍କ
କିଛ ିଆଶୀବର୍ାଦ କର ନାହିଁ।” 26 ତହିଁେର ବଲିୀୟମ୍ ଉତ୍ତର େଦଇ
ବାଲାକଙୁ୍କ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଯାହା କିଛ ିକହେିବ, ତାହା ହିଁ ମୁଁ
କରିବ;ି ଏହା କି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହ ିନାହିଁ” ? 27 ତହୁଁ ବାଲାକ ବଲିୀୟମ୍କୁ
କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଆସ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ େନଇ
ଯିବା; େହାଇପାେର, େସହ ିସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ
େଦବାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉପଯୁକ୍ତ େହବ।” 28 ଏଣୁ ବାଲାକ
ବଲିୀୟମ୍କୁ ମରୁଭୂମି ଅଭମିୁଖେର ପିେୟାର ଶିଖରକୁ େନଇଗେଲ।
29 ତହିଁେର ବଲିୀୟମ୍ ବାଲାକଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏହ ିସ୍ଥାନେର େମା’ ପାଇଁ
ସାତେଗାଟ ିେବଦ ିନମିର୍ାଣ କର ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନେର େମା’ ନମିେନ୍ତ ସାତ
େଗାବତ୍ସ ଓ ସାତ େମଷ ଆେୟାଜନ କର।” 30 ତହୁଁ ବାଲାକ ବଲିୀୟମ୍ର
କଥାନୁସାେର କେଲ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େବଦେିର ଏକ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ ଏକ
ଏକ େମଷ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

ବଲିୀୟମ୍ଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭବଷି୍ୟତ୍ବାଣୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଭଲ, ଏହା େଦଖି ବଲିୀୟମ୍ ପୂବର୍ ପରି ଗଣକତା
ସାଧିବା ପାଇଁ ଗଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତର ଆେଡ଼ ଆପଣା ମୁଖ

ରଖିଲା। 2 ତହିଁେର ବଲିୀୟମ୍ ଅନାଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
ବାସ କରିବାର େଦଖିଲା; ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାହା ଉପେର
ଅଧିଷ୍ଠାନ କେଲ। 3 େତେବ େସ ଆପଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ େନଇ କହଲିା,
“ବେିୟାରର ପୁତ୍ର ବଲିୀୟମ୍ କହୁଅଛ ିଓ ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ  େହାଇଅଛ,ି
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ କହୁଅଛ,ି 4 େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛ,ି େଯ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କର ଦଶର୍ନ ପାଉଅଛ,ି େସ ତେଳ ପଡ଼ ିଓ ପ୍ରସନ୍ନ  ଚକ୍ଷୁ େହାଇ
କହୁଅଛ।ି 5 େହ ଯାକୁବ, ତୁମ୍ଭର ତମ୍ୱୁସବୁ, େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭର ଆବାସ
ସବୁ କିପରି ମେନାହର ! 6 ତାହାସବୁ ଉପତ୍ୟକା ତୁଲ୍ୟ ବସି୍ତାରିତ,
ନଦୀତୀରସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େରାପିତ ଅଗରୁୁ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ,
ଜଳ ନକିଟସ୍ଥ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଅେଟ। 7 ତାହାର କଳସରୁ ଜଳ
ଉଚୁ୍ଛଳିବ, ତାହାର ବୀଜ ଅେନକ ଜଳେର ପଡ଼ବି, ପୁଣ,ି ତାହାର ରାଜା
ଆଗାଗଠାରୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ େହେବ ଓ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତ େହବ।
8 ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଅଛନି୍ତ; ତାହାର ବଳ
ଅରଣାର ଷଣ୍ଢ ତୁଲ୍ୟ; େସ ଆପଣା ବପିକ୍ଷ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥସବୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ ଓ ଆପଣା ବାଣ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ
େଭଦ କରିବ। 9 େସ ନଇଁ ପଡ଼ଲିା, େସ ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ ଓ ସଂିହୀ ତୁଲ୍ୟ

ଶୟନ କଲା; କିଏ ତାହାକୁ ଉଠାଇବ ? େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରନି୍ତ , େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆଶୀବର୍ାଦପ୍ରାପ୍ତ େହଉନୁ୍ତ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅଭଶିାପ ଦଅିନି୍ତ , େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଅଭଶିାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉନୁ୍ତ।”
10 ଏଥିେର ବଲିୀୟମ୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାଲାକଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା, ତହୁଁ
େସ ଆପଣା ହାତେର ହାତ ମାରିେଲ; ପୁଣ,ି ବାଲାକ ବଲିୀୟମ୍କୁ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିଲୁ, ମାତ୍ର
େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିତନିଥିର େସମାନଙୁ୍କ ସେବର୍ାତଭାେବ ଆଶୀବର୍ାଦ କଲ।”
11 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଅ; ତୁମ୍ଭକୁ ଅତ ିସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ
କରିବାକୁ ଆମ୍ଭର ବଚିାର ଥିଲା; ମାତ୍ର େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ
ପାଇବାରୁ ବାରଣ କରିଅଛନି୍ତ। 12 ତହିଁେର ବଲିୀୟମ୍ ବାଲାକଙୁ୍କ କହଲିା,
“େମା’ ନକିଟକୁ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିଲ, େସମାନଙୁ୍କ ମୁଁ
କ’ଣ କହ ିନାହିଁ ?” 13 ଯଦଓି ବାଲାକ ସୁନା ରୂପାେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଆପଣା ଗହୃ
େମାେତ େଦବ, େତେବ ମୁଁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାେର ଭଲ କି ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାହାେର ଯାଇ ନ ପାେର; ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହବି।ି

ବଲିୀୟମ୍ଙ୍କର େଶଷ ଭବଷି୍ୟତବାଣୀ

14 ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛ;ି ଆସ,
ଏହ ିେଲାକମାେନ ଭବଷି୍ୟତେର ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିେବ,
ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବ।ି 15 ଏଥିେର େସ ଆପଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ େନଇ
କହଲିା, “ବେିୟାରର ପୁତ୍ର ବଲିୀୟମ୍ କହୁଅଛ,ି ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ
େହାଇଅଛ,ି େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ କହୁଅଛ;ି 16 େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛି
ଓ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ  ଜାଣୁଅଛ,ି େଯ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କର ଦଶର୍ନ
ପାଉଅଛ,ି େସ ତେଳ ପଡ଼ ିଓ ପ୍ରସନ୍ନ  ଚକ୍ଷୁ େହାଇ କହୁଅଛ;ି 17 ମୁଁ
ତାହାଙୁ୍କ େଦଖୁଅଛ,ି ମାତ୍ର େସ ବତ୍ତର୍ମାନ ନୁହନି୍ତ ; ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଦଶର୍ନ
ପାଉଅଛ,ି ମାତ୍ର େସ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ନୁହନି୍ତ ; ଯାକୁବଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦତି
େହବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ ଏକ ରାଜଦଣ୍ଡ ଉତ୍ଥତି େହବ, ତାହା େମାୟାବର
ପାଶ୍ୱର୍ େଭଦ କରିବ ଓ େଶଥର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ। 18 ପୁଣ,ି
ଇେଦାମ ଏକ ଅଧିକାର େହବ, େଯଉଁମାେନ ତାହାର ଶତ୍ରୁ  ଥିେଲ, ଏପରି
େସୟୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧିକାର େହବ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବୀରର କମର୍ କରିବ।
19 ପୁଣ,ି ଯାକୁବଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଏକ ଜଣ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିେବ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ନଗରରୁ ବନିଷ୍ଟ କରିେବ।” 20 ଏଉତ୍ତାେର େସ ଅମାେଲକ
ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କରି ଆପଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ େନଇ କହଲିା, “ଅମାେଲକ ନାନା
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଥିଲା; ମାତ୍ର ତାହାର େଶଷାବସ୍ଥା
ବନିାଶେର ଉପସି୍ଥତ େହବ।” 21 ତହୁଁ େସ େକନୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ
କରି ଆପଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ େନଇ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭର ନବିାସ ସ୍ଥାନ ଅତ ିଦୃଢ଼ ଓ
ତୁମ୍ଭର ବସା େଶୖଳ ଉପେର ସ୍ଥାପିତ।” 22 ତଥାପି େକନୀୟ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ
େହବ, େଶଷେର ଅଶୂର ତୁମ୍ଭକୁ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇ ଯିବ। 23 ଏଉତ୍ତାେର
େସ ଆପଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ େନଇ କହଲିା, “ହାୟ ହାୟ, େଯେତେବେଳ
ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କରିେବ, େସେତେବେଳ କିଏ ବଞ୍ଚବି ?” 24 ମାତ୍ର
କିତ୍ତୀମ-ତୀରରୁ ଜାହାଜମାନ ଆସବି ଓ େସମାେନ ଅଶୂରକୁ ଦୁଃଖ େଦେବ,
ଆଉ ଏବରକୁ ଦୁଃଖ େଦେବ, ପୁଣ,ି େସ ମଧ୍ୟ ବନିାଶେର ଉପସି୍ଥତ େହବ।
25 ଏଉତ୍ତାେର ବଲିୀୟମ୍ ଉଠି ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଓ ବାଲାକ ମଧ୍ୟ
ଆପଣା ପଥେର ଚାଲଗିେଲ।

ବାଲପିେୟାର ପ୍ରତ ିଆସକି୍ତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଶିଟୀମେର ବାସ କେଲ, ପୁଣ,ି
େଲାକମାେନ େମାୟାବର କନ୍ୟାଗଣ ସହତି ବ୍ୟଭଚିାର
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 ପୁଣ,ି େସହ ିକନ୍ୟାମାେନ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦବଗଣର ବଳିଦାନ ଉପଲକ୍ଷେର ନମିନ୍ତ୍ରଣ
କେଲ; ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ େଭାଜନ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣକୁ
ପ୍ରଣାମ କେଲ। 3 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଆେପ ବାଲ୍-ପିେୟାର ପ୍ରତ ିଆସକ୍ତ
େହେଲ; ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତକୂିଳେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ
େହଲା। 4 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙୁ୍କ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସୂଯର୍୍ୟ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ
ଟଙ୍ଗାଅ, ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ େଫରିବ।”
5 ତହୁଁ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
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ପ୍ରେତ୍ୟେକ ବାଲ୍-ପିେୟାର ପ୍ରତ ିଆସକ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ
କର।” 6 ଏଥିେର େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
େମାଶାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ
ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏକ ମିଦୀୟନୀୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ
ଆଣଲିା, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟେର େରାଦନ
କରୁଥିେଲ। 7 େତେବ ହାେରାଣ ଯାଜକର େପୗତ୍ର, ଇଲୀୟାସରର ପୁତ୍ର
ପୀନହସ୍ ତାହା େଦଖି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ହାତେର ଏକ ବଚ୍ଛର୍ା େନଲା;
8 ପୁଣ,ି େସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େସହ ିପୁରୁଷର ପେଛ ପେଛ ତମ୍ୱୁ ଭତିେର
ପ୍ରେବଶ କରି େସହ ିଦୁଇ ଜଣକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, େସହ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପୁରୁଷକୁ ଓ
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର େପଟକୁ ବନିି୍ଧ ପକାଇଲା। ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କଠାରୁ
ମାରୀ ନବୃିତ୍ତ େହଲା। 9 ତଥାପି ଚବଶି ହଜାର େଲାକ ଏହ ିମାରୀେର
ମେଲ।

ପୀନହସ୍ଙ୍କ ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା

10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 11 “ହାେରାଣ ଯାଜକର
େପୗତ୍ର, ଇଲୀୟାସରର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭ
ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳାେର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ପ୍ରକାଶ କରି ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭର
େକ୍ର ାଧ େଫରାଇଅଛ,ି ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳାେର ଇସ୍ରାଏଲ-
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର କଲୁ ନାହିଁ।” 12 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ
କୁହ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆପଣା ଶାନି୍ତକର ନୟିମ େଦଲୁ; 13 ତହିଁେର
ତାହା ପ୍ରତ ିଓ ତାହା ଉତ୍ତାେର ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନନ୍ତକାଳୀନ
ଯାଜକତ୍ୱର ନୟିମ େହବ; କାରଣ େସ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷେର
ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ପ୍ରକାଶ କଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କଲା। 14 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଯଉଁ ହତ ପୁରୁଷ, େଯ େସହ ିମିଦୀୟନୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ
ସହତି ହତ େହାଇଥିଲା, ତାହାର ନାମ ସମିି୍ର, େସ ଶିମୀେୟାନୀୟ
ପିତୃଗହୃର ଅଧିପତ ିସାଲୂର ପୁତ୍ର। 15 ପୁଣ,ି େସହ ିହତ ମିଦୀୟନୀୟା
ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କସ୍ୱୀ, େସ ସୂରର କନ୍ୟା; େସହ ିସୂର୍ ମିଦୀୟନୀୟ ଏକ
ପିତୃଗହୃର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। 16 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 17 “ମିଦୀୟନୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ ଦଅି
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କର; 18 କାରଣ ପିେୟାର (େଦବତା) ବଷିୟକ
ଛଳେର ଓ େସହ ିପିେୟାର ଲାଗି ମାରୀ ଦନିେର ହତ େହଲା େଯ
େସମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟା କସ୍ୱୀ ନାମ୍ନୀ ମିଦୀୟନୀୟ ରାଜକୁମାରୀ, ତାହାରି
ବଷିୟକ ଛଳେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛଳ କରି େକ୍ଳଶ େଦେଲ।”

ନୂତନ ପିଢ଼ରି ଜନଗଣନା

େସହ ିମାରୀ ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ, କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ଆପଣା

ପିତୃଗହୃାନୁସାେର େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ବୟସ୍କ ଓ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କର, ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲ େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର
ଗଣନା କର।” 3 ତହିଁେର େମାଶା ଓ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଯିରୀେହାର
ନକିଟସି୍ଥତ ଯଦ୍ଦର୍ନ ସମୀପେର େମାୟାବ-ପଦାେର େଲାକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
କଥା କହେିଲ, 4 “େମାଶା ପ୍ରତ ିଓ ମିସର େଦଶରୁ ବହଗିର୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର, େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ବୟସ୍କ ଅବଧି
ସମସ୍ତ େଲାକର ଗଣନା କର।” 5 ରୁେବନ୍, ଇସ୍ରାଏଲର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର;
ରୁେବନ୍ର ସନ୍ତାନ ହେନାକଠାରୁ ହେନାକୀୟ ବଂଶ; ପଲୂ୍ଲଠାରୁ ପଲୂ୍ଲୟୀୟ
ବଂଶ; 6 ହେିଷ୍ରାଣଠାରୁ ହେିଷ୍ରାଣୀୟ ବଂଶ; କମ୍ମିର୍ଠାରୁ କମିର୍ୟ ବଂଶ।
7 ଏମାେନ ରୁେବନ୍ର ବଂଶ; ପୁଣ,ି ଏମାେନ ଗଣାଯା’େନ୍ତ, େତୟାଳିଶ
ହଜାର ସାତ ଶହ ତରିିଶ େଲାକ େହେଲ। 8 ପଲୂ୍ଲର ସନ୍ତାନ ଇଲୀୟାବ୍।
9 େସହ ିଇଲୀୟାବ୍ର ସନ୍ତାନ ନମୂେୟଲ, ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ୍;
େକାରହର ଦଳୀୟ େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର
ବବିାଦ କେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଆହୂତ େଲାକ
େଯ ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ୍ େମାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ହାେରାଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ବବିାଦ କରିଥିେଲ, େସମାେନ ଏହ ିଦୁଇ ଜଣ। 10 େସହ ିସମୟେର
ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ େମଲାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଓ େକାରହକୁ ଗ୍ରାସ କଲା,
ତହିଁେର େସହ ିଦଳ ନଷ୍ଟ େହେଲ, ପୁଣ,ି ଅଗି୍ନ ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ଜଣକୁ
ଦଗ୍ଧ କଲା, େସମାେନ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହେଲ। 11 ତଥାପି େକାରହର

ସନ୍ତାନମାେନ ମେଲ ନାହିଁ। 12 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
ଶିମୀେୟାନର ସନ୍ତାନ; ନମୂେୟଲଠାରୁ ନମୂେୟଲୀୟ ବଂଶ; ଯାମୀନ୍ଠାରୁ
ଯାମୀନୀୟ ବଂଶ; ଯାଖୀନ୍ଠାରୁ ଯାଖୀନୀୟ ବଂଶ; 13 େସରହଠାରୁ
େସରହୀୟ ବଂଶ; େଶୗଲଠାରୁ େଶୗଲୀୟ ବଂଶ। 14 ଶିମୀେୟାନୀୟ ଏହି
ସକଳ ବଂଶ ବାଇଶ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ଥିେଲ। 15 ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଗାଦ୍ର ସନ୍ତାନ; ସେିଫାନଠାରୁ ସେିଫାନୀୟ ବଂଶ;
ହଗିଠାରୁ ହଗୀୟ ବଂଶ; ଶୂନୀଠାରୁ ଶୂନୀୟ ବଂଶ; 16 ଓଷି୍ଣଠାରୁ ଓଷ୍ଣୀୟ
ବଂଶ, ଏରିଠାରୁ ଏରୀୟ ବଂଶ; 17 ଅେରାଦଠିାରୁ ଅେରାଦୀୟ ବଂଶ,
ଅେରଲୀଠାରୁ ଅେରଲୀୟ ବଂଶ। 18 ଗାଦ୍ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଏହ ିସକଳ
ବଂଶ ଗଣାଯା’େନ୍ତ, ଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ େଲାକ େହେଲ।
19 ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ର ଏର ଓ ଓନନ୍; େସହ ିଏର ଓ ଓନନ୍ କିଣାନ
େଦଶେର ମରିଥିେଲ। 20 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଯିହୁଦାର
ସନ୍ତାନ; େଶଲାଠାରୁ େଶଲାୟୀୟ ବଂଶ; େପରସଠାରୁ େପରସୀୟ ବଂଶ;
େସରହଠାରୁ େସରହୀୟ ବଂଶ। 21 ପୁଣ,ି େପରସର ଏହ ିସକଳ ସନ୍ତାନ
ହେିଷ୍ରାଣଠାରୁ ହେିଷ୍ରାଣୀୟ ବଂଶ; ହାମୂଲଠାରୁ ହାମୂଲୀୟ ବଂଶ।
22 ଯିହୁଦାର ଏହସିବୁ ବଂଶ ଗଣାଯା’େନ୍ତ, ଛସ୍ତରି ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ
େଲାକ େହେଲ। 23 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଇଷାଖରର ସନ୍ତାନ;
େତାଲୟଠାରୁ େତାଲୟୀୟ ବଂଶ; ପୂୟଠାରୁ ପୂୟୀୟ ବଂଶ;
24 ଯାଶୂବଠାରୁ ଯାଶୂବୀୟ ବଂଶ; ଶିେମ୍ରାଣଠାରୁ ଶିେମ୍ରାଣୀୟ ବଂଶ।
25 ଇଷାଖରର ଏହ ିସକଳ ବଂଶ ଗଣାଯା’େନ୍ତ, ଚଉଷଠି ହଜାର ତନିି
ଶହ େଲାକ େହେଲ। 26 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ସବୂଲୂନର
ସନ୍ତାନ; େସରଦଠାରୁ େସରଦୀୟ ବଂଶ; ଏେଲାନ୍ଠାରୁ ଏେଲାନୀୟ ବଂଶ;
ଯହେଲଲଠାରୁ ଯହେଲଲୀୟ ବଂଶ। 27 ସବୂଲୂନର ଏହ ିସକଳ ବଂଶ
ଗଣାଯା’େନ୍ତ, ଷାଠିଏ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ େଲାକ େହେଲ। 28 ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ।
29 ମନଃଶିର ସନ୍ତାନ; ମାଖୀରଠାରୁ ମାଖରୀୟ ବଂଶ; େସହ ିମାଖୀରର
ପୁତ୍ର ଗିଲୀୟଦ; େସହ ିଗିଲୀୟଦଠାରୁ ଗିଲୀୟଦୀୟ ବଂଶ।
30 ଗିଲୀୟଦର ସନ୍ତାନ ଏମାେନ; ଈେୟଷରଠାରୁ ଈେୟଷ୍ରୀୟ ବଂଶ;
େହଲକଠାରୁ େହଲକୀୟ ବଂଶ, 31 ଅସ୍ରୀେୟଲଠାରୁ ଅସ୍ରୀେୟଲୀୟ ବଂଶ
ଓ େଶଖମଠାରୁ େଶଖମୀୟ ବଂଶ, 32 ଶମୀଦାଠାରୁ ଶମୀଦାୟୀୟ ବଂଶ
ଓ େହଫରଠାରୁ େହଫରୀୟ ବଂଶ। 33 େସହ ିେହଫରର ପୁତ୍ର େଯ
ସଲଫାଦ, ତାହାର ପୁତ୍ର ନ ଥିଲା, େକବଳ କନ୍ୟା ଥିଲା; େସହି
ସଲଫାଦର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନାମ ମହଲା, େନାୟା, ହଗ୍ଲା, ମିଲ୍କା ଓ
ତସିର୍ା। 34 ଏମାେନ ମନଃଶିର ବଂଶ, ଏମାନଙ୍କର ଗଣତି େଲାକ ବାବନ
ହଜାର ସାତ ଶହ ଜଣ। 35 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଇଫ୍ର ୟିମର
ସନ୍ତାନ; ଶୂେଥଲହଠାରୁ ଶୂଥଲହୀୟ ବଂଶ; େବଖରଠାରୁ େବଖ୍ରୀୟ ବଂଶ;
ତହନଠାରୁ ତହନୀୟ ବଂଶ। 36 ପୁଣ,ି ଶୂେଥଲହର ସନ୍ତାନ ଏମାେନ;
ଏରଣଠାରୁ ଏରଣୀୟ ବଂଶ। 37 ଇଫ୍ର ୟିମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଏହ ିସକଳ
ବଂଶ ଗଣାଯା’େନ୍ତ, ବତଶି ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ େଲାକ େହେଲ; ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ େଯାେଷଫର ସନ୍ତାନ। 38 ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସନ୍ତାନ; େବଲାଠାରୁ େବଲାୟୀୟ ବଂଶ:
ଅେସ୍ବଲଠାରୁ ଅେସ୍ବଲୀୟ ବଂଶ; ଅହୀରାମଠାରୁ ଅହୀରାମୀୟ ବଂଶ;
39 ଶୂଫମଠାରୁ ଶୂଫମୀୟ ବଂଶ; ହୂଫମଠାରୁ ହୂଫମୀୟ ବଂଶ। 40 ପୁଣ,ି
େବଲାର ସନ୍ତାନ ଅଦର୍ ଓ ନାମାନ୍; ଅଦର୍ଠାରୁ ଅଦର୍ୀୟ ବଂଶ; ନାମାନ୍ଠାରୁ
ନାମାନୀୟ ବଂଶ। 41 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ
ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସନ୍ତାନ। ଏମାନଙ୍କର ଗଣତି େଲାକ ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅ
ଶହ ଜଣ। 42 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ ଦାନର ସନ୍ତାନ;
ଶୂହମଠାରୁ ଶୂହମୀୟ ବଂଶ। ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
ଦାନ୍ର ବଂଶ। 43 ଶୂହମୀୟ ସମସ୍ତ ବଂଶ ଗଣାଯା’େନ୍ତ, ଚଉଷଠି ହଜାର
ଚାରି ଶହ େଲାକ େହେଲ। 44 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଆେଶରର
ସନ୍ତାନ; ଯିମ୍ନାଠାରୁ ଯିମ୍ନୀୟ ବଂଶ; ଯିଶ୍ବଠିାରୁ ଯିଶ୍ବୟି ବଂଶ;
ବରୀୟଠାରୁ ବରୀୟୀୟ ବଂଶ। 45 ବରୀୟର ସନ୍ତାନ ଏମାେନ;
େହବରଠାରୁ େହବରୀୟ ବଂଶ; ମଲ୍କୀେୟଲଠାରୁ ମଲ୍କୀେୟଲୀୟ ବଂଶ।
46 ଆେଶରର କନ୍ୟାର ନାମ େସରହ। 47 ଆେଶରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଏହି
ସକଳ ବଂଶ ଗଣାଯା’େନ୍ତ; େତପନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େଲାକ େହେଲ।
48 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ନପ୍ତାଲରି ସନ୍ତାନ; ଯହସୀେୟଲଠାରୁ
ଯହସୀେୟଲୀୟ ବଂଶ; ଗନୂଠିାରୁ ଗନୂୀୟ ବଂଶ; 49 େଯତ୍ସରଠାରୁ
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େଯତ୍ସରୀୟ ବଂଶ; ଶିେଲ୍ଲ ମଠାରୁ ଶିେଲ୍ଲ ମୀୟ ବଂଶ। 50 ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ଏହ ିସକଳ ନପ୍ତାଲରି ବଂଶ। ଏମାନଙ୍କର ଗଣତି େଲାକ
ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ହଜାର ଚାରି ଶହ ଜଣ। 51 ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଲକ୍ଷ ଏକ ହଜାର ସାତ ଶହ ତରିିଶ
ଥିଲା। 52 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
53 “ନାମସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଦଶ
ବଭିକ୍ତ େହବ। 54 ଯାହାର େଲାକ ବହୁତ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବହୁତ ଅଧିକାର
େଦବ, ପୁଣ,ି ଯାହାର େଲାକ ଅଳ୍ପ , ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଧିକାର େଦବ,
ଯାହାର େଯେତ ଗଣତି େଲାକ, ତାହାକୁ େସେତ ଅଧିକାର ଦଆିଯିବ।
55 ତଥାପି ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ବଭିକ୍ତ େହବ; େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପିତୃବଂଶ ନାମାନୁସାେର ଅଧିକାର ପାଇେବ। 56 ବହୁତ ଓ ଅଳ୍ପ
େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବଭିକ୍ତ
େହବ।” 57 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ େଲବୀୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଗଣତି େହେଲ; େଗେଶର୍ାନଠାରୁ େଗେଶର୍ାନୀୟ ବଂଶ; କହାତଠାରୁ
କହାତୀୟ ବଂଶ; ମରାରିଠାରୁ ମରାରୀୟ ବଂଶ। 58 େଲବୀୟ ବଂଶ ଏହ;ି
ଲବି୍ନୀୟ ବଂଶ, ହେିବ୍ର ାଣୀୟ ବଂଶ, ମହଲୀୟ ବଂଶ, ମୂଶୀୟ ବଂଶ,
େକାରହୀ ବଂଶ। 59 େସହ ିକହାତର ପୁତ୍ର ଅମ୍ରାମ୍; େସହ ିଅମ୍ରମର
େଯାେକବଦ ନାମ୍ନୀ ଭାଯର୍୍ୟା ମିସର େଦଶେର େଲବୀର ଔରସଜାତା କନ୍ୟା
ଥିଲା। େସ ଅମ୍ରମର ଔରସେର ହାେରାଣ, େମାଶା ଓ େସମାନଙ୍କ ଭଗିନୀ
ମରୀୟମଙୁ୍କ ପ୍ରସବ କଲା। 60 ହାେରାଣଠାରୁ ନାଦବ ଓ ଅବୀହୂ, ପୁଣ,ି
ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର ଜନି୍ମ େଲ। 61 ମାତ୍ର ନାଦବ୍ ଓ ଅବୀହୂ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଇତର ଅଗି୍ନ ଉତ୍ସଗର୍ କରେନ୍ତ ମେଲ। 62 ଏମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ େଲାକ ଗଣାଯା’େନ୍ତ, େତଇଶ ହଜାର
ଜଣ େହେଲ; କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ େକୗଣସି
ଅଧିକାର ଦତ୍ତ େନାହବିାରୁ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଗଣତି
େହେଲ ନାହିଁ। 63 ଯିରୀେହା ନକିଟସ୍ଥ ଯଦ୍ଦର୍ନ ସମୀପେର େମାୟାବ-
ପଦାେର ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଗଣନାକାରୀ େମାଶା ଓ ଇଲୀୟାସର
ଯାଜକ ଦ୍ୱ ାରା ଏସମେସ୍ତ ଗଣାଗେଲ। 64 ମାତ୍ର ସୀନୟ-ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଗଣନାକାରୀ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଯାଜକ ଦ୍ୱ ାରା
େଯଉଁମାେନ ଗଣତି େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଏମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ନ ଥିଲା। 65 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କହଥିିେଲ
େଯ, “େସମାେନ ଅବଶ୍ୟ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ମରିେବ; ଏେହତୁ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ବ୍ୟତୀତ ଏକ
ଜଣ ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା ନାହିଁ।”

ସଲଫାଦର କନ୍ୟାଗଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନଃଶି ବଂଶୀୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ମନଃଶିର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେପୗତ୍ର, ମାଖୀରର ପ୍ରେପୗତ୍ର,
ଗିଲୀୟଦର େପୗତ୍ର, େହଫରର ପୁତ୍ର େଯ ସଲଫାଦ; ତାହାର

କନ୍ୟାଗଣ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ; ତାହାର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନାମ ଏହ,ି ମହଲା,
େନାୟା, ହଗ୍ଲା, ମିଲ୍କା ଓ ତସିର୍ା। 2 ଏମାେନ େମାଶାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଓ
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ସମ୍ମୁଖେର, ପୁଣ,ି ଅଧିପତଗିଣ ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର
ସମ୍ମୁଖେର ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ, 3 “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପିତା ପ୍ରାନ୍ତରେର ମେଲ, ପୁଣ,ି େଯଉଁ େକାରହର ଦଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରିଥିେଲ, େସହ ିଦଳ ମଧ୍ୟେର େସ ନ
ଥିେଲ; ମାତ୍ର େସ ଆପଣା ପାପେର ମେଲ; ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନ ଥିଲା।
4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନ ଥିବା ସକାଶୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କ
ବଂଶରୁ େଲାପ ପାଇବ ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର ଦଅି।” 5 ଏଥିେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
େସମାନଙ୍କର ବଚିାର ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ। 6 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
କହେିଲ, 7 “ସଲଫାଦର କନ୍ୟାଗଣ ଯଥାଥର୍ କହୁଅଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ପିତୃବଂଶୀୟ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅବଶ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ େପୖତୃକ-ଅଧିକାର
େଦବ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ େପୖତୃକ-ଅଧିକାର ସମପର୍ଣ
କରିବ। 8 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ
ମେଲ ଯଦ ିତାହାର ପୁତ୍ର ନ ଥାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ଅଧିକାର
ତାହାର କନ୍ୟାକୁ ସମପର୍ଣ କରିବ। 9 ଯଦ ିତାହାର କନ୍ୟା ନ ଥାଏ, ଯଦି
ତାହାର ଅଧିକାର ତାହାର ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଦବ। 10 ପୁଣ,ି ଯଦ ିତାହାର

ଭାଇ ନ ଥାଏ, ଯଦ ିତାହାର ପିତୃବ୍ୟମାନଙୁ୍କ ତାହାର ଅଧିକାର େଦବ।
11 ଆଉ ଯଦ ିତାହାର ପିତୃବ୍ୟ ନ ଥାଏ, େତେବ ତାହାର ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ
ନକିଟସ୍ଥ ଜ୍ଞାତକୁି ତାହା ଅଧିକାର େଦବ ଓ େସ ତାହା ଅଧିକାର କରିବ;
େମାଶା ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର
ବଚିାର-ବଧିି େହବ।”

େମାଶାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯିେହାଶୂୟ

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଅବାରୀମ୍
ପବର୍ତ ଆେରାହଣ କର, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ
େଦଇଅଛୁ, ତାହା ନରିୀକ୍ଷଣ କର। 13 ତାହା ନରିୀକ୍ଷଣ କଲା ଉତ୍ତାେର
ତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣ ତୁଲ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ନକିଟେର
ସଂଗହୃୀତ େହବ । 14 େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୀନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର ମଣ୍ଡଳୀର
ବବିାଦେର େଲାକମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ଜଳ ନକିଟେର ଆମ୍ଭକୁ ପବତି୍ର
ରୂେପ ମାନ୍ୟ କରିବା ବଷିୟକ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କଲ।” (େସହି
ଜଳ ସୀନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରର କାେଦଶସ୍ଥ ମିରୀବାଃ ଜଳ।) 15 ତହିଁେର େମାଶା
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, 16 “ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଶରୀରସ୍ଥ ଆତ୍ମାଗଣର
ପରେମଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପେର ଏକ ଜଣ ନଯିୁକ୍ତ କରନୁ୍ତ, 17 େଯ
େସମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମୀ େହାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବ ଓ େସମାନଙ୍କ
ଅଗ୍ରଗାମୀ େହାଇ ଭତିରକୁ ଆସ ିପାରିବ, ପୁଣ,ି େଯ େସମାନଙ୍କର ପଥ
ପ୍ରଦଶର୍କ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାରକୁ େନଇ ପାରିବ ଓ ଭତିରକୁ ଆଣି
ପାରିବ; ତାହା କେଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳକବହିୀନ େମଷପଲ
ତୁଲ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।” 18 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନୂନର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟକୁ ନଅି, େସହ ିେଲାକଠାେର ଆତ୍ମା ଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ତାହା
ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କର; 19 ଆଉ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ସମ୍ମୁଖେର ଓ
ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖେର ତାହାକୁ ଉପସି୍ଥତ କରାଇ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଆଜ୍ଞା ଦଅି। 20 ଆହୁରି ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ େଯପରି
ତାହାର ଆଜ୍ଞାବହ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସମ୍ଭ୍ରମ ତାହା ଉପେର
ଅପର୍ଣ କର। 21 ପୁଣ,ି େସ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବ
ଓ ଇଲୀୟାସର ତାହା ପାଇଁ ଊରୀମର ବଚିାର ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ପଚାରିବ; େସମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, େସ ଓ ତାହା ସହତି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର
ସମୁଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଉଭୟ ତାହାର ଆଜ୍ଞାେର ବାହାରକୁ ଯିେବ ଓ ତାହାର
ଆଜ୍ଞାେର ଭତିରକୁ ଆସେିବ।” 22 ଏଥିେର େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେଲ; େସ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ
ସମ୍ମୁଖେର ଓ ସମୁଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ। 23 ପୁଣ,ି
େସ ତାଙ୍କ ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କେଲ, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ହାତେର
େଯରୂପ କହଥିିେଲ, େସରୂପ େସ ତାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

େଦୖନକି େନୖେବଦ୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା ଦଅି ଓ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ଆମ୍ଭର ଉପହାର,

ଅଥର୍ାତ୍, ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ନାନା େନୖେବଦ୍ୟାଥର୍କ ଆମ୍ଭର େଯଉଁ
ଭକ୍ଷ୍ୟ, ତାହା ତହିଁର ନରୂିପିତ ସମୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ
କରିବ। 3 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ତାହା ଏହ;ି ପ୍ରତି
ଦନି ନତି୍ୟ େହାମ ନମିେନ୍ତ ଏକବଷର୍ୀୟ ନଖିୁନ୍ତ ଦୁଇ େମଷବତ୍ସ।
4 ପ୍ରାତଃକାଳେର ଏକ େମଷବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର ଏକ
େମଷବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 5 ପୁଣ,ି ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଏକ ହନିର
ଚତୁଥର୍ାଂଶ େପଷା େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦା
େଦବ। 6 ଏହା ନତି୍ୟ େହାମବଳି, ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ରୂେପ ଏହା ସୀନୟ ପବର୍ତେର ନରୂିପିତ
େହାଇଥିଲା। 7 ପୁଣ,ି ତହିଁର ଏକ େମଷବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ଏକ ହନିର
ଚତୁଥର୍ାଂଶ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ େହବ। ତୁେମ୍ଭ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ମଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିବ।
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ବଶି୍ରାମବାରର େନୖେବଦ୍ୟ

8 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େମଷବତ୍ସକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ;
େଯପରି ପ୍ରାତଃକାଳର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ତହିଁର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ,
େସପରି ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍
ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 9 ଆଉ ବଶି୍ରାମଦନିେର
ଏକବଷର୍ୀୟ ନଖିୁନ୍ତ ଦୁଇ େମଷବତ୍ସ ଓ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ
ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ତହିଁର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 10 ନତି୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ
ପ୍ରତ ିବଶି୍ରାମବାରର ଏହ ିେହାମବଳି େହବ।

ମାସର ପ୍ରଥମ େନୖେବଦ୍ୟ

11 ଆଉ ପ୍ରତ ିମାସର ଆରମ୍ଭେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େହାମ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ପୁଂେଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ସାତ ନଖିୁନ୍ତ
େମଷବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 12 ପୁଣ,ି ଏକ େଗାବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଐଫାର
ତନି ିଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଆଉ ଏକ
େମଷ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ; 13 ପୁଣ,ି ଏକ ଏକ େମଷବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଏକ ଐଫାର
ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ େହବ; ତହିଁେର
େସହ ିେହାମବଳି ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ
ଉପହାର େହବ। 14 ଆଉ ଏକ େଗାବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ଏକ ହନିର ଅେଦ୍ଧର୍କ,
ଏକ େମଷ ନମିେନ୍ତ ଏକ ହନିର ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ଏକ େମଷବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ
ଏକ ହନିର ଚତୁଥର୍ାଂଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ େହବ; ଏହସିବୁ
େନୖେବଦ୍ୟ ବଷର୍ର ପ୍ରତ ିମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଅଣାଯିବ ପୁଣ,ି ତାହସବୁ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହାମ େହବ। 15 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପାପାଥର୍କ ବଳି
ରୂେପ ଏକ ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯିବ ନତି୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ତାହା େହବ।

ନସି୍ତାର ପବର୍ର େନୖେବଦ୍ୟ

16 ଆହୁରି ପ୍ରଥମ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନସି୍ତାର ପବର୍
େହବ। 17 ପୁଣ,ି େସହ ିମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର ଉତ୍ସବ େହବ; ସାତ ଦନି
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିେଭାଜନ କରାଯିବ। 18 ପ୍ରଥମ ଦନିେର ପବତି୍ର ସଭା
େହବ; େସହ ିଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ।
19 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ରୂେପ େହାମ
ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ପୁଂେଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ସାତ େମଷବତ୍ସ,
ଏହସିବୁ ନଖିୁନ୍ତ ପଶୁ; 20 ପୁଣ,ି ଏକ େଗାବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ତନି ିଦଶମାଂଶ ଓ
ଏକ େମଷ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ, 21 ଆଉ ସାତ େମଷବତ୍ସ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ଏକ ବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଏକ ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାର
ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, 22 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, 23 ଏହ ିସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ
େହାମର ପ୍ରାତଃକାଳୀନ େହାମ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 24 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିବଧିି ଅନୁସାେର ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦନି ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନକୃତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ରୂପ ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ;
ନତି୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଉତ୍ସଗିର୍ତ େହବ।
25 ପୁଣ,ି ସପ୍ତମ ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସଭା େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ।

ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପବର୍ର େନୖେବଦ୍ୟ

26 ଆହୁରି ପ୍ରଥମ-ପକ୍ୱ  ଫଳର ଦନିେର, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁ ସମୟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଉତ୍ସବ-ସପ୍ତାହମାନଙ୍କେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ
ନୂତନ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣବି, େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସଭା
େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 27 ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି
ରୂେପ ଦୁଇ ପୁଂେଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ, ଏକବଷର୍ୀୟ ସାତ େମଷବତ୍ସ;
28 ପୁଣ,ି ଏକ େଗାବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ତନି ିଦଶମାଂଶ, ଏକ େମଷ ନମିେନ୍ତ
ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ 29 ଓ ସାତ େମଷବତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଏକ ବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ

ଏକ ଏକ ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ;
30 ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରଣାଥର୍ ଏକ ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ। 31 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ
ଏହ ିସମସ୍ତ ଓ ତହିଁର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ଏହସିବୁ ନଖିୁନ୍ତ
େହବ।”

ତୂରୀଧ୍ୱନୀ ପବର୍ର େନୖେବଦ୍ୟ

ଆଉ ସପ୍ତମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାଟଏି
ପବତି୍ର ସଭା େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କମର୍
କରିବ ନାହିଁ; େସହ ିଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୂରୀଧ୍ୱନରି ଦନି।

2 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େହାମବଳି ରୂେପ ନଖିୁନ୍ତ ଏକ ପୁଂେଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ
ସାତ େମଷବତ୍ସ; 3 ଆଉ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଏକ େଗାବତ୍ସ
ନମିେନ୍ତ ତନି ିଦଶମାଂଶ, ଏକ େମଷ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ 4 ଓ ସାତ
େମଷବତ୍ସର ଏକ ଏକ ବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଏକ ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ
ସରୁ ମଇଦା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; 5 ପୁଣ,ି ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କରିବା ପାଇଁ ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 6 ଏହି
ସମସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅମାବାସ୍ୟାର େହାମ ଓ
ତହିଁର ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାରର ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
ନତି୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ପୁଣ,ି ବଧିିମେତ ଉଭୟର େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ, ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ଦନିର େନୖେବଦ୍ୟ

7 ଆହୁରି େସହ ିସପ୍ତମ ମାସର ଦଶମ ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ
ପବତି୍ର ସଭା େହବ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ; 8 ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ େହାମବଳି
ରୂେପ ଏକ ପୁଂେଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ୀୟ ସାତ େମଷବତ୍ସ,
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏମାେନ ନଖିୁନ୍ତ େହେବ; 9 ପୁଣ,ି ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ରୂେପ ଏକ େଗାବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ତନି ିଦଶମାଂଶ, ଏକ େମଷ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ
ଦଶମାଂଶ 10 ଓ ସାତ େମଷବତ୍ସର ଏକ ଏକ େମଷବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ଏକ ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା; 11 ପୁଣ,ି ପାପାଥର୍କ ବଳି
ରୂେପ ଏକ ଛାଗ ଏହ ିସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତାଥର୍କ ପାପବଳି, ନତି୍ୟ
େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍ର େନୖେବଦ୍ୟ

12 ଆଉ ସପ୍ତମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସଭା
େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ସାତ
ଦନି ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। 13 ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ଅଗି୍ନକୃତ
େହାମବଳି ରୂେପ େତର ପୁଂେଗାବତ୍ସ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦ
େମଷବତ୍ସ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ଏମାେନ ନଖିୁନ୍ତ େହେବ। 14 ପୁଣ,ି ତହିଁର
ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, େତର ପୁଂେଗାବତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ତନିି
ତନି ିଦଶମାଂଶ, ଦୁଇ େମଷ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େମଷ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଦୁଇ
ଦଶମାଂଶ 15 ଓ ଚଉଦ େମଷବତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବତ୍ସ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ଏକ ଦଶମାଂଶ େତୖଳମିଶି୍ରତ ସରୁ ମଇଦା; 16 ଆଉ ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ
ଏକ ଛାଗ, ଏହ ିସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ େହାମ, ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 17 ଆଉ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନିେର
ନଖିୁନ୍ତ ବାର ପୁଂେଗାବତ୍ସ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦ େମଷବତ୍ସ,
18 ପୁଣ,ି େଗାବତ୍ସର, େମଷର ଓ େମଷବତ୍ସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, 19 ଆଉ ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ
ଏକ ଛାଗ, ଏସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 20 ଆଉ ତୃତୀୟ ଦନିେର ନଖିୁନ୍ତ
ଏଗାର େଗାବତ୍ସ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦ େମଷବତ୍ସ, 21 ପୁଣ,ି
େଗାବତ୍ସର, େମଷର ଓ େମଷବତ୍ସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବଧିିମେତ
ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, 22 ଆଉ ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ,
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ଏ ସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 23 ଆଉ ଚତୁଥର୍ ଦନିେର ନଖିୁନ୍ତ ଦଶ େଗାବତ୍ସ,
ଦୁଇ େମଷ, ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦ େମଷବତ୍ସ, 24 େଗାବତ୍ସର, େମଷର,
େମଷବତ୍ସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ,
25 ପୁଣ,ି ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ
େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
26 ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦନିେର ନଖିୁନ୍ତ ନଅ େଗାବତ୍ସ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ
ଚଉଦ େମଷବତ୍ସ, 27 ପୁଣ,ି େଗାବତ୍ସର, େମଷର ଓ େମଷବତ୍ସମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, 28 ପୁଣ,ି ପାପାଥର୍କ
ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର
ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ- େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 29 ଆଉ ଷଷ୍ଠ
ଦନିେର ନଖିୁନ୍ତ ଆଠ େଗାବତ୍ସ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦ
େମଷବତ୍ସ, 30 ଆଉ େଗାବତ୍ସର, େମଷର ଓ େମଷବତ୍ସମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, 31 ପୁଣ,ି ପାପାଥର୍କ
ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର
ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 32 ଆଉ ସପ୍ତମ
ଦନିେର ନଖିୁନ୍ତ ସାତ େଗାବତ୍ସ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ଚଉଦ
େମଷବତ୍ସ, 33 ଆଉ େଗାବତ୍ସର, େମଷର ଓ େମଷବତ୍ସମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, 34 ପୁଣ,ି ପାପାଥର୍କ
ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର
ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 35 ଆଉ ଅଷ୍ଟମ
ଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହାସଭା େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟ
କମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 36 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ
ଆଘ୍ରାଣାେଥର୍ ଅଗି୍ନକୃତ େହାମବଳି ରୂେପ ନଖିୁନ୍ତ ଏକ େଗାବତ୍ସ, ଏକ େମଷ
ଓ ଏକବଷର୍ୀୟ ସାତ େମଷବତ୍ସ, 37 ଆଉ େଗାବତ୍ସର, େମଷର ଓ
େମଷବତ୍ସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବଧିିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ,
38 ପୁଣ,ି ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂେପ ଏକ ଛାଗ, ଏ ସମସ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତି୍ୟ
େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
39 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ, ଆପଣା ଆପଣା ମାନତ, େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ
ଉପହାର ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େହାମବଳି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ବ୍ୟତୀତ
ନରୂିପିତ ପବର୍ମାନଙ୍କେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
40 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, େମାଶା େସହ ିସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କହେିଲ।

ଶପଥ ବଷିୟକ ନୟିମ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର
ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ।
2 େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମାନତ

କେର, କିଅବା ବ୍ର ତ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ
କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ; େସ ଆପଣା
ମୁଖରୁ ନଗିର୍ତ ସମସ୍ତ (ବାକ୍ୟ) ଅନୁସାେର ସାଧନ କରିବ। 3 ମଧ୍ୟ େକୗଣସି
ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦ ିେଯୗବନାବସ୍ଥାେର ଆପଣା ପିତୃଗହୃେର ଥିବା ସମୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମାନତ କେର ଓ ବ୍ରତ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାକୁ ଆବଦ୍ଧ
କେର, 4 ପୁଣ,ି ତାହାର ପିତା ଯଦ ିତାହାର ମାନତ ଓ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ
ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞାର କଥା ଶୁଣି
ତାହାକୁ କିଛ ିନ କେହ, ଯଦ ିତାହାର ସକଳ ମାନତ ସି୍ଥର େହବ; ପୁଣ,ି
ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଅଛ,ି େସହ ିବ୍ର ତ ସି୍ଥର େହବ।
5 ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା ଯଦ ିଶୁଣବିା ଦନି ତାହାକୁ ନେିଷଧ କେର, େତେବ
ତାହାର ମାନତ ଓ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଅଛ,ି ତାହାର
େସହ ିବ୍ର ତ ସି୍ଥର େହବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ତାହାର ପିତା ନେିଷଧ କରିବା ସକାଶୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିେବ। 6 ଆଉ ଯଦ ିେସ ଆପଣା ମାନତର
ଅବା ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କଲା, ତାହାର ମୁଖନଗିର୍ତ
େସହ ିଚଞ୍ଚଳ ବାକ୍ୟର ଅଧୀନା ଥାଉ ଥାଉ େକୗଣସ ିସ୍ୱାମୀକୁ ବବିାହ
କେର; 7 ପୁଣ,ି ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାହା ଶୁେଣ ଓ େସ ତାହା ଶୁଣବିା ଦନି
ତୁନ ିେହାଇ ରେହ; େତେବ ତାହାର ମାନତ ସି୍ଥର େହବ ଓ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ
ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିବ୍ର ତ ସି୍ଥର େହବ।

8 ମାତ୍ର ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାହା ଶୁଣବିା ଦନି ଯଦ ିତାହାକୁ ନେିଷଧ କେର,
େତେବ େସ ତାହାର ମାନତ ଓ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ
କରିଅଛ,ି ତାହାର ମୁଖନଗିର୍ତ େସହ ିଚଞ୍ଚଳ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟଥର୍ କରିବ। ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିେବ। 9 ମାତ୍ର ବଧିବା କିମ୍ୱା ସ୍ୱାମୀତ୍ୟକ୍ତ ା ସ୍ତ୍ରୀର
ମାନତ ଓ େଯେକୗଣସ ିବଷିୟେର େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଅଛ;ି
େସହସିବୁ ତାହା ନମିେନ୍ତ ସି୍ଥର େହବ। 10 ଆଉ େସ ଯଦ ିସ୍ୱାମୀର ଗହୃେର
ମାନତ କରିଥାଏ, ଅବା ଶପଥପୂବର୍କ ବ୍ର ତ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ
କରିଥାଏ, 11 ପୁଣ,ି ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାହା ଶୁଣ ିତାହା ପ୍ରତ ିତୁନ ିେହାଇ
ରେହ ଓ ତାହାକୁ ନେିଷଧ ନ କେର, େତେବ ତାହାର ସମସ୍ତ ମାନତ ସି୍ଥର
େହବ; ପୁଣ,ି େସ େଯଉଁସବୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କଲା,
ତାହାସବୁ ସି୍ଥର େହବ। 12 ମାତ୍ର ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଯଦ ିଶୁଣବିା ଦନି
ତାହାସବୁ ରହତି ଓ ବ୍ୟଥର୍ କେର, େତେବ ତାହାର ମାନତ ବଷିୟେର ଓ
ତାହାର ପ୍ରାଣର ବନ୍ଧନ ବଷିୟେର େଯସବୁ କଥା ତାହାର ମୁଖରୁ ନଗିର୍ତ
େହାଇଥିଲା, େସସବୁ ସି୍ଥର େହବ ନାହିଁ; ତାହାର ସ୍ୱାମୀ େସସବୁ ବ୍ୟଥର୍
କଲା, ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିେବ। 13 ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାହାର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ମାନତ ଓ ପ୍ରାଣକୁ େକ୍ଳଶ େଦବାର ପ୍ରତଜି୍ଞାଯୁକ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶପଥ
ସି୍ଥର କରି ପାେର, ଅବା ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥର୍ କରି ପାେର। 14 ମାତ୍ର
ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଯଦ ିଦନିକୁ ଦନି ତାହା ପ୍ରତ ିସବର୍େତାଭାେବ ତୁନ ିେହାଇ
ରେହ, େତେବ େସ ତାହାର ସମସ୍ତ ମାନତ ଅବା ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତଜି୍ଞା
ସି୍ଥର କେର। େସ ତାହା ଶୁଣବିା ଦନି ତୁନ ିେହାଇ ରହବିାରୁ ତାହା ସି୍ଥର
କଲା। 15 ମାତ୍ର ତାହା ଶୁଣଲିା ଉତ୍ତାେର ଯଦ ିେସ ତାହା ରହତି ଓ ବ୍ୟଥର୍
କେର, େତେବ େସ ସ୍ତ୍ରୀର ଅପରାଧ େବାହବି।” 16 ପୁରୁଷ ଓ ତାହାର
ଭାଯର୍୍ୟା ବଷିୟେର, ପିତା ଓ ପିତୃଗହୃସି୍ଥତା ଯୁବତୀ କନ୍ୟା ବଷିୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

ମିଦୀୟନ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରତେିଶାଧ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସକାେଶ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ
ଦଅି; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର

ସଂଗହୃୀତ େହବ।” 3 ତହିଁେର େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର; େସମାେନ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା
ସଫଳ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିେବ।
4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ସହସ୍ର
େଲାକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇବ।” 5 ତହୁଁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ସହସ୍ର େଲାକ, ଏହରୂିେପ ବାର ସହସ୍ର େଲାକ
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଜି୍ଜତ େହେଲ। 6 ପୁଣ,ି େମାଶା ଏକ ଏକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ
ସହସ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇେଲ ଓ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର ପୁତ୍ର
ପୀନହସ୍ର ହସ୍ତେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ପାତ୍ର ଓ ରଣତୂରୀ େଦଇ ତାହାକୁ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇେଲ। 7 ତହୁଁ େସମାେନ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ;
ପୁଣ,ି େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷକୁ ବଧ କେଲ। 8 ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହତ
େଲାକଙ୍କ ସହତି େସମାେନ ମିଦୀୟନୀୟ ରାଜାମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍ ଇବ,ି
େରକମ୍, ସୂର୍, ହୂର ଓ େରବା, ଏହ ିମିଦୀୟନୀୟ ପାଞ୍ଚ ରାଜାଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ; ବେିୟାରର ପୁତ୍ର ବଲିୀୟମ୍କୁ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କେଲ।
9 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିଦୀୟନର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନେଲ; ଆଉ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଶୁ, ସମସ୍ତ
େମଷପଲ ଓ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ଲୁଟ ିକରି େନେଲ। 10 ଆଉ େସମାନଙ୍କର
ସକଳ ନବିାସ ନଗର ଓ ସକଳ ଛାଉଣ ିଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କେଲ। 11 ଆଉ
େସମାେନ ସମସ୍ତ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ, ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ଧୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ
େନଇଗେଲ। 12 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଯିରୀେହା ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଯଦ୍ଦର୍ନ ତୀରସ୍ଥ
େମାୟାବ-ପଦାେର ସ୍ଥାପିତ ଛାଉଣକୁି େମାଶାଙ୍କର, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର,
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନକିଟକୁ େସହ ିବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ, ଧୃତ
ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ଓ ସକଳ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣେିଲ। 13 ତହିଁେର େମାଶା,
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ େସମାନଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ
ଛାଉଣରି ବାହାରକୁ ଗେଲ। 14 େସେତେବେଳ େମାଶା ଯୁଦ୍ଧେକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆଗତ
େସନାପତମିାନଙ୍କ ପ୍ରତ,ି ଅଥର୍ାତ୍, ସହସ୍ରପତ ିଓ ଶତପତମିାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ
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କେଲ। 15 ଆଉ େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ସମସ୍ତ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିଅଛ ? 16 େଦଖ, ଏମାେନ ବଲିୀୟମ୍ର
ପରାମଶର୍େର ପିେୟାର େଦବତା ବଷିୟେର ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରାଇେଲ, ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ େହଲା। 17 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ
ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବଧ କର, ପୁଣ,ି େଯଉଁ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ପୁରୁଷର ସହବାସ ଜ୍ଞାତ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ବଧ
କର। 18 ମାତ୍ର େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲାମାେନ ପୁରୁଷର ସହବାସ ଜ୍ଞାତ େହାଇ
ନାହାନି୍ତ , େସହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଜୀବତି ରଖ। 19 ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ଛାଉଣରି ବାହାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିବ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତ େଲାକ ମନୁଷ୍ୟର ହତ୍ୟା କରିଅଛ ଓ ହତ େଲାକଙୁ୍କ
ସ୍ପଶର୍ କରିଅଛ, ସମେସ୍ତ ତୃତୀୟ ଦନିେର, ସପ୍ତମ ଦନିେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କର। 20 ପୁଣ,ି ଯାବତୀୟ
ବସ୍ତ୍ର, ଚମର୍ନମିିର୍ତ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ, ଛାଗର େଲାମେର ନମିିର୍ତ ଯାବତୀୟ
ବସ୍ତୁ ଓ କାଷ୍ଠନମିିର୍ତ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ।” 21 ତହୁଁ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଯୁଦ୍ଧକୁ
ଯାଇଥିବା େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତହିଁର ବଧିି ଏହ;ି 22 ତଥାପି ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ,
ଲୁହା, ଦସ୍ତା ଓ ସୀସା, 23 େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଗି୍ନ ସହପିାେର, େସସବୁକୁ
ଅଗି୍ନେର ପକାଇବ, ତହିଁେର ତାହା ଶୁଚ ିେହବ; େତେବ େହଁ ତାହା
ପାପାଥର୍କ ଜଳେର ପରିଷ୍କତୃ କରାଯିବ; ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଗି୍ନ ସେହ
ନାହିଁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଳେର ପକାଇବ। 24 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସପ୍ତମ
ଦନିେର ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଚ ିେହବ;
ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛାଉଣେିର ପ୍ରେବଶ କରିବ।” 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 26 “ତୁେମ୍ଭ, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ
ମଣ୍ଡଳୀସ୍ଥ ପିତୃଗହୃର ପ୍ରଧାନମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର ଧୃତ ଜୀବଗଣର, ଅଥର୍ାତ୍,
ବନ୍ଦୀ ମନୁଷ୍ୟର ଓ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା କର।” 27 ପୁଣ,ି ଯୁଦ୍ଧେର ଧୃତ େସହି
ଜୀବମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବା ନପିୁଣ େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର
ମଧ୍ୟେର ବଭିାଗ କର। 28 ପୁଣ,ି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବା େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କଠାରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କର ଗ୍ରହଣ କର; େସମାନଙ୍କର ଲଭ୍ୟ ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶରୁ
ମନୁଷ୍ୟ, େଗାରୁ, ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଓ େମଷମାନଙ୍କର, 29 ପ୍ରତ ିପାଞ୍ଚଶହରୁ େଗାଟଏି
େଲଖାଏଁ ଜୀବ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର
ନମିେନ୍ତ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ ଦଅି; 30 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର
ଲଭ୍ୟ ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶରୁ ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟ, େଗାରୁ, ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଓ େମଷାଦ ିସମସ୍ତ ପଶୁର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଞ୍ଚଶହରୁ େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ
ରକ୍ଷଣୀୟ-ରକ୍ଷକ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଅି; 31 ତହିଁେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଓ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ କେଲ।
32 େଯାଦ୍ଧାମାେନ ଲୁଟତି ସମ୍ପତି୍ତ ବ୍ୟତୀତ େଯଉଁ ସବୁ ଜୀବ ଧରିଥିେଲ,
େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, 33 ଛଅ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ହଜାର େମଷ 34 ଓ ବାସ୍ତରି
ହଜାର େଗାରୁ, ଏକଷଠି ହଜାର ଗଦ୍ଦର୍ଭ; 35 ଆଉ ପୁରୁଷ-ସହବାସ
ଅଜ୍ଞାତା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ବତଶି ହଜାର ଥିେଲ। 36 ତହିଁେର ଯୁଦ୍ଧକୁ
ଯାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କର ଲଭ୍ୟ ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶର ସଂଖ୍ୟା ତନି ିଲକ୍ଷ ସଇଁତରିିଶ
ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ େମଷ। 37 ପୁଣ,ି େସହ ିେମଷ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଶହ
ପଞ୍ଚସ୍ତରି େମଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। 38 ଆଉ େଗାରୁ ଛତଶି
ହଜାର, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାସ୍ତରି େଗାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କର ସ୍ୱରୂପ
ଥିଲା। 39 ଆଉ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ତରିିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଏକଷଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। 40 ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟ େଷାଳ
ସହସ୍ର, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବତଶି ଜଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା।
41 ତହିଁେର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂେପ େସହ ିକର ଇଲୀୟାସର
ଯାଜକକୁ େଦେଲ। 42 ପୁଣ,ି େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଅଂଶ ଭନି୍ନ  େଯଉଁ ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶ
େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ; 43 ମଣ୍ଡଳୀର ଲଭ୍ୟ େସହି
ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶ ସଂଖ୍ୟାେର ତନି ିଲକ୍ଷ ସଇଁତରିିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ େମଷ,
44 ଛତଶି ହଜାର େଗାରୁ, 45 ତରିିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚ ଶହ ଗଦ୍ଦର୍ଭ 46 ଓ
େଷାଳ ସହସ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଥିେଲ। 47 ତହିଁେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ-
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଲଭ୍ୟ େସହ ିଅଦ୍ଧର୍ାଂଶରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପଚାଶ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ େନଇ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସର ରକ୍ଷଣୀୟ-ରକ୍ଷକ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
େଦେଲ। 48 ଏଉତ୍ତାେର ସହସ୍ର ସହସ୍ର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର
କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱକାରୀଗଣ, ଅଥର୍ାତ୍, ସହସ୍ରପତ ିଓ ଶତପତମିାେନ େମାଶାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସେିଲ, 49 ପୁଣ,ି େସମାେନ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଏହି
ଦାସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ହସ୍ତଗତ େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା େନଇଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ହିଁ ଊଣା େହାଇ ନାହିଁ। 50 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରତ ିଜଣ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍-ଅଳଙ୍କାର, ନୂପୁର ଓ ବଳା, ଅଙୁ୍ଗରୀୟକ, କୁଣ୍ଡଳ ଓ ହାର,
ଏହ ିେଯସବୁ ପାଇଅଛୁ, ତହିଁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପହାର ଆଣଅିଛୁ।”
51 ତହୁଁ େମାଶା ଓ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ େସମାନଙ୍କଠାରୁ େସହ ିସ୍ୱଣ୍ଣର୍,
ଅଥର୍ାତ୍, ଶିଳି୍ପତ ଅଳଙ୍କାର େନେଲ। 52 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ସହସ୍ରପତ ିଓ ଶତପତମିାେନ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂେପ େଯଉଁ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, େସସମସ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ େଷାହଳ ହଜାର ସାତ ଶହ ପଚାଶ େଶକଲ
ପରିମିତ ଥିଲା। 53 କାରଣ େଯାଦ୍ଧାମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇଥିେଲ। 54 ଏଉତ୍ତାେର େମାଶା, ଇଲୀୟାସର
ଯାଜକ ସହସ୍ରପତ ିଓ ଶତପତମିାନଙ୍କଠାରୁ େସହ ିସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଗ୍ରହଣ କେଲ, ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସ୍ମରଣାଥର୍କ ଚହି୍ନ ରୂେପ
ତାହା ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ରଖିେଲ।

ରୁେବନ୍ ଓ ଗାଦ୍ର ଗିଲୀୟଦେର ବସତି

ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ଓ ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ଅେନକ ପଶୁପଲ
ଥିଲା; ଏଣୁ େସମାେନ ଯାେସର େଦଶକୁ ଓ ଗିଲୀୟଦ େଦଶକୁ
େଦଖିେଲ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ପଶୁପଲ ନମିେନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଥିଲା।

2 ଏଥିେର ଗାଦ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ, ରୁେବନ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ଆସ ିେମାଶାଙୁ୍କ,
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣକୁ କହେିଲ;
3 “ଅଟାେରାତ୍, ଦୀେବାନ୍, ଯାେସର, ନମି୍ରା, ହେିଷ୍ବାନ, ଇଲୀୟାଲୀ,
ସବିମା, ନେବା ଓ ବେିୟାନ, 4 ଏହ ିେଯଉଁ ସବୁ େଦଶକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲ-ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖେର ପରାସ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ପଶୁପଲ ନମିେନ୍ତ
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅେଟ। ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦାସମାନଙ୍କର ପଶୁପଲ ଅଛ।ି
5 େସମାେନ ଆହୁରି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ
ପାଇଅଛୁ, େତେବ ତୁମ୍ଭର ଦାସଗଣକୁ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଏହ ିେଦଶ ଦଆିଯାଉ;
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାରିକୁ େନଇ ଯାଅ ନାହିଁ।” 6 ଏଥିେର େମାଶା
ଗାଦ୍ର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ ରୁେବନ୍ର ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଭାଇମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିେବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଏଠାେର ବସି
ରହବି ? 7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ ,
ପାର େହାଇ େସହ ିେଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି େସମାନଙ୍କ ମନକୁ
ସାହସହୀନ କରୁଅଛ ? 8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପିତୃେଲାକମାନଙୁ୍କ କାେଦଶ-
ବେଣ୍ଣର୍ୟଠାରୁ େସହ ିେଦଶ େଦଖିବାକୁ ପଠାଇବା ସମୟେର େସମାେନ
ଏହରୂିେପ କରିଥିେଲ। 9 କାରଣ େସମାେନ ଇେଷ୍କାଲ-ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଗମନ କରି େଦଶ େଦଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ମନକୁ ସାହସହୀନ କେଲ। 10 ଏନମିେନ୍ତ େସହ ିଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା, ପୁଣ,ି େସ ଶପଥ କରି ଏହ ିକଥା
କହେିଲ, 11 “ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ରହାମକୁ, ଇସ୍ହାକକୁ ଓ ଯାକୁବକୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛୁ, ମିସରରୁ ଆଗତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଓ ତେତାଧିକ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େକହ ିେସହ ିେଦଶ େଦଖି ପାରିବ
ନାହିଁ, ଏହା ନଶିି୍ଚତ; କାରଣ େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଆମ୍ଭର ଅନୁଗତ
େହାଇ ନାହାନି୍ତ।” 12 େକବଳ କନସିୀୟ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ଓ
ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ତାହା େଦଖିେବ; କାରଣ େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗତ େହାଇଅଛନି୍ତ। 13 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
କୁକମର୍କାରୀ ସମସ୍ତ ବଂଶର ନଃିେଶଷ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଭ୍ରମଣ କରାଇେଲ। 14 ଏେବ େଦଖ,
ପାପିଷ୍ଠ େଲାକମାନଙ୍କର ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାର ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗଣର
ସ୍ଥାନେର ଉଠିଅଛ। 15 କାରଣ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହରୂିେପ ତାହାଙ୍କ
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ ବମିୁଖ େହବ, େତେବ େସ ପୁନବର୍ାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସକଳ େଲାକଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ

ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 31:15 108 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 32:15



33

କରାଇବ।” 16 ଏଥିେର େସମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
େମଷଶାଳା ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନଗର ନମିର୍ାଣ
କରିବା। 17 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େସମାନଙ୍କ
ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆଣବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସସଜ୍ଜ  େହାଇ େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ
କରିବୁ; େକବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଳକମାେନ େଦଶନବିାସୀମାନଙ୍କ ସକାଶୁ
ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରେର ବାସ କରିେବ। 18 ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ନ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃକୁ େଫରି ଆସବୁି ନାହିଁ। 19 ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନର ଆର ପାରିେର ଓ ତହିଁ ଆଗେର େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ; କାରଣ ଯଦ୍ଦର୍ନର ଏହ ିପାରିେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅଧିକାର ପଡ଼ଅିଛ।ି” 20 ଏଥିେର େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଏହ ିକମର୍ କର, ଯଦ ିସସଜ୍ଜ  େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗମନ କର, 21 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ଆପଣା ଆଗରୁ ତଡ଼ ିନ ଦଅିନି୍ତ 22 ଓ େଦଶ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ବଶୀଭୂତ ନ ହୁଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସସଜ୍ଜ  େଲାକ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର ହୁଅ;
େତେବ ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି ଆସେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନକିଟେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବ; ଆଉ େସହ ିେଦଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର େହବ। 23 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦି
େସହପିରି ନ କର, େତେବ େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ପାପୀ େହବ; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧରିବ, ଏହା
ନଶିି୍ଚତ ଜାଣ। 24 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଗର
ଓ େମଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଳା ନମିର୍ାଣ କର, ଆଉ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ
ନଗିର୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ କମର୍ କର।” 25 େତେବ ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ
ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା
କେଲ, ତଦନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ଦାସମାେନ କମର୍ କରିେବ। 26 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବାଳକ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପଲ ଓ ପଶୁସକଳ ଗିଲୀୟଦର ନଗରମାନଙ୍କେର ରହେିବ।
27 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ଦାସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ସସଜ୍ଜ  େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପାର େହାଇଯିେବ।”
28 ତହୁଁ େମାଶା େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ, ନୂନର
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶୀୟ ପିତୃଗହୃର
ପ୍ରଧାନମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 29 ପୁଣ,ି େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ଓ ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର, ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ ସସଜ୍ଜ  ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହେବ
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦଶ ବଶୀଭୂତ େହବ; େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅଧିକାରାେଥର୍ େସମାନଙୁ୍କ ଗିଲୀୟଦ େଦଶ େଦବ। 30 ମାତ୍ର ଯଦ ିେସମାେନ
ସସଜ୍ଜ  େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ପାର ନ େହେବ, େତେବ େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଣାନ େଦଶେର ଅଧିକାର ପାଇେବ।” 31 ତହିଁେର
ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ଆେମ୍ଭମାେନ କମର୍
କରିବୁ। 32 ଆେମ୍ଭମାେନ ସସଜ୍ଜ  େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାର
େହାଇ କିଣାନ େଦଶକୁ ଯିବୁ ମାତ୍ର ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅଧିକାରେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱତ୍ୱ  ରହବି।” 33 ଏଉତ୍ତାେର େମାଶା
େସମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣକୁ, ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ
େଯାେଷଫର ପୁତ୍ର ମନଃଶି ବଂଶର ଅେଦ୍ଧର୍କକୁ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା
ସୀେହାନର ରାଜ୍ୟ ଓ ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍, ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସୀମା
ସହତି ନାନା ନଗରବଶିିଷ୍ଟ େଦଶ, ଏହରୂିେପ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଦଶର ସମସ୍ତ
ନଗର େଦେଲ। 34 ତହିଁେର ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଦୀେବାନ୍, ଅଟାେରାତ୍ ଓ
ଅେରାେୟର; 35 ଅେଟ୍ରାତ୍-େଶାଫନ, ଯାେସର, ଯଗ୍ବହି, 36 େବଥ୍-
ନମି୍ରା, େବଥ୍-ହାରଣ ନାମକ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ଓ େମଷଶାଳା ନମିର୍ାଣ
କେଲ। 37 ପୁଣ,ି ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ହେିଷ୍ବାନ, ଇଲୀୟାଲୀ ଓ
କିରୀୟାଥୟିମ୍; 38 ପୁଣ,ି ନାମାନ୍ତରେର ନେବା, ବାଲ୍-ମୀେୟାନ୍ ଓ
ସବି୍ମା, ଏହ ିସମସ୍ତ ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ
ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ, େସହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ େଦେଲ। 39 ପୁଣ,ି
ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ମାଖୀରର ସନ୍ତାନଗଣ ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ ତାହା ଆକ୍ରମଣ
କେଲ ଓ ତନି୍ନ ବାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାରଚୁ୍ୟତ କେଲ। 40 ତହୁଁ

େମାଶା ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ମାଖୀରକୁ ଗିଲୀୟଦ େଦେଲ; ଆଉ େସ େସଠାେର
ବାସ କଲା। 41 ପୁଣ,ି ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ଯାୟୀର ଯାଇ େସମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମସବୁ
ହସ୍ତଗତ କରି େସମାନଙ୍କ ନାମ ହେବାତ୍-ଯାୟୀର ରଖିଲା। 42 ଆଉ
େନାବହ ଯାଇ କନାତ୍ ଓ ତାହାର ନଗର ହସ୍ତଗତ କରି ଆପଣା
ନାମାନୁସାେର ତାହାର ନାମ େନାବହ ରଖିଲା।

ଇସ୍ରାଏଲର ଯାତ୍ରାର ବବିରଣ

ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ୍କର ହସ୍ତାଧୀନ
େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀ କ୍ର େମ ମିସର େଦଶରୁ
ବାହାରି ଆସବିା ସମୟେର େଯଉଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିେଲ, ତହିଁର

ବବିରଣ ଏହ।ି 2 େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର େସମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାନୁସାେର
େସମାନଙ୍କ ଗମନର ବବିରଣ େଲଖିେଲ; େସମାନଙ୍କ ଗମନାନୁସାେର
େସମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ବବିରଣ ଏହ।ି 3 ପ୍ରଥମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର
େସମାେନ ରାମିେଷଷ୍ଠାରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ; 4 ନସି୍ତାର ପବର୍ର ପରଦନି
ପ୍ରାତଃକାଳେର ମିସ୍ରୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଂହାରିତ ପ୍ରଥମଜାତ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ କବର େଦଉଥିବା ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିସ୍ରୀୟ
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ହସ୍ତେର ବାହାରିେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ େଦଇଥିେଲ। 5 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ରାମିେଷଷ୍ଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସୁେକ୍କାତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 6 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ସୁେକ୍କାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରାନ୍ତରର ସୀମାସି୍ଥତ ଏଥମେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ। 7 ତହୁଁ େସମାେନ ଏଥମରୁ ଯାତ୍ରା କରି ବାଲ-ସେଫାନର
ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ପୀହହୀେରାତକୁ େଫରି ଆସେିଲ ଓ ମିେଗ୍ଦାଲର ପୂବର୍ ଦଗିେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 8 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ପୀହହୀେରାତର ସମ୍ମୁଖରୁ
ଯାତ୍ରା କରି ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେଦଇ ପ୍ରାନ୍ତରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ଓ ଏଥମ
ପ୍ରାନ୍ତରେର ତନି ିଦନିର ପଥ ଯାଇ ମାରାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
9 ପୁଣ,ି ମାରାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଏଲୀମେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; େସହି
ଏଲୀମେର ଜଳର ବାର ନଝିର୍ର ଓ ସତୁରି ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା; ଏଣୁ
େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 10 ତହୁଁ େସମାେନ
ଏଲୀମରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସୂଫ ସାଗର ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
11 ପୁଣ,ି େସମାେନ ସୂଫ ସାଗର ନକିଟରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସୀନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 12 ପୁଣ,ି େସମାେନ ସୀନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଯାତ୍ରା କରି
ଦପ୍କାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 13 େସମାେନ ଦପ୍କାରୁ ଯାତ୍ରା କରି
ଆଲୁଶେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 14 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆଲୁଶରୁ ଯାତ୍ରା
କରି ରଫୀଦୀମେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ; େସହ ିସ୍ଥାନେର େଲାକମାନଙ୍କର
ପିଇବା ନମିେନ୍ତ ଜଳ ନ ଥିଲା। 15 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ରଫୀଦୀମରୁ
ଯାତ୍ରା କରି ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ 16 ଓ େସମାେନ
ସୀନୟ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଯାତ୍ରା କରି କିେବ୍ର ାତ୍-ହତ୍ତାବାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
17 ପୁଣ,ି େସମାେନ କିେବ୍ର ାତ୍-ହତ୍ତାବାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ହେତ୍ସେରାତେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 18 ପୁଣ,ି େସମାେନ ହେତ୍ସେରାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି
ରିତ୍ମାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ 19 ଓ େସମାେନ ରିତ୍ମାରୁ ଯାତ୍ରା କରି
ରିେମ୍ମାନ୍-େପରସେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 20 ପୁଣ,ି େସମାେନ ରିେମ୍ମାନ୍-
େପରସରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଲବି୍ନାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 21 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଲବି୍ନାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ରିସ୍ସାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
22 ପୁଣ,ି େସମାେନ ରିସ୍ସାରୁ ଯାତ୍ରା କରି କେହଲାତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ, 23 ଓ େସମାେନ କେହଲାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି େଶଫର ପବର୍ତେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ 24 ତହୁଁ େସମାେନ େଶଫର ପବର୍ତରୁ ଯାତ୍ରା କରି
ହରାଦାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ, 25 ଓ େସମାେନ ହରାଦାରୁ ଯାତ୍ରା କରି
ମେଖେଲାତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ, 26 ଓ େସମାେନ ମେଖେଲାତରୁ
ଯାତ୍ରା କରି ତହତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 27 େସମାେନ ତହତରୁ
ଯାତ୍ରା କରି େତରହେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ, 28 ଓ େସମାେନ େତରହରୁ
ଯାତ୍ରା କରି ମିତ୍କାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ 29 ଓ େସମାେନ ମିତ୍କାରୁ
ଯାତ୍ରା କରି ହେଶ୍ମାନାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ, 30 ଓ େସମାେନ
ହେଶ୍ମାନାରୁ ଯାତ୍ରା କରି େମାେଷେରାତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
31 ପୁଣ,ି େସମାେନ େମାେଷେରାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି ବେନୟାକନେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ, 32 ଓ େସମାେନ ବେନୟାକନରୁ ଯାତ୍ରା କରି
େହାହର୍ଗିଦ୍ଗଦେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ 33 ଓ େସମାେନ େହାହର୍ଗିଦ୍ଗଦରୁ
ଯାତ୍ରା କରି ଯଟ୍ବାଥାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ, 34 ଓ େସମାେନ
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ଯଟ୍ବାଥାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆେବ୍ର ାଣାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 35 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଆେବ୍ର ାଣାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଇତ୍ସେିୟାନ-େଗବରେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ। 36 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଇତ୍ସେିୟାନ-େଗବରରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସୀନ୍
ପ୍ରାନ୍ତରେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ (ଏହାକୁ କାେଦଶ କହନି୍ତ), 37 ଓ
େସମାେନ କାେଦଶରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଇେଦାମ େଦଶର ପ୍ରାନ୍ତର ସି୍ଥତ େହାର
ପବର୍ତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 38 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହାେରାଣ ଯାଜକ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର େହାର ପବର୍ତେର ଆେରାହଣ କେଲ, ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସବିାର ଚାଳିଶତମ ବଷର୍ର ପଞ୍ଚମ
ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର େସହ ିସ୍ଥାନେର ମେଲ। 39 ଆଉ େହାର ପବର୍ତେର
ମରିବା ସମୟେର ହାେରାଣଙ୍କର ବୟସ ଏକ ଶହ େତଇଶ ବଷର୍ ଥିଲା।
40 ଏଥିଉତ୍ତାେର କିଣାନର ଦକି୍ଷଣ-ପ୍ରେଦଶ ନବିାସୀ କିଣାନୀୟ ଅରାଦର
ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଆଗମନ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣେିଲ। 41 ଆଉ
େସମାେନ େହାର ପବର୍ତରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସେଲ୍ମାନାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ, 42 ଓ େସମାେନ ସେଲ୍ମାନାରୁ ଯାତ୍ରା କରି ପୂେନାନେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ, 43 ଓ େସମାେନ ପୂେନାନରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଓେବାତେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 44 ତହୁଁ େସମାେନ ଓେବାତରୁ ଯାତ୍ରା କରି
େମାୟାବ ପ୍ରାନ୍ତସି୍ଥତ ଇୟୀ-ଅବାରୀମେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ, 45 ଓ
େସମାେନ ଇୟୀ-ଅବାରୀମରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଦୀେବାନ୍-ଗାେଦ୍ର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ, 46 ଓ େସମାେନ ଦୀେବାନ୍-ଗାଦ୍ରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଅଲେମାନ-
ଦବି୍ଲାଥୟିମେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 47 ତହୁଁ େସମାେନ ଅଲେମାନ-
ଦବି୍ଲାଥୟିମରୁ ଯାତ୍ରା କରି ନେବା-ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ଅବାରୀମ୍ ପବର୍ତେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କେଲ। 48 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଅବାରୀମ୍ ପବର୍ତରୁ ଯାତ୍ରା କରି
ଯିରୀେହା-ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େମାୟାବ ପଦାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ। 49 ଆଉ େସଠାେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନକିଟସ୍ଥ େବଥ୍-ଯିଶିେମାତଠାରୁ
ଆେବଲ୍-ଶିଟୀମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାୟାବ-ପଦାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରି ରହେିଲ।
50 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିରୀେହାସି୍ଥତ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େମାୟାବ-ପଦାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 51 “ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ କିଣାନ େଦଶେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ,
52 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େସହ ିେଦଶନବିାସୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ତଡ଼ ିବାହାର କରି େଦବ ଓ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୂତ୍ତିର୍ବଶିିଷ୍ଟ ପାଷାଣ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଛାଞ୍ଚ-ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିାସବୁ ବନିଷ୍ଟ କରିବ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସବୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ। 53 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
େଦଶ ଅଧିକାର କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାରାେଥର୍ େସହ ିେଦଶ େଦଇଅଛୁ। 54 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଦଶାଧିକାର ବଭିାଗ କରି
େନବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକ େଲାକଙୁ୍କ ଅଧିକ ବାଣ୍ଟ ଓ ଅଳ୍ପ େଲାକଙୁ୍କ ଅଳ୍ପ
ବାଣ୍ଟ େଦବ; ଯାହାର ବାଣ୍ଟ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ପଡ଼ବି, ତାହାର ବାଣ୍ଟ େସହି
ସ୍ଥାନେର େହବ; ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର
ଅଧିକାର କରିବ। 55 ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ
େସହ ିେଦଶ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିବାହାର କରି ନ େଦବ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ, େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁେର କଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ
େହେବ, ଆଉ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େସହ ିନବିାସ େଦଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େକ୍ଳଶ େଦେବ। 56 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ
କରିଥିଲୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରିବା।”

େଦଶର ସୀମା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ଇସ୍ରାଏଲ-
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦଅି ଓ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, େଯଉଁ କିଣାନ
େଦଶ, ତହିଁର ଚତୁଃସୀମାନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାରେର

ପଡ଼ବି, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିକିଣାନ େଦଶେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ,
3 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ଅଞ୍ଚଳ ଇେଦାମ ନକିଟସି୍ଥତ ସୀନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରଠାରୁ େହବ
ଓ ପୂବର୍ ଦଗିେର ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ରାନ୍ତଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ସୀମା
େହବ। 4 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୀମା ଦକ୍ଷିଣ ଦଗିରୁ େଫରି ଅକ୍ରବ୍ବୀମ ଘାଟ
େଦଇ ସୀନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଓ େସଠାରୁ କାେଦଶ-ବେଣ୍ଣର୍ୟର ଦକି୍ଷଣ େଦଇ
ହତ୍ସର-ଅଦରକୁ ଆସ ିଅେସ୍ମାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ। 5 ଏଉତ୍ତାେର େସହି
ସୀମା ଅେସ୍ମାନରୁ ମିସରର ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୁଲ ିଆସବି ଓ େସହ ିସୀମା

ମହାସମୁଦ୍ର  ନକିଟେର େଶଷ େହବ। 6 ଆଉ ମହାସମୁଦ୍ର  ଓ ତହିଁର ସୀମା
ପଶି୍ଚମ ସୀମା େହବ; ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶି୍ଚମ ସୀମା େହବ। 7 ଆଉ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ସୀମା ଏହ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ମହାସମୁଦ୍ରଠାରୁ େହାର ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚହି୍ନତି କରିବ; 8 େହାର
ପବର୍ତଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହମାତର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚହି୍ନତି କରିବ;
ପୁଣ,ି େସଠାରୁ େସହ ିସୀମା ସଦାଦ୍ ନକିଟେର େଶଷ େହବ। 9 ପୁଣ,ି
େସହ ିସୀମା ସେିଫ୍ର ାଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଓ ହତ୍ସର-ଐନନେର ତହିଁର େଶଷ
େହବ; ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ସୀମା େହବ। 10 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୂବର୍ ସୀମା ହତ୍ସର-ଐନନଠାରୁ ଶଫାମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚହି୍ନତି
କରିବ। 11 ତହୁଁ େସହ ିସୀମା ଶଫାମ୍ଠାରୁ ଐନ୍ର ପୂବର୍ ଦଗି େହାଇ
ରିବ୍ଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଯିବ; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସହ ିସୀମା ଆହୁରି ତଳକୁ
ଯାଇ କିେନ୍ନରତ୍ ହ୍ରଦର ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍ େଦଇ ଯିବ। 12 ପୁଣ,ି େସହ ିସୀମା
ଯଦ୍ଦର୍ନ େଦଇ ଯିବ ଓ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର  ନକିଟେର ତହିଁର େଶଷ େହବ; ଏହି
ଚତୁଃସୀମାନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶ େହବ।” 13 ପୁନଶ୍ଚ, େମାଶା
ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ନଅ ବଂଶ ଓ
ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାହା ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଅଧିକାର କରିବ, େସହ ିେଦଶ ଏହ।ି 14 କାରଣ
ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଓ
ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗହୃ ଅନୁସାେର ଓ
ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ପାଇଅଛନି୍ତ; 15 ଏହ ିଦୁଇ
ବଂଶ ଓ ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ ଯିରୀେହା ନକିଟସ୍ଥ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ ପାରିେର
ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଦଗିେର ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ପାଇଅଛନି୍ତ।”

େଦଶ ବତିରଣ ଦାୟିତ୍ୱ େର ଥିବା େନତୃବୃନ୍ଦ

16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 17 “େଯଉଁମାେନ େଦଶ
ବଭିାଗ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ, େସମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ;ି ଇଲୀୟାସର
ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ। 18 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶ ବଭିାଗ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ଅଧିପତ ିଗ୍ରହଣ କରିବ।
19 ପୁଣ,ି େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ;ି ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ ଯିଫୁନି୍ନ ର
ପୁତ୍ର କାେଲବ, 20 ଓ ଶିମୀେୟାନର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶୀୟ ଅମ୍ମୀହୂଦର
ପୁତ୍ର େଶମୂେୟଲ। 21 ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ କିଶେଲାନର ପୁତ୍ର ଇଲୀଦଦ୍।
22 ଆଉ ଦାନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧିପତ,ି ଯଗ୍ଲରି ପୁତ୍ର
ବୁକ୍କି। 23 େଯାେଷଫ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ; ମନଃଶି ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର
ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧିପତ,ି ଏେଫାଦର ପୁତ୍ର ହନ୍ନ ୀେୟଲ। 24 ପୁଣ,ି
ଇଫ୍ର ୟିମ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧିପତ,ି ଶିପ୍ତନର ପୁତ୍ର
କମୂେୟଲ। 25 ଆଉ ସବୂଲୂନ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧିପତ,ି
ପଣ୍ଣର୍କର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାଫନ୍, 26 ଓ ଇଷାଖର-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶୀୟ
ଜେଣ ଅଧିପତ,ି ଅସ୍ସନର ପୁତ୍ର ପଲ୍ଟୀେୟଲ, 27 ଓ ଆେଶର-
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧିପତ,ି ଶେଲାମିର ପୁତ୍ର ଅହୀହୂଦ୍।
28 ନପ୍ତାଲ-ିସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧିପତ,ି ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର
ପଦେହଲ୍। 29 କିଣାନ େଦଶେର ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅଧିକାର
ବଭିାଗ କରି େଦବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନଗର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାୟାବ-ପଦାେର ଯିରୀେହା ନକିଟସ୍ଥ
ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ସମୀପେର େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 “ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଅି; େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ଅଧିକୃତ ବାଣ୍ଟରୁ େକେତକ ବସତ ିନଗର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଦଅିନୁ୍ତ,
ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େସହ ିନଗରମାନର ତଳିଭୂମି ନମିେନ୍ତ
େସସବୁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଭୂମି େଦବ। 3 ତହିଁେର େସହସିବୁ ନଗରେର
େସମାନଙ୍କର ନବିାସ େହବ; ପୁଣ,ି ତହିଁର ତଳିଭୂମିସବୁ େସମାନଙ୍କ ପଶୁ,
ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େହବ। 4 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦବ, େସହସିବୁର ତଳିଭୂମି ନଗର-
ପ୍ରାଚୀରଠାରୁ ବାହାେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଏକ ସହସ୍ର ହସ୍ତ େହବ। 5 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗରର ବାହାେର ତହିଁର ପୂବର୍ ସୀମା ଦୁଇ ସହସ୍ର ହସ୍ତ,
ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ଦୁଇ ସହସ୍ର ହସ୍ତ, ପଶି୍ଚମ ସୀମା ଦୁଇ ସହସ୍ର ହସ୍ତ ଓ ଉତ୍ତର
ସୀମା ଦୁଇ ସହସ୍ର ହସ୍ତ ପରିମିତ କରିବ; ନଗର ତହିଁର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର
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ରହବି। ଏହା େସମାନଙ୍କ ନଗରର ତଳିଭୂମି େହବ। 6 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦବ, ତହିଁରୁ ଛଅେଗାଟ ିଆଶ୍ରୟ
ନଗର େହବ, ନରହତ୍ୟାକାରୀ େସଠାକୁ ପଳାଇବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହା େଦବ; ଆଉ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବୟାଳିଶ ନଗର େଦବ।
7 ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଅଠଚାଳିଶ ନଗର େଦବ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ନଗର ସେଙ୍ଗ ତହିଁର ତଳିଭୂମି େଦବ। 8 ପୁଣ,ି
ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ େସହସିବୁ ନଗର େଦବା ନମିେନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ େନବ ଓ ଅଳ୍ପ େଲାକଙ୍କଠାରୁ ଅଳ୍ପ
େନବ; ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶ ଆପଣାର ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରାନୁସାେର ଆପଣା
ନଗରମାନଙ୍କରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େଦେବ।”

ଆଶ୍ରୟ ନଗର

9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 10 “ଇସ୍ରାଏଲ-
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ କିଣାନ େଦଶେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, 11 ଆପଣାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନଗର େହବା ନମିେନ୍ତ
େକେତଗଡୁ଼ଏି ନଗର ନରୂିପଣ କରିବ, ତହିଁେର େଯଉଁ ଜନ ଭ୍ର ାନି୍ତେର
େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କେର, ଏପରି ନରହତ୍ୟାକାରୀ େସଠାକୁ ପଳାଇ
ଯାଇ ପାରିବ। 12 ପୁଣ,ି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ବଚିାରାେଥର୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖେର
ଉପସି୍ଥତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯପରି ନ ମେର, ଏଥିପାଇଁ େସହ ିନଗରମାନ
ପ୍ରତହିନ୍ତାଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ େହବ; 13 ଏହରୂିେପ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦବ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଛଅ
ଆଶ୍ରୟ ନଗର େହବ। 14 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ପାରିେର ତନି ିନଗର
େଦବ ଓ କିଣାନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ତନି ିନଗର େଦବ; ତାହାସବୁ ଆଶ୍ରୟ
ନଗର େହବ। 15 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବେିଦଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ନମିେନ୍ତ େସହ ିଛଅ ନଗର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ େହବ;
ତହିଁେର େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜନ ଭ୍ର ାନି୍ତେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କେର,
େସ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାେର। 16 ମାତ୍ର ଯଦ ିେକହ ିେଲୗହ
ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା କାହାରିକୁ ଏପରି ଆଘାତ କେର େଯ, ତହିଁେର େସ ମେର,
େତେବ େସ ନରହତ୍ୟାକାରୀ; େସହ ିନରହତ୍ୟାକାରୀର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ
େହବ। 17 ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟ ମରିପାେର, ଏପରି ପଥର ହସ୍ତେର
େନଇ ଯଦ ିେସ କାହାକୁ ଆଘାତ କେର ଓ ତହିଁେର େସ ମେର, େତେବ
େସ ନରହତ୍ୟାକାରୀ; େସହ ିନରହତ୍ୟାକାରୀର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ।
18 ଅବା ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟ ମରିପାେର, ଏପରି େକୗଣସ ିକାଷ୍ଠ-ଅସ୍ତ୍ର
ହସ୍ତେର େନଇ ଯଦ ିେସ କାହାକୁ ଆଘାତ କେର ଓ ତହିଁେର େସ ମେର,
େତେବ େସ ନରହତ୍ୟାକାରୀ; େସହ ିନରହତ୍ୟାକାରୀର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ
େହବ। 19 ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତା ନେିଜ େସହ ିନରହତ୍ୟାକାରୀକୁ ବଧ କରିବ;
େସ ତାହାର େଦଖା ପାଇେଲ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ। 20 ଆଉ ଯଦ ିହଂିସା
କରି େକହ ିକାହାକୁ ଧକ୍କା ମାେର, ଅବା ଛକି ବସ ିତାହା ଉପେର କିଛି
ପକାଏ ଓ ତହିଁେର େସ ମେର; 21 କିଅବା ଶତ୍ରୁ ତା କରି ଯଦ ିେସ କାହାକୁ
ଆପଣା ହସ୍ତେର ଆଘାତ କେର ଓ ତହିଁେର େସ ମେର, େତେବ େଯ
ତାହାକୁ ଆଘାତ କଲା, ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ; େସ
ନରହତ୍ୟାକାରୀ ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତା େସହ ିନରହତ୍ୟାକାରୀର େଦଖା ପାଇେଲ
ତାହାକୁ ବଧ କରିବ। 22 ମାତ୍ର ଯଦ ିେକହ ିଶତ୍ରୁ ତା ବନିା ହଠାତ୍ କାହାକୁ
ଆଘାତ କେର, ଅବା ଛକି ନ ବସ ିକାହା ଉପେର େକୗଣସ ିଅସ୍ତ୍ର ପକାଏ,
23 କିଅବା ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟ ମରିପାେର, ଏପରି େକୗଣସ ିପଥର
କାହାରି ଉପେର ନ େଦଖି ପକାଏ ଓ ତହିଁେର େସ ମେର, ଅଥଚ େସ
ତାହାର ଶତ୍ରୁ  କି ଅନଷି୍ଟ େଚଷ୍ଟାକାରୀ େହାଇ ନ ଥାଏ, 24 େତେବ ମଣ୍ଡଳୀ
େସହ ିବଧକାରୀର ଓ ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତାର ବଷିୟ ଏହ ିଶାସନାନୁସାେର
ବଚିାର କରିେବ। 25 ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତାର ହସ୍ତରୁ େସହି
ନରହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ; ପୁଣ,ି େସ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ
ଯାଇଥିଲା, େସହ ିଆଶ୍ରୟ ନଗରେର ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନବର୍ାର ତାହାକୁ ପହୁଞ୍ଚାଇ
େଦେବ ଓ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବତି୍ର େତୖଳେର ଅଭଷିିକ୍ତ ମହାଯାଜକର ମୃତୁୁ୍ୟ ନ
ହୁଏ, େସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ବାସ କରିବ। 26 ମାତ୍ର େସହି
ନରହତ୍ୟାକାରୀ େଯଉଁ ଆଶ୍ରୟ ନଗରକୁ ପଳାଇଅଛ,ି ଯଦ ିେକୗଣସି
ସମୟେର େସ ତହିଁର ସୀମାର ବାହାରକୁ ଯାଏ 27 ଓ ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତା
ଆଶ୍ରୟ ନଗର-ସୀମାର ବାହାେର ତାହାକୁ ପାଏ ଓ ତହିଁର ପ୍ରତହିନ୍ତା
ତାହାକୁ ବଧ କେର, େତେବ େସ ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧୀ େହବ ନାହିଁ।

28 କାରଣ ମହାଯାଜକର ମୃତୁୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆଶ୍ରୟ ନଗରେର
ତାହାର ଥିବା ଉଚତି୍; ମାତ୍ର ମହାଯାଜକର ମୃତୁୁ୍ୟ େହଲା ଉତ୍ତାେର େସହି
ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଆପଣା ଅଧିକାର ଗହୃକୁ େଫରି ଯାଇ ପାରିବ। 29 ଆଉ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ସକଳ ନବିାସ ସ୍ଥାନେର ଏହସିବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଚିାରର ବଧିି େହବ। 30 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ବଧ କେର,
େସହ ିନରହତ୍ୟାକାରୀ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହବ; ମାତ୍ର ଏକ
ସାକ୍ଷୀର ସାକ୍ଷ୍ୟ େକୗଣସ ିେଲାକର ପ୍ରତକୂିଳେର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ନମିେନ୍ତ ଗ୍ରାହ୍ୟ
େହବ ନାହିଁ। 31 ଆହୁରି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡେଯାଗ୍ୟ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ପ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ
େକୗଣସ ିପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ ଅବଶ୍ୟ ହତ େହବ।
32 ପୁଣ,ି େକହ ିେଯପରି ଆପଣା ଆଶ୍ରୟ ନଗରକୁ ପଳାଇ ପୁନବର୍ାର
ଆପଣା େଦଶକୁ ଆସ ିବାସ କେର, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଜକର ମରଣ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ନମିେନ୍ତ େକୗଣସ ିପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।
33 ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନବିାସ େଦଶ ଅପବତି୍ର କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ରକ୍ତ ହିଁ େଦଶକୁ ଅପବତି୍ର କେର; ଆଉ େଦଶେର େଯଉଁ
ରକ୍ତପାତ ହୁଏ, ରକ୍ତପାତୀର ରକ୍ତ ବନିା ତହିଁ ନମିେନ୍ତ େକୗଣସ ିପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କରାଯାଇ ନ ପାେର। 34 ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ନବିାସ େଦଶେର
ଆେମ୍ଭ ବାସ କରୁଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଅଶୁଚ ିକରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛୁ।”

ବବିାହତିା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ େପୖତୃକ ସମ୍ପତି୍ତର ଅଧିକାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନଃଶିର େପୗତ୍ର ମାଖୀରର ପୁତ୍ର
ଗିଲୀୟଦ ବଂଶୀୟ ପିତୃଗହୃର ପ୍ରଧାନମାେନ ନକିଟକୁ

ଆସେିଲ, ପୁଣ,ି େମାଶାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ପିତୃଗହୃର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଧିପତବିଗର୍ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରସ୍ତାବ କେଲ;
2 ଆଉ େସମାେନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲ-
ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ େଦଶାଧିକାର େଦବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ;
ଆଉ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ସଲଫାଦର ଅଧିକାର ତାହାର
କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିେଲ। 3 ମାତ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶ ସମୂହର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି
ସେଙ୍ଗ ଯଦ ିେସମାନଙ୍କର ବବିାହ ହୁଏ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େପୖତୃକ
ଅଧିକାରରୁ େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କଟାଯିବ; ପୁଣ,ି େସମାେନ େଯଉଁ
ବଂଶେର ଗହୃୀତ େହେବ, େସହ ିବଂଶର ଅଧିକାରେର ତାହା ଯୁକ୍ତ େହବ;
ଏହରୂିେପ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ଅଂଶରୁ କଟାଯିବ। 4 ଆଉ
େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଯୁବ୍ଲୀ ଉପସି୍ଥତ େହବ,
େସେତେବେଳ େସମାେନ େଯଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗହୃୀତା, େସହ ିବଂଶର
ଅଧିକାରେର େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ େହବ; ଏହରୂିେପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
େପୖତୃକ ବଂଶରୁ େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କଟାଯିବ।” 5 ତହିଁେର େମାଶା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, “େଯାେଷଫ-
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶ ଯଥାଥର୍ କହୁଅଛନି୍ତ। 6 ସଦାପ୍ରଭୁ ସଲଫାଦର
କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛନି୍ତ , େସମାେନ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ
ଅତ ିଭଲ ବଚିାର କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ବବିାହ େହଉନୁ୍ତ; କିନୁ୍ତ େକବଳ
େସମାେନ ଆପଣା ପିତୃବଂଶୀୟ େକୗଣସ ିବଂଶ ମଧ୍ୟେର ବବିାହ କରିେବ।
7 ତାହା କେଲ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଏକ ବଂଶରୁ ଅନ୍ୟ
ବଂଶକୁ ଯିବ ନାହିଁ; ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
େପୖତୃକ ବଂଶର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟେର ରହେିବ। 8 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ-
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟେକ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା େପୖତୃକ ଅଧିକାର
େଭାଗ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର େକୗଣସ ିବଂଶ
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ କନ୍ୟାର ଅଧିକାର ଥାଏ, େସ ଆପଣା ପିତୃବଂଶୀୟ
ପରିବାର ମଧ୍ୟେର ଜଣକର ଭାଯର୍୍ୟା େହବ। 9 ତହିଁେର ଏକ ବଂଶରୁ ଅନ୍ୟ
ବଂଶକୁ ଅଧିକାର ଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର ବଂଶସମୂହ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େପୖତୃକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟେର ରହେିବ।”
10 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ତଦନୁସାେର ସଲଫାଦର
କନ୍ୟାମାେନ କମର୍ କେଲ। 11 ଅଥର୍ାତ୍, ମହଲା, ତସିର୍ା, ହଗ୍ଲା, ମିଲ୍କା ଓ
େନାୟା, ସଲଫାଦର ଏହ ିକନ୍ୟାଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ସହତି ବବିାହ କେଲ। 12 େଯାେଷଫଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନଃଶି-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର
ବଂଶ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କର ବବିାହ େହଲା, ତହିଁେର େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର

ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 35:6 111 ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 36:12



େସମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶୀୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ରହଲିା। 13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୀେହା
ନକିଟସ୍ଥ ଯଦ୍ଦର୍ନ ସମୀପେର େମାୟାବ-ପଦାେର େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ଆେଦଶ କରିଥିେଲ।
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1

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବବିରଣ

େହାେରବ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆେଦଶ

ପାରଣ ଓ େତାଫଲ ଓ ଲାବନ ଓ ହେତ୍ସେରାତ ଓ ଦୀଷାହବର
ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ସୂଫ ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ପଦାେର, ଅଥର୍ାତ୍, ଯଦ୍ଦର୍ନର
ପୂବର୍ପାରିସି୍ଥତ ପ୍ରାନ୍ତରେର େମାଶା ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ ଏହସିବୁ

କଥା କହେିଲ, 2 “େସୟୀର ପବର୍ତ େଦଇ େହାେରବଠାରୁ କାେଦଶ-
ବେଣ୍ଣର୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏଗାର ଦନିର ଯାତ୍ରା ଅେଟ।” 3 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ େଯଉଁ
କଥା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହବିା ପାଇଁ େମାଶାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,
ତଦନୁସାେର େମାଶା ଚାଳିଶତମ ବଷର୍ର ଏକାଦଶ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 4 “ହେିଷ୍ବାନ ନବିାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା
ସୀେହାନକୁ ଓ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ ନବିାସୀ ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍କୁ ଇଦି୍ର ୟୀେର
ସଂହାର କଲା ଉତ୍ତାେର 5 ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ପାରସି୍ଥତ େମାୟାବ େଦଶେର
େମାଶା ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 6 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହାେରବେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପବର୍ତେର ଯେଥଷ୍ଟ କାଳ ବାସ କରିଅଛ; 7 ଏେବ
େଫରି ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଓ ତନି୍ନ କଟବତ୍ତର୍ୀ ପଦା ଓ
ପବର୍ତ ଓ ତଳଭୂମି ଓ ଦକି୍ଷଣ ପ୍ରେଦଶ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀର ଇତ୍ୟାଦି
କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ େଦଶ ଓ ଲବିାେନାନ େଦଇ ମହାନଦୀ ଫରାତ୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କର। 8 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ଏହ ିେଦଶ
ସମପର୍ଣ କରିଅଛୁ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମକୁ ଓ
ଇସ୍ହାକକୁ ଓ ଯାକୁବକୁ ଓ େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର େସମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଦଶକୁ ଯାଇ
ତାହା ଅଧିକାର କର।”

ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ନଯିୁକି୍ତ

9 ପୁଣ ିେସସମୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ମୁଁ ଏକାକୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭାର ବହବିାକୁ ଅସମଥର୍; 10 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ , ଏଣୁ େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ଆକାଶର
ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହାଇଅଛ। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ େଯେତ
ଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତହିଁର ସହସ୍ର
ଗଣୁ କରନୁ୍ତ ଓ େସ େଯରୂପ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , ତଦ୍ରୂ ପ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ। 12 ମୁଁ କିପରି ଏକାକୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଏେତ େବାଝ ଓ ଭାର ଓ ବବିାଦ ସହ୍ୟ କରି ପାରିବ ି? 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ ଓ ବଖି୍ୟାତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କର, ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଧାନ
ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିବ।ି 14 ଏଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦଇ
କହଲି, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହଲି, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କରିବା ଭଲ।”
15 ତହୁଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶ ଅନୁସାେର ପ୍ରଧାନ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବଖି୍ୟାତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ପ୍ରଧାନ, ସହସ୍ରପତ,ି ଶତପତ,ି ପଚାଶତପତ,ି ଦଶପତ ିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ
ନଯିୁକ୍ତ କଲ।ି 16 ପୁଣ ିମୁଁ େସ ସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବବିାଦ ଶୁଣ, ପୁଣ ିମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାହାର ଭାଇ ଓ ତାହାର ସହବାସୀ
ବେିଦଶୀ ମଧ୍ୟେର ଯଥାଥର୍ ବଚିାର କର। 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଚିାରେର
କାହାରି ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାନ ଓ ବଡ଼ େଲାକର
କଥା ସମଭାବେର ଶୁଣବି; ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖକୁ ଭୟ କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ବଚିାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେଟ; ପୁଣ ିେଯଉଁ କଥା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକଠିନ ହୁଏ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣବି,

ମୁଁ ତାହା ଶୁଣବି।ି” 18 ପୁଣ ିମୁଁ େସସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କମର୍ ବଷିୟ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିଲ।ି

କିଣାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ

19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଆେମ୍ଭମାେନ େହାେରବଠାରୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ପୁଣ ିଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ
ପବର୍ତମୟ େଦଶକୁ ଯିବା ପଥେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ଓ ଭୟଙ୍କର
ପ୍ରାନ୍ତର େଦଖିଲ, ତହିଁର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯାଇ କାେଦଶ-ବେଣ୍ଣର୍ୟେର ପହଞ୍ଚଲୁି।
20 ଏଉତ୍ତାେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର େଯଉଁ ପବର୍ତମୟ େଦଶ େଦେବ,
େସଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ। 21 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଆଗେର େସହ ିେଦଶ ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର
କର; ଭୟ କର ନାହିଁ, କିଅବା ନରିାଶ ହୁଅ ନାହିଁ।” 22 ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହଲି, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଆେଗ େଲାକ ପଠାଉ, ତହିଁେର େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକଉଁ ପଥ େଦଇ ଯିବାକୁ
େହବ ଓ େକଉଁ େକଉଁ ନଗରେର ଉପସି୍ଥତ େହବାକୁ େହବ, ତହିଁର ସମ୍ୱାଦ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣନୁ୍ତ। 23 େତେବ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିକଥାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
େହଲୁ, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶ ନମିେନ୍ତ ଜେଣ େଲଖାଏଁ
ବାର ଜଣଙୁ୍କ େନଲୁ। 24 ତହୁଁ େସମାେନ ଗମନ କରି ପବର୍ତ ପାର େହାଇ
ଇେଷ୍କାଲ ଉପତ୍ୟକାେର ପହଞ୍ଚ ିେଦଶର ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଲ। 25 ଆଉ
େସମାେନ ହସ୍ତେର େସହ ିେଦଶର କିଛ ିକିଛ ିଫଳ େଘନ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଇ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, ତାହା ଏକ
ଉତ୍ତମ େଦଶ।” 26 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିବାକୁ ସମ୍ମତ େହଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କଲ।
27 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁେର ବଚସା କରି କହଲି,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବା ସକାଶୁ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରି ବନିାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର
କରି ଆଣ ିଅଛନି୍ତ। 28 ଆେମ୍ଭମାେନ େକଉଁଠାକୁ ଯିବା ? େସହି
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ ଓ ଉଚ୍ଚ; ନଗରମାନ
ବୃହତ୍ ଓ ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ ପ୍ରାଚୀର-େବଷି୍ଟତ ଆହୁରି େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଦଖିଅଛୁ, ଏହ ିକଥା କହି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମେନାଭଙ୍ଗ କରିଅଛନି୍ତ। 29 େତେବ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ଭୟଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କି େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୟ
କର ନାହିଁ।” 30 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରୁଅଛନି୍ତ , େସ ମିସରେର ଓ ପ୍ରାନ୍ତରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କେଲ, ତଦନୁସାେର
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ। 31 େଯେହତୁ ପ୍ରାନ୍ତରେର ତୁେମ୍ଭ
େଦଖିଅଛ େଯ, ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ବହବିା ପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିସ୍ଥାନେର ପହଞ୍ଚବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗମନର ସମସ୍ତ
ପଥେର ତୁମ୍ଭକୁ କିପରି ବହଅିଛନି୍ତ।” 32 ତଥାପି ଏହ ିବଷିୟ ସକାେଶ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ
! 33 େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା
ପାଇଁ ରାତି୍ରେର ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ଦବିସେର େମଘ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ େଦଖାଇବାକୁ ପଥେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ
କେଲ।
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34 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣ ିରାଗିେଲ ଓ ଶପଥ
କରି କହେିଲ, 35 “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ
େଦବାକୁ ଶପଥ କରିଅଛୁ, ନଶି୍ଚୟ ଏହ ିଦୁଷ୍ଟ ବଂଶୀୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିେଲାକ େସହ ିଉତ୍ତମ େଦଶ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ,
36 େକବଳ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ତାହା େଦଖିବ ପୁଣ ିେସ େଯଉଁ
ଭୂମିେର ପଦାପର୍ଣ କରିଅଛ,ି େସହ ିଭୂମି ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର
ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଦବା; କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅନୁଗତ େଲାକ।”
37 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶୁ େମା’ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ କରି କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େସହ ିସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ, 38 ତୁମ୍ଭର ପରିଚାରକ
ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ େସହ ିସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ସାହସ ଦଅି େଯେହତୁ େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାହା ଅଧିକାର କରାଇବ।
39 ଆହୁରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଳକମାେନ, େଯଉଁମାେନ ଲୁଟତି େହେବ
େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କହଥିିଲ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ, େଯଉଁମାେନ
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇ ନାହାନି୍ତ , େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର
ପ୍ରେବଶ କରିେବ; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିେଦଶ େଦବା ଓ
େସମାେନ ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ। 40 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହୁଡ଼ ିସୂଫ
ସାଗର ପଥ େଦଇ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କର।” 41 ଏଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଉତ୍ତର କରି େମାେତ କହଲି, “ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ
କରିଅଛୁ; ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ସମସ୍ତ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ତଦନୁସାେର ଉଠି ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ।”
ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବାନି୍ଧ ପବର୍ତ
ଆେରାହଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର େହଲ। 42 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
କହେିଲ, “େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ନାହୁଁ, ଏଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆେରାହଣ କର ନାହିଁ, କିଅବା ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ; କେଲ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆହତ େହବ।” 43 ତହୁଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହି
କଥା କହଲି,ି ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଲି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କଲ ଓ ଦୁଃସାହସୀ େହଲ, ଆଉ
ପବର୍ତ େଦଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲ। 44 କିନୁ୍ତ େସହ ିପବର୍ତବାସୀ ଇେମାରୀୟ
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାହାର େହାଇ ମହୁମାଛ ିପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେସୟୀରେର ହମର୍ା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ।
45 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି ଆସ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର େରାଦନ କଲ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ, କିଅବା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ। 46 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାେଦଶେର ବାସ କରି େସହ ିସ୍ଥାନେର ବହୁ ବଷର୍ ରହଲି।

ପ୍ରାନ୍ତରର ସମୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େମା’ ପ୍ରତ ିକଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ଆେମ୍ଭମାେନ େଫରି ସୂଫ ସାଗର ପଥ େଦଇ ପ୍ରାନ୍ତର ଆେଡ଼
ଯାତ୍ରା କଲୁ; ପୁଣ ିେସୟୀର ପବର୍ତ ବୁଲ ିଆସବିାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ଅେନକ ଦନି ଲାଗିଲା। 2 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ,
3 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯେଥଷ୍ଟ ସମୟଏହ ିପବର୍ତ ବୁଲଅିଛ; ଏେବ ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ
େଫର। 4 ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଅି, ‘େସୟୀର ନବିାସୀ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣର, ଅଥର୍ାତ୍, ଏେଷୗ ସନ୍ତାନଗଣର ସୀମା େଦଇ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େହବ; ତହିଁେର େସମାେନ ଭୀତ େହେବ; ଏଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅତ ିସାବଧାନ ହୁଅ। 5 େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ େଦଶରୁ କିଛ ିେଦବା ନାହିଁ। ଏକ
ପାଦ ପରିମିତ ଭୂମି ହିଁ େଦବା ନାହିଁ; େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଏେଷୗକୁ
ଅଧିକାରାେଥର୍ େସୟୀର ପବର୍ତ େଦଇଅଛୁ। 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ରୂପା (ଟଙ୍କା)
େଦଇ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ନ  କିଣ ିେଭାଜନ କରିବ ଓ ରୂପା େଦଇ ଜଳ
କିଣ ିପାନ କରିବ। 7 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର
ସମସ୍ତ କମର୍େର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଅଛନି୍ତ; େସ ଏହ ିବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ତୁମ୍ଭ ଯିବାର ଜାଣଅିଛନି୍ତ; ଏହ ିଚାଳିଶ ବଷର୍ସାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହାଇଅଛନି୍ତ; ତୁମ୍ଭର କିଛ ିଅଭାବ େହାଇ
ନାହିଁ।’” 8 ଏଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭମାେନ େସୟୀର ନବିାସୀ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ଏେଷୗ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନକିଟ େଦଇ ଏଲତ୍ ଓ ଇତ୍ସେିୟାନ-େଗବର

ପଦାଭୂମିର ପଥଠାରୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ତହୁଁ ଆେମ୍ଭମାେନ େଫରି େମାୟାବ-
ପ୍ରାନ୍ତର ପଥ େଦଇ ଯାତ୍ରା କଲୁ। 9 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ,
“େମାୟାବକୁ େକ୍ଳଶ ଦଅି ନାହିଁ, ଅବା େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକାରାେଥର୍ େସମାନଙ୍କ େଦଶରୁ କିଛ ିେଦବା ନାହିଁ;
େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ େଲାଟର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆର ନଗର ଅଧିକାରାେଥର୍
େଦଇଅଛୁ।” 10 (ପୂେବର୍ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଏମୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ
କରୁଥିେଲ, େସମାେନ ବଳବାନ ଓ ଅେନକ ଓ ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚ
ଥିେଲ। 11 ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ରଫାୟୀୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଗଣତି ଥିେଲ, ମାତ୍ର େମାୟାବୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଏମୀୟ
େବାଲ ିକହେିଲ। 12 ପୁଣ ିପୂେବର୍ େହାରୀୟ େଲାକମାେନ େସୟୀରେର ବାସ
କେଲ, ମାତ୍ର ଏେଷୗର ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର ଚୁ୍ୟତ କେଲ ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରି େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ବାସ
କେଲ; େଯରୂେପ ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆପଣା ଅଧିକାର-ଭୂମିେର
କେଲ)। 13 “ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଠ ଓ େସରଦ୍ ନଦୀ ପାର ହୁଅ।”
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ େସରଦ୍ ନଦୀ ପାର େହଲୁ। 14 କାେଦଶ-
ବେଣ୍ଣର୍ୟଠାରୁ େସରଦ୍ ନଦୀ ପାର େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଠତରିିଶ
ବଷର୍ ଲାଗିଲା, େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶପଥ ଅନୁସାେର ଛାଉଣି
ମଧ୍ୟରୁ େସହ ିପିଢ଼ରି ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧାଗଣର ମୃତୁ୍ୟ େହାଇଥିେଲ। 15 କାରଣ
ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟରୁ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଲାପ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଥିଲା। 16 ଏହରୂିେପ େସହ ିସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା
ମରି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଲା ଉତ୍ତାେର 17 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
କହେିଲ, 18 “ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ େମାୟାବର ସୀମା ଆର େଦଇ ଯିବାକୁ େହବ;
19 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ
େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ ଦଅି ନାହିଁ, କି େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁମ୍ଭକୁ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର େଦଶରୁ କିଛି
େଦବା ନାହିଁ; େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ େଲାଟର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା ଅଧିକାର
କରିବା ପାଇଁ େଦଇଅଛୁ। 20 (େସହ ିେଦଶ ମଧ୍ୟ ରଫାୟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ
େବାଲ ିଗଣତି; ପୂେବର୍ ରଫାୟୀୟମାେନ େସଠାେର ବାସ କରୁଥିେଲ; ମାତ୍ର
ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ସୁମ୍ମୀୟ େବାଲ ିକହେିଲ; 21 େସମାେନ
ବଳବାନ ଓ ଅେନକ ଓ ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚ େଲାକ ଥିେଲ; ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କେଲ; ପୁଣି
େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର ଚୁ୍ୟତ କରି େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ବସତି
କେଲ। 22 େସ େସୟୀର ନବିାସୀ ଏେଷୗ-ସନ୍ତାନଗଣ ନମିେନ୍ତ େସହ ିରୂପ
କମର୍ କରିଥିେଲ, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େହାରୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ
କେଲ, ତହିଁେର ଏେଷୗ-ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର ଚୁ୍ୟତ କରି ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ। 23 ପୁଣ ିକେପ୍ତାରରୁ ଆଗତ
କେପ୍ତାରୀୟ େଲାକମାେନ ଘସା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କେର ବାସକାରୀ
ଅବ୍ବୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ କରି େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ବାସ କେଲ)।
24 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଠ ଓ ଯାତ୍ରା କରି ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା ପାର ହୁଅ;
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ହେିଷ୍ବାନର ରାଜା ଇେମାରୀୟ ସୀେହାନକୁ ଓ ତାହାର
େଦଶକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛୁ; ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କର ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କର। 25 ଆଜି ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର
ଅଧଃସି୍ଥତ େଲାକମାନଙ୍କ ମନେର ତୁମ୍ଭ ବଷିୟକ ଆଶଙ୍କା ଓ ଭୟ
ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟର ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣେିଲ
ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ କମି୍ପତ ଓ ବ୍ୟଥିତ େହେବ।”

ସୀେହାନର ପରାଜୟ

26 ଆଉ ମୁଁ କେଦେମାତ୍ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ହେିଷ୍ବାନର ରାଜା ସୀେହାନ
ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ାବହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିଶାନି୍ତସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହ ିପଠାଇଲ,ି
27 “ତୁମ୍ଭ େଦଶ େଦଇ େମାେତ ଯିବାକୁ ଦଅି, ମୁଁ ବାେଟ ବାେଟ ଯିବ,ି
ଦକି୍ଷଣେର କି ବାମେର େଫରିବ ିନାହିଁ। 28 େସୟୀର ନବିାସୀ ଏେଷୗ-
ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଆର ନବିାସୀ େମାୟାବୀୟ େଲାକମାେନ େମା’ ପ୍ରତି
େଯରୂପ କେଲ, ତଦ୍ରୂ ପ ତୁେମ୍ଭ କର; 29 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଉଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିେଦଶେର ଉପସି୍ଥତ ନ େହଉ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ରୂପା
େନଇ େମାେତ େଭାଜନର ଅନ୍ନ  ଦଅି ଓ ରୂପା େନଇ ପିଇବାର ଜଳ ଦଅି
ମୁଁ େକବଳ ଆପଣା ପାଦ େଦଇ ପାର େହାଇଯିବ।ି” 30 ମାତ୍ର ହେିଷ୍ବାନର
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ରାଜା ସୀେହାନ ଆପଣା େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତି
େଦଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଆଜିର
ନ୍ୟାୟ ତାହାକୁ ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ମନ କଠିନ କେଲ ଓ
ତାହାର ହୃଦୟ ଶକ୍ତ କେଲ। 31 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ସୀେହାନକୁ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର ସମପର୍ଣ କରିବାକୁ
ପ୍ରବୃତ୍ତ େହଲୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ତାହାର େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅ।”
32 େସେତେବେଳ ସୀେହାନ, େସ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ବାହାରି ଯହସେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସେିଲ। 33 େତେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ତାହାକୁ ସମପର୍ଣ
କେଲ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ତାହାର
ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙୁ୍କ ବଧ କଲୁ। 34 ଆଉ େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାହାର ସମସ୍ତ ନଗର ହସ୍ତଗତ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଳକ ସେମତ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବସତ-ିନଗର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିଷ୍ଟ କଲୁ; ଆେମ୍ଭମାେନ କାହାକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ
ରଖିଲୁ ନାହିଁ। 35 େକବଳ ପଶୁଗଣକୁ ଓ େଯ େଯ ନଗର ହସ୍ତଗତ
କରିଥିଲୁ, ତହିଁର ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଗ୍ରହଣ କଲୁ। 36 ଅେଣ୍ଣର୍ାନ-ଉପତ୍ୟକା ନକିଟସ୍ଥ ଅେରାେୟରଠାରୁ ଓ
ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ନଗରଠାରୁ ଗିଲୀୟଦ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏକ ନଗର ହିଁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶକି୍ତର ଅତରିିକ୍ତ ନ ଥିଲା; ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ସମଗ୍ର ସମପର୍ଣ କେଲ। 37 େକବଳ ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ େଦଶ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯେବ୍ବାକ୍ ନଦୀର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ପ୍ରେଦଶ ଓ
ପବର୍ତମୟ ସକଳ ନଗର ପ୍ରଭୃତ ିେଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ନେିଷଧ କରିଥିେଲ; ତହିଁ ନକିଟେର ତୁେମ୍ଭ
ଉପସି୍ଥତ େହଲ ନାହିଁ।

ଓଗ୍ର ପରାଜୟ

ଏଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭମାେନ େଫରି ବାଶନର ପଥ େଦଇ ଗମନ
କଲୁ; ତହିଁେର ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ ଅ◌ାସ ିଅ◌ାକ୍ରମଣ କେଲ,
ପୁଣ ିେସ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ

କରିବାକୁ ବାହାରି ଇଦି୍ର ୟୀକୁ ଆସେିଲ। 2 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
କହେିଲ, “ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର
ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙୁ୍କ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭ
େଯପରି ହେିଷ୍ବାନ ନବିାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସୀେହାନ ପ୍ରତି
କରିଅଛ, େସପରି ତାହା ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ କରିବ। 3 ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବାଶନ-ରାଜା ଓଗ୍କୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ
ପ୍ରଜାଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାହାକୁ ଏପରି ପରାଜୟ କଲୁ େଯ, ତାହାର େକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା ନାହିଁ।
4 େସସମୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ସମସ୍ତ ନଗର ହସ୍ତଗତ କଲୁ,
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ହସ୍ତଗତ ନ କଲୁ, ଏପରି େଗାଟଏି ନଗର ରହଲିା
ନାହିଁ; ଷାଠିଏ ନଗର, ଅେଗର୍ାବର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଅଥର୍ାତ୍, ବାଶନସ୍ଥ ଓଗ୍ର
ରାଜ୍ୟ (ହସ୍ତଗତ କଲୁ)। 5 େସହସିବୁ ନଗର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଓ ଦ୍ୱ ାର ଓ
ଅଗର୍ଳେର ସୁରକି୍ଷତ ଥିଲା; ତାହା ଛଡ଼ା ଅେନକ ପ୍ରାଚୀରହୀନ ନଗର ଥିଲା।
6 ଆେମ୍ଭମାେନ ହେିଷ୍ବାନ-ରାଜା ସୀେହାନ ପ୍ରତ ିେଯରୂପ କରିଥିଲୁ,
େସରୂପ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିଷ୍ଟ କଲୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଳକ ସେମତ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବସତ ିନଗର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିଷ୍ଟ କଲୁ। 7 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ
ସମସ୍ତ ପଶୁ ଓ ନଗରର ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟାଦ ିଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଲୁଟ
ସ୍ୱରୂେପ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। 8 େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନର
ପୂବର୍ପାରିସ୍ଥ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ-
ଉପତ୍ୟକାଠାରୁ ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଦଶ ହସ୍ତଗତ କଲୁ।
9 (ସୀେଦାନୀୟମାେନ େସହ ିହେମର୍ାଣ ପବର୍ତକୁ ସରିିେୟାନ କହନି୍ତ ଓ
ଇେମାରୀୟମାେନ ତାହାକୁ ସନୀର୍ କହନି୍ତ)। 10 ଆେମ୍ଭମାେନ ସମଭୂମିର
ସମସ୍ତ ନଗର ଓ ସଲଖା ଓ ଇଦି୍ର ୟୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗିଲୀୟଦ ଓ ସମସ୍ତ
ବାଶନ, ଅଥର୍ାତ୍, ବାଶନସି୍ଥତ ଓଗ୍ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନଗର ହସ୍ତଗତ କଲୁ।
11 (ଅବଶିଷ୍ଟ ରଫାୟୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ବାଶନ-ରାଜା ଓଗ୍
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା, େଦଖ, ତାହାର ଖଟ େଲୗହମୟ ଖଟ; ତାହା କି
ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ରବ୍ବାେର ନାହିଁ ? ମନୁଷ୍ୟ-ହସ୍ତର ପରିମାଣାନୁସାେର
ତାହା ଲମ୍ୱାେର ନଅ ହାତ ଓ ଓସାରେର ଚାରି ହାତ)। 12 ଏହ ିସମୟେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ-ଉପତ୍ୟକା ନକିଟସ୍ଥ ଅେରାେୟରଠାରୁ େସହ ିସମସ୍ତ

େଦଶ ଅଧିକାର କଲୁ; ତହିଁେର ମୁଁ ଗିଲୀୟଦର ପବର୍ତମୟ େଦଶର ଅେଦ୍ଧର୍କ
ଓ ତହିଁର ନଗରସବୁ ରୁେବନୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ଗାଦୀୟମାନଙୁ୍କ େଦଲ।ି
13 ପୁଣ ିମୁଁ ଗିଲୀୟଦର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଓ ସମସ୍ତ ବାଶନ, ଅଥର୍ାତ୍, ଓଗ୍ର
ରାଜ୍ୟ, ବେିଶଷେର ସମୁଦାୟ ବାଶନ ସହତି ଅେଗର୍ାବର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ
ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶକୁ େଦଲ ି(ତାହା ରଫାୟୀୟ େଦଶ େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ।
14 ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ଯାୟୀର, ଗଶୂରୀୟ ଓ ମାଖାଥୀୟ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅେଗର୍ାବର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହସ୍ତଗତ କରି ଆପଣା ନାମାନୁସାେର ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାଶନ େଦଶର େସହ ିସମସ୍ତ ସ୍ଥାନର ନାମ ହେବାତ୍-ଯାୟୀର
ରଖିଲା)। 15 ପୁଣ ିମୁଁ ମାଖୀରକୁ ଗିଲୀୟଦ େଦଲ।ି 16 ଆଉ
ଗିଲୀୟଦଠାରୁ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ-ଉପତ୍ୟକା, ଅଥର୍ାତ୍, ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ଓ
ତହିଁର ସୀମା ସେମତ, ପୁଣ ିେସହଠିାରୁ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ସୀମା
ଯେବ୍ବାକ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; 17 ଆଉ କିେନ୍ନରତ୍ଠାରୁ ପାଦଭୂମିସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର ,
ଅଥର୍ାତ୍, ପିସ୍ଗାର ଅଧଃସି୍ଥତ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୂବର୍ ଦଗିବତ୍ତର୍ୀ
ପଦାଭୂମି ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଓ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳ ରୁେବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଲ।ି 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ େସହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଲି,ି “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଅଧିକାରାେଥର୍
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶ େଦଇ ଅଛନି୍ତ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ
ବୀରପୁରୁଷ ସସଜ୍ଜ  େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ପାର େହାଇଯିେବ। 19 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ
ନଗର େଦଇଅଛ,ି େସହସିବୁ ନଗରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ବାଳକଗଣ
ଓ ପଶୁମାେନ ବାସ କରିେବ; କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେନକ
ପଶୁ ଅଛ।ି 20 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ତୁଲ୍ୟ ବଶି୍ରାମ େଦେଲ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନର େସପାରିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ େଦଶ େସମାନଙୁ୍କ େଦେବ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ େସହ ିେଦଶ
ଅଧିକାର କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ େମାହର ଦତ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା
ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ।” 21 ଆଉ ମୁଁ େସହ ିସମୟେର ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଲି,ି “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିଦୁଇ
ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର େଦଖିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ
ପାର େହାଇ େଯଉଁ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଉଅଛ, େସସବୁ ରାଜ୍ୟ
ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତଦ୍ରୂ ପ କରିେବ। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।”

କିଣାନେର େମାଶାଙୁ୍କ ନେିଷଧ

23 େସହ ିସମୟେର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବନିତ ିକରି କହଲି,ି 24 “େହ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ନକିଟେର ଆପଣା ମହମିା ଓ
ବଳବାନ ହସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛ; ତୁମ୍ଭର କି୍ରୟା ତୁଲ୍ୟ ଓ
ତୁମ୍ଭର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ କମର୍ ତୁଲ୍ୟ େଯ କରିପାେର, ସ୍ୱଗର୍େର କି ମତ୍ତର୍୍ୟେର ଏପରି
ଆଉ କିଏ ଅଛ ି? 25 ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମାେତ େସପାରିକି ଯିବାକୁ ଓ
ଯଦ୍ଦର୍ନର େସପାରିସି୍ଥତ େସହ ିଉତ୍ତମ େଦଶ, େସହ ିରମଣୀୟ ପବର୍ତ ଓ
ଲବିାେନାନ େଦଖିବାକୁ ଦଅି।” 26 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶୁ
େମା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେଲ ଓ େମା’ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ; ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ଯେଥଷ୍ଟ େହଲାଣ ିଏ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭକୁ ଆଉ
କୁହ ନାହିଁ। 27 ପିସ୍ଗାର ଶୃଙ୍ଗକୁ ଚଢ଼ ିଯାଅ, ଆଉ ପଶି୍ଚମ ଓ ଉତ୍ତର ଓ
ଦକି୍ଷଣ ଓ ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଅନାଇ େଦଖ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁେର ତାହା ନରିୀକ୍ଷଣ
କର; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହବ ନାହିଁ। 28 ମାତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦଅି ଓ ତାହାକୁ ସାହସ ଦଅି ଓ ତାହାକୁ ବଳବାନ
କରାଅ; କାରଣ େସ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଆେଗ ଆେଗ ପାର େହାଇଯିବ;
ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ େଦଖିବ, ତାହା େସ େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର
କରାଇବ। 29 ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭମାେନ େବଥ୍-ପିେୟାର ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ
ଉପତ୍ୟକାେର ବାସ କଲୁ।

ଆଜ୍ଞାବହ େହବା ନମିେନ୍ତ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ

ଏେବ େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ମୁଁ େଯଉଁ େଯଉଁ ବଧିି ଓ ଶାସନ ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛ,ି ତହିଁେର ମେନାେଯାଗ
କର; ତାହା କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ
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େଦେବ, ତହିଁେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ। 2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ,ି େସହ ିବାକ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିମିଶାଇବ ନାହିଁ,
କିଅବା ତହିଁରୁ କିଛ ିଊଣା କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା
କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସହସିବୁ
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। 3 ବାଲ୍-ପିେୟାର ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କେଲ,
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ େଦଖିଅଛ;ି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ବାଲପିେୟାରର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ବନିଷ୍ଟ
କରିଅଛନି୍ତ। 4 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ େହଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ଅଛ। 5 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସପରି ବଧିି ଓ ଶାସନ
ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ,
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହପିରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ େହବ। 6 ଏଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାସବୁ ପାଳନ କର; କାରଣ ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ଏହା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ ସ୍ୱରୂପ େହବ; େସମାେନ
ଏହସିବୁ ବଧିି ଶୁଣ ିକହେିବ, ଏହ ିମହାେଗାଷ୍ଠୀ ନତିାନ୍ତ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ
ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକ ଅଟନି୍ତ। 7 େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେକୗଣସ ିସମୟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ, େସସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନି୍ତ , େସପରି ଆଉ େକଉଁ ମହାେଗାଷ୍ଠୀର
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନି୍ତ ? 8 ପୁଣ ିମୁଁ ଆଜି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଦଉଅଛ,ି ତାହା ତୁଲ୍ୟ
ଯଥାଥର୍ ବଧିି ଓ ଶାସନ ଆଉ େକଉଁ ମହାେଗାଷ୍ଠୀର ଅଛ ି? 9 େକବଳ
ନଜି ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ ନଜି ପ୍ରାଣକୁ ଯତ୍ନପୂବର୍କ ରକ୍ଷା କର,
େନାହେିଲ ଯାହା ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ େଦଖିଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ପାେସାରି ଯିବ ଓ
ତାହା ଜୀବନ ସାରା ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରୁ େଲାପ ପାଇବ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପୁତ୍ର େପୗତ୍ରମାନଙୁ୍କ ତାହା ଶିଖାଅ। 10 େଯଉଁ ଦନି ତୁେମ୍ଭ େହାେରବେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇଥିଲ, େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଏକତ୍ର କର,
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବାକ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଣାଇବା ତହିଁେର େସମାେନ ପୃଥିବୀେର
ଜୀବନ ସାରା ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାକୁ ଶିଖିେବ ଓ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ଶିଖାଇେବ।” 11 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ପବର୍ତ ତେଳ ଠିଆ
େହଲ; େସହ ିସମୟେର େସହ ିପବର୍ତ ଅନ୍ଧକାର, େମଘ ଓ େଘାର
ଅନ୍ଧାରେର ବ୍ୟାପ୍ତ େହାଇ ଗଗନର ମଧ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଗି୍ନେର ଜ୍ୱ ଳିଲା।
12 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକଥା
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାକ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣଲି, ମାତ୍ର େକୗଣସ ିମୂତ୍ତିର୍ େଦଖିଲ
ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣଲି।” 13 ପୁଣ ିେସ ଆପଣାର େଯଉଁ
ନୟିମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ କେଲ, ଆପଣାର େସହି
ନୟିମର ଦଶ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶ କେଲ; ଆଉ େସ ଦୁଇ
ପଥର ପଟାେର ତାହା େଲଖିେଲ। 14 ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିସମୟେର େମାେତ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ବଧିି ଓ ଶାସନସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ େଯପରି
େଦଶ ଅଧିକାର କଲା ପେର େସସବୁ ପାଳନ କରିବ।

ପ୍ରତମିା ପୂଜା ନେିଷଧ

15 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବଷିୟେର ଅତଶିୟ
ସାବଧାନ ହୁଅ; କାରଣ େଯଉଁ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ େହାେରବେର ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି କଥା କହେିଲ, େସଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିମୂତ୍ତିର୍
େଦଖିଲ ନାହିଁ। 16 (ସାବଧାନ), େନାହେିଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ପୁରୁଷର କି ସ୍ତ୍ରୀର ମୂତ୍ତିର୍, 17 କି ପୃଥିବୀସ୍ଥ େକୗଣସ ିପଶୁର
ମୂତ୍ତିର୍, କି ଆକାଶେର ଉଡ଼ନ୍ତା େକୗଣସ ିପକ୍ଷୀର ମୂତ୍ତିର୍, 18 କି ଭୂଚର
େକୗଣସ ିଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତର ମୂତ୍ତିର୍, କି ଭୂମିର ନୀଚସ୍ଥ ଜଳଚର େକୗଣସି
ଜନୁ୍ତର ମୂତ୍ତିର୍ କରି ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େକୗଣସ ିେଖାଦତି ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ
କରିବ। 19 କିଅବା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ
ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଅଧଃସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ଏପରି ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ତାରା ପ୍ରଭୃତି
ଆକାଶର ସମସ୍ତ ବାହନିୀ ପ୍ରତ ିଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ଦୃଷି୍ଟ କରି ଅନାଇେଲ ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଓ େସବା କରିବ। 20 ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ଦନି ପରି େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧିକାରର େଲାକ ହୁଅ,

ଏଥିପାଇଁ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଲୁହା-ଭାଟି
ସ୍ୱରୂପ ମିସରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣଅିଛନି୍ତ। 21 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାେଶ େମା’ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେଲ। ପୁଣ,ି ମୁଁ େଯପରି
ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ନ ଯିବ ିଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ େଦେବ, େସହ ିଉତ୍ତମ
େଦଶେର ମୁଁ ପ୍ରେବଶ ନ କରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ ଶପଥ କେଲ। 22 ଏଣୁ ଏହି
େଦଶେର ମୁଁ ମରିବ,ି ମୁଁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଯିବ ିନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାର େହାଇଯିବ ଓ େସହ ିଉତ୍ତମ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ। 23 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ, େନାହେିଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ସି୍ଥରୀକୃତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାେସାରି ଯିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଷିିଦ୍ଧ େକୗଣସ ିବସ୍ତୁର
ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ବଶିିଷ୍ଟ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିବ। 24 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନ, ସ୍ୱେଗୗରବ-ରକ୍ଷଣେର ଉେଦ୍ଯାଗୀ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। 25 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଦଶେର ପୁତ୍ର େପୗତ୍ରଗଣକୁ ଜନ୍ମ
େଦଇ ବହୁ କାଳ ବାସ କଲା ଉତ୍ତାେର େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି େକୗଣସ ିବସ୍ତୁର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ବଶିିଷ୍ଟ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିବ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କ୍ରୁଦ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଦୁଷ୍କମର୍ କରିବ। 26 େତେବ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ସ୍ୱଗର୍ ଓ
ମତ୍ତର୍୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ, େସହ ିେଦଶରୁ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ ବନିଷ୍ଟ େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଦୀଘର୍ାୟୁ ପାଇବ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ନମିୂର୍ଳେର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ। 27 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିେବ; ପୁଣ ିେଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େନଇ ଯିେବ, େସହ ିଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ େହାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି। 28 ଆଉ େସହି
ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କାଷ୍ଠମୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତରମୟ, ପୁଣି
େଯଉଁମାେନ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ, କି ଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ, କି େଭାଜନ କରନି୍ତ ନାହିଁ, କି
ଆଘ୍ରାଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ, ଏପରି େଦବଗଣର େସବା କରିବ। 29 ମାତ୍ର େସହି
ସ୍ଥାନରୁ େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିବ, େତେବ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି
ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ, ତାହାଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇବ।
30 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ସଙ୍କଟେର ପଡ଼ବି ଓ ଏହ ିସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ଘଟବି, େସହ ିେଶଷ କାଳେର ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି
େଫରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣବି।

ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର

31 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ;
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ, କି ତୁମ୍ଭକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା
ଶପଥ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ ନୟିମ କରିଅଛନି୍ତ ,
ତାହା ପାେସାରିେବ ନାହିଁ। 32 ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀେର ସୃଷି୍ଟ
କରିବା ଦନିାବଧି ତୁମ୍ଭ ପୂେବର୍ ଗତ କାଳକୁ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ
ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଚାର, ଏହ ିମହାକାଯର୍୍ୟ ତୁଲ୍ୟ କି ଆଉ େକୗଣସି
କାଯର୍୍ୟ ଅଛ,ି ଅବା ଏପ୍ରକାର କି ଶୁଣା ଯାଇଅଛ ି? 33 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
େଯପରି ଶୁଣଅିଛ, େସପରି କି ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଦଶୀୟ େଲାେକ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କହବିାର ଶୁଣ ିବଞ୍ଚଅିଛନି୍ତ ? 34 କିଅବା
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ମିସରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
େଯଉଁ ସକଳ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ , କି ତଦନୁସାେର ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱ ାରା,
ଚହି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା, ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା, ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱ ାରା, ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା,
ବସି୍ତାରିତ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ଭୟଙ୍କର ମହାକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ
େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସି
ଉପକ୍ରମ କରିଅଛନି୍ତ। 35 ଏସବୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ େହଲା, େଯପରି
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ
େକହ ିନାହିଁ। 36 େସ ଉପେଦଶ େଦବା ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା
ରବ ଶୁଣାଇେଲ ଓ ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ମହା ଅଗି୍ନ େଦଖାଇେଲ,
ତୁେମ୍ଭ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣଲି। 37 େସ ତୁମ୍ଭର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରିବାରୁ େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର େସମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ
ହିଁ ମେନାନୀତ କେଲ, 38 ପୁଣ ିେସ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ଓ
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ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଆଗରୁ ତଡ଼େିଦଇ
େସମାନଙ୍କ େଦଶେର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେବଶ କରାଇ ଆଜି ଦନି ତୁଲ୍ୟ
ଅଧିକାରାେଥର୍ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ଶ୍ରୀମୁଖ ଓ ମହାପରାକ୍ରମ
ଦ୍ୱ ାରା ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। 39 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆଜି
ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଓ ଆପଣା ହୃଦୟେର ଏହା ବେିବଚନା କର, ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ
ସ୍ୱଗର୍େର ଓ ଅଧଃସ୍ଥ ପୃଥିବୀେର ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ , ଅନ୍ୟ
େକହ ିନାହାନି୍ତ। 40 ପୁଣ ିେଯପରି ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭ
ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାକାଳ
ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଭୂମି ଦଅିନି୍ତ , ତହିଁ ଉପେର େଯପରି ତୁମ୍ଭର ଦୀଘର୍
ପରମାୟୁ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର େଯଉଁ େଯଉଁ ବଧିି ଓ ଆଜ୍ଞା ଆଜି
ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ କରୁଅଛ,ି ତାହା ପାଳନ କର।

ଆଶ୍ରୟ ନଗରସମୂହ

41 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ରୟ ନମିେନ୍ତ ଯଦ୍ଦର୍ନର
ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଦଗିସି୍ଥତ କୂଳେର ତେିନାଟ ିନଗର ନଣି୍ଣର୍ୟ କେଲ। 42 େଯପରି
େକହ ିଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ପୂେବର୍ ହଂିସା ନ କରି ଅଜ୍ଞାତସାରେର ବଧ
କେଲ, େସ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିଏକ ନଗରକୁ ପଳାଇ ବଞ୍ଚ ିପାେର।
43 ଯଥା, ରୁେବନୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପଦାଭୂମିସି୍ଥତ ପ୍ରାନ୍ତରେର େବତ୍ସର;
ପୁଣ ିଗାଦୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗିଲୀୟଦେର ରାେମାତ୍ ଆଉ
ମନଃଶିୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବାଶନେର େଗାଲନ୍।

ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପସ୍ଥାପନ

44 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମ୍ମୁଖେର ଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କେଲ; 45 ଅଥର୍ାତ୍, ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସବିା
ସମୟେର େମାଶା ଯଦ୍ଦର୍ନ-ପୂବର୍ପାରିେର େବଥ୍-ପିେୟାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ଉପତ୍ୟକାେର ହେିଷ୍ବାନ ନବିାସୀ ଇେମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନର େଦଶେର
ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଏହସିବୁ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ଓ ବଧିି ଓ ଶାସନ
େଦେଲ। 46 କାରଣ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସବିା ସମୟେର େମାଶା,
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସହ ିରାଜାକୁ ବଧ କରି ତାହାର ଓ ବାଶନର ରାଜା
ଓଗ୍ର, 47 ଯଦ୍ଦର୍ନ-ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଏହ ିଦୁଇ ରାଜାର
େଦଶ, 48 ଅଥର୍ାତ୍, ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା-ନକିଟସ୍ଥ ଅେରାେୟର ଅବଧି
ସେିୟାନ, ଅଥର୍ାତ୍, ହେମର୍ାଣ ନାମକ ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଦଶ, 49 ପୁଣି
ଅେସ୍ଦାଦ-ପିସ୍ଗାର ଅଧଃସି୍ଥତ ସମତଳ ଭୂମିର ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯଦ୍ଦର୍ନ-
ପୂବର୍ପାରିସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ପଦାଭୂମି ଅଧିକାର କରିଥିେଲ।

ଦଶ ଆଜ୍ଞା

ତହୁଁ େମାଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ,
“େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାେଥର୍, ରକ୍ଷାେଥର୍ ଓ
ପାଳନାେଥର୍ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍-େଗାଚରେର େଯଉଁସବୁ ବଧିି

ଓ ଶାସନ କହୁଅଛ,ି ତହିଁେର ମେନାେଯାଗ କର। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର େହାେରବେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େଗାଟଏି ନୟିମ କେଲ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି େସହ ିନୟିମ କେଲ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆଜି ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଜୀବତି ଅଟୁ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ତାହା କେଲ 4 ସଦାପ୍ରଭୁ ପବର୍ତେର ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ମୁଖାମୁଖୀ କଥା କହେିଲ। 5 େସହ ିସମୟେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହଲ;ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଗି୍ନ
ସକାଶୁ ଭୀତ େହବାରୁ ପବର୍ତ ଆେରାହଣ କଲ ନାହିଁ; ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଏହ,ି ଯଥା, 6 େଯ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଦାସ୍ୟଗହୃ ସ୍ୱରୂପ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣଅିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ। 7 ଆମ୍ଭ
ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭର ଆଉ େକୗଣସ ିେଦବତା େହବ ନାହିଁ। 8 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ େକୗଣସ ିେଖାଦତି ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ; ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱଗର୍େର,
କି ନୀଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀେର, କି ପୃଥିବୀର ନୀଚସ୍ଥ ଜଳେର ଥିବା େକୗଣସି
(ବସ୍ତୁର) ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ (ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ)। 9 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ
କରିବ ନାହିଁ; କି େସମାନଙ୍କର େସବା କରିବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱେଗୗରବ-ରକ୍ଷଣେର ଉେଦ୍ଯାଗୀ ପରେମଶ୍ୱର

ଅଟୁ। େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଓ
ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପେର େପୖତୃକ ଅପରାଧର
ପ୍ରତଫିଳଦାତା; 10 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ସହସ୍ର (ପୁରୁଷ) ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଦୟାକାରୀ। 11 ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ
େନବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ େଯେକହ ିମିଥ୍ୟାେର ତାହାଙ୍କ ନାମ ନଏି, ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାହାକୁ ନରିପରାଧ ଗଣନା କରିେବ ନାହିଁ। 12 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ବଶି୍ରାମଦନି ପାଳନ କରି ପବତି୍ର କର।
13 ତୁେମ୍ଭ ଛଅ ଦନି ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆପଣାର ସବୁ କମର୍ କରିବ; 14 ମାତ୍ର
ସପ୍ତମ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶି୍ରାମ ଦନି ଅେଟ; ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର, କି ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭର ଦାସ, କି ତୁମ୍ଭର ଦାସୀ,
ତୁମ୍ଭର େଗାରୁ, କି ତୁମ୍ଭର ଗଦ୍ଦର୍ଭ, ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିପଶୁ, କି ତୁମ୍ଭର ନଗର-
ଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ ବେିଦଶୀ, େକହ ିେକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବ ନାହିଁ; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର
ଦାସ ଓ ଦାସୀ ତୁମ୍ଭ ପରି ବଶି୍ରାମ କରିେବ। 15 ତୁେମ୍ଭ ସ୍ମରଣ କରିବ େଯ,
ତୁେମ୍ଭ ମିସର େଦଶେର ଦାସ େହାଇଥିଲ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ହସ୍ତ ଓ ବସି୍ତାରିତ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା େସଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାର କରି
ଆଣେିଲ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ବଶି୍ରାମଦନି ପାଳନାେଥର୍
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ। 16 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ ଓ ଆପଣା ମାତାଙୁ୍କ ସମାଦର କର; ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, େସହ ିେଦଶେର
ତୁମ୍ଭର ଦୀଘର୍ ପରମାୟୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ େହବ। 17 ତୁେମ୍ଭ ନରହତ୍ୟା କରିବ
ନାହିଁ। 18 କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟଭଚିାର କରିବ ନାହିଁ। 19 କିଅବା ତୁେମ୍ଭ
େଚାରି କରିବ ନାହିଁ। 20 କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର
ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ ନାହିଁ। 21 କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର
ଭାଯର୍୍ୟାକୁ େଲାଭ କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଗହୃ, କି
ତାହାର େକ୍ଷତ୍ର, ତାହାର ଦାସ, କି ତାହାର ଦାସୀ, ତାହାର େଗାରୁ, କି
ତାହାର ଗଦ୍ଦର୍ଭ, କି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତବିାସୀର େକୗଣସ ିବସ୍ତୁକୁ େଲାଭ କରିବ
ନାହିଁ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ ପବର୍ତେର ଅଗି୍ନ ଓ େମଘ ଓ େଘାର ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତ ିଏହ ିସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର
କହେିଲ, “ଆଉ କିଛ ିକହେିଲ ନାହିଁ। ତହୁଁ େସ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଦୁଇଖଣ୍ଡ
ପ୍ରସ୍ତର ପଟାେର େଲଖି େମାେତ ସମପର୍ଣ କେଲ ।” 23 ମାତ୍ର ପବର୍ତ
ଅଗି୍ନେର ଜ୍ୱ ଳିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ରବ ଶୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାେନ, େମା’
ନକିଟକୁ ଆସଲି; 24 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ କହଲି, “େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣା ପ୍ରତାପ ଓ ମହମିା
ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣଅିଛୁ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଜି େଦଖିଅଛୁ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହତି କଥା
କହେିଲ ସୁଦ୍ଧା େସ ବଞ୍ଚପିାେର।” 25 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଏେବ କାହିଁକି
ମରିବା ? କାରଣ ଏହ ିମହା-ଅଗି୍ନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ; ଆେମ୍ଭମାେନ
େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଆଉ ଥେର ଶୁଣବିା,
େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ମରିଯିବା। 26 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଜୀବତି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କହବିାର ଶୁଣ ିବଞ୍ଚଅିଛୁ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର କିଏ ଏପରି େହାଇଅଛ ି? 27 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଯାହା କହେିବ, ତୁେମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାହା ଶୁଣ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହେିବ, େସସମସ୍ତ କଥା ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ; ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିପାଳନ କରିବା।
28 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ େମାେତ ଏହ ିକଥା କହଲି, “େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣ ିେମାେତ କହେିଲ, ଏହି
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସହ ିବାକ୍ୟର ରବ
ଶୁଣଅିଛୁ; େସମାେନ ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ତାହା ଭଲ କହଅିଛନି୍ତ। 29 ଆହା,
େଯପରି େସମାନଙ୍କର ଓ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ମଙ୍ଗଳ
ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସବର୍ଦା ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାକୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ
କରିବାକୁ େଯେବ େସମାନଙ୍କର ଏପରି ହୃଦୟ ହୁଅନ୍ତା ! 30 ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ
େସମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ େଫରି ଯାଅ।
31 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଠିଆ ହୁଅ, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାେଥର୍ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା, େସହ ିେଦଶେର େସମାେନ
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ବଧିି ଓ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ େସମାନଙୁ୍କ
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ଶିଖାଇବ ତାହାସବୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କହବିା। 32 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ କରିବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁର ଦକି୍ଷଣେର କି
ବାମେର େଫରିବ ନାହିଁ। 33 େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳ େହବ, ପୁଣ ିେଯଉଁ େଦଶ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକାର କରିବ, ତହିଁେର
େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୀଘର୍ ପରମାୟୁ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ େଯଉଁ ପଥେର ଚାଲବିାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିସମସ୍ତ ପଥେର ଚାଲ।

ମହାନ୍ ଆଜ୍ଞା

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର େହାଇ
ଯାଉଅଛ, େସହ ିେଦଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଳନାେଥର୍ ଏହସିବୁ
ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିି ଓ ଶାସନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ ସକଳ ବଧିି ଓ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆେଦଶ କେର, ତୁେମ୍ଭ
ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ପୁତ୍ରେପୗତ୍ରାଦକି୍ର େମ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଭୟ
କେଲ, ତୁମ୍ଭର ଦୀଘର୍ାୟୁ େହବ। 3 ଏେହତୁ େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ ଓ ତାହା
ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କର; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯରୂପ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ ,
ତଦନୁସାେର ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶେର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହବ ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅତଶିୟ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହବ। 4 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ। 5 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବ। 6 ପୁଣ ିଏହ ିେଯଉଁ ସକଳ କଥା ମୁଁ
ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହୃଦୟେର ରଖିବ।
7 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯତ୍ନପୂବର୍କ ତାହା ଶିଖାଇବ ଓ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଗହୃେର ବସବିା େବେଳ ଓ ତୁେମ୍ଭ ପଥେର ଚାଲବିା େବେଳ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ଶୟନ କରିବା େବେଳ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଉଠିବା େବେଳ, େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
େସ ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବ। 8 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣା
ହସ୍ତେର ତାହା ବାନି୍ଧବ ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟେର ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ
େହବ। 9 ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃଦ୍ୱ ାର ଚଉକାଠେର ଓ ବାହାର
ଦ୍ୱ ାରେର ତାହା େଲଖିବ।

ଅନାଜ୍ଞାବହତା ବରୁିଦ୍ଧେର େଚତାବନୀ

10 ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସହ ିେଦଶେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଉପସି୍ଥତ କରାଇଲା ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ଯାହା
ନମିର୍ାଣ କରି ନାହଁ, ଏପରି ବୃହତ ଓ ସୁନ୍ଦର ନଗର, 11 ଆଉ ଯାହା ତୁେମ୍ଭ
ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ନାହଁ, ଏପରି ସକଳ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଗହୃ ଓ ଯାହା
ତୁେମ୍ଭ େଖାଳିଲ ନାହିଁ, ଏପରି େଖାଦତି କୂପ, ଯାହା େରାପଣ କଲ ନାହିଁ,
ଏପରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଜୀତବୃକ୍ଷ ପାଇ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େଭାଗ କରି
ତୃପ୍ତ େହବ, 12 େସେତେବେଳ ସାବଧାନ, େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାସ୍ୟଗହୃରୂପ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପାେସାର
ନାହିଁ। 13 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ
ତାହାଙ୍କର େସବା କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରିବ।
14 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ
େଲାକଙ୍କ େଦବଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହବ ନାହିଁ; 15 େହେଲ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ ଓ େସ
ଭୂମଣ୍ଡଳରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବନିାଶ କରିେବ; କାରଣ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱେଗୗରବ ରକ୍ଷଣେର ଉେଦ୍ଯାଗୀ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ।
16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଃସାେର େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲ, େସପରି ତାହାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ।
17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆଦଷି୍ଟ
ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ବଧିି ଯତ୍ନପୂବର୍କ ପାଳନ
କରିବ। 18 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ନ୍ୟାୟ ଓ ଉତ୍ତମ, ତୁେମ୍ଭ
ତାହା କରିବ; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ,

19 େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ
କରିଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଉତ୍ତମ େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର
କରିବ। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ସକଳ
ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ଓ ବଧିି ଓ ଶାସନ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସସବୁର ଅଭପି୍ରାୟ କଅଣ
ଏହା ଭବଷି୍ୟତ କାଳେର ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନ ତୁମ୍ଭକୁ ପଚାରିେଲ, 21 ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ସନ୍ତାନକୁ କହବି, ଆେମ୍ଭମାେନ ମିସରେର ଫାେରାର ବନ୍ଧାଦାସ
ଥିଲୁ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସରରୁ ବାହାର
କରି ଆଣେିଲ; 22 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ମିସର ପ୍ରତ,ି
ଫାେରାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତ,ି ମହତ୍ ଓ େକ୍ଳଶଦାୟକ
ଚହି୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା େଦଖାଇେଲ। 23 ପୁଣ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ,
େସ େଦଶେର େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପହଞ୍ଚାଇ ତାହା େଦବା ନମିେନ୍ତ ମିସରରୁ
ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। 24 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦନି ତୁଲ୍ୟ େଯପରି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନତି୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଳନାେଥର୍ ଏହ ିସକଳ ବଧିି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କେଲ। 25 ଆଉ େଯେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହାଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହ ିସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବା,
େତେବ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଧାମିର୍କତା େହବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ େଗାଷ୍ଠୀ

ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହି
େଦଶେର େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରେବଶ କରାଇେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରୁ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟ

େଲାକମାନଙୁ୍କ, ହତି୍ତୀୟ, ଗିଗର୍ାଶୀୟ, ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ପରିଷୀୟ,
ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ମହାନ୍ ଓ ବଳବାନ ଏହ ିସାତ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ
ଦୂର କରିେବ; 2 ପୁଣ ିେଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିେବ ଓ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ
କରିବ; େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବ;
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି େକୗଣସ ିନୟିମ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। 3 ଅଥବା ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ବବିାହ-ସମ୍ୱନ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ପୁତ୍ରକୁ ଆପଣା କନ୍ୟା େଦବ
ନାହିଁ, ଅବା ଆପଣା ପୁତ୍ର ନମିେନ୍ତ ତାହାର କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ।
4 କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭ ଅନୁସରଣରୁ େଫରାଇବ, ତହିଁେର
େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରିେବ ତାହା େହେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ ଓ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଶୀଘ୍ର ବନିାଶ
କରିେବ। 5 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦସିକଳ ଭଗ୍ନ କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କ
ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ ଓ ଆେଶରାର ମୂତ୍ତିର୍ସକଳ ହାଣ ିପକାଇବ, ପୁଣି
େସମାନଙ୍କ େଖାଦତି ପ୍ରତମିାସକଳ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। 6 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକ ଅଟ; ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ
େଗାଷ୍ଠୀରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣାର ସଞ୍ଚତି ଧନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ। 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଥିଲ େବାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େସ୍ନହ
ରଖିେଲ ନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଥିଲ। 8 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରିବାରୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର
େସ େଯଉଁ ଶପଥ କରିଥିେଲ, ତାହା ପ୍ରତପିାଳନ କରିବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ େହବାରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛନି୍ତ ଓ
ଦାସ୍ୟଗହୃରୁ, ମିସରର ରାଜା ଫାେରାର ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ
କରିଅଛନି୍ତ। 9 ଏେହତୁ ଜାଣ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, େକବଳ
େସ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ; େସ ବଶି୍ୱସନୀୟ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ; େଯଉଁମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ପକ୍ଷେର େସ ସହସ୍ର ପିଢ଼ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନୟିମ ଓ ଦୟା ରକ୍ଷା କରନି୍ତ। 10 ପୁଣି
େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପରିେଶାଧ କରନି୍ତ; େଯ ତାହାଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର,
େସ ତାହା ପ୍ରତ ିବଳିମ୍ୱ କରିେବ ନାହିଁ, େସ ତାହାର ସମ୍ମୁଖେର ପରିେଶାଧ
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କରିେବ। 11 ଏ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା, ବଧିି ଓ
ଶାସନ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତାହା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ।

ଆଜ୍ଞାବହତାର ଆଶୀବର୍ାଦ

12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସକଳ ଶାସନ ଶୁଣ,ି ମାନ ିଓ ପାଳନ କରିବାରୁ
ଏପରି େହବ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ନକିଟେର େଯଉଁ ନୟିମ ଓ ଦୟା ବଷିୟେର ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , େସ ତାହା
ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ରକ୍ଷା କରିେବ। 13 ପୁଣ ିେସ ତୁମ୍ଭକୁ େସ୍ନହ କରିେବ, ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ କରିେବ; ମଧ୍ୟ େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସହ ିେଦଶେର େସ ତୁମ୍ଭ ଗଭର୍ଫଳ, ତୁମ୍ଭ ଭୂମିଫଳ, ତୁମ୍ଭ ଶସ୍ୟ, ତୁମ୍ଭ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, ତୁମ୍ଭ େତୖଳ, ତୁମ୍ଭ େଗାରୁମାନଙ୍କ ବତ୍ସ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଲର ଶାବକ,
ଏହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ। 14 ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଇବ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ କିଅବା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟେର େକହ ିନଃିସନ୍ତାନ େହେବ ନାହିଁ। 15 ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସମସ୍ତ େରାଗ ଦୂର କରିେବ; ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ସବୁ
ମିସ୍ରୀୟ ମନ୍ଦ-ବ୍ୟାଧି ଜାଣଅିଛ, ତାହା େସ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇେବ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ତାହା
ବତ୍ତର୍ାଇେବ। 16 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େଯଉଁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିେବ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ; ତୁମ୍ଭର
ଚକ୍ଷୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣକୁ
େସବା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ େହବ।
17 େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହବି, ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ; ଆେମ୍ଭ କିପରି େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାରଚୁ୍ୟତ
କରି ପାରିବା ? ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଫାେରା ଓ ସମସ୍ତ ମିସର ପ୍ରତ ିେଯଉଁ
େଯଉଁ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ; 19 ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଆଖିେର େଯଉଁ ମହା ମହା ପରଖ
େଦଖିଅଛ, େଯଉଁ େଯଉଁ ଚହି୍ନ, ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟା, ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ହସ୍ତ ଓ ବସି୍ତାରିତ
ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛନି୍ତ ,
ତାହାସବୁ ଉତ୍ତମ ରୂେପ ସ୍ମରଣ କରିବ। ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଭୟ
କରୁଅଛ, େସସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େସହପିରି
କରିେବ। 20 ଆହୁରି େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ ଓ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ଲୁଚାଇ ରଖିେବ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ବନିଷ୍ଟ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବରୁିଡ଼ି ପଠାଇେବ।
21 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୟଯୁକ୍ତ େହବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ, େସ ମହାନ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କାଢ଼ ିେଦେବ; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏକାେବେଳ
ବନିାଶ କରିବ ନାହିଁ, କେଲ ବନ ପଶୁମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର ବଢ଼ି
ଉଠିେବ। 23 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଆଗେର େସମାନଙୁ୍କ
ସମପର୍ଣ କରିେବ ଓ େସମାେନ ବନିଷ୍ଟ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
ମହାବ୍ୟାକୁଳତାେର ବ୍ୟାକୁଳ କରିେବ। 24 ଆଉ େସ େସମାନଙ୍କ
ରାଜାଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ତଳୁ େସମାନଙ୍କ ନାମ େଲାପ କରିବ; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ବନିାଶ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକହ ିତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବାକୁ ସମଥର୍ େହବ
ନାହିଁ। 25 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣର େଖାଦତି ପ୍ରତମିାସକଳ
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ; ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଫାନ୍ଦେର ନ ପଡ଼ବି, ଏଥିପାଇଁ
େସହସିବୁେର ଥିବା ରୂପା କି ସୁନା ପ୍ରତ ିେଲାଭ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା
ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣତି ବସ୍ତୁ; 26 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େସହ ିଘୃଣତି ବସ୍ତୁ ଆପଣା
ଗହୃକୁ ଆଣବି ନାହିଁ, ଆଣେିଲ ତାହା ତୁଲ୍ୟ ବଜିର୍ତ େହବ; ତୁେମ୍ଭ ତାହା
ଅତଶିୟ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅତଶିୟ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କରିବ; େଯେହତୁ ତାହା
ବଜର୍ନୀୟ ବସ୍ତୁ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର

ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତାହାସବୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନାେଯାଗ କରି ପାଳନ କରିବ, ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି ଓ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହବ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ

େଦଶ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସହ ିେଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ। 2 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ, ଏ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା
େନବା ପାଇଁ, ତୁମ୍ଭର ମାନସ ଜାଣବିା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିଚାଳିଶ ବଷର୍ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁ ସକଳ ପଥେର ଗମନ କରାଇଅଛନି୍ତ , ତାହା ସ୍ମରଣ କର। 3 ଆଉ
ମନୁଷ୍ୟ େଯ େକବଳ ରୁଟେିର ବେଞ୍ଚ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା
ଯାହା ନଗିର୍ତ ହୁଏ, ତହିଁେର ହିଁ ବେଞ୍ଚ, ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର, କ୍ଷୁଧିତ କରି ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ
ମାନ୍ନ ା େଦଇ ପ୍ରତପିାଳନ କରିଅଛନି୍ତ। 4 ଏହ ିଚାଳିଶ ବଷର୍ସାରା ତୁମ୍ଭ
ଶରୀରେର ବସ୍ତ୍ର ଜୀଣ୍ଣର୍ େହଲା ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଫୁଲଲିା ନାହିଁ।
5 ପୁଣ ିମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କେର, ତଦ୍ରୂ ପ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସନ କରନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମନେର
ବେିବଚନା କରିବ। 6 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପଥେର ଗମନ କରିବ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ।
7 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ େଦଶକୁ େନଇ
ଯାଉଅଛନି୍ତ; ତାହା ସମସ୍ଥଳୀ ଓ ପବର୍ତେର ପ୍ରବାହତି େସ୍ରାତ ଓ ନଝିର୍ର ଓ
ଜଳାଶୟର େଦଶ; 8 େସହ ିେଦଶ ଗହମ, ଯବ, ଦ୍ର ାକ୍ଷା, ଡମିି୍ୱରି ଓ ଡାଳିମ୍ୱ
ବୃକ୍ଷମୟ େସହ ିେଦଶ ଜୀତ େତୖଳ ଓ ମଧୁମୟ; 9 େସହ ିେଦଶେର ତୁେମ୍ଭ
ଅଭାବ ବନିା ଆହାର େଭାଜନ କରିବ, େସଠାେର ତୁମ୍ଭର େକୗଣସି
ବଷିୟର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ; େସହ ିେଦଶର ପଥର ଲୁହା ଓ ତୁେମ୍ଭ ତହିଁର
ପବର୍ତରୁ ପିତ୍ତଳ େଖାଳି ପାରିବ। 10 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଭାଜନ କରି ତୃପ୍ତ
େହବ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଉତ୍ତମ େଦଶ
େଦଇଅଛନି୍ତ , ତହିଁ ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ। 11 ସାବଧାନ, ମୁଁ
ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା, ବଧିି ଓ ଶାସନ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ,ି ତାହା
ପାଳନ ନ କରି େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାେସାରି
ନ ଯାଅ। 12 େନାହେିଲ ତୁେମ୍ଭ େଭାଜନ କରି ତୃପ୍ତ େହେଲ ଓ ଉତ୍ତମ ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁେର ବାସ କେଲ, 13 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର େଗାେମଷାଦ ିପଲ ବୃଦି୍ଧ
ପାଇେଲ, ତୁମ୍ଭର ରୂପା ଓ ସୁନା ପ୍ରଚୁର େହେଲ ଓ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛ,ି
ତାହାସବୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ, 14 ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅହଙ୍କାରୀ େହବ, ପୁଣି
େଯ ମିସର େଦଶରୁ, ଦାସ୍ୟଗହୃରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, 15 େଯ
ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା
େନବାକୁ ଜ୍ୱ ାଳାଦାୟୀ ସପର୍ ଓ ବଚି୍ଛା, ପୁଣ ିନଜିର୍ଳ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଥିବା ଏହି
ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ଓ ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର େଦଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଗମନ କରାଇେଲ; େଯ ତୁମ୍ଭ
ନମିେନ୍ତ ଚକ୍ମକି-ପ୍ରସ୍ତରମୟ େଶୖଳରୁ ଜଳ ବାହାର କେଲ; 16 େଯ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ମାନ୍ନ ା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାନ୍ତରେର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତପିାଳନ
କେଲ, ଏପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ପାେସାରି ଯିବ।
17 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହବି, ଆମ୍ଭର ପରାକ୍ରମ ଓ
ବାହୁବଳ ଏହସିବୁ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଲାଭ କରିଅଛ।ି 18 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବ, କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଆପଣାର େଯଉଁ ନୟିମ ବଷିୟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, ତାହା
େସ ଆଜି ଦନି ପରି ସି୍ଥର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ପାଇବାର ସାମଥର୍୍ୟ
େଦେଲ। 19 ଆଉ େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ପାେସାରିବ, ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହାଇ େସମାନଙ୍କ େସବା
କରିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆଜି ଏହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତିାନ୍ତ ବନିଷ୍ଟ େହବ।
20 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବନିାଶ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହବ; କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବେର ଅବଧାନ ନ କେଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହା ଘଟବି।
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େଲାକମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା

େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଓ
ବଳବାନ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ, ଆଉ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ବୃହତ
ଓ ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ ନଗରମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି

ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ; 2 େସହ ିେଲାକମାେନ ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନ, ବଳବାନ ଓ ଲମ୍ୱା, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜାଣୁଅଛ, ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଏହା କୁହାଯିବାର ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛ େଯ, ଅନାକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର କିଏ ଛଡି଼ା େହାଇପାେର ? 3 ଏଣୁ ଆଜି ଜ୍ଞାତ ହୁଅ େଯ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହାଇ ତୁମ୍ଭ
ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରୁଅଛନି୍ତ; େସ େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିେବ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ନତ କରିେବ; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ବନିାଶ
କରିବ। 4 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ି
େଦଲା ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହବି ନାହିଁ େଯ, ଆମ୍ଭ
ଧାମିର୍କତା ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହ ିେଦଶ ଅଧିକାର କରଣାେଥର୍
ଆଣଅିଛନି୍ତ; େଯେହତୁ େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେବ। 5 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଧାମିର୍କତା ଅବା ହୃଦୟର ସରଳତା ସକାଶୁ େସମାନଙ୍କ େଦଶ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତାହା ନୁେହଁ ମାତ୍ର େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ, ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଓ
ଯାକୁବଙୁ୍କ ଶପଥପୂବର୍କ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହଥିିେଲ, ତାହା ସଫଳ କରିବା
ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେବ।
6 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଧାମିର୍କତା ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଏହ ିଉତ୍ତମ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ େଦଉ ନାହାନି୍ତ , ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ
େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ େଲାକ। 7 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କିପରି କ୍ରୁଦ୍ଧ କରାଇଅଛ, ତାହା ସ୍ମରଣ
କର, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାେସାର ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହବା
ଦନିଠାରୁ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବେିଦ୍ର ାହାଚାରୀ େହାଇଅଛ। 8 ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ େହାେରବେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
କ୍ରୁଦ୍ଧ କରାଇଲ, ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହେଲ। 9 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତରଦ୍ୱୟ, ଅଥର୍ାତ୍,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ନୟିମର ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଗ୍ରହଣ
କରିବା ପାଇଁ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଗଲ,ି େସେତେବେଳ ମୁଁ ପବର୍ତେର ଚାଳିଶ
ଦନି ଓ ଚାଳିଶ ରାତି୍ର ରହଲି;ି ମୁଁ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କିଅବା ଜଳ ପାନ କଲି
ନାହିଁ, 10 େସସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗଳି ଲଖିିତ
େସହ ିଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ େଦେଲ; ପୁଣ ିପବର୍ତେର ସମାଜ-ଦନିେର ଅଗି୍ନ
ମଧ୍ୟରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଯାହା କହଥିିେଲ, େସହ ିସକଳ ବାକ୍ୟ
ପ୍ରମାେଣ ତହିଁେର େଲଖା ଯାଇଥିଲା। 11 ଆଉ ଚାଳିଶ ଦନି ଓ ଚାଳିଶ
ରାତି୍ରର େଶଷେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ, ଅଥର୍ାତ୍, ନୟିମର
ଫଳକ େମାେତ େଦେଲ। 12 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଉଠ, ଏ
ସ୍ଥାନରୁ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମିସରରୁ ବାହାର
କରି ଆଣଅିଛ, ତୁମ୍ଭର େସହ ିେଲାକମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ପଥ ବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା େଦଲୁ, ତହିଁରୁ େସମାେନ
ଶୀଘ୍ର ବମିୁଖ େହାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଛାଞ୍ଚେର
ଢ଼ଳା ଏକ ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ।”

ସୁବଣ୍ଣର୍ ବାଛୁରି

13 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
େଦଖିଅଛ,ି ଆଉ େଦଖ, ଏମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ େଲାକ ଅଟନି୍ତ।”
14 ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଦଅି, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ଓ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳୁ େସମାନଙ୍କ ନାମ େଲାପ କରିବା; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଓ ଏକ ମହାନ୍ େଗାଷ୍ଠୀ
ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା। 15 ତହିଁେର ମୁଁ େଫରି ପବର୍ତ ତଳକୁ ଆସଲି,ି ଆଉ ପବର୍ତ
ଅଗି୍ନେର ଜ୍ୱ ଳୁଥିଲା; ଆଉ ନୟିମର େସହ ିଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ େମାହର
ଦୁଇ ହସ୍ତେର ଥିଲା। 16 ତହୁଁ ମୁଁ ଅନାଇଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ପାପ କରିଥିଲ;

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ଏକ ବାଛୁରି ନମିର୍ାଣ
କରିଥିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ପଥ ବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୀଘ୍ର ତହିଁରୁ ବମିୁଖ େହାଇଥିଲ। 17 ଏଥିେର ମୁଁ େସହ ିଦୁଇ
ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଧରି ଆପଣା ଦୁଇ ହସ୍ତରୁ ଫିଙି୍ଗ େଦଲ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ତାହା ଭାଙି୍ଗଲ।ି 18 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ
କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଦୁଷ୍କମର୍ କରି େଯଉଁ ପାପ କରିଥିଲ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିସମସ୍ତ ପାପ ସକାଶୁ ମୁଁ ପୂବର୍ ଥର ପରି ଚାଳିଶ ଦନି
ଓ ଚାଳିଶ ରାତି୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ ିରହଲି;ି ମୁଁ ଅନ୍ନ
େଭାଜନ କି ଜଳ ପାନ କଲ ିନାହିଁ। 19 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ େକ୍ର ାଧ କେଲ, େସହି
େକାପ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଆଗେର ମୁଁ ଭୀତ େହଲ।ି ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଥର
ମଧ୍ୟ େମା’ ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ। 20 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେରାଣଙୁ୍କ ବନିାଶ
କରିବା ପାଇଁ ଅତଶିୟ େକାପ କେଲ; ମୁଁ େସସମୟେର ମଧ୍ୟ ହାେରାଣଙ୍କ
ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି 21 ପୁଣ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱରୂପ, ଅଥର୍ାତ୍, େସହି
େଯଉଁ ବାଛୁରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ନମିର୍ାଣ କରିଥିଲ, ତାହା େନଇ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କଲ ିଓ ତାହା ଧୂଳି ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େପଷି ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲ;ି ତହୁଁ ମୁଁ
ତହିଁର ଧୂଳି ପବର୍ତ ନଗିର୍ତ ଜଳେସ୍ରାତେର ନେିକ୍ଷପ କଲ।ି 22 ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତବୀେୟରାେର, ମଃସାେର ଓ କିେବ୍ର ାତ୍-ହତ୍ତାବାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
କ୍ରୁଦ୍ଧ କରାଇଲ। 23 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ସମୟେର କାେଦଶ-
ବେଣ୍ଣର୍ୟଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଠି ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କର;
େସସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର
ବେିଦ୍ର ାହାଚାରୀ େହଲ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ, କିଅବା
ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣଲି ନାହିଁ।” 24 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାଣବିା ଦନିଠାରୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହାଚାରୀ େହାଇ ଆସଅିଛ। 25 ଏହରୂିେପ
େମାହର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ବିାର ଚାଳିଶ ଦନି ଓ ଚାଳିଶ ରାତି୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ପୂବର୍ଥର ପରି ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ ିରହଲି;ି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାକୁ କହଥିିେଲ। 26 ପୁଣ ିମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଲି,ି “େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
େଲାକଙୁ୍କ ଓ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ବନିାଶ କର ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ମହମିାେର େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବଳବାନ ହସ୍ତ
ଦ୍ୱ ାରା ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛ। 27 ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ
ଯାକୁବ, ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦାସମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର; ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ଅବାଧ୍ୟତା ପ୍ରତ,ି କି େସମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରତ,ି କିଅବା େସମାନଙ୍କ ପାପ ପ୍ରତି
ଦୃଷି୍ଟ କର ନାହିଁ। 28 େକଜାଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁଠାରୁ ବାହାର
କରି ଆଣଅିଛ, େସହ ିେଦଶର େଲାେକ କହେିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙୁ୍କ
େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, େସଠାକୁ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ ଯାଇ
ନ ପାରିବାରୁ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବାରୁ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ବଧ କରିବା
ପାଇଁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛନି୍ତ। 29 ତଥାପି େସମାେନ ତ ତୁମ୍ଭର େଲାକ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ମହାଶକି୍ତ ଓ ବସି୍ତାରିତ
ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା ବାହାର କରି ଆଣଅିଛ।

ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ

େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଥମ
ପରି ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ େଖାଳି ପବର୍ତ ଉପେର ଆମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ଆସ, ପୁଣ ିଆପଣା ପାଇଁ କାଷ୍ଠର ଏକ ସନୁି୍ଦକ

ନମିର୍ାଣ କର।” 2 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଭାଙି୍ଗଲ,
ତହିଁେର େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଏହ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକେର
େଲଖିବା, ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ତାହା ଏହ ିସନୁି୍ଦକେର ରଖିବ। 3 ତହୁଁ ମୁଁ ଶିଟୀମ୍
କାଷ୍ଠେର ଏକ ସନୁି୍ଦକ ନମିର୍ାଣ କଲ ିଓ ପ୍ରଥମ ପରି ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ
େଖାଳିଲ,ି ଆଉ େସହ ିଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ହସ୍ତେର େନଇ ପବର୍ତ ଉପରକୁ
ଗଲ।ି 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପବର୍ତେର ସମାଜ-ଦନିେର ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ
େଯଉଁ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, େସ ତାହା ପ୍ରଥମ େଲଖାନୁସାେର
େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଫଳକେର େଲଖିେଲ; ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା େମାେତ େଦେଲ।
5 ଏଉତ୍ତାେର ମୁଁ ମୁଖ େଫରାଇ ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇଲ ିଓ େମାହର ନମିିର୍ତ
ସନୁି୍ଦକେର େସହ ିଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ରଖିଲ;ି ଆଉ େମା’ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତାହା େସହ ିସ୍ଥାନେର ରହଅିଛ।ି 6 (ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ
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ସନ୍ତାନଗଣ େବେରାତ୍-ବେନୟା-କନଠାରୁ େମାେଷେରାତକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ,
େସ ସ୍ଥାନେର ହାେରାଣ ମେଲ ଓ େସହ ିସ୍ଥାନେର େସ କବର ପାଇେଲ;
ପୁଣ ିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ତାଙ୍କ ପଦେର ଯାଜକ କମର୍ କଲା।
7 େସଠାରୁ େସମାେନ ଗେୁଦ୍ଗାଦାକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ ଓ ଗେୁଦ୍ଗାଦାରୁ
ଜଳେସ୍ରାତମୟ େଦଶ ଯଟ୍ବାଥାକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 8 େସହ ିସମୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ବହବିା ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କମର୍ ପାଇଁ
ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଠିଆ େହବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମେର ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ କରିଅଛନି୍ତ। 9 ଏନମିେନ୍ତ
େଲବୀର ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିଅଂଶ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାହାର ଅଧିକାର ଅଟନି୍ତ)। 10 ପ୍ରଥମ ଥର ପରି ମୁଁ ଚାଳିଶ
ଦନି ଓ ଚାଳିଶ ରାତି୍ର ପବର୍ତେର ରହଲି;ି ପୁଣ ିେସହ ିଥର ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମା’ ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ
େହେଲ ନାହିଁ, 11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ଉଠ, ଯାତ୍ରା
ନମିେନ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୁଅ; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
େଦଶ େଦବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ
କରିଅଛୁ, େସମାେନ େସହ ିେଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର
କରିେବ।

ହୃଦୟର ସୁନ୍ନ ତକିରଣ

12 ଏେବ େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାର,
ତାହାଙ୍କ ସକଳ ପଥେର ଗମନ କରିବାର ଓ ତାହାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବାର,
ପୁଣ ିଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରିବାର, 13 ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
ହତି ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦଉଅଛ,ି େସସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବାର, ଏସବୁ ଛଡ଼ା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆଉ କଅଣ ଚାହାନି୍ତ ? 14 େଦଖ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ
ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱଗର୍, ପୁଣ ିପୃଥିବୀ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେଟ। 15 େକବଳ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ୍ନହ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନ୍ତାଷ ଥିବାରୁ
େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର େସମାନଙ୍କ ବଂଶ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜି
ଦନି ପରି େସ ସବର୍େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ମେନାନୀତ କେଲ।
16 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟର ଅଗ୍ରଚମର୍ ସୁନ୍ନ ତ କର,
ଆଉ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହୁଅ ନାହିଁ। 17 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, େସ
େଦବଗଣର େଦବ, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ମହାନ୍, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଓ ଭୟଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ , େସ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରନି୍ତ ନାହିଁ, କିଅବା ଲାଞ୍ଚ
ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 18 େସ ପିତୃହୀନ, ବଧିବାର ବଚିାର ନଷି୍ପତି୍ତ କରନି୍ତ
ଓ ବେିଦଶୀକୁ ଅନ୍ନ  ଓ ବସ୍ତ୍ର େଦଇ େପ୍ରମ କରନି୍ତ। 19 ଏଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶୀକୁ େପ୍ରମ କର, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସର େଦଶେର
ବେିଦଶୀ ଥିଲ। 20 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ;
ତାହାଙ୍କର ତୁେମ୍ଭ େସବା କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭ ଆସକ୍ତ େହବ,
ପୁଣ ିତାହାଙ୍କ ନାମେର ତୁେମ୍ଭ ଶପଥ କରିବ। 21 େସ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସାର
େଯାଗ୍ୟ, ପୁଣ ିେସ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ , ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଯାହା
େଦଖିଅଛ,ି େସହସିବୁ ମହତ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର କମର୍ େସ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
କରିଅଛନି୍ତ। 22 ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ସତୁରି ପ୍ରାଣୀ ସହତି ମିସରକୁ
ଯାଇଥିେଲ; ମାତ୍ର ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳର
ତାରାଗଣ ପରି ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କରିଅଛନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େପ୍ରମ ଓ େସବା

ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ସବୁେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େପ୍ରମ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ବଧିି ଓ ଶାସନ ଓ
ଆଜ୍ଞାସକଳ ପାଳନ କରିବ। 2 ପୁଣ ିଆଜିଠାରୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ

କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାଳକମାନଙୁ୍କ କହୁ ନାହିଁ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କୃତ ଶାସି୍ତ ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ମହମିା,
ତାହାଙ୍କ ବଳବାନ ହସ୍ତ ଓ ବସି୍ତାରିତ ବାହୁ, 3 ପୁଣ ିତାହାଙ୍କ ଚହି୍ନସକଳ,
ମିସର ମଧ୍ୟେର ମିସରର ରାଜା ଫାେରାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ େଦଶ
ପ୍ରତ ିକୃତ ତାହାଙ୍କର କମର୍; 4 ପୁଣ ିମିସ୍ରୀୟ େସୖନ୍ୟ, େସମାନଙ୍କ ଅଶ୍ୱ ଓ

େସମାନଙ୍କ ରଥ ପ୍ରତ ିଯାହା େସ କେଲ; େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇବା
େବେଳ େସ େଯଉଁ ପ୍ରକାେର ସୂଫ ସାଗରର ଜଳ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ବୁହାଇେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯରୂେପ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜିଯାଏ ନଷ୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ;
5 ପୁଣ ିଏହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ପ୍ରାନ୍ତରେର େସ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛନି୍ତ; 6 ଆଉ ରୁେବନ୍ର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାବ୍ର ସନ୍ତାନ ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ୍ ପ୍ରତ ିଯାହା େସ କରିଅଛନି୍ତ;
ପୃଥିବୀ େଯରୂେପ ଆପଣା ମୁଖ ବସି୍ତାର କରି ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
େସମାନଙୁ୍କ, େସମାନଙ୍କ ପରିଜନବଗର୍ଙୁ୍କ, େସମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁ ଓ େସମାନଙ୍କ
ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ଏହ ିସମସ୍ତ େସମାେନ େଦଖି
ନାହାନି୍ତ ; 7 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ସକଳ ମହାକମର୍
େଦଖିଅଛ।ି 8 ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା
େଦଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ; ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳବାନ େହବ, ପୁଣ ିେଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର
େହାଇ ଯାଉଅଛ, ତହିଁେର ପ୍ରେବଶ କରି ଅଧିକାର କରିବ; 9 ଆଉ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ
େଦଶେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦନି ବଢ଼ାଇ ପାରିବ।
10 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସଲି, େସଠାେର
ବୀଜ ବୁଣ ିଶାକ-ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ ପାଦ ଦ୍ୱ ାରା ଜଳ େସଚନ କରୁଥିଲ; ମାତ୍ର
େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତାହା େସପରି ନୁେହଁ।
11 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ,
ତାହା ପବର୍ତ ଓ ସମସ୍ଥଳୀମୟ େଦଶ, ପୁଣ ିତାହା ଆକାଶରୁ ବୃଷି୍ଟଜଳ ପାନ
କେର; 12 େସହ ିେଦଶ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ମେନାେଯାଗ କରନି୍ତ; ବଷର୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ବଷର୍ର େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ ତହିଁ ଉପେର ସବର୍ଦା ଥାଏ। 13 ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙୁ୍କ େସବା
କରିବାକୁ ଆଜି ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛୁ, ତାହା ଯଦ ିଯତ୍ନପୂବର୍କ
ଶୁଣବି; 14 େତେବ ଆେମ୍ଭ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ବୃଷି୍ଟ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଆଦ୍ୟବୃଷି୍ଟ ଓ େଶଷବୃଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଶସ୍ୟ, ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଆପଣା େତୖଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରିବ।
15 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପଶୁଗଣ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରେର ତୃଣ େଦବା, ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ େଭାଜନ କରି ତୃପ୍ତ େହବ। 16 ଆପଣା ଆପଣା ବଷିୟେର
ସାବଧାନ ହୁଅ, େନାହେିଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭ୍ର ାନ୍ତ େହବ, ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବମିୁଖ େହାଇ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କର େସବା କରିବ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ; 17 ତାହା କେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ, ପୁଣ ିେସ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ କେଲ ବୃଷି୍ଟ େହବ ନାହିଁ ଓ
ଭୂମି ନଜି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
ଉତ୍ତମ େଦଶ େଦଉଅଛନି୍ତ , ତହିଁରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।
18 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ଏହ ିସକଳ ବାକ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା
ହୃଦୟେର ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣେର ରଖିବ; ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଚହି୍ନ
ସ୍ୱରୂେପ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତେର ତାହା ବାନି୍ଧବ ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟେର ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ େହବ। 19 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃେର
ବସବିା େବେଳ ଓ ତୁେମ୍ଭ ପଥେର ଚାଲବିା େବେଳ, ତୁେମ୍ଭ େଶାଇବା
େବେଳ ଓ ଉଠିବା େବେଳ ଏହସିବୁ ବଷିୟେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ଆପଣା
ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବ। 20 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃ ଦ୍ୱ ାରର
ଚଉକାଠେର ଓ ଆପଣା ବାହାର ଦ୍ୱ ାରେର ତାହା େଲଖି ରଖିବ।
21 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ
ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସି୍ଥତ ିକାଳ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣର ଅବସି୍ଥତ ିକାଳ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଉପେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଅବସି୍ଥତି
କାଳ ତୁଲ୍ୟ େହବ। 22 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ
କରିବାକୁ, ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଥେର ଚାଲବିାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାେର ଦୃଢ଼ ରୂେପ
ଆସକ୍ତ େହବାକୁ ଏହ ିେଯଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାଳନ କରିବାକୁ
େଦଉଅଛ,ି ତାହାସବୁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଯତ୍ନପୂବର୍କ ମାନ୍ୟ କରିବ;
23 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏହସିବୁ େଗାଷ୍ଠୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେବ; ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ
ପ୍ରବଳ ଓ ବଳବାନ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରିବ। 24 େଯଉଁ
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େଯଉଁଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ତଳିପା ପଡ଼ବି, େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େହବ; ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ଲବିାେନାନଠାରୁ ନଦୀ, ଅଥର୍ାତ୍, ଫରାତ୍ ନଦୀଠାରୁ
ପଶି୍ଚମ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୀମା େହବ। 25 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଛଡି଼ା େହବାକୁ ସମଥର୍ େହବ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଶେର ପାଦ ପକାଇବ, େସହ ିସମସ୍ତ
େଦଶେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟକ ଆଶଙ୍କା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟ ଉପସି୍ଥତ
କରାଇେବ। 26 େଦଖ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ
ଅଭଶିାପ ରଖୁଅଛ।ି 27 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଉଅଛ,ି ତାହାସବୁ ଯଦ ିଶୁଣବି,
େତେବ ଆଶୀବର୍ାଦ। 28 ମାତ୍ର ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଆଜ୍ଞା ନ ଶୁଣବି ଓ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ପଥ ବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା
କରୁଅଛ,ି ତହିଁରୁ ବାହୁଡ଼ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରିବ, େତେବ ଅଭଶିାପ। 29 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ
ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହ ିେଦଶେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
େଯଉଁ ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେବଶ କରାଇେବ, େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭ
ଗରିଷୀମ ପବର୍ତେର େସହ ିଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ଏବଲ ପବର୍ତେର େସହି
ଅଭଶିାପ ରଖିବ। 30 େସହ ିଦୁଇ ପବର୍ତ କି ଯଦ୍ଦର୍ନର େସପାରି ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ
ପଥ ପ୍ରାନ୍ତେର ଗିଲ୍ଗଲ୍ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଦା ନବିାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର
େମାରିର ଅେଲାନ େତାଟା ନକିଟେର ନାହିଁ ? 31 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଉଅଛନି୍ତ , ତହିଁେର
ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର
େହାଇଯିବ, ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଅଧିକାର କରିବ ଓ ତହିଁେର ବାସ
କରିବ। 32 ଏନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଯଉଁ େଯଉଁ ବଧିି
ଓ ଶାସନ ରଖିଲ,ି େସସବୁ ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ ଉପାସନା ସ୍ଥଳ

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ
େଦଶ ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିେଦଶେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିପୃଥିବୀେର ଜୀବତି ଥିବା ସମସ୍ତ ଦନି

େଯଉଁ ସକଳ ବଧିି ଓ ଶାସନ ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା
ଏହ।ି 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର
କରିବ, େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତଗଣ ଉପେର, ଉପ-ପବର୍ତସମୂହ ଉପେର ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସେତଜ ବୃକ୍ଷ ତେଳ, େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଆପଣା ଆପଣା
େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପୂଜା କେଲ, େସହ ିସକଳ ସ୍ଥାନ ନଶି୍ଚୟ ବନିଷ୍ଟ କରିବ।
3 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦସିକଳ ଭଗ୍ନ କରିବ, େସମାନଙ୍କ
ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ ଓ ଆେଶରାର ମୂତ୍ତିର୍ସକଳ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କରିବ; ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ େଖାଦତି େଦବ ପ୍ରତମିାମାନଙୁ୍କ ହାଣି
ପକାଇବ; ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ େସମାନଙ୍କ ନାମ େଲାପ
କରିବ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସରୂପ
କରିବ ନାହିଁ। 5 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ
ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ
କରିେବ, ତାହାଙ୍କ େସହ ିନବିାସ ସ୍ଥାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ ଓ
େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ତୁେମ୍ଭ ଯିବ; 6 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆପଣା
ଆପଣା େହାମ େନୖେବଦ୍ୟ, ଆପଣା ଆପଣା ବଳିଦାନ, ଆପଣା ଆପଣା
ଦଶମାଂଶ, ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର, ଆପଣା
ଆପଣା ମାନତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆପଣା ଆପଣା େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ଆପଣା
ଆପଣା େଗାେମଷଦ ିପଲର ପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଣବି; 7 ପୁଣ ିେସହି
ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
େଭାଜନ କରିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ େଯଉଁ ବଷିୟେର
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଅଛନି୍ତ , ଏପରି େଯେକୗଣସ ିବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ହାତ େଦବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ କରିବ।
8 ଯାହାର ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ, ଏପରି କାଯର୍୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନେର କରୁଅଛୁ, େସହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ କରିବ ନାହିଁ।
9 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ବଶି୍ରାମ ଓ
ଅଧିକାର େଦେବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ନାହଁ।
10 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର

କରାଇେବ, େସଠାକୁ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇଯିବ
ଓ ତହିଁେର ବାସ କରିବ, ଆଉ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ଶତ୍ରୁଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ େଦେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ
ନଭିର୍ୟେର ବାସ କରିବ; 11 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ବାସ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ
କରିେବ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆପଣା
ଆପଣା େହାମ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଳିଦାନ, ଆପଣା ଆପଣା
ଦଶମାଂଶ, ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମନାସବିାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ ମେନାନୀତ ମାନତ ଆଣବି।
12 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାସଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାସୀଗଣ, ପୁଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନଗରଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ େଲବୀୟ େଲାକର େକୗଣସ ିଅଂଶ କି ଅଧିକାର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିବା ସକାଶୁ େସ ଏବଂ ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆନନ୍ଦ କରିବ। 13 ଆପଣା
ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ, େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ତୁେମ୍ଭ େଦଖିବ, େଯପରି
େସସବୁ ସ୍ଥାନେର ଆପଣା େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ ନ କର। 14 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା େହାମବଳିଦାନାଦ ିଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଯାହା
ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସଠାେର କରିବ। 15 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପ୍ରାଣର ବାଞ୍ଛାମେତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦ
ଅନୁସାେର ଆପଣାର ସମସ୍ତ ନଗରଦ୍ୱ ାର ଭତିେର ପଶୁ ବଧ କରି ମାଂସ
େଭାଜନ କରି ପାରିବ; ଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚ ିେଲାକ, କୃଷ୍ଣସାର ଓ ହରିଣର
ମାଂସ ତୁଲ୍ୟ ତାହା େଭାଜନ କରି ପାରିେବ। 16 େକବଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ତ
େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ଜଳ ତୁଲ୍ୟ ତାହା ଭୂମିେର ଢ଼ାଳି େଦବ।
17 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶସ୍ୟର କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର କି େତୖଳର ଦଶମାଂଶ, କି
େଗାେମଷାଦରି ପ୍ରଥମଜାତ, କିଅବା ତୁମ୍ଭ ମନାସବିାର ମାନତ-ଦ୍ର ବ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭ
େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର, ଆପଣା
ନଗରଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟେର େଭାଜନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 18 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭ ତାହା େଭାଜନ କରିବ, ତୁେମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭ
ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭ ଦାସ, ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ଓ ତୁମ୍ଭ ନଗରଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
େଲବୀୟ େଲାକ (ତାହା େଭାଜନ କରିବ) େଯସମସ୍ତ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ
ହାତ େଦବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଆନନ୍ଦ କରିବ। 19 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ, େଯପରି
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭୂମିେର ବଞ୍ଚଥିିବା ଯାଏ େଲବୀୟ େଲାକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ
ନାହିଁ। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯରୂପ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ ,
ତଦନୁସାେର େସ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ସୀମା ବସି୍ତାର କରିେବ, ପୁଣ ିମାଂସ
େଭାଜନ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭର ବାଞ୍ଛା ହୁଅେନ୍ତ, ତୁେମ୍ଭ କହବି, ଆେମ୍ଭ ମାଂସ
େଭାଜନ କରିବା, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ବାଞ୍ଛାନୁସାେର
ମାଂସ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। 21 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା
ନାମ ରଖିବା ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, ତାହା ଯଦ ିତୁମ୍ଭ
ନକିଟରୁ ବହୁତ ଦୂର ହୁଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ େଗାେମଷାଦି
ପଲରୁ ପଶୁ େନଇ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାମେତ ବଧ କରି ଆପଣା ପ୍ରାଣର
ବାଞ୍ଛାନୁସାେର ନଗରଦ୍ୱ ାର ଭତିେର େଭାଜନ କରି ପାରିବ। 22 େଯପରି
କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଓ ହରିଣ େଭାଜନ କରାଯାଏ, େସହପିରି ତାହା େଭାଜନ
କରିବ; ଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚ ିେଲାକ ସମାନ ରୂେପ େଭାଜନ କରିେବ।
23 େକବଳ ରକ୍ତ େଭାଜନ ନ କରିବା ବଷିୟେର ସତକର୍ ହୁଅ, କାରଣ
ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାଣ ଅେଟ; ଆଉ ମାଂସ ସହତି ପ୍ରାଣ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।
24 ତୁେମ୍ଭ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ତୁେମ୍ଭ ଜଳ ତୁଲ୍ୟ ଭୂମିେର ତାହା
ଢ଼ାଳି େଦବ। 25 ତୁେମ୍ଭ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ, ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭ
ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳ େହବ। 26 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ଓ
ମାନତ ବସ୍ତୁ େଘନ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। 27 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ସେମତ
ଆପଣା େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ବଳିଦାନାଦରି ରକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଢ଼ଳାଯିବ, ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିମାଂସ
େଭାଜନ କରିବ। 28 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିେଯଉଁ ସକଳ କଥା ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି
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ତାହା ମେନାେଯାଗ କରି ଶୁଣ, ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାଥର୍, ତାହା କେଲ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାେର
ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣର ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ମଙ୍ଗଳ େହବ।

ପ୍ରତମିା ପୂଜା ବରୁିଦ୍ଧେର େଚତାବନୀ

29 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ,
େସମାନଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
କରିେବ ଓ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରି େସମାନଙ୍କ େଦଶେର ବାସ
କରିବ; 30 େସେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ବନିଷ୍ଟ େହଲା
ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ େଯପରି େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହବା ପାଇଁ ଫାନ୍ଦେର ନ
ପଡ଼; ପୁଣ ି‘ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାେନ କିପରି ଆପଣା ଆପଣା
େଦବତାଗଣର େସବା କରନି୍ତ ? ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େସହପିରି କରିବା, ଏହା କହି
େଯପରି େସମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣର ଅେନ୍ୱଷଣ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା
ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ। 31 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରତ ିତଦ୍ରୂ ପ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଘୃଣା କରନି୍ତ; ଏପରି
ସମଗ୍ର ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାଗଣର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
କରିଅଛନି୍ତ; ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ ଆପଣା ଆପଣା କନ୍ୟାଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କରନି୍ତ। 32 ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତାହାସବୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ; ତୁେମ୍ଭ ତହିଁେର େଯାଗ
କରିବ ନାହିଁ କି ତହିଁରୁ ଊଣା କରିବ ନାହିଁ।

ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅବା େକୗଣସି
ସ୍ୱପ୍ନଦଶର୍କ ଉେଠ, ପୁଣ ିେସ େକୗଣସ ିଚହି୍ନ କି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍
ନରୂିପଣ କେର, 2 ଆଉ େସହ ିଚହି୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ସଫଳ

େହେଲ, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଜାଣ ିନାହଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣ
ବଷିୟେର କେହ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହବା ଓ
େସମାନଙ୍କ େସବା କରିବା; 3 େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର କି
ସ୍ୱପ୍ନଦଶର୍କର କଥା ଶୁଣବି ନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ
ସହତି େପ୍ରମ କରୁଅଛ କି ନାହିଁ; ଏହା ଜାଣବିା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନି୍ତ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରିବ, ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ,
ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିବ, ତାହାଙ୍କ ରବେର ଅବଧାନ କରିବ ଓ
ତାହାଙ୍କ େସବା କରିବ, ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ େହବ। 5 େସହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର କି ସ୍ୱପ୍ନଦଶର୍କର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ; କାରଣ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ ଓ ଦାସ୍ୟଗହୃରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କେଲ,
େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ପଥେର ଗମନ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , ତହିଁରୁ ଭୁଲାଇ େନଇ ଯିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର େସ ବେିଦ୍ର ାହର କଥା
କହଅିଛ।ି ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ।
6 ଆଉ ତୁମ୍ଭର କି ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ େକୗଣସ ିେଦବତା,
ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ବା ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ,
ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟେର େଯ େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀର େଯ
େକୗଣସ ିେଦବତା େହଉ, 7 ତାହା ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଭୁଲାଇ େଯେବ ତୁମ୍ଭ
ମାତୃପୁତ୍ର ଭ୍ର ାତା, କି ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର, କି ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟା, କି ତୁମ୍ଭ ବକ୍ଷଃସ୍ଥାୟିନୀ
ଭାଯର୍୍ୟା, କିଅବା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ସମାନ ମିତ୍ର େଗାପନେର କେହ, ଚାଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା କରୁ; 8 େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସହି
େଲାକର କଥାେର ସମ୍ମତ େହବ ନାହିଁ, କି ତାହାର କଥା ଶୁଣବି ନାହିଁ;
କିଅବା ତାହା ପ୍ରତ ିଚକ୍ଷୁ ଲଜ୍ଜ ା କରିବ ନାହିଁ, ଅବା ତାହାକୁ ଦୟା କରିବ
ନାହିଁ, କି ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବ ନାହିଁ। 9 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତାହାକୁ
ବଧ କରିବ; ତାହାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ପ୍ରଥେମ ତାହା ଉପେର
ଉଠିବ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ହସ୍ତ ଉଠିବ। 10 ତାହାର ମରଣ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରିବ; େଯେହତୁ େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାସ୍ୟଗହୃରୂପ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟରୁ ଭୁଲାଇ େନବା ପାଇଁ େସ େଚଷ୍ଟା କଲା।
11 ତହିଁେର ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହା ଶୁଣେିବ ଓ ଭୟ କରିେବ, ପୁଣି
ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଆଉ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟତା କରିେବ ନାହିଁ। 12 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ

ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ବାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦେବ,
ତହିଁର େକୗଣସ ିଏକ ନଗର ବଷିୟେର େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣବି, 13 େଯ
େକେତକ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି, ଚାଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦବତାଗଣର େସବା କରୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ େଦବତାଗଣ ବଷିୟେର
ଏହା କହ ିେସମାନଙ୍କ ନଗର ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଭୁଲାଇ େନଇଅଛନି୍ତ;
14 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ବୁଝବି ଓ େଖାଜିବ ଓ ଭଲ ରୂେପ ପଚାରିବ ଆଉ
େଦଖ, େଯେବ ତାହା ସତ୍ୟ, ପୁଣ ିକଥା ନଶିି୍ଚତ ହୁଏ େଯ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
ଏରୂପ ଘୃଣ୍ୟକମର୍ କରାଯାଇଅଛ;ି 15 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ େସହ ିନଗର
ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ଆଘାତ କରିବ, ପୁଣ ିନଗର, ତହିଁ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ
ସମୁଦାୟ ଓ ତହିଁର ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିଷ୍ଟ କରିବ;
16 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ତହିଁର ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ ତହିଁର ଛକ ମଧ୍ୟେର ସଂଗ୍ରହ
କରି େସହ ିନଗର ଓ େସହ ିସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ, ପୁଣ ିତାହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଢ଼ପିି େହବ;
ତାହା ପୁନବର୍ାର ନମିିର୍ତ େହବ ନାହିଁ। 17 ଆଉ େସହ ିବଜିର୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର କିଛି
ହିଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଲାଗିବ ନାହିଁ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧରୁ
େଫରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରୁଣା କରିେବ; 18 ପୁଣ ିମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େଯେବ
ତାହାଙ୍କ ରବେର ଅବଧାନ କରି େସହ ିସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଯଥାଥର୍, ତାହା କରିବ,
େତେବ େସ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ ,
ତଦନୁସାେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକୃପା କରି ତୁମ୍ଭକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିେବ।

ନଷିିଦ୍ଧ େଶାକ ପ୍ରକାଶ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା
ଶରୀରେର କଟାକଟ ିକରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣାମାନଙ୍କ

ଭ୍ରୂ ଲତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ େକ୍ଷୗର କରିବ ନାହିଁ। 2 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର େଲାକ ଅଟ, ପୁଣ ିପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆପଣାର ସଞ୍ଚତି ଧନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ
କରିଅଛନି୍ତ।

ଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚ ିଖାଦ୍ୟ

3 ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 4 ଏହି
ସକଳ ପଶୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ ଯଥା, 5 େଗାରୁ, େମଷ, େଛଳି,
ହରିଣ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ବନେଗାରୁ, ବନଛାଗ, ଗବୟ, ବାହୁଟଆି ହରିଣ ଓ
ଚମୂରୁ, 6 ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଯେତ ପଶୁ ବଭିକ୍ତ-ଖୁରା, ଦି୍ୱ ଖଣ୍ଡ-ଖୁରାବଶିିଷ୍ଟ
ଓ ପାକୁଳି କରନି୍ତ , େସସବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ। 7 ମାତ୍ର
େଯଉଁମାେନ ପାକୁଳି କରନି୍ତ , ଅବା ଦି୍ୱ ଖଣ୍ଡ-ଖୁରାବଶିିଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଏହସିବୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ଯଥା, ଓଟ, େଠକୁଆ ଓ ଶାଫନ୍
ପଶୁ, କାରଣ େସମାେନ ପାକୁଳି କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ଦି୍ୱ ଖଣ୍ଡ-ଖୁରାବଶିିଷ୍ଟ ନୁହନି୍ତ ,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅଶୁଚ ିଅଟନି୍ତ; 8 ପୁଣ ିଶୂକର, େଯେହତୁ
େସ ବଭିକ୍ତ ଖୁରାବଶିିଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ପାକୁଳି କେର ନାହିଁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଅଶୁଚ ିଅେଟ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ଓ
େସମାନଙ୍କ ଶବ ସ୍ପଶର୍ କରିବ ନାହିଁ। 9 ଜଳଜନୁ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଏହସିବୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ; ଯାହାର େଡଣା ଓ କାତ ିଅଛ,ି ତାହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ; 10 ପୁଣ ିଯାହାର େଡଣା ଓ କାତ ିନାହିଁ,
ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ; ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଅଶୁଚ ିଅେଟ। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଚ ିପକ୍ଷୀ େଭାଜନ
କରିପାର, 12 ମାତ୍ର ଏହସିବୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯଥା, ଉେତ୍କ୍ରାଶ ଓ
ଶାଗଣୁା ଓ ବାଜ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ; 13 ବାଜପକ୍ଷୀ ଓ ଚଲି ଓ ଆପଣା
ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର ବାଜ 14 ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର
ସମସ୍ତ ଡାମରା କାଉ; 15 ପୁଣ ିଉଷ୍ଟ୍ରପକ୍ଷୀ, ତାମସ ପକ୍ଷୀ (େପଚା), ସମୁଦ୍ର
ଚଲି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର ଛଞ୍ଚାଣ; 16 ଆଉ େକାଷପକ୍ଷୀ
ଓ ବଗ ଓ ଦୀଘର୍-ଗଳ ହଂସ; 17 ପାଣେିଭଳା ଓ ଶାଗଣୁା ଓ ପାଣକୁିଆ
18 ଓ ବଗ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତ ିଅନୁସାେର କଙ୍କ, ଟଟି୍ଟଭି ଓ ବାଦୁଢ଼;ି
19 ପୁଣ ିଗମନକାରୀ ପକ୍ଷବାନ ଜନୁ୍ତସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୁଚ ିଅଟନି୍ତ;
େସଗଡୁକୁି େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ଶୁଚ ିପକ୍ଷୀକୁୁ
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େଭାଜନ କରି ପାରିବ। 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱୟଂମୃତ େକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀର ମାଂସ
େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନଗରଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀକୁ
ତାହା େଭାଜନାେଥର୍ େଦଇ ପାର; ଅବା ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ ନକିଟେର
ତାହା ବକି୍ରୟ କରି ପାର; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପବତି୍ର େଲାକ ଅଟ। ତୁେମ୍ଭ ଛାଗବତ୍ସକୁ ତାହାର ମାତାର ଦୁଗ୍ଧେର ପାକ
କରିବ ନାହିଁ।

ଦଶମାଂଶର ନୟିମ

22 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଷର୍ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ବୀଜର ଦଶମାଂଶ ଅବଶ୍ୟ
ପୃଥକ କରିବ। 23 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ବାସ
କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଶସ୍ୟର, ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଓ ଆପଣା େତୖଳର ଦଶମାଂଶ ଓ
ଆପଣା େଗାେମଷାଦ ିପଲର ପ୍ରଥମଜାତମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
େଭାଜନ କରିବ; ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସବର୍ଦା
ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। 24 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା େବେଳ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା
ନାମ ସ୍ଥାପନାେଥର୍ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, ତାହା ତୁମ୍ଭଠାରୁ
ଅତରିିକ୍ତ ଦୂର ହୁଏ, େତଣୁ େସହ ିପଥ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅତରିିକ୍ତ ଦୀଘର୍ େହବା
ସକାଶୁ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଦ୍ର ବ୍ୟ େବାହ ିେନବା ପାଇଁ ଅସମଥର୍ ହୁଅ; 25 େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଟଙ୍କା କରି େସହ ିଟଙ୍କା ବାନି୍ଧ ଆପଣା ହାତେର େନଇ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। 26 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ
ପ୍ରାଣ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କେର, େଗାରୁ, କି େମଷ, କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, କି ମଦ୍ୟ,
କିଅବା ଯାହା କିଛ ିତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଚାେହଁ, ତହିଁ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େସହି
ଟଙ୍କା େଦବ, ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େଭାଜନ କରି ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ କରିବ;
27 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନଗରଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ େଲବୀୟ େଲାକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର େକୗଣସ ିଅଂଶ କି ଅଧିକାର ପାଇ ନାହିଁ।
28 ପ୍ରତ ିତୃତୀୟ ବଷର୍ର େଶଷେର ତୁେମ୍ଭ େସହ ିବଷର୍େର ଉତ୍ପନ୍ନ  ଆପଣା
ଶସ୍ୟାଦରି ସମସ୍ତ ଦଶମାଂଶ ବାହାର କରି ଆଣ ିଆପଣା ନଗରଦ୍ୱ ାର
ଭତିେର ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବ; 29 ଆଉ େଲବୀୟ େଲାକ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର
େକୗଣସ ିଅଂଶ କି ଅଧିକାର ନ ପାଇବାରୁ େସ ଓ ତୁମ୍ଭ ନଗରଦ୍ୱ ାରେର
ଥିବା ବେିଦଶୀ ଓ ପିତୃହୀନ ଓ ବଧିବା, ଏମାେନ ଆସ ିେଭାଜନ କରି ତୃପ୍ତ
େହେବ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କମର୍େର
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।

ସପ୍ତମ (ବଶି୍ରାମ) ବଷର୍

ପ୍ରତ ିସାତ ବଷର୍ର େଶଷେର ତୁେମ୍ଭ ଋଣ କ୍ଷମା କରିବ।
2 ଋଣକ୍ଷମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ ିେଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମହାଜନ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀକୁୁ େଯଉଁ ଋଣ େଦଇଥାଏ, ତାହା େସ କ୍ଷମା କରିବ;

େସ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ଓ ଆପଣା ଭାଇଠାରୁ ଋଣ ଆଦାୟ କରିବ ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଋଣକ୍ଷମାର େଘାଷଣା େହାଇଅଛ।ି
3 ତୁେମ୍ଭ ବେିଦଶୀଠାରୁ ତାହା ଆଦାୟ କରି ପାରିବ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ
ଭାଇଠାେର ତୁମ୍ଭର ଯାହା କିଛ ିଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ତାହା କ୍ଷମା କରିବ।
4 ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େକହ ିଦରିଦ୍ର  େହବ ନାହିଁ; କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳିବାକୁ ଆେଦଶ େଦଉଅଛ,ି େଯେବ ତୁେମ୍ଭ େକବଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଯତ୍ନପୂବର୍କ ଶୁଣବି; 5 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ ,
େସଠାେର େସ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ। 6 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଅେନକ
େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଋଣ େଦବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଋଣ କରିବ ନାହିଁ; ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ, ମାତ୍ର
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆପଣା ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, ତୁମ୍ଭର େସହି
େଦଶସି୍ଥତ େକୗଣସ ିନଗର ଦ୍ୱ ାରେର େଯେବ ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େକହ ିଦରିଦ୍ର  ଥାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଦରିଦ୍ର  ଭାଇ ପ୍ରତ ିଆପଣା ହସ୍ତ ରୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ;
8 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତ ିନଶି୍ଚୟ ଆପଣା ହସ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବ, ପୁଣ ିଯାହା

େସ ଚାେହଁ, ତାହାର ପ୍ରେୟାଜନାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଯେଥଷ୍ଟ ରୂେପ
ତାହାକୁ ନଶି୍ଚୟ ଋଣ େଦବ। 9 ସପ୍ତମ ବଷର୍, ଋଣକ୍ଷମାର ବଷର୍ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ,
ଏହା କହ ିେଯପରି ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର ମନ୍ଦ ଚନି୍ତ ା ନ ହୁଏ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦରିଦ୍ର
ଭାଇ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର କୁଦୃଷି୍ଟ େହବା ସକାଶୁ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ କିଛ ିନ ଦଅି, ଏ
ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ; କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକ
ପକାଇେଲ, ତୁମ୍ଭର ପାପ େହବ। 10 ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ େଦବ, ପୁଣି
ତାହାକୁ େଦବା େବେଳ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଦୁଃଖିତ େହବ ନାହିଁ; କାରଣ େସହି
କମର୍ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ କମର୍େର ଓ ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁ େଯଉଁ ବଷିୟେର ହାତ ଦଅି, େସସବୁେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିେବ। 11 କାରଣ େଦଶରୁ ଦରିଦ୍ରମାେନ େକେବ େହଁ େଲାପ ପାଇେବ
ନାହିଁ; ଏନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଆପଣା
େଦଶସ୍ଥ ଭାଇ ପ୍ରତ,ି ଆପଣା ଦୁଃଖୀ ପ୍ରତ ିଓ ଆପଣା ଦୀନହୀନ ପ୍ରତି
ଆପଣା ହସ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବ। 12 େଯେବ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ, େକୗଣସ ିଏବ୍ର ୀୟ
ପୁରୁଷ, କି ଏବ୍ର ୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ବକିାଯାଏ ଓ ଛଅ ବଷର୍ ତୁମ୍ଭର
େସବା କେର; େତେବ ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆପଣା
ନକିଟରୁ ବଦିାୟ କରିବ। 13 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆପଣା
ନକିଟରୁ ବଦିାୟ କରିବା େବେଳ ଖାଲ ିହାତେର ଯିବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।
14 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଲରୁ, ଆପଣା ଖଳାରୁ ଓ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯନ୍ତ୍ର ରୁ
ତାହାକୁ ଉଦାର ଭାବେର ଯେଥଷ୍ଟ ଦାନ େଦବ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ଅନୁସାେର ତାହାକୁ ଦାନ କରିବ। 15 ତୁେମ୍ଭ
ସ୍ମରଣ କରିବ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ମିସର େଦଶେର ବନ୍ଧାଦାସ େହାଇଥିଲ, ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କେଲ; ଏନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ
ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ।ି 16 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ସୁଖେର ରହବିାରୁ େସ
ଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରକୁ େସ୍ନହ କରି କେହ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ ିଯିବି
ନାହିଁ; 17 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଏକ ବନି୍ଧଣୀ େନଇ କବାଟେର ତାହାର କଣ୍ଣର୍
ବନିି୍ଧବ, ତହିଁେର େସ ସଦାସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର ଦାସ େହାଇ ରହବି। ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦାସୀ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂ ପ କରିବ। 18 ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି
ବଦିାୟ କରିବା େବେଳ ଏହା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର କଠିନ େବାଧ ନ େହଉ;
କାରଣ େସ ଛଅ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏକ େବତନଜୀବୀର ଦି୍ୱ ଗଣୁ େବତନର
ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିଅଛ;ି ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସକଳ
କାଯର୍୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।

େଗାେମଷାଦରି ପ୍ରଥମଜାତ

19 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଗାରୁପଲରୁ ଓ େମଷପଲରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ସମସ୍ତ
ପ୍ରଥମଜାତ ପୁଂପଶୁକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର
କରିବ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଗାରୁର ପ୍ରଥମଜାତ ଦ୍ୱ ାରା େକୗଣସ ିକମର୍ କରିବ
ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା େମଷପଲର ପ୍ରଥମଜାତର େଲାମ େଛଦ କରିବ
ନାହିଁ, 20 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହ ିସ୍ଥାନେର
ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ପ୍ରତ ିବଷର୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 21 ଯଦ ିତହିଁେର େକୗଣସ ିଖୁଣ ଥାଏ,
େସହ ିପଶୁ ଯଦ ିେଛାଟା କି ଅନ୍ଧ କି ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ମନ୍ଦଖୁଣଯୁକ୍ତ
ଥାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାହାକୁ
ବଳିଦାନ କରିବ ନାହିଁ। 22 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନଗରଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟେର ତାହା
େଭାଜନ କରିବ; ଶୁଚ ିକି ଅଶୁଚ ିେଲାକ ସମାନ ରୂେପ କୃଷ୍ଣସାର ଓ
ହରିଣର ମାଂସ ତୁଲ୍ୟ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ। 23 େକବଳ ତୁେମ୍ଭ
ତାହାର ରକ୍ତ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଜଳ ପରି ତାହା ଭୂମିେର ଢ଼ାଳି
େଦବ।

ନସି୍ତାର ପବର୍

ଆବୀବ୍ ମାସକୁ ମାନ୍ୟ କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କର; କାରଣ ଆବୀବ୍
ମାସେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ରାତି୍ର କାଳେର

ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। 2 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମ ପ୍ରତଷି୍ଠା
କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଗାେମଷାଦ ିପଲରୁ
ନସି୍ତାରପବର୍ୀୟ ବଳିଦାନ କରିବ। 3 ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସହତି ତାଡ଼ଯିୁକ୍ତ କିଛି
େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ସହତି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ,
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ଅଥର୍ାତ୍, ଦୁଃଖରୂପ ରୁଟ ିେଭାଜନ କରିବ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତରତର େହାଇ
ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇଥିଲ; ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ମିସର େଦଶରୁ
ଆପଣା ବାହାରିବାର ଦନି ସ୍ମରଣ କରିବ। 4 ପୁଣ ିସାତ ଦନି ତୁମ୍ଭର
ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର ତାଡ଼ ିେଦଖା ନ ଯାଉ ଅବା ପ୍ରଥମ ଦନିର ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ, ତହିଁର କିଛ ିମାଂସ ରାତି୍ରଯାକ ପ୍ରଭାତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରହୁ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ
େଯଉଁ ନଗରଦ୍ୱ ାର େଦେବ, ତହିଁର େକୗଣସ ିଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ
ନସି୍ତାରପବର୍ୀୟ ବଳିଦାନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 6 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ
କରିେବ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର, ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ େବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ମିସରରୁ ବାହାରିବା ଋତୁେର ନସି୍ତାରପବର୍ୀୟ ବଳିଦାନ କରିବ। 7 ଆଉ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି
ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାକ କରି େଭାଜନ କରିବ; ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ
ପ୍ରାତଃକାଳେର ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ େଫରିଯିବ। 8 ତୁେମ୍ଭ ଛଅ ଦନି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ
ରୁଟ ିେଭାଜନ କରିବ, ପୁଣ ିସପ୍ତମ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମହାସଭା େହବ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବ
ନାହିଁ।

ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ ଉତ୍ସବ

9 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ ସାତ ସପ୍ତାହ ଗଣନା କରିବ; ତୁେମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ
ଶସ୍ୟେର ଦାଆ ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟାବଧି ସାତ ସପ୍ତାହ
ଗଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। 10 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର ଆପଣା ହସ୍ତର
େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର େଦଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ସପ୍ତାହ ସମୂହର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ; 11 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ
କରିେବ; େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭ,
ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭ ଦାସ, ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ଓ ତୁମ୍ଭ ନଗରଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ
େଲବୀୟ େଲାକ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ବେିଦଶୀୟ େଲାକ ଓ ପିତୃହୀନ ଓ
ବଧିବା (ତୁେମ୍ଭ) ସମେସ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। 12 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େଯ ମିସରେର
ବନ୍ଧାଦାସ େହାଇଥିଲ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସକଳ ବଧିି
ମେନାେଯାଗ କରି ପାଳନ କରିବ।

ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍

13 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଓ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯନ୍ତ୍ର ରୁ ସଂଗ୍ରହ
କଲା ଉତ୍ତାେର ସାତ ଦନି ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍ ପାଳନ କରିବ; 14 ଆଉ
ଆପଣା ଉତ୍ସବ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭ ଦାସ, ତୁମ୍ଭ
ଦାସୀ, ତୁମ୍ଭ ନଗରଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ େଲବୀୟ େଲାକ, ବେିଦଶୀ, ପିତୃହୀନ ଓ
ବଧିବା, (ତୁେମ୍ଭ) ସମେସ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। 15 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ
ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ସାତଦନି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ
କମର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ; ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ସବର୍େତାଭାେବ ଆନନି୍ଦତ
େହବ। 16 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ,
େସହ ିସ୍ଥାନେର ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବଷର୍େକ ତନି ିଥର ତୁମ୍ଭର ପୁରୁଷ
ସମେସ୍ତ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି ପବର୍ ସମୟେର, ସପ୍ତାହ ସମୂହର ପବର୍
ସମୟେର ଓ ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍ ସମୟେର େଦଖା େଦେବ; ମାତ୍ର େସମାେନ
ଖାଲ ିହାତେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦଖା େଦେବ ନାହିଁ। 17 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦତ୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦ ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ସାଧ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ େଦବ।

ନ୍ୟାୟର ଶାସନ

18 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବଂଶାନୁସାେର ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁ ସମସ୍ତ ନଗର େଦେବ, ତହିଁର ଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ
ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିବ; ପୁଣ ିେସମାେନ ନ୍ୟାୟ-
ବଚିାରେର େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିେବ। 19 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟାୟ ବଚିାର

କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା ତୁେମ୍ଭ
ଲାଞ୍ଚ େନବ ନାହିଁ; କାରଣ ଲାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କେର ଓ
ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କେର। 20 ଯାହା ସବର୍େତାଭାେବ ଯଥାଥର୍,
ତୁେମ୍ଭ ତହିଁର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚବି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ େଦଶ ଦଅିନି୍ତ , ତାହା ଅଧିକାର କରିବ।

ନଷିିଦ୍ଧ ଉପାସନା

21 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନମିର୍ାଣ କରିବ, ତହିଁ ନକିଟେର ଆେଶରାର ମୂତ୍ତିର୍ େବାଲ ିେକୗଣସ ିପ୍ରକାର
କାଷ୍ଠ ସ୍ଥାପନ କରିବ ନାହିଁ। 22 କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ େକୗଣସ ିସ୍ତମ୍ଭ
ଉତ୍ଥାପନ କରିବ ନାହିଁ; ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସି
ପ୍ରକାର ଖୁନ୍ତ କି ମନ୍ଦତା ବଶିିଷ୍ଟ େଗାରୁ କି େମଷ ବଳିଦାନ
କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ନକିଟେର ଘୃଣତି ବସ୍ତୁ ଅେଟ। 2 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ
େଯଉଁ ନଗର ଦଅିନି୍ତ , ତହିଁର େକୗଣସ ିନଗରଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟେର ଯଦ ିେକୗଣସି
ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କରି ତାହାଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କରୁଥିବାର େଦଖାଯାଏ 3 ଓ େମାହର ଆଜ୍ଞା ବରୁିଦ୍ଧେର
େସ ଯାଇ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା କରିଥାଏ ଓ େସମାନଙ୍କ, କି ସୂଯର୍୍ୟ,
କି ଚନ୍ଦ୍ର , କି େକୗଣସ ିଆକାଶୀୟ ବାହନିୀକୁୁ ପୂଜା କରିଥାଏ; 4 େତେବ,
ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ କୁହାଗେଲ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଶୁଣେିଲ, ତାହା ଭଲ ରୂେପ
ବୁଝବି; ଆଉ େଦଖ, ଯଦ ିତାହା ସତ୍ୟ, ପୁଣ ିକଥା ନଶିି୍ଚତ ହୁଏ େଯ,
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏରୂପ ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ କରାଯାଇଅଛ;ି 5 େତେବ େଯଉଁ
ପୁରୁଷ କି େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ େସହ ିକୁକମର୍ କରିଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପୁରୁଷକୁ କି
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣବି; ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ମରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରିବ।
6 ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡେଯାଗ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତ ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀର ବା ତନି ିସାକ୍ଷୀର ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ହତ
େହବ; ଏକ ସାକ୍ଷୀର ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ନାହିଁ।
7 ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଉପେର ପ୍ରଥେମ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର
ହସ୍ତ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ହସ୍ତ ଉଠିବ। ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ।

ଯାଜକ ଓ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଚିାର

8 ତୁମ୍ଭ ନଗରଦ୍ୱ ାର ଭତିେର, ରକ୍ତପାତ ଓ ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟେର, ବବିାଦ ଓ
ବବିାଦ ମଧ୍ୟେର ପୁଣ ିଆଘାତ ଓ ଆଘାତ ମଧ୍ୟେର ବେିରାଧ ଉଠିେଲ, ଯଦି
ତହିଁର ବଚିାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅତ ିକଠିନ େବାଧ ହୁଏ; େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଉଠି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ; 9 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓ େସହ ିସମୟର ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯିବ; ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ବୁଝବି; ତହିଁେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବଚିାରର
ନଷି୍ପତି୍ତ ଜଣାଇେବ; 10 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନରୁ େସମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ନଷି୍ପତି୍ତ ଜଣାଇେବ, ତହିଁର ମମର୍ ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ କମର୍
କରିବ ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଶିଖାଇେବ, ତୁେମ୍ଭ ତଦନୁସାେର
କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ। 11 ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମମର୍ ଅନୁସାେର େସମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଶିଖାଇେବ ଓ ବଚିାରର ନଷି୍ପତି୍ତ ବଷିୟେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ଯାହା କହେିବ, ତୁେମ୍ଭ ତଦନୁସାେର କରିବ; େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ନଷି୍ପତି୍ତ
ଜଣାଇେବ, ତହିଁର ଦକି୍ଷଣକୁ କି ବାମକୁ େଫରିବ ନାହିଁ। 12 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସବା କରିବା ପାଇଁ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଠିଆ
େହବା ଯାଜକର କି ବଚିାରକତ୍ତର୍ାର ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ପାତ ନ କରି େଯଉଁ
େଲାକ ଦୁଃସାହସେର କମର୍ କେର, େସହ ିେଲାକ ହତ େହବ; ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏହ ିଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ। 13 ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ
ତାହା ଶୁଣ ିଭୟ କରିେବ ଓ ଦୁଃସାହସେର ଆଉ କମର୍ କରିେବ ନାହିଁ।

ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପକର୍େର ବ୍ୟବସ୍ଥା

14 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ ଦଅିନି୍ତ ,
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତହିଁେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ ଓ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ; ଆଉ ଆମ୍ଭର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ
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ପରି ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଉପେର ଏକ ରାଜା ନଯିୁକ୍ତ କରିବା, େଯେବ ଏହି
କଥା କହବି; 15 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମେନାନୀତ
କରିେବ, ତାହାକୁ ହିଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଉପେର ରାଜା କରିବ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଆପଣା ଉପେର ରାଜା କରି ନଯିୁକ୍ତ କରିବ; େଯ
ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତା ନୁେହଁ, ଏପରି ବେିଦଶୀୟ ବ୍ୟକି୍ତ କୁୁ ରାଜା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
16 ମାତ୍ର େସ ରାଜା ଆପଣା ପାଇଁ ଅେନକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବ ନାହିଁ, କିଅବା
ଅେନକ ଅଶ୍ୱ ରଖିବା ଅଭପି୍ରାୟେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ମିସରକୁ ଗମନ
କରାଇବ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଅିଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ସମୟଠାରୁ େସହ ିପଥେର ଆଉ େଫରି ଯିବ ନାହିଁ। 17 କିଅବା େସ
ଅେନକ ସ୍ତ୍ରୀ ବବିାହ କରିବ ନାହିଁ, କେଲ ତାହାର ହୃଦୟ ବପିଥଗାମୀ
େହବ; ଅଥବା େସ ଆପଣା ପାଇଁ ରୂପା କି ସୁନା ଅତଶିୟ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ।
18 ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ରାଜ୍ୟର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହେଲ, ଆପଣା
ପାଇଁ ଏକ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ତାରି ଏକ ପ୍ରତଲିପିି େଲଖି ରଖିବ। 19 ଆଉ ତାହା ତାହାର
ନକିଟେର ରହବି ଓ େସ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତାହା ପାଠ କରିବ; ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରିବାକୁ ଓ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ
ବାକ୍ୟ ଓ ବଧିି ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିଖିବ; 20 ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଉପେର
ତାହାର ହୃଦୟ ଅହଙ୍କାରୀ େହବ ନାହିଁ, ପୁଣ ିେସ ଆଜ୍ଞାର ଦକି୍ଷଣକୁ କି
ବାମକୁ େଫରିବ ନାହିଁ; ତହିଁେର େସ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ଓ ତାହାର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦନି ବଢ଼ାଇ ପାରିବ।

େଲବୀୟ ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର

ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ ଓ େଲବୀର ସମସ୍ତ ବଂଶ
ଇସ୍ରାଏଲ ସଙ୍ଗେର େକୗଣସ ିଅଂଶ କି ଅଧିକାର ପାଇେବ ନାହିଁ;
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର ଓ ତାହାଙ୍କର

ଅଧିକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଗ କରିେବ। 2 ପୁଣ ିେସମାେନ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିଅଧିକାର ପାଇେବ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉକ୍ତ
ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଟନି୍ତ। 3 ପୁଣି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଏହ,ି େଯଉଁମାେନ େଗାରୁ କି
େମଷ ବଳିଦାନ କରିେବ, େସମାେନ ଯାଜକକୁ ତହିଁର ଆଗ-ଚଟୁଆ ଓ ଦୁଇ
ଗାଲ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀ େଦେବ। 4 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶସ୍ୟର, ଆପଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର, ଓ ଆପଣା େତୖଳର ଓ ଆପଣା େମଷେଲାମର ଅଗି୍ରମାଂଶ
ତାହାକୁ େଦବ। 5 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େସବା କରିବାକୁ ନତି୍ୟ
ଠିଆ େହବା ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବଂଶ
ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ। 6 ଆଉ
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିନଗରଦ୍ୱ ାରେର େଯଉଁ େଲବୀୟ
େଲାକ ପ୍ରବାସ କେର, େସ ଯଦ ିଆପଣା ପ୍ରାଣର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବାଞ୍ଛା ସହତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସବି, 7 େତେବ େସହ ିସ୍ଥାନେର େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବାର ଆପଣା ସମସ୍ତ େଲବୀୟ
ଭାଇମାନଙ୍କ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର େସବା
କରିବ। 8 େସ ଆପଣା େପୖତୃକ-ଅଧିକାର ବକି୍ରୟର ମୂଲ୍ୟ ଛଡ଼ା େସମାନଙ୍କ
ସମାନ େଭାଜନର ଅଂଶ ପାଇବ।

ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟା

9 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ ଦଅିନି୍ତ , େସଠାେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ େସହ ିସ୍ଥାନର େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କି୍ରୟାଗଡୁକୁି ଅନୁକରଣ କରିବା ତୁେମ୍ଭ ଶିଖିବ ନାହିଁ। 10 େସଠାେର ଆପଣା
ପୁତ୍ରକୁ କି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରାଇବା େଲାକ, ଅବା
ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞ, ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ, କି ଗଣକ, କି ମାୟାବୀ, 11 କି େମାହକ, କି
ଭୂତୁଡ଼ଆି, କି ଗଣୁଆି, କି େପ୍ରତପରାମଶର୍ୀ େଲାକ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େଦଖାଯିବ
ନାହିଁ। 12 େଯେହତୁ େଯେକହ ିଏପରି କମର୍ କେର, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଘୃଣାପାତ୍ର ଅଟନି୍ତ; ପୁଣ ିେସହ ିଘୃଣ୍ୟକମର୍ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ତଡ଼ ିେଦଉ ଅଛନି୍ତ। 13 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ସଦି୍ଧ େହବ।

େମାଶାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଭାବବାଦୀ

14 କାରଣ ଏହ ିେଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରିବ,
େସମାେନ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି୍ତ ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େସହପିରି କରିବାକୁ େଦଇ ନାହାନି୍ତ। 15 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଭତିରୁ, ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଆମ୍ଭର ସଦୃଶ ଏକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିେବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ
ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କରିବ। 16 କାରଣ େହାେରବେର ସମାଜ ଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଥିିଲ,
ଆେମ୍ଭ େଯପରି ନ ମରୁ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ
ପୁନବର୍ାର ନ ଶୁଣୁ, କିଅବା ଏହ ିମହା-ଅଗି୍ନ ଆଉ ନ େଦଖୁ। 17 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େସମାେନ ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ତାହା ଭଲ
କହଅିଛନି୍ତ।” 18 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମ୍ଭ ସଦୃଶ ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ
ମୁଖେର ଆପଣା ବାକ୍ୟ େଦବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା
େଦବା, ତାହା େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିବ। 19 ପୁଣ ିଆମ୍ଭ ନାମେର େସ
ଆମ୍ଭର େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହେିବ, ତାହା ଯିଏ ଶୁଣବି ନାହିଁ, ତାହାଠାରୁ
ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ପରିେଶାଧ େନବା। 20 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଯାହା କହବିାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ ନାହୁଁ, ଆମ୍ଭ ନାମେର ଏପରି େକୗଣସ ିକଥା କହବିାକୁ େଯଉଁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦୁଃସାହସ କରିବ, ଅବା ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର ନାମେର
କହବି, େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ମରିବ। 21 ମାତ୍ର େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ମେନ ମେନ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ କଥା କହ ିନାହାନି୍ତ , ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ
କିପରି ଜାଣବିା ? 22 େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର କଥା
କହେିଲ, େଯେବ ତାହା ନ ହୁଏ, ଅବା ନ ଘେଟ, େତେବ େସହ ିକଥା
ସଦାପ୍ରଭୁ କହ ିନାହାନି୍ତ ; େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦୁଃସାହସେର ତାହା କହଅିଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ।

ଆଶ୍ରୟ ନଗର ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଧିି

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁମାନଙ୍କର େଦଶ
େଦେବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିେଦଶୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କେଲ ଓ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର

କରି େସମାନଙ୍କ ନଗରେର ଓ େସମାନଙ୍କ ଗହୃେର ବାସ କେଲ,
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାରାେଥର୍ େଯଉଁ େଦଶ ଦଅିନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭର େସହ ିେଦଶ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ ତେିନାଟ ିନଗର ପୃଥକ୍
କରିବ। 3 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରାଇେବ, ତୁେମ୍ଭ େସହି
େଦଶର ଭୂମି ତନି ିଭାଗ କରିବ, ତହିଁେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ନରହତ୍ୟାକାରୀ
େସଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାରିବ। 4 େଯଉଁ ନରହତ୍ୟାକାରୀ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ
ପଳାଇ ବଞ୍ଚପିାେର, ତାହାର କଥା ଏହ ିେକହ ିେଯେବ ପୂେବର୍ ହଂିସା ନ କରି
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଅଜ୍ଞାତସାରେର ବଧ କେର; 5 ଯଥା, େକହ ିଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀ ସଙ୍ଗେର କାଠ ହାଣବିାକୁ ବନକୁ ଗଲା, ପୁଣ ିଗଛ ହାଣବିା ପାଇଁ
ତାହାର ହସ୍ତ କୁହ୍ରାଡ଼ ିଉଞ୍ଚାେନ୍ତ, କୁହ୍ରାଡ଼-ିମୁଣ୍ଡ େବଣ୍ଟରୁ ଖସ ିପ୍ରତବିାସୀ
ଉପେର ପଡ଼ଲିା, ତହିଁେର େସ ମଲା; ଏପରି େଲାକ େସହ ିନଗରମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନଗରକୁ ପଳାଇ ବଞ୍ଚବି। 6 େନାହେିଲ ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତା
ତପ୍ତଚତି୍ତ େହାଇ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଦୂର ପଥ ସକାଶୁ
ତାହାକୁ ଧରି ପ୍ରାଣେର ମାରି ପକାଇବ; ମାତ୍ର େସ େଲାକ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େଯାଗ୍ୟ
ନୁେହଁ, କାରଣ େସ ପୂେବର୍ ତାହାକୁ ହଂିସା କରି ନ ଥିଲା। 7 ଏନମିେନ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ତେିନାଟ ିନଗର ପୃଥକ କରିବାକୁ କହ ିଆଜ୍ଞା
େଦଉଅଛ।ି 8 ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ
ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରି ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େପ୍ରମ କେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥେର ଚାଲେିଲ, 9 େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ଶପଥ ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭ
ସୀମା ବୃଦି୍ଧ କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରତଜି୍ଞାତ ସମସ୍ତ
େଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଅିନି୍ତ ; େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିତନି ିନଗର ବ୍ୟତୀତ ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ଆଉ ତେିନାଟ ିନଗର ନରୂିପଣ କରିବ; 10 େନାହେିଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଦଅିନି୍ତ , ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର ରକ୍ତପାତ େହବ, ତହୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ
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ବତ୍ତିର୍ବ। 11 ମାତ୍ର େକହ ିେଯେବ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ହଂିସା କରି ତାହା
ପାଇଁ ଛକି ବେସ ଓ ତାହାର ପ୍ରତକୂିଳେର ଉଠି ତାହାକୁ ପ୍ରାଣେର ମାେର ଓ
େସ ମରେନ୍ତ, ଏହ ିନଗରମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିଏକ ନଗରକୁ ପଳାଏ;
12 େତେବ ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାେନ େଲାକ ପଠାଇ େସସ୍ଥାନରୁ
ତାହାକୁ ଅଣାଇେବ ଓ ତାହାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତା ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିେବ। 13 ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ଦୂର କରିବ,
ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହବ। 14 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, େସହ ିେଦଶେର ତୁେମ୍ଭ ଯାହା
ଅଧିକାର କରିବ, ତୁମ୍ଭର େସହ ିଅଧିକାରେର ପୂବର୍ କାଳର େଲାକମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ଥାପିତ ତୁମ୍ଭ ସୀମାର ଚହି୍ନ ଘୁଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ।

ସାକ୍ଷୀ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ବଧିି

15 ମନୁଷ୍ୟ େକୗଣସ ିଅପରାଧ କି େକୗଣସ ିପାପ କେଲ, ତାହାର କୃତ
େସହ ିପାପ ଲାଗି ଏକ ସାକ୍ଷୀ ତାହାର ପ୍ରତକୂିଳେର ଉଠିବ ନାହିଁ; ଦୁଇ
ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା କିଅବା ତନି ିସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ବଚିାର ନଷି୍ପନ୍ନ
େହବ। 16 େଯେବ ଅଧମର୍ୀ ସାକ୍ଷୀ କାହାରି ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି ଅବଧିି କାଯର୍୍ୟ
ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି, 17 େତେବ େଯଉଁ ଦୁଇ ବ୍ୟକି୍ତ ମଧ୍ୟେର ବେିରାଧ
ଥାଏ, େସ ଦୁେହଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିସମୟର ଯାଜକ ଓ
ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହେବ। 18 ତହୁଁ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାେନ
ଯତ୍ନପୂବର୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିେବ; ଆଉ େଦଖ, େସ ସାକ୍ଷୀ େଯେବ
ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ ଓ ଆପଣା ଭାଇ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଥାଏ;
19 େତେବ େସ ଆପଣା ଭାଇ ପ୍ରତ ିେଯପରି କରିବାକୁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲା,
ତାହା ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି କରିବ; ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ। 20 ପୁଣ ିଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିଭୟ
କରିେବ ଓ େସହ ିସମୟାବଧି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େସରୂପ ମନ୍ଦ କମର୍
କରିେବ ନାହିଁ। 21 ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ; ପ୍ରାଣ ପରିେଶାଧେର
ପ୍ରାଣ, ଚକ୍ଷୁ ପରିେଶାଧେର ଚକ୍ଷୁ, ଦନ୍ତ ପରିେଶାଧେର ଦନ୍ତ, ହସ୍ତ
ପରିେଶାଧେର ହସ୍ତ, ପାଦ ପରିେଶାଧେର ପାଦ ନଆିଯିବ।

ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ବଧିି

‘ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ବାହାରିେଲ, େଯେବ ଆପଣା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଶ୍ୱ, ରଥ ଓ
େଲାକ େଦଖିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଭୀତ

େହବ ନାହିଁ। କାରଣ େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ମିସର େଦଶରୁ ଆଣଅିଛନି୍ତ , େସହି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ। 2 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯୁଦ୍ଧର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ, ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆସ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କହବି,
3 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁବର୍ଳ ନ େହଉ; ଭୟ କର ନାହିଁ,
କିଅବା କମ୍ପମାନ ହୁଅ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଭୟଯୁକ୍ତ ହୁଅ
ନାହିଁ। 4 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ
େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଯାଉଅଛନି୍ତ। 5 ପୁଣ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କହେିବ, େକଉଁ େଲାକ ନୂତନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି ତାହା ପ୍ରତଷି୍ଠା କରି ନାହିଁ
? େସ େଫରି ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଉ, େକଜାଣ ିେସ ଯୁଦ୍ଧେର ମେଲ ଅନ୍ୟ
େଲାକ ତହିଁର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବ। 6 ଆଉ େକଉଁ େଲାକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରି ତହିଁର ଫଳ େଭାଗ କରି ନାହିଁ ? େସ େଫରି ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଉ,
େକଜାଣ ିେସ ଯୁଦ୍ଧେର ମେଲ ଅନ୍ୟ େଲାକ ତହିଁର ଫଳ େଭାଗ କରିବ।
7 ଆଉ େକଉଁ େଲାକ େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଗ୍ଦାନ କରି ତାହାକୁ ବବିାହ କରି
ନାହିଁ ? େସ େଫରି ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଉ, େକଜାଣ ିେସ ଯୁଦ୍ଧେର ମେଲ
ଅନ୍ୟ େଲାକ ତାହାକୁ ବବିାହ କରିବ। 8 ଆହୁରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ
କହେିବ, ଭୟାଳୁ ଓ ଦୁବର୍ଳ ହୃଦୟ େଲାକ କିଏ ଅଛ ି? େସ େଫରି
ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଉ, େକଜାଣ ିତାହାର ହୃଦୟ ପରି ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣର
ହୃଦୟ ତରଳି ଯିବ। 9 ପୁଣ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି କଥା ସମାପ୍ତ
କଲା ଉତ୍ତାେର େସମାେନ େସୖନ୍ୟ ଉପେର େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ
କରିେବ। 10 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିନଗରର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବ, େସେତେବେଳ ତହିଁ ପ୍ରତ ିସନି୍ଧର କଥା େଘାଷଣା

କରିବ। 11 ତହିଁେର େସ େଯେବ ସନି୍ଧେର ସମ୍ମତ େହାଇ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇ ଦଏି, େତେବ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େଯେତ େଲାକ େଦଖାଯିେବ,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସ େହେବ ଓ ତୁମ୍ଭର େସବା କରିେବ। 12 ମାତ୍ର ଯଦି
େସ ତୁମ୍ଭ ସହତି ସନି୍ଧ ନ କରି ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ
େସହ ିନଗର ଅବେରାଧ କରିବ। 13 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
େଯେତେବେଳ ତାହା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ତହିଁର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ବଧ କରିବ। 14 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ, ବାଳକମାନଙୁ୍କ, ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଓ ନଗରର ସବର୍ସ୍ୱ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ
ଲୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଲୁଟ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଦଅିନି୍ତ , ତାହା େଭାଜନ କରିବ।
15 େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ନୁେହଁ, ତୁମ୍ଭଠାରୁ
ଅତ ିଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ଏପରି ସମସ୍ତ ନଗର ପ୍ରତ ିଏହ ିପ୍ରକାର କରିବ। 16 ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର
ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦଅିନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ନଃିଶ୍ୱାସଧାରୀ କାହାରିକୁ
ଜୀବତି ରଖିବ ନାହିଁ। 17 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ହତି୍ତୀୟ, ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ,
ପରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ
କରିବ। 18 େନାହେିଲ େକଜାଣ,ି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
େଦବାତାମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ ,
ତଦନୁସାେର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇେବ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିବ।
19 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିନଗର ହସ୍ତଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ
କରି ବହୁ କାଳ ତାହା ଅବେରାଧ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ କୁହ୍ରାଡ଼ି
ଦ୍ୱ ାରା େସଠାେର ଥିବା ବୃକ୍ଷଗଡୁ଼କୁି ହାଣବି ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ତହିଁରୁ େଭାଜନ
କରି ପାରିବ, ଏଣୁ ତାହା କାଟବି ନାହିଁ; କାରଣ େକ୍ଷତ୍ରର ବୃକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ
ଜୀବନର ଆଧାର େହାଇଥିବାରୁ ତାହା ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଅବରୁଦ୍ଧ େହବ
ନାହିଁ ? 20 େକବଳ େଯଉଁ ବୃକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ େବାଲ ିଜାଣ,
ତାହା ତୁେମ୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବ ଓ କାଟବି; ଆଉ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ନଗର
ପରାଜିତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅବେରାଧକ ଉପାୟ ନମିର୍ାଣ
କରିବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ
ଦଅିନି୍ତ , ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଯଦ ିେକ୍ଷତ୍ରେର ପତତି େକୗଣସ ିହତ
େଲାକ େଦଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କିଏ ବଧ କରିଅଛ,ି ତାହା

ଜଣା ନ ଯାଏ, 2 େତେବ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାେନ
ବାହାେର ଯାଇ େସହ ିହତ େଲାକର ଚତୁପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକଉଁ ନଗର େକେତ
ଦୂର, ତାହା ମାପିେବ। 3 ତହିଁେର େଯଉଁ ନଗର େସହ ିହତ େଲାକର
ନକିଟସ୍ଥ େହବ, ତହିଁର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ େଗାଠରୁ ଏପରି ଏକ ଗାଭୀ େନେବ,
ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା େକେବ ଯୁଆଳି ବହନାଦ ିେକୗଣସ ିକମର୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
4 ଆଉ ଯହିଁେର ଚାଷ କି ବୁଣା େହାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ନତି୍ୟ
ଜଳେସ୍ରାତବାହୀ ତଳଭୂମିକୁ େସହ ିନଗରର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ େସହ ିଗାଭୀକୁ
ଆଣ ିେସଠାେର ତାହାର େବକ ଭାଙି୍ଗେବ। 5 ତହୁଁ େଲବୀ-ସନ୍ତାନ
ଯାଜକମାେନ ତାହା ନକିଟକୁ ଆସେିବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ଆପଣା େସବାେଥର୍ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଆଶୀବର୍ାଦ କରଣାେଥର୍
େସମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ; ଏଣୁ େସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବେିରାଧର ଓ ଆଘାତର ବଚିାର େହବ। 6 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ହତ
େଲାକର ନକିଟସ୍ଥ େସହ ିନଗରର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ େସହ ିତଳଭୂମିେର
େବକଭଙ୍ଗା ଗାଭୀ ଉପେର ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିେବ।
7 ଆଉ େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଏହ ିରକ୍ତପାତ
କରି ନାହିଁ, କିଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏହା େଦଖି ନାହିଁ। 8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର େଯଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ, େସମାନଙୁ୍କ
କ୍ଷମା କର; ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ନରିପରାଧର ରକ୍ତପାତ-
େଦାଷ ରହବିାକୁ ଦଅି ନାହିଁ। ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହ ିରକ୍ତପାତ-
େଦାଷ କ୍ଷମା େହବ; 9 ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍
କେଲ, ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ନରିପରାଧର ରକ୍ତପାତ-େଦାଷ ଦୂର କରିବ।
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ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦନିୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପକର୍େର

10 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗମନ କେଲ,
େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରନି୍ତ ଓ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େଘନଯିାଅ; 11 ପୁଣ ିେସହି
ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ େଦଖି ତାହା ପ୍ରତ ିେପ୍ରମାସକ୍ତ
େହେଲ, େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବବିାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, 12 େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆପଣା ଘରକୁ ଆଣବି, ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ
କରି ନଖ କାଟବି; 13 ଆଉ େସ ଆପଣା ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥାର ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି
ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର ରହବି, ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ନମିେନ୍ତ ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ
ମାସ ବଳିାପ କରିବ। ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ସହବାସ କରିବ ଓ
ତାହାର ସ୍ୱାମୀ େହବ, ଆଉ େସ ତୁମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା େହବ। 14 େଯେବ ତାହା
ଉପେର ତୁମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ ନ ହୁଏ, େତେବ ତାହାର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ତାହାକୁ
ଯିବାକୁ େଦବ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଟଙ୍କା େନଇ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ତାହାକୁ ବକିିବ
ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତ ିଦାସୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ସହବାସ କରିଅଛ।

ପ୍ରଥମଜାତର େପୖତୃକ ଅଧିକାର

15 େଯେବ େକୗଣସ ିପୁରୁଷର ଦୁଇ ଭାଯର୍୍ୟା ଥାଏ, ଜେଣ ପି୍ରୟା ଓ ଜେଣ
ଅପି୍ରୟା, ପୁଣ ିପି୍ରୟା ଓ ଅପି୍ରୟା ଦୁେହଁ ତାହାର ଔରସେର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ
କରନି୍ତ; ମାତ୍ର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଅପି୍ରୟାର ସନ୍ତାନ ହୁଏ; 16 େତେବ େସ
ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ସବର୍ସ୍ୱର ଅଧିକାର େଦବା ସମୟେର ଅପି୍ରୟାଜାତ
େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ େସ ପି୍ରୟାଜାତ ପୁତ୍ରକୁ େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାର େଦଇ
ପାରିବ ନାହିଁ। 17 ମାତ୍ର େସ ଅପି୍ରୟା ପୁତ୍ରକୁ େଜ୍ୟଷ୍ଠ େବାଲ ିସ୍ୱୀକାର କରି
ଆପଣା ସବର୍ସ୍ୱରୁ ଦୁଇଗଣୁ ଅଂଶ ତାହାକୁ େଦବ; କାରଣ େସ ତାହାର
ଶକି୍ତର ପ୍ରଥମ ଫଳ େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାର ତାହାରି ଅେଟ।

ଅବାଧ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଦଣ୍ଡ

18 େଯେବ କାହାରି ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବେିରାଧୀ ହୁଏ, ଆପଣା ପିତାର
କଥା କି ଆପଣା ମାତାର କଥା ନ ମାେନ, ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହାକୁ ଶାସନ
କେଲ େହଁ େସମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁେଣ; 19 େତେବ ତାହାର ପିତା ଓ ମାତା
ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ତାହାର
ନଗରଦ୍ୱ ାରକୁ େନଇଯିେବ; 20 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହାର ନଗରସ୍ଥ
ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ କହେିବ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବେିରାଧୀ,
େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ମାେନ ନାହିଁ; େସ େପଟୁକ ଓ ମଦୁଆ ଅେଟ।”
21 ତହିଁେର ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ପଥର ପକାଇ ବଧ
କରିେବ; ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ, ତହିଁେର
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣେିବ ଓ ଭୟ କରିେବ।

ବଭିନି୍ନ  ବ୍ୟବସ୍ଥା

22 ଆଉ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ମୃତୁୁ୍ୟେଯାଗ୍ୟ ପାପ କେଲ, େଯେବ ତାହାର
ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହୁଏ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବୃକ୍ଷେର ଟଙ୍ଗାଇ ଦଅି। 23 େତେବ
ତାହାର ଶବ ରାତି୍ରସାରା ବୃକ୍ଷେର ଟଙ୍ଗା େହାଇ ରହବି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର େସହଦିନି ତାହାକୁ କବର େଦବ; କାରଣ େଯ
ଟଙ୍ଗାଯାଏ, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭଶିାପ ପାତ୍ର ଅେଟ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଭୂମି େଦେବ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଅଶୁଚି
କରିବ ନାହିଁ।

ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭାଇର ବଳଦ କି େମଷ ବଣା େହବାର
େଦଖିେଲ, େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଅମେନାେଯାଗୀ େହବ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଭାଇ କତକିି ନଶି୍ଚୟ େଫରାଇ

ଆଣବି। 2 ପୁଣ ିଯଦ ିତୁମ୍ଭର େସହ ିଭାଇ ତୁମ୍ଭର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ନ ଥାଏ,
କିମ୍ୱା ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିତାହାକୁ ନ ଚହି୍ନ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃକୁ େସହି
ପଶୁ ଆଣବି, ତୁମ୍ଭର େସହ ିଭାଇ ତାହାକୁ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା
ତୁମ୍ଭ ପାଖେର ରହବି, ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ତାହା େଫରାଇ େଦବ।
3 ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଗଧ ପ୍ରତ ିେସରୂପ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି
େସରୂପ କରିବ; ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ଭାଇ େଯ େକୗଣସ ିବସ୍ତୁ ହଜାଇଥାଏ, ତାହାର

େସହ ିହଜିଲା ବସ୍ତୁ ତୁେମ୍ଭ ପାଇେଲ, ତହିଁ ବଷିୟେର େସରୂପ କରିବ;
ତହିଁେର ଅମେନାେଯାଗ କରିବା ତୁମ୍ଭର ଅକତ୍ତର୍ବ୍ୟ। 4 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଭାଇର ଗଧ କି ବଳଦ ବାଟେର ପଡ଼ଯିିବାର େଦଖିେଲ, ତହିଁ ପ୍ରତି
ଅମେନାେଯାଗୀ େହବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଉଠାଇବା ପାଇଁ
ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ଉପକାର କରିବ। 5 ଯାହା ପୁରୁଷର, ତାହା ସ୍ତ୍ରୀ ପିନି୍ଧବ
ନାହିଁ, କିଅବା ସ୍ତ୍ରୀର େପାଷାକ ପୁରୁଷ ପିନି୍ଧବ ନାହିଁ; କାରଣ େଯେକହ ିତାହା
କେର, େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅେଟ।
6 େଯେବ ପଥ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକୗଣସ ିବୃକ୍ଷେର କିଅବା ଭୂମିେର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
େକୗଣସ ିପକ୍ଷୀର ବସାେର ଛୁଆ କି ଡମି୍ୱ ଥାଏ, ଆଉ େସହ ିଛୁଆ କି ଡମି୍ୱ
ଉପେର ପକି୍ଷଣୀ ବସଥିାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଛୁଆ ସଙ୍ଗେର ପକି୍ଷଣୀକୁ ଧରିବ
ନାହିଁ। 7 ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସମିେତ ପକି୍ଷଣୀକୁ ଛାଡ଼ ିେଦବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ଛୁଆମାନଙୁ୍କ େନଇ ପାର, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦନି ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। 8 ତୁେମ୍ଭ ନୂତନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ତହିଁର
ଛାତେର ଲୁହାର ବାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, େଯପରି ତହିଁ ଉପରୁ େକୗଣସି
ମନୁଷ୍ୟ ପଡ଼ଗିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃ ଉପେର ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ
ବତ୍ତର୍ାଇବ ନାହିଁ। 9 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ମିଶି୍ରତ ବୀଜ ବୁଣବି
ନାହିଁ; ତାହା କେଲ ତୁମ୍ଭ ବୁଣା ବୀଜ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ସମୁଦାୟ ଫଳ
ଜବତ ରୂେପ ନଆିଯିବ ନାହିଁ। 10 ତୁେମ୍ଭ ବଳଦ ଓ ଗଧ ଏକତ୍ର େଯାଚି
ଚାଷ କରିବ ନାହିଁ। 11 ତୁେମ୍ଭ େଲାମ ଓ ମସନିା େକୗଣସ ିମିଶି୍ରତ
ସୂତ୍ରନମିିର୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧବ ନାହିଁ। 12 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶରୀରର ଉତ୍ତରୀୟ
ବସ୍ତ୍ରର ଚାରି ଅଞ୍ଚଳେର ଝୁମ୍ପା ବନାଇବ।

ଅେନୖତକି େଯୗନକି୍ରୟା ସମ୍ପକର୍ୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା

13 େକୗଣସ ିପୁରୁଷ େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କରି ତାହାର ସହବାସ କଲା
ଉତ୍ତାେର ଯଦ ିତାହାକୁ ଘୃଣା କେର 14 ଓ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ କଥା
ଆେରାପ କେର ଓ ତାହାର ଦୁନର୍ାମ କରି କେହ କି, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀକି
ବବିାହ କଲୁ, ମାତ୍ର ସହବାସ ସମୟେର ଏହାର େକୗମାଯର୍୍ୟର ଲକ୍ଷଣ
ପାଇଲୁ ନାହିଁ; 15 େତେବ େସହ ିକନ୍ୟାର ପିତାମାତା ତାହାର େକୗମାଯର୍୍ୟର
ଚହି୍ନ େନଇ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିବ।
16 ତହୁଁ େସହ ିକନ୍ୟାର ପିତା ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ କହବି, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକ
ସଙ୍ଗେର ଆମ୍ଭ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ େଦଲୁ; 17 ମାତ୍ର େସ ତାହାକୁ ଘୃଣା କେର
ଆଉ େଦଖ, େସ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ କଥା ଆେରାପ କରି କେହ କି,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟାର େକୗମାଯର୍୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଲୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ କନ୍ୟାର
େକୗମାଯର୍୍ୟ ଚହି୍ନ ଏହ;ି ତହୁଁ େସମାେନ ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
େସହ ିଲୁଗା େମଲାଇ େଦେବ। 18 ଏଉତ୍ତାରୁ ନଗରର ପ୍ରାଚୀନମାେନ େସହି
ପୁରୁଷକୁ ଧରି ଶାସି୍ତ େଦେବ। 19 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହାକୁ ଶେହ େଶକଲ
ରୂପା ଦଣ୍ଡ କରି କନ୍ୟାର ପିତାକୁ େଦେବ, କାରଣ େସ ଇସ୍ରାଏଲୀୟା ଏକ
କନ୍ୟା ଉପେର ଦୁନର୍ାମ ଆଣଅିଛ;ି ତହିଁେର େସ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା େହବ, େସ
ତାହାକୁ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 20 ମାତ୍ର କଥା େଯେବ
ସତ୍ୟ ହୁଏ େଯ, କନ୍ୟାର େକୗମାଯର୍୍ୟ ଚହି୍ନ େଦଖା ନ ଯାଏ; 21 େତେବ
େସମାେନ େସହ ିକନ୍ୟାକୁ ବାହାର କରି ପିତୃଗହୃର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆଣେିବ,
ଆଉ ନଗରସ୍ଥ େଲାକମାେନ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ତାହାକୁ ବଧ କରିେବ;
କାରଣ ପିତୃଗହୃେର ବ୍ୟଭଚିାର କରିବାରୁ େସ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ମୂଢ଼ତାର
କମର୍ କଲା; ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ।
22 ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷ ବବିାହତିା ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଶୟନ ସମୟେର ଧରା
ପେଡ଼, େତେବ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ଶୟନକାରୀ ପୁରୁଷ ଓ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁେହଁ
ହତ େହେବ। ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ।
23 େଯେବ େକୗଣସ ିକନ୍ୟା େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ପ୍ରତ ିବାଗ୍ଦତ୍ତା ଥାଏ ଓ
େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ତାହାକୁ ନଗର ମଧ୍ୟେର ପାଇ ତାହା ସହତି ଶୟନ କେର;
24 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ ବାହାର କରି ନଗରଦ୍ୱ ାର
ନକିଟକୁ ଆଣ ିପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ବଧ କରିବ; କାରଣ େସହ ିକନ୍ୟା ନଗର
ମଧ୍ୟେର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଡାକ ପକାଇଲା ନାହିଁ; ପୁଣ ିେସହ ିପୁରୁଷ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲା; ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା
ଦୂର କରିବ। 25 ମାତ୍ର ଯଦ ିେକୗଣସ ିପୁରୁଷ ବାଗ୍ଦତ୍ତା କନ୍ୟାକୁ େକ୍ଷତ୍ରେର
ପାଇ ବଳାତ୍କାରେର ତାହା ସହତି ଶୟନ କେର, େତେବ ତାହା ସହତି
ଶୟନକାରୀ େସହ ିପୁରୁଷ େକବଳ ହତ େହବ; 26 ମାତ୍ର େସହ ିକନ୍ୟା
ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ କିଛ ିକରିବ ନାହିଁ; େସହ ିକନ୍ୟାଠାେର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡେଯାଗ୍ୟ ପାପ
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ନାହିଁ; କାରଣ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ପ୍ରତକୂିଳେର
ଉଠି ତାହାକୁ ବଧ କେର, ଏହ ିକଥା େସହପିରି ଅେଟ। 27 େଯେହତୁ େସ
ପୁରୁଷ େକ୍ଷତ୍ରେର ତାହାକୁ ପାଇଲା େସହ ିବାଗ୍ଦତ୍ତା କନ୍ୟା ଡାକ ପକାଇଲା,
ତଥାପି ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥଲା। 28 େଯେବ େକୗଣସି
ପୁରୁଷ ଅବାଗ୍ଦତ୍ତା କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ପାଇ ତାହାକୁ ଧରି ତାହା ସେଙ୍ଗ
ଶୟନ କେର ଓ େସମାେନ ଧରା ପଡ଼ନି୍ତ , 29 େତେବ ତାହା ସହତି
ଶୟନକାରୀ େସହ ିପୁରୁଷ କନ୍ୟାର ପିତାକୁ ପଚାଶ େଶକଲ ରୂପା େଦବ
ଓ େସ ତାହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାରୁ େସ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା େହବ; େସହ ିପୁରୁଷ
ତାହାକୁ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 30 େକୗଣସ ିପୁରୁଷ
ଆପଣା ପିତୃଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ଓ ଆପଣା ପିତାର ଅଞ୍ଚଳ
ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରୁ ବହଷି୍କତୃ େଲାକ

ଚୂଣ୍ଣର୍େକାଷ କିଅବା ଛନି୍ନ ଲଙି୍ଗ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜେର
ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ। 2 ଜାରଜ ବ୍ୟକି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମାଜେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ; ଦଶ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାର

େକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ। 3 ଅେମ୍ମାନୀୟ କି
େମାୟାବୀୟ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ; ଦଶ
ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚରିକାଳ େସମାନଙ୍କର େକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜେର
ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ। 4 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ
ଆସବିା େବେଳ େସମାେନ ଅନ୍ନ  ଓ ଜଳ େନଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଥେର
େଭଟେିଲ ନାହିଁ; ପୁଣ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଅରାମନହରୟିମ୍ସ୍ଥ ପେଥାର ନବିାସୀ ବେିୟାରର ପୁତ୍ର
ବଲିୀୟମ୍କୁ େବତନ େଦେଲ। 5 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ବଲିୀୟମ୍ର କଥା ଶୁଣବିାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରିବାରୁ େସହ ିଅଭଶିାପକୁ ଆଶୀବର୍ାଦେର
ପରିଣତ କେଲ। 6 ତୁେମ୍ଭ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଚରିକାଳ େସମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ ଓ
ମଙ୍ଗଳ େଲାଡ଼ବି ନାହିଁ। 7 ତୁେମ୍ଭ ଇେଦାମୀୟ େଲାକକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ; ତୁେମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟ େଲାକକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର େଦଶେର ପ୍ରବାସୀ ଥିଲ। 8 େସମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ
ପୁରୁଷେର ଉତ୍ପନ୍ନ  ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ।

େସୖନ୍ୟ ଛାଉଣରି ଶୁଚତିା ରକ୍ଷା

9 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟେର
ଆପଣାକୁ ସକଳ ମନ୍ଦ ବଷିୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। 10 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଯଦ ିେକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ରାତି୍ରଘଟତି େକୗଣସ ିଅଶୁଚତିାେର ଅଶୁଚ ିହୁଏ,
େତେବ େସ ଛାଉଣ ିଭତିରୁ ବାହାରି ଯିବ, େସ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ
କରିବ ନାହିଁ। 11 ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େସ ଜଳେର ସ୍ନାନ
କରିବ ଓ ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତ େହଲା ଉତ୍ତାେର େସ ଛାଉଣ ିଭତିରକୁ ଆସବି।
12 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଛାଉଣ ିବାହାେର ଏକ ସ୍ଥାନ
କରିବ; 13 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସାମଗ୍ରୀ ସେଙ୍ଗ େଗାଟଏି ଖଣତ ିରଖିବ; ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭ ବାହାରକୁ ବସବିା ସମୟେର ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େଖାଳିବ ଓ ନଗିର୍ତ ମଳକୁ
େପାତ ିପକାଇବ। 14 କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରନି୍ତ , ଏନମିେନ୍ତ େସ
େଯପରି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଲଜ୍ଜ ାକର ବଷିୟ ନ େଦଖନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ନକିଟରୁ
ବମିୁଖ ନ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଛାଉଣ ିପବତି୍ର େହବ।

ବଭିନି୍ନ  ନୀତ ିନୟିମ

15 େଯଉଁ ଦାସ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ନକିଟରୁ ପଳାଇ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ
ଆସଅିଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ତାହାର େସହ ିସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ
ନାହିଁ। 16 େସ ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଏକ ନଗରଦ୍ୱ ାରେର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାମତ
ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତି
ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ନାହିଁ। 17 ଇସ୍ରାଏଲର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େବଶ୍ୟା ବୃତି୍ତ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
ସେଦାମୀ େହବ ନାହିଁ। 18 ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିମାନତ ନମିେନ୍ତ େକୗଣସି

େବଶ୍ୟାର େବତନ କିଅବା କୁକ୍କରୁର ମୂଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃକୁ ଆଣବି ନାହିଁ; କାରଣ େସ ଉଭୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଘୃଣ୍ୟ ବଷିୟ ଅଟନି୍ତ। 19 ତୁେମ୍ଭ ସୁଧ ନମିେନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, ରୂପାର ସୁଧ,
ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀର ସୁଧ, କିଅବା େଯ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ସୁଧ ନମିେନ୍ତ ଦଆିଯାଏ,
ତହିଁର ସୁଧ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଭାଇକୁୁ ଋଣ େଦବ ନାହିଁ। 20 ତୁେମ୍ଭ
ସୁଧ ନମିେନ୍ତ ବେିଦଶୀକୁ ଋଣ େଦଇ ପାର; ମାତ୍ର ସୁଧ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ
ଆପଣା ଭାଇକୁୁ ଋଣ େଦବ ନାହିଁ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହ ିେଦଶେର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କମର୍େର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ। 21 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ମାନତ ମନାସେିଲ, ତାହା େଦବାକୁ
ବଳିମ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ପାପ େହବ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତାହା ଆଦାୟ କରିେବ। 22 ମାତ୍ର େଯେବ
ମାନତ ନ କର, େତେବ ତହିଁେର ପାପ େହବ ନାହିଁ। 23 ଯାହା ତୁମ୍ଭ
ଓଷ୍ଠରୁ ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ; ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ମୁଖେର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି େଯରୂପ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମାନତ କରିଅଛ, ତଦନୁସାେର କରିବ।
24 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗେଲ, େସ୍ୱଚ୍ଛାନୁସାେର
ଆପଣା ତୃପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େଭାଜନ କରି ପାରିବ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପାତ୍ରେର କିଛ ିରଖିବ ନାହିଁ। 25 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର
ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗେଲ, ଆପଣା ହାତେର ଶିଷା ଛଣି୍ଡାଇ ଖାଇ ପାରିବ;
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟେର ଦାଆ ଚଳାଇବ ନାହିଁ।

ଛାଡ଼ପତ୍ର ଓ ପୁନଃବିର୍ବାହ

େକୗଣସ ିପୁରୁଷ େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କରି ଗ୍ରହଣ କଲା
ଉତ୍ତାେର େଯେବ େସ ତାହାଠାେର େକୗଣସ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ ବଷିୟ
ପାଇବାରୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ନ ପାଏ, େତେବ

େସ ପୁରୁଷ ତାହା ନମିେନ୍ତ ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଲଖି ତାହା ହସ୍ତେର େଦଇ
ଆପଣା ଗହୃରୁ ତାହାକୁ ବଦିାୟ କରିବ। 2 ପୁଣ ିେସ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ଗହୃରୁ
ବାହାରି ଗଲା ଉତ୍ତାେର, େସ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ଭାଯର୍୍ୟା େହାଇ ପାରିବ।
3 ମାତ୍ର େସହ ିେଶଷ ସ୍ୱାମୀ ଯଦ ିତାହାକୁ ଘୃଣା କେର ଓ ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର
େଲଖି ତାହାର ହସ୍ତେର େଦଇ ତାହାକୁ ଆପଣା ଗହୃରୁ ବଦିାୟ କରି ଦଏି;
ଅବା େଯ ତାହାକୁ ଭାଯର୍୍ୟା ରୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, େସହ ିେଶଷ ସ୍ୱାମୀ
େଯେବ ମେର; 4 େତେବ େସ କଳଙି୍କତା େହଲା ଉତ୍ତାେର ତାହାର ପ୍ରଥମ
ସ୍ୱାମୀ, େଯ ତାହାକୁ ବଦିାୟ େଦଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପୁନବର୍ାର ବବିାହ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅେଟ;
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଧିକାରାେଥର୍ େଯଉଁ େଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଅିନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାପେର ଲପି୍ତ କରିବ ନାହିଁ।

ବଭିନି୍ନ  ନୟିମ

5 େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ନୂତନ ଭାଯର୍୍ୟା ଗ୍ରହଣ କେଲ, େସ େସୖନ୍ୟ ସେଙ୍ଗ
ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହାକୁ େକୗଣସ ିକମର୍ର ଭାର ଦଆିଯିବ
ନାହିଁ; େସ ଏକ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଗହୃେର ନଷି୍କମର୍େର ରହ ିଆପଣା
ଗହୃୀତା ଭାଯର୍୍ୟାର ମେନାରଞ୍ଜନ କରିବ। 6 େକହ ିଚକି ବା ଚକିର ଉପର
ପଟ ବନ୍ଧକ ରଖିବ ନାହିଁ; ତାହା କେଲ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧକ ରଖିବାର
ହୁଏ। 7 େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ େଯେବ ଆପଣା ଭାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀକୁ େଚାରି କରିବାର ଧରା ପେଡ଼, ପୁଣ ିେସ ତାହାକୁ
ଦାସ ପରି ବ୍ୟବହାର କେର, ବା ତାହାକୁ ବକିି ଦଏି; େତେବ େସହ ିେଚାର
ହତ େହବ; ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବ। 8 କୁଷ୍ଠ
େରାଗର ଘା’ ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ, େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁ ସକଳ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ , ତଦନୁସାେର କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନପୂବର୍କ
ମେନାେଯାଗ କର। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯରୂପ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, େସରୂପ
କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନାେଯାଗ କରିବ। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସରରୁ
ବାହାର େହାଇ ଆସବିା େବେଳ ପଥ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ମରୀୟମ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଥିେଲ, ତାହା ସ୍ମରଣ କର। 10 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀକୁ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ଋଣ େଦେଲ, ତାହାର ବନ୍ଧକି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣବିା
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଘର ଭତିରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। 11 ତୁେମ୍ଭ ବାହାେର ଠିଆ
େହାଇ ରହବି, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଋଣ େଦଇଅଛ, େସ ବ୍ୟକି୍ତ ଆପଣା
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ବନ୍ଧକି ଦ୍ର ବ୍ୟ ବାହାର କରି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣବି। 12 ପୁଣ ିେସ େଯେବ
ଦୁଃଖୀ େଲାକ ଥାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ବନ୍ଧକି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଘନ ିନଦି୍ର ା ଯିବ
ନାହିଁ। 13 େସ େଯପରି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଘନ ିଶୟନ କରି ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର ତାହାର ବନ୍ଧକିଦ୍ର ବ୍ୟ
ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ େଫରାଇ େଦବ; ତହିଁେର ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଧାମିର୍କତା େହବ। 14 ତୁମ୍ଭ
ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେହଉ, କିଅବା ତୁମ୍ଭ େଦଶସି୍ଥତ ନଗରଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ
ତୁମ୍ଭ ବେିଦଶୀ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେହଉ, ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ୍ର  େବତନଜୀବୀ ପ୍ରତି
ତୁେମ୍ଭ ଉପଦ୍ରବ କରିବ ନାହିଁ। 15 ତାହାରି ଦନିେର ତାହାକୁ ତାହାର
େବତନ େଦବ; ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ଯାଏ ତାହା ରଖିବ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ଦୁଃଖୀ
େଲାକ, ତହିଁ ଉପେର ତାହାର ମନ ଥାଏ େକଜାଣ ିେସ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକ ପକାଇବ, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ପାପ େହବ।
16 ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତୃଗଣର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ପିତୃଗଣ
ପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ନାହିଁ; ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି ପାପ
ଲାଗି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରିବ। 17 ତୁେମ୍ଭ ବେିଦଶୀର କି ପିତୃହୀନର
ବଚିାରେର ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ବଧିବାର ବସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧକ ରଖିବ
ନାହିଁ। 18 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େଯ ମିସରେର ବନ୍ଧାଦାସ ଥିଲ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େସଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ସ୍ମରଣ କରିବ;
ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛୁ।
19 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରେର ଶସ୍ୟ କାଟବିା େବେଳ େଗାଟଏି ବଡି଼ା
େକ୍ଷତ୍ରେର ପାେସାରି ଆସେିଲ, ତାହା ଆଣବିା ପାଇଁ େଫରିଯିବ ନାହିଁ; ତାହା
ବେିଦଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବଧିବାର େହବ। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କମର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
20 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଜୀତବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ େତାଳିବା ଉତ୍ତାେର ଆଉ ଥେର
ଡାଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ; ତାହା ବେିଦଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବଧିବାର େହବ।
21 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କଲା ଉତ୍ତାେର
ପୁନବର୍ାର ତାହା ସାଉଣି୍ଟବ ନାହିଁ; ତାହା ବେିଦଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବଧିବାର
େହବ। 22 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ମିସର େଦଶେର ବନ୍ଧାଦାସ ଥିଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ
କରିବ; ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛୁ।

ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବବିାଦ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ଯଦି
େସମାେନ ବଚିାରାେଥର୍ ଆସନି୍ତ ଓ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାେନ େସମାନଙ୍କ
ବଚିାର କରନି୍ତ; େତେବ େସମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଓ

େଦାଷୀକୁ େଦାଷୀ କରିେବ। 2 ପୁଣ ିଯଦ ିେଦାଷୀ େଲାକ ପ୍ରହାରିତ
େହବାର େଯାଗ୍ୟ ହୁଏ, େତେବ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ତାହାକୁ ଶୁଆଇବ, ପୁଣି
ତାହାର େଦାଷ ଅନୁସାେର ଗଣ ିଗଣ ିଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର ତାହାକୁ ପ୍ରହାର
କରାଇବ। 3 େସ ତାହାକୁ ଚାଳିଶ ପ୍ରହାର େଦଇ ପାରିବ, ତହିଁରୁ ବଢ଼ବି
ନାହିଁ; େନାହେିଲ, େଯେବ ତାହା ବେଢ଼ ଓ ତହିଁରୁ ବହୁତ ପ୍ରହାର କେର,
େତେବ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ତୁଚ୍ଛେଯାଗ୍ୟ େହବ। 4 ବଳଦ
େବଙ୍ଗଳାେର ବୁଲଲିା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ତୁଣ୍ଡ ିବାନି୍ଧବ ନାହିଁ।

ମୃତ ଭ୍ର ାତାର ଭାଯର୍୍ୟା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଧିି

5 ଭାଇମାେନ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥିେଲ, େଯେବ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ମେର ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନ ନ ଥାଏ, େତେବ େସହ ିମୃତ େଲାକର ଭାଯର୍୍ୟା
ବାହାରର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ବବିାହ କରିବ ନାହିଁ; ତାହାର ଦଅିର ତାହାକୁ
ବବିାହ କରି ତାହାର ସହବାସ କରିବ ଓ ତାହା ପ୍ରତ ିେଦବରର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ
କମର୍ କରିବ। 6 ପୁଣ ିେସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଯଉଁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ  କରିବ, େସ
ତାହାର ମୃତ ଭ୍ର ାତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ; ତହିଁେର ତାହାର ନାମ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁପ୍ତ େହବ ନାହିଁ। 7 ଆଉ େସହ ିପୁରୁଷ ଯଦ ିଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ ହୁଏ, େତେବ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ
ନଗରଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହବି, ଆମ୍ଭ େଦବର
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ନାମ ରଖିବାକୁ ଅସମ୍ମତ, େସ ଆମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିେଦବରର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କମର୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ। 8 େତେବ
ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ତାହାକୁ ଡାକି କହେିବ; ତହିଁେର େଯେବ
େସ ଠିଆ େହାଇ କେହ େଯ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ େମା’ର ଇଚ୍ଛା
ନାହିଁ; 9 େତେବ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃର ଭାଯର୍୍ୟା ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ତାହାର ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼ ିତାହା ମୁଖେର େଛପ
ପକାଇବ; ପୁଣ ିପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର କରି କହବି, େଯେକହ ିଆପଣା ଭାଇର ଘର ନ

େତାେଳ, ତାହା ପ୍ରତ ିଏହରୂିପ କରାଯିବ। 10 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର େସ
ଚୁ୍ୟତପାଦୁକ ବଂଶ େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ େହବ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୟିମ

11 ପୁରୁଷମାେନ ପରସ୍ପର ବେିରାଧ କେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି
ଭାଯର୍୍ୟା ଯଦ ିପ୍ରହାରକ ହସ୍ତରୁ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆେସ ଓ
ହାତ ବଢ଼ାଇ ପ୍ରହାରକର ଗପୁ୍ତାଙ୍ଗ ଧେର, 12 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ହସ୍ତ
କାଟ ିପକାଇବ; ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। 13 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଥଳୀେର ଊଣା ଅଧିକ ଓଜନର ନାନା ପ୍ରକାର ବଟଖରା ରଖିବ ନାହିଁ।
14 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃେର ଊଣା ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାତ୍ର ରଖିବ ନାହିଁ।
15 ତୁେମ୍ଭ ଯଥାଥର୍ ଓ ନ୍ୟାୟ ବଟଖରା ରଖିବ, ପୁଣ ିଯଥାଥର୍ ଓ ନ୍ୟାୟ
ପରିମାଣ ପାତ୍ର ରଖିବ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦେବ, େସହ ିେଦଶେର ତୁମ୍ଭର ଦନି ଦୀଘର୍ େହବ। 16 କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ଏପରି ଅଧମର୍ କମର୍ କରନି୍ତ , େସହ ିସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ। 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ
ଆସବିା େବେଳ ପଥ ମଧ୍ୟେର ଅମାେଲକ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କଲା; 18 ତୁେମ୍ଭ
ଶ୍ରାନ୍ତ ଓ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହବା ସମୟେର େସ ପଥେର ତୁମ୍ଭକୁ େଭଟ ିତୁମ୍ଭ
ପଶ୍ଚାତ୍ବତ୍ତର୍ୀ ଦୁବର୍ଳ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପଛେର କିପରି ଆକ୍ରମଣ କଲା ଓ
େସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କଲା ନାହିଁ; ଏହା ସ୍ମରଣ କର। 19 ଏେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ,
େସହ ିେଦଶେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ତୁମ୍ଭ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ରାମ େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶ-ତଳରୁ
ଅମାେଲକର ସ୍ମରଣ ଚହି୍ନ େଲାପ କରିବ; ତୁେମ୍ଭ ପାେସାରିବ ନାହିଁ।

ପ୍ରଥମ ଫଳ ଏବଂ ଦଶମାଂଶ

ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦେବ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଦଶେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ତାହା
ଅଧିକାର କରି ବାସ କେଲ; 2 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ଦତ୍ତ ଆପଣା େସହ ିେଦଶର ଭୂମିଜାତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଫଳରୁ କିଛ ିକିଛି
ରଖିବ ଓ ଚାଙୁ୍ଗଡ଼େିର ତାହା େନଇ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା
ନାମ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାଇବା ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି
ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବ। 3 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ତତ୍କାଳୀନ ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଯାଇ
ତାହାକୁ କହବି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, େସହ ିେଦଶେର
ଆେମ୍ଭ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛୁ, ଏହା ଆଜି ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। 4 ତହୁଁ ଯାଜକ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ
େସହ ିଚାଙୁ୍ଗଡ଼ ିେନଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର
ରଖିବ। 5 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉତ୍ତର
େଦଇ କହବି, “ଏକଜଣ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଅରାମୀୟ େଲାକ ଆମ୍ଭର ପିତା
ଥିଲା ଓ େସ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ େହାଇ ମିସରକୁ ଯାଇ ପ୍ରବାସ କଲା; ପୁଣ ିେସ
ସ୍ଥାନେର େସ ମହାନ୍, ବଳବାନ ଓ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େହାଇ
ଉଠିଲା। 6 ତହିଁେର ମିସ୍ରୀୟ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଦୗରାତ୍ମ୍ୟ
କେଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ େଦଇ କଠିନ ଦାସତ୍ୱ  କରାଇେଲ। 7 ତହୁଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଡାକ
ପକାଇଲୁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣେିଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
େକ୍ଳଶ, ଶ୍ରମ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର େଦଖିେଲ। 8 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ବଳବାନ ହସ୍ତ
ଦ୍ୱ ାରା, ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା, ମହାଭୟ ଓ ନାନା ଚହି୍ନ ପୁଣ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍
ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। 9 ଆଉ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆଣଅିଛନି୍ତ ଓ ଏହ ିେଦଶ, ଏକ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ
ପ୍ରବାହୀ େଦଶ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛନି୍ତ। 10 ଏେବ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଭୂମି େଦଇଅଛ, ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ପ୍ରଥମ ଫଳ
ଆଣଅିଛୁ।” ଏଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ତାହା ରଖିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରିବ।
11 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ପ୍ରତି
େଯଉଁ େଯଉଁ ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିସବୁେର ତୁେମ୍ଭ, େଲବୀୟ ଓ ତୁମ୍ଭ
ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ବେିଦଶୀୟ େଲାକ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। 12 ତୃତୀୟ
ବଷର୍େର, ଅଥର୍ାତ୍, ଦଶମାଂଶ-ବଷର୍େର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟାଦରି
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ଦଶମାଂଶ େଦବାର ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ େଲବୀୟକୁ, ବେିଦଶୀକୁ,
ପିତୃହୀନକୁ ଓ ବଧିବାକୁ ତାହା େଦବ, ତହିଁେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନଗରଦ୍ୱ ାର
ମଧ୍ୟେର େଭାଜନ କରି ତୃପ୍ତ େହେବ। 13 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏହା କହବି, େମା’ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ମୁଁ ଆପଣା ଗହୃରୁ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ବାହାର କରି ପୃଥକ
ରଖିଅଛ,ି ମଧ୍ୟ େଲବୀୟକୁ ଓ ବେିଦଶୀକୁ, ପିତୃହୀନକୁ ଓ ବଧିବାକୁ
େଦଇଅଛ;ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ କରି ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା
ପାେସାରି ନାହିଁ। 14 ମୁଁ ଆପଣା େଶାକ ସମୟେର ତହିଁରୁ କିଛ ିେଭାଜନ
କରି ନାହିଁ, ଅବା ଅଶୁଚ ିେହାଇ ତହିଁରୁ କିଛ ିରଖି ନାହିଁ, କିଅବା ମୃତ
େଲାକ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତହିଁରୁ କିଛ ିେଦଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବେର ଅବଧାନ କରିଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଯାହା ଯାହା
ଆଜ୍ଞା କଲ, େସହ ିସମସ୍ତ ମୁଁ କରିଅଛ।ି 15 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପବତି୍ର ନବିାସ
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କର, ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ପ୍ରତ ିକୃତ ଆପଣା ଶପଥ ଅନୁସାେର େଯଉଁ ଭୂମି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ, େସହ ିଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କର। 16 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଏହସିବୁ ବଧିି ଓ
ଶାସନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛନି୍ତ; ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି ତାହା ସବୁ ମାନବି ଓ କରିବ,
17 ତୁେମ୍ଭ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର
େହେବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ପଥେର ଚାଲବି ଓ ତାହାଙ୍କ ବଧିି, ଆଜ୍ଞା ଓ
ଶାସନ ମାନବି ଓ ତାହାଙ୍କ ରବେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କରିବ। 18 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଆଜି ଏହ ିଅଙ୍ଗୀକାର କରିଅଛନି୍ତ େଯ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ
ତାହାଙ୍କର ସଞ୍ଚତି ଧନ େହବ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନବି; 19 ପୁଣି
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶଂସାେର, ନାମେର ଓ ସମ୍ମାନେର ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ
େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ରଷ୍ଠ କରିେବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େଲାକ
େହବ।

ପ୍ରସ୍ତର ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, “ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ
ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସବୁ ପାଳନ କର।”

2 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁ ଦନି ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହବ, େସହ ିଦନି
ଆପଣା ନମିେନ୍ତ େକେତକ ବୃହତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବ ଓ ତାହା ଚୂନେର
େଲପିବ। 3 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ
ନକିଟେର େଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶ େଦେବ, ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପାର େହବା
ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପ୍ରସ୍ତରଗଡୁ଼କି ଉପେର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା
େଲଖିବ। 4 ପୁଣ ିଆଜି ମୁଁ େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତରଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
ଆଜ୍ଞା େଦଲ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହଲା ଉତ୍ତାେର ଏବଲ ପବର୍ତେର
େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଓ ତାହା ଚୂନେର େଲପିବ। 5 ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ,ି ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରସ୍ତରର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବ; େସହ ିସବୁ
ପ୍ରସ୍ତର ଉପେର େଲୗହ-ଅସ୍ତ୍ର ଉଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। 6 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଅଚଞ୍ଛା ପ୍ରସ୍ତରେର ନମିର୍ାଣ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ତହିଁ
ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ; 7 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ କରି େସଠାେର େଭାଜନ
କରିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆନନ୍ଦ କରିବ। 8 ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଉପେର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ଉତ୍ତମ ରୂେପ
େଖାଳି େଲଖିବ। 9 ଏଉତ୍ତାେର େମାଶା ଓ େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହେିଲ, େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ନୀରବ େହାଇ ଅବଧାନ କର, ଆଜି
ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକ େହଲ। 10 ଏେହତୁ
ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କରିବ ଓ ଆଜି
ମୁଁ ତାହାଙ୍କର େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ,ି ତାହା
ପାଳନ କରିବ।

ଅବାଧ୍ୟତାର ଅଭଶିାପ

11 େସହ ିଦନି େମାଶା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ,
12 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହଲା ଉତ୍ତାେର ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀ ଓ
ଯିହୁଦା ଓ ଇଷାଖର, େଯାେଷଫ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍, ଏସବୁ (ବଂଶ)
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଗରିଷୀମ ପବର୍ତେର ଠିଆ
େହେବ। 13 ପୁଣ ିରୁେବନ୍ ଓ ଗାଦ୍ ଓ ଆେଶର ଓ ସବୂଲୂନ ଓ ଦାନ୍ ଓ
ନପ୍ତାଲ,ି ଏସବୁ (ବଂଶ) ଅଭଶିାପ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଏବଲ ପବର୍ତେର ଠିଆ
େହେବ। 14 ଆଉ େଲବୀୟମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଲାକଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିବ: 15 “େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣତି,
ଶିଳ୍ପକରର ହସ୍ତକୃତ େକୗଣସ ିେଖାଦତି କି ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ
କରି େଗାପନେର ସ୍ଥାପନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ
େଲାକ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍’ (ଏହପିରି େହଉ)।
16 “େଯେକହ ିଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ କି ଆପଣା ମାତାଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରଇ, େସ
ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍’।
17 “େଯେକହ ିଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭୂମିଚହି୍ନ ଘୁଞ୍ଚାଏ, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ
େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍’। 18 “େଯେକହି
ଅନ୍ଧକୁ ବାଟରୁ ବୁଲାଏ, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ
କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’ 19 “େଯେକହ ିବେିଦଶୀ, ପିତୃହୀନ ଓ ବଧିବାର
ବଚିାର ଅନ୍ୟାୟ କେର, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ
କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’ 20 “େଯେକହ ିଆପଣା ପିତୃର ଭାଯର୍୍ୟା ସେଙ୍ଗ ଶୟନ
କେର, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ।” େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ପିତାର ଅଧୀକାରକୁ
ଅନାବୃତ କଲା। ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’
21 “େଯେକହ ିେକୗଣସ ିପ୍ରକାର ପଶୁ ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ
େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’ 22 “େଯେକହି
ଆପଣା ଭଗିନୀ, ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା ପିତୃଙ୍କ କନ୍ୟା କି ଆପଣା ମାତୃଙ୍କ କନ୍ୟା
ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ
କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’ 23 “େଯେକହ ିଆପଣା ଶାଶୁ ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କେର,
େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’
24 “େଯେକହ ିଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ େଗାପନେର ବଧ କେର, େସ
ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’
25 “େଯେକହ ିନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନଏି, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ
େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’ 26 “େଯେକହ ିଏହି
ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥାସବୁ ପାଳିବାକୁ ତହିଁେର ଆସ୍ଥା ନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ
େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ କହେିବ, ‘ଆେମନ୍।’

ଆଜ୍ଞାବହତାର ଆଶୀବର୍ାଦ

ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା
ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ କରୁଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ମାନବିା ପାଇଁ ଓ
କରିବା ପାଇଁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ରବେର ଯତ୍ନପୂବର୍କ

କଣ୍ଣର୍ପାତ କରିବ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ
େଦଶୀୟ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ କରିେବ। 2 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣବି, େତେବ ଏହସିବୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ ଓ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। 3 ତୁେମ୍ଭ ନଗରେର ଧନ୍ୟ
େହବ ଓ େକ୍ଷତ୍ରେର ଧନ୍ୟ େହବ। 4 ତୁମ୍ଭ ଶରୀରର ଫଳ, ତୁମ୍ଭ ଭୂମିର
ଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଶୁର ଫଳ, ଅଥର୍ାତ୍, େଗାବତ୍ସ ଓ େମଷପଲର ଶାବକ
ଧନ୍ୟ େହବ। 5 ତୁମ୍ଭ ଚାଙୁ୍ଗଡ଼ ିଓ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଧନ୍ୟ େହବ।
6 ତୁେମ୍ଭ ଗହୃକୁ ଆସବିା େବେଳ ଧନ୍ୟ ଓ ଗହୃରୁ ବାହାେର ଯିବା େବେଳ
ଧନ୍ୟ େହବ। 7 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିବା ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଆେଗ
ଆେଗ ପରାସ୍ତ କରାଇେବ; େସମାେନ ଏକ ପଥ େଦଇ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆସେିବ, ମାତ୍ର ସାତ ପଥ େଦଇ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇେବ। 8 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ଅମାରେର ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍େର ତୁେମ୍ଭ ହସ୍ତ େଦବ, େସହି
ସବୁେର ଆଶୀବର୍ାଦପ୍ରାପି୍ତ ଆଜ୍ଞା କରିେବ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
9 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଓ ତାହାଙ୍କ
ପଥେର ଗମନ କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଶପଥ ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା
ପବତି୍ର େଲାକ କରି ସ୍ଥାପନ କରିେବ। 10 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର
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ପ୍ରସଦି୍ଧ ଅଛ େବାଲ ିପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକ େଦଖିେବ ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ
ବଷିୟେର ଭୀତ େହେବ। 11 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , େସଠାେର ତୁମ୍ଭକୁ ସନ୍ତାନ
େଦଇ, ତୁମ୍ଭ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଫଳ େଦଇ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିରୁ ଫଳ େଦଇ ତୁମ୍ଭକୁ
ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ କରିେବ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ଭୂମିେର ବୃଷି୍ଟ
େଦବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ସମସ୍ତ କମର୍େର ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବାକୁ ଆପଣା
ଆକାଶ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିମୁକ୍ତ କରିେବ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ
ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଋଣ େଦବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଋଣ େନବ
ନାହିଁ। 13 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା
ମାନବିାକୁ ଓ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ କରୁଅଛ,ି େସହ ିସବୁ
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଶୁଣବି ଓ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା
କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିବାକ୍ୟର ଦକି୍ଷଣେର କି ବାମେର
େଫରି ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ନ
େହବ, 14 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମସ୍ତକ କରିେବ, ଲାଙୁ୍ଗଳ କରିେବ
ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଉପରିସ୍ଥ େହବ, ପୁଣ ିନୀଚସ୍ଥ େହବ ନାହିଁ।

ଅନାଜ୍ଞାବହତାର ଅଭଶିାପ

15 ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ
ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିି ଆେଦଶ କରୁଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ମାନବିା ପାଇଁ ଓ କରିବା
ପାଇଁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ରବେର କଣ୍ଣର୍ପାତ ନ କରିବ, େତେବ ଏହସିବୁ
ଅଭଶିାପ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଧରିବ। 16 ତୁେମ୍ଭ ନଗରେର
ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ ଓ େକ୍ଷତ୍ରେର ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ। 17 ତୁମ୍ଭର ଚାଙୁ୍ଗଡ଼ ିଓ
ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ। 18 ତୁମ୍ଭ ଔରଷର ସନ୍ତାନ,
ଭୂମିରଫଳ, ତୁମ୍ଭ େଗାବତ୍ସ ଓ େମଷପଲର ଶାବକ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ;
19 ତୁେମ୍ଭ ଗହୃକୁ ଆସବିା େବେଳ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଗହୃରୁ
ବାହାରକୁ ଯିବା େବେଳ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ। 20 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର େଯଉଁ ମନ୍ଦ
କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ତ୍ୟାଗ କଲ, ତହିଁ େହତୁ ତୁମ୍ଭର ସଂହାର ଓ ଶୀଘ୍ର
ବନିାଶ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ସମସ୍ତ କମର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଅଭଶିାପ, ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ ଭତ୍ସର୍ନା ପଠାଇେବ। 21 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ
ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭଠାେର ମହାମାରୀ ଲଗାଇ ରଖିେବ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ
ଜ୍ୱର ଓ ଜ୍ୱ ାଳା ଓ ଅତଦିାହ ଓ ଅନାବୃଷି୍ଟ ଓ ଶସ୍ୟର େଶାଷ ଓ ମ୍ଳାନ ିଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିେବ; ତୁମ୍ଭର ବନିାଶ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିସବୁ ତୁମ୍ଭର
ପଶ୍ଚାତ୍ଗାମୀ େହେବ। 23 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ-ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶ ପିତ୍ତଳ େହବ
ଓ ତୁମ୍ଭ ନୀଚସି୍ଥତ ପୃଥିବୀ ଲୁହା େହବ। 24 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ଜଳ
ବଦେଳ ଧୂଳି ଓ ବାଲ ିବଷର୍ାଇେବ, ତୁମ୍ଭର ବନିାଶ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା
ଆକାଶରୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ପଡ଼ବି। 25 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ତୁମ୍ଭକୁ ପରାସ୍ତ କରାଇେବ ତୁେମ୍ଭ ଏକ ପଥ େଦଇ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର
ଯିବ ମାତ୍ର ସାତ ପଥ େଦଇ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବ; ପୁଣ ିପୃଥିବୀର
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଏେଣେତେଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ େହବ। 26 ଆଉ
ତୁମ୍ଭ ଶବ ଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣର ଓ ଭୂଚର ପଶୁଗଣର ଭକ୍ଷ୍ୟ େହବ; େକହି
େସମାନଙୁ୍କ ଅଡ଼ାଇ େଦବାକୁ ନ ଥିବ। 27 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମିସ୍ରୀୟ ବଥ
ଓ ଅଶର୍ ଓ ଜାଦୁ ଓ କୁଣ୍ଡଆି ଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତ କରିେବ, ଏହ ିସବୁରୁ ତୁେମ୍ଭ
ସୁସ୍ଥ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 28 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉନ୍ମ ାଦ ଓ ଅନ୍ଧତା ଓ
ଚତି୍ତର ସ୍ତବ୍ଧ ତା ଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତ କରିେବ। 29 ତହିଁେର ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧକାରେର
ଦରାଣ୍ଡ ିେହଲା ପରି ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେର ଦରାଣ୍ଡ ିବୁଲବି ଓ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପଥେର କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା େକବଳ
ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅପହୃତ େହବ, େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନ ଥିବ।
30 ତୁେମ୍ଭ କନ୍ୟା ସେଙ୍ଗ ବବିାହ ନବିର୍ନ୍ଧ କରିବ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାହାର
ସହବାସ କରିବ; ତୁେମ୍ଭ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତହିଁେର ବାସ
କରି ପାରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଫଳ
େଭାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ, 31 ତୁମ୍ଭ େଗାରୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର ହତ େହବ, ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ମାଂସ େଭାଜନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ସାକ୍ଷାତେର ବଳପୂବର୍କ ନଆିଯିବ, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ େଫରାଇ ଦଆିଯିବ
ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭ େମଷ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ
େକହ ିତୁମ୍ଭର ନ ଥିବ। 32 ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣ ଅନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ଦଆିଯିେବ
ଓ ସମସ୍ତ ଦନି େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ େହବ, ମାତ୍ର

ତୁମ୍ଭ ହାତର ବଳେର କିଛ ିେହବ ନାହିଁ। 33 ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ
ତୁମ୍ଭ ଭୂମିର ଓ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ େଭାଗ କରିବ; ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
ସବର୍ଦା େକବଳ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଓ େକ୍ଲଶପ୍ରାପ୍ତ େହବ। 34 ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯାହା
େଦଖିବ, ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁେମ୍ଭ ପାଗଳ େହବ। 35 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଜାନୁ,
ଜଙ୍ଘ ଓ ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥାଦାୟୀ ବଥ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ
କରିେବ, ତହିଁରୁ ତୁେମ୍ଭ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 36 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଆପଣା ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କରିବ, ତୁମ୍ଭର େସହ ିରାଜାକୁ,
ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆଣେିବ, େସଠାେର ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଓ କାଷ୍ଠମୟ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର
େସବା କରିବ। 37 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସବୁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକଙ୍କ
ମଧ୍ୟକୁ େନଇଯିେବ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ତୁେମ୍ଭ ଆଶଙ୍କାର, ଗଳ୍ପର ଓ
ଉପହାସର ବଷିୟ େହବ। 38 ତୁେମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ବହୁତ ବହିନ ବହ ିେନବ,
ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିବ; କାରଣ ପଙ୍ଗପାଳ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବ।
39 ତୁେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ମାତ୍ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ
କରିବାକୁ କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ; କାରଣ େପାକ
ତାହା ଖାଇ ପକାଇବ। 40 ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସୀମାେର ଜୀତବୃକ୍ଷ େହବ, ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭ ଆେପ େତୖଳ ମଦ୍ଦର୍ନ କରିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁମ୍ଭ
ଜୀତବୃକ୍ଷର ଫଳ ଝଡ଼ ିପଡ଼ବି। 41 ତୁେମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ  କରିବ,
ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁମ୍ଭର େହେବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ବନ୍ଦୀ େହାଇ
ଯିେବ। 42 ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ଭୂମିର ଫଳ ପଙ୍ଗପାଳ ନଷ୍ଟ କରିବ।
43 ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ବେିଦଶୀ େଲାକ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଉପରକୁ
ଉଠିବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆହୁରି ଆହୁରି ତଳକୁ ଆସବି। 44 େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଋଣ
େଦବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଋଣ େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ; େସ ମସ୍ତକ େହବ,
ତୁେମ୍ଭ ଲାଙୁ୍ଗଳ େହବ। 45 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ବନିଷ୍ଟ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହସିବୁ
ଅଭଶିାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରକୁ ଆସବି, ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ ଓ ତୁମ୍ଭ
ସଙ୍ଗ ଧରିବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣାର େଯଉଁ େଯଉଁ
ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ, ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ
ତାହାଙ୍କ ରବେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କଲ ନାହିଁ। 46 ଆଉ େସହ ିସବୁ ଅଭଶିାପ
ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଉପେର ଚହି୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍
ସ୍ୱରୂପ େହାଇ ରହବି; 47 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତି୍ତ ବହୁଳ ରୂେପ
ପାଇେଲ େହଁ ଆନନ୍ଦେର ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  ଚତି୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େସବା କଲ ନାହିଁ। 48 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇେବ, ତୁେମ୍ଭ କ୍ଷୁଧାେର, ତୃଷାେର, ଉଲଙ୍ଗତାେର ଓ ସବର୍
ପ୍ରକାର ଅଭାବେର େସମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ; ଆଉ ଶତ୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ବନିଷ୍ଟ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ କାନ୍ଧେର ଲୁହାର ଯୁଆଳି େଦବ। 49 େଯପରି
ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ଉେଡ଼, େସପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂରରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏକ
େଗାଷ୍ଠୀକୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆଣେିବ; େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀର ଭାଷା ତୁେମ୍ଭ ବୁଝି
ପାରିବ ନାହିଁ; 50 େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀ ଭୟଙ୍କର ବଦନବଶିିଷ୍ଟ, େସ ବୃଦ୍ଧର
ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଯୁବାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। 51 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ ବନିଷ୍ଟ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପଶୁର ଶାବକ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିର ଫଳ
ଗ୍ରାସ କରିବ; ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ସଂହାରିତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅବା େତୖଳ, ତୁମ୍ଭ େଗାବତ୍ସ ଅବା େମଷପଲର ଶାବକ ଅବଶିଷ୍ଟ
ରଖିବ ନାହିଁ। 52 ଆଉ ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ େଦଶସ୍ଥ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଓ
ଦୁଗର୍ମ ପ୍ରାଚୀରେର ତୁେମ୍ଭ ଭରସା ରଖିଲ, ତାହାସବୁ ପତତି େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ନଗରଦ୍ୱ ାରେର ତୁମ୍ଭକୁ ଅବେରାଧ କରିବ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତହିଁର ସମସ୍ତ
ନଗରଦ୍ୱ ାରେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଅବେରାଧ କରିବ। 53 ଅବେରାଧ କାେଳ ଓ
ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ବପିଦେର ପକାଇେବ, େସହ ିସମୟେର
ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଶରୀରର ଫଳ, ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ
ନଜି ପୁତ୍ର ଓ ନଜି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବ। 54 େସହ ିସମୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା େଲାକ େକାମଳ ଓ ଅତ ିସୁକୁମାର ଆପଣା ଭାଇ
ପ୍ରତ ିଓ ଆପଣା ବକ୍ଷଃସ୍ଥାୟିନୀ ଭାଯର୍୍ୟା ପ୍ରତ ିଓ ଆପଣାର ଅବଶିଷ୍ଟ
ରହଥିିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏପରି କୁଦୃଷି୍ଟ କରିବ, 55 େଯ ତାହାର
କିଛମିାତ୍ର ନ ଥିବାରୁ େସ ଆପଣାର େଯଉଁ ସନ୍ତାନର ମାଂସ ଖାଇବ, ତହିଁରୁ
େସମାନଙ୍କର କାହାରିକୁ କିଛ ିେଦବ ନାହିଁ। 56 ଅବେରାଧ କାେଳ ଓ ଶତ୍ରୁ
ତୁମ୍ଭ ନଗରଦ୍ୱ ାରମାନଙ୍କେର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ବପିଦେର ପକାଇବ, େସହି
ବପିଦେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବତ୍ତିର୍ନୀ େଯଉଁ େକାମଳାଙ୍ଗୀ ଓ ସୁକୁମାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ
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ଆପଣା ସୁକୁମାରତା ଓ େକାମଳତା ସକାଶୁ ଆପଣା ତଳିପା ଭୂମିେର
ରଖିବାକୁ ସାହାସ ନାହିଁ, େସ ଆପଣା ବକ୍ଷସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ ିଓ ଆପଣା
ପୁତ୍ର ପ୍ରତ ିଓ ଆପଣା କନ୍ୟା ପ୍ରତ ିକୁଦୃଷି୍ଟ କରିବ; 57 ଆହୁରି ଆପଣା ଦୁଇ
ପାଦ ମଧ୍ୟରୁ ନଗିର୍ତ ଗଭର୍ପୁଷ୍ପ ପ୍ରତ ିଓ ଆପଣା ଜନ୍ମ  କରିଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ି(କୁଦୃଷି୍ଟ କରିବ), କାରଣ ସବୁ ବଷିୟର ଅଭାବ ସକାଶୁ େସ
େସମାନଙୁ୍କ େଗାପନେର ଖାଇବ। 58 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ଏହି
େଗୗରବମୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ନାମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦ ିଏହ ିପୁସ୍ତକେର
ଲଖିିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ;
59 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଆଘାତ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶର ଆଘାତ, ଅଥର୍ାତ୍,
ମହତ୍ ଓ ଚରିସ୍ଥାୟୀ ଆଘାତ, ପୁଣ ିବ୍ୟଥାଜନକ ଓ ଚରିସ୍ଥାୟୀ େରାଗ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ରୂପ କରିେବ। 60 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ମିସ୍ରୀୟ ମହାବ୍ୟାଧି
ବଷିୟେର ଭୀତ େହଲ, ତାହାସବୁ େସ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟାଇେବ;
ତାହାସବୁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଲାଗି ରହବି। 61 ମଧ୍ୟ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକେର
େଲଖା ନ ଥିବା ସମସ୍ତ େରାଗ ଓ ଆଘାତ ତୁମ୍ଭର ବନିାଶ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟାଇେବ। 62 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁସଂଖ୍ୟକ
ସକାଶୁ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି େହେଲ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ େହାଇ ରହବି;
େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କଲ
ନାହିଁ। 63 ଆହୁରି ଏହପିରି ଘଟବି େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା
ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆହ୍ଲାଦତି େହାଇଥିେଲ, େସହପିରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲାପ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆହ୍ଲାଦତି େହେବ। ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ
ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତହିଁରୁ ଉତ୍ପାଟତି େହବ। 64 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
ପୃଥିବୀର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର
ତୁମ୍ଭକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିେବ; ଆଉ େସଠାେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ କାଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା
କରିବ। 65 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଛ ିସୁଖ
ପାଇବ ନାହିଁ ଓ େସଠାେର ତୁମ୍ଭ ତଳିପାର କିଛ ିବଶି୍ରାମ େହବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ େସଠାେର ତୁମ୍ଭକୁ ହୃତ୍କମ୍ପ, ଚକ୍ଷୁକ୍ଷୀଣତା ଓ ପ୍ରାଣବ୍ୟଥା େଦେବ।
66 ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ସଂଶୟେର େଦାହଲବି ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ
ରାତ ିଓ ଦନି ଆଶଙ୍କା କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ନଭିର୍ର କରି
ପାରିବ ନାହିଁ; 67 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଆଶଙ୍କା କରିବ, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟର େସହି
ଆଶଙ୍କା ସକାଶୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା େଦଖିବ, ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁର େସହ ିଦଶର୍ନ
ସକାଶୁ ସକାଳ େହେଲ ତୁେମ୍ଭ କହବି, ଆହା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତା କି ! ପୁଣି
ସନ୍ଧ୍ୟା େହେଲ ତୁେମ୍ଭ କହବି, ଆହା, ସକାଳ ହୁଅନ୍ତା କି ! 68 ଆଉ େଯଉଁ
ପଥ ବଷିୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଲି ିେଯ, “ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ତାହା େଦଖିବ ନାହିଁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିପଥ େଦଇ ଜାହାଜେର ପୁନବର୍ାର ମିସରକୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଣେିବ; ପୁଣ,ି େସଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ରୂେପ ବକିିବ, ମାତ୍ର େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କିଣବି ନାହିଁ।”

େମାୟାବେର ନୟିମର ନୂତନୀକରଣ

ସଦାପ୍ରଭୁ େହାେରବେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି େଯଉଁ
ନୟିମ କରିଥିେଲ, ତାହା ଛଡ଼ା େମାୟାବ େଦଶେର େସମାନଙ୍କ
ସହତି େଯଉଁ ନୟିମ କରିବାକୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, େସହି

ନୟିମର କଥା ଏହ।ି 2 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ ଡାକି
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସର େଦଶେର ଫାେରାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କ
ସମସ୍ତ ଦାସ ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କ େଦଶ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ସବୁ କମର୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର କରିଥିେଲ, ତାହାସବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛ, 3 େସହି
ମହା ମହା ପରଖ, ଚହି୍ନ ଓ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ-କମର୍ ସକଳ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ
େଦଖିଅଛ,ି 4 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବୁଝବିା ପାଇଁ
ହୃଦୟ ଓ େଦଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଶୁଣବିା ପାଇଁ କଣ୍ଣର୍ େଦଇ ନାହାନି୍ତ।”
5 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଏହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ କାଳ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗମନ
କରାଇଅଛୁ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରେର ଅଭାବ େହାଇ ନାହିଁ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପାଦୁକା ତୁମ୍ଭ ପାଦେର ନଷ୍ଟ େହାଇ ନାହିଁ। 6 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି,
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ରୁଟ ିେଭାଜନ କରି ନାହଁ, କିଅବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି

ମଦ୍ୟ ପାନ କରି ନାହଁ। 7 ଆଉ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲ, େସେତେବେଳ ହେିଷ୍ବାନର ରାଜା ସୀେହାନ ଓ ବାଶନର
ରାଜା ଓଗ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାର େହେଲ, ତହୁଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କଲୁ। 8 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ
େଦଶ େନଇ ଅଧିକାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ରୁେବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶକୁ େଦଲୁ। 9 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିନୟିମର ସକଳ ବାକ୍ୟ ମାନ ିପାଳନ କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାହା ଯାହା କରିବ, େସହ ିସବୁେର କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତ େହବ। 10 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭକୁ େଯପରି କହଅିଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ
ଯାକୁବଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯପରି ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର େସ େଯପରି ଆଜି
ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା େଲାକ ରୂେପ ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର
ହୁଅନି୍ତ; 11 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ନୟିମ ଓ େଯଉଁ ଶପଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ଆଜି ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ସି୍ଥର କରିେବ, ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ତାହା ସି୍ଥର କରିବ, 12 ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରଧାନମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶସମୂହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବାଳକଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟାଗଣ 13 ଓ ତୁମ୍ଭ ଛାଉଣେିର ଥିବା
ବେିଦଶୀ, ତୁମ୍ଭ କାଠକଟାଳୀଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ଜଳକଢ଼ାଳୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଏପରି ତୁେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହଉଅଛ।
14 ଆଉ ମୁଁ ଏହ ିନୟିମ ଓ ଶପଥ େକବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି କରୁ
ନାହିଁ; 15 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆଜି ଏଠାେର େଯଉଁ େଲାକ ଛଡି଼ା େହଉଅଛ,ି ଆଉ
ମଧ୍ୟ େଯଉଁ େଲାକ ଏଠାେର ନାହିଁ, (େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ମୁଁ ଏହ ିନୟିମ
କରୁଅଛ)ି। 16 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ମିସର େଦଶେର େଯପରି ବାସ କଲୁ,
ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାର େହାଇ ଆସଅିଛ,
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେଦଇ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆସଲୁି, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣ; 17 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ,
େସମାନଙ୍କ କାଠ ଓ ପଥର ଓ ରୂପା ଓ ସୁନାର ପ୍ରତମିାମାନ େଦଖିଅଛ।
18 ଏନମିେନ୍ତ ସାବଧାନ, େସହ ିେଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣର
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହାଇ େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଯାହାର ହୃଦୟ ବମିୁଖ ହୁଏ, ଏପରି େକୗଣସ ିପୁରୁଷ,
କି ସ୍ତ୍ରୀ, କି ପରିବାର, କି ବଂଶ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନ ରେହ,
େଯପରି ବଷି ଓ ନାଗଦଅଣାର ମୂଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନ ରେହ;
19 ଆଉ େକହ ିେଯପରି ଏହ ିଅଭଶିାପର କଥା ଶୁଣ ିମେନ ମେନ
ଆପଣାର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ନ କେହ େଯ, ଆେମ୍ଭ ଶୁଖିଲା ସେଙ୍ଗ ଓଦାକୁ
ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ହୃଦୟର କଠିନତା ଅନୁସାେର ଚଳିେଲ ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହବ। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସମ୍ମତ
େହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତତ୍କ୍ଷେଣ େସହ ିେଲାକ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଓ
ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ସଧୂମ େହାଇ ଉଠିବ, ପୁଣ ିଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ସମସ୍ତ
ଅଭଶିାପ ତାହା ପାଇଁ ଛକି ରହବି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳୁ
ତାହାର ନାମ େଲାପ କରିେବ। 21 ପୁଣ ିଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକର ଲଖିିତ
ନୟିମର ସମସ୍ତ ଅଭଶିାପ ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ପୃଥକ୍ କରିେବ। 22 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େସହ ିେଦଶ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଆଘାତ କରିେବ ଓ େଯଉଁ େରାଗେର ତାକୁ
େରାଗଗ୍ରସ୍ତ କରିେବ, ତାହା ଭବଷି୍ୟତ ପୁରୁଷ, ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାେର ଉତ୍ପନ୍ନ  ତୁମ୍ଭ
ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଓ ଦୂର େଦଶରୁ ଆଗତ ବେିଦଶୀମାେନ େଦଖିେବ;
23 ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପେର େଯଉଁ ସେଦାମ ଓ
ହେମାରା ଓ ଅଦ୍ମ ା ଓ ସେବାୟୀମ ନଗରମାନ ଉତ୍ପାଟନ କରିଥିେଲ, ତାହା
ପରି ଏହ ିେଦଶର ସମସ୍ତ ଭୂମି ଗନ୍ଧକ, ଲବଣ ଓ ଦହନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
େହାଇଅଛ,ି ତହିଁେର କିଛ ିବୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, କି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଏ ନାହିଁ, କି
ତହିଁେର େକୗଣସ ିତୃଣ ବେଢ଼ ନାହିଁ (ଏସବୁ େଯେତେବେଳ େଦଖିେବ);
24 େସେତେବେଳ ସବୁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାେନ କହେିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ
େଦଶ ପ୍ରତ ିକାହିଁକି ଏପରି କରିଅଛନି୍ତ ? ଏରୂପ ମହାେକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ
େହବାର କାରଣ କଅଣ ? 25 ତହିଁେର େଲାକମାେନ କହେିବ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ମିସର େଦଶରୁ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ
ବାହାର କରି ଆଣବିା ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ନୟିମ
କରିଥିେଲ, ତାହା େସମାେନ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ।” 26 ଈଶ୍ୱର େଯଉଁ
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େଦବତାମାନଙୁ୍କ ନଷିିଦ୍ଧ କରିଥିେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େଯଉଁ
େଦବତାମାେନ ଅଜଣା ଥିେଲ, େସମାେନ ଯାଇ େସହ ିେଦବତାଗଣର େସବା
କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 27 ଏେହତୁ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
ସମସ୍ତ ଅଭଶିାପ େସହ ିେଦଶ ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇବାକୁ ତହିଁ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା। 28 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧେର ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡତାେର ଓ
ମହାେକାପେର େସମାନଙ୍କ େଦଶରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ପାଟନ କେଲ ଓ ଆଜିର
ପରି ଅନ୍ୟ େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ ନେିକ୍ଷପ କେଲ। 29 ଗପୁ୍ତ ବଷିୟ ସବୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାର; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବଚନ ପାଳନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବଷିୟ
ସବୁ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର।

ଅନୁତାପ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର

ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଏହ ିେଯଉଁ ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ଅଭଶିାପ
େଥାଇଲ,ି େସହ ିସବୁ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟବି,
େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟ

େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ତଡ଼ ିେଦଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥାଇ
େଯେବ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସବୁ ସ୍ମରଣ କରିବ; 2 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ
ସନ୍ତାନଗଣ େଯେବ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବି ଓ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ସବୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତଦନୁସାେର େଯେବ ତାହାଙ୍କ ରବେର ଅବଧାନ କରିବ;
3 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  େଫରାଇେବ, ତୁମ୍ଭକୁ
କରୁଣା କରିେବ ଓ େଫରି ଆସ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ
େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ , ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ। 4 ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଦୂରୀକୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିଆକାଶମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାନ୍ତସୀମାେର ଥାଏ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର େସଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ ଓ େସଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
େନଇ ଆସେିବ। 5 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର
କରିଥିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିେଦଶକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଣେିବ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଅଧିକାର କରିବ; ଆଉ େସ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ କରି ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ କରିେବ। 6 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶର ହୃଦୟ ସୁନ୍ନ ତ କରିେବ,
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚବି। 7 ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କେଲ, ତୁମ୍ଭର
େସହ ିଶତ୍ରୁ  ଓ ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ଏହସିବୁ ଅଭଶିାପ ବତ୍ତର୍ାଇେବ। 8 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଫରି ଆସ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ରବେର ଅବଧାନ କରିବ ଓ ମୁଁ ଆଜି ତାହାଙ୍କର େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା
ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ କରୁଅଛ,ି ତାହାସବୁ ପାଳନ କରିବ। 9 େଯେବ ତୁେମ୍ଭ
ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ
ବଧିିସବୁ ମାନବିାକୁ ତାହାଙ୍କ ରବେର ଅବଧାନ କରିବ; େଯେବ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିବ; 10 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ
ମଙ୍ଗଳାେଥର୍ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ କମର୍େର, ତୁମ୍ଭକୁ ସନ୍ତାନ େଦଇ, ତୁମ୍ଭ
ପଶୁଫଳେର ଓ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିର ଫଳେର ତୁମ୍ଭକୁ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ କରିେବ େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାେର େଯପରି ଆନନ୍ଦ କରିଥିେଲ,
େସପରି ତୁମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳାେଥର୍ େସ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ।
11 ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତାହା ଅତରିିକ୍ତ କଠିନ ନୁେହଁ
କିଅବା ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ନୁେହଁ। 12 ତାହା ସ୍ୱଗର୍େର ନାହିଁ େଯ, ତୁେମ୍ଭ କହବି,
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତାହା ପାଳନ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଯାଇ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଶୁଣାଇବ ? 13 କିଅବା ତାହା ସମୁଦ୍ର  େସପାରିେର ନାହିଁ େଯ, ତୁେମ୍ଭ
କହବି, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତାହା ପାଳନ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସମୁଦ୍ର  ପାର େହାଇ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆଣବି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶୁଣାଇବ ? 14 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପାଳନାେଥର୍ େସ ବାକ୍ୟ
ତୁମ୍ଭର ଅତ ିନକିଟେର, ତୁମ୍ଭ ମୁଖେର ଓ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର ଅଛ।ି 15 େଦଖ,
ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଜୀବନ ଓ ମଙ୍ଗଳ, ପୁଣ ିମରଣ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ
ରଖିଅଛ।ି 16 ଆଜି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବାକୁ,

ତାହାଙ୍କ ପଥେର ଚାଲବିାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ବଧିି ଓ ଶାସନ ପାଳିବାକୁ
ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତାହା କେଲ ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚବି ଓ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ
େହବ, ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ। 17 ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁମ୍ଭର
ହୃଦୟ ବମିୁଖ େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇ ଅନ୍ୟ
େଦବତାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ େସବା କରିବ; 18 େତେବ
ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତିାନ୍ତ
ବନିଷ୍ଟ େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦନି ବଢ଼ାଇବ
ନାହିଁ। 19 ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ସ୍ୱଗର୍ ଓ ମତ୍ତର୍୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି
କହୁଅଛ ିେଯ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଜୀବନ ଓ ମରଣ, ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ
ଅଭଶିାପ ରଖିଅଛ;ି ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ େଯପରି ବଞ୍ଚବି,
ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମେନାନୀତ କର; 20 ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ୍କ ରବେର ଅବଧାନ କରିବାକୁ ଓ
ତାହାଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ େହବାକୁ (ମେନାନୀତ କର); କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର
ଜୀବନ ଓ ଦୀଘର୍ ପରମାୟୁ ଅଟନି୍ତ; ତାହା କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଓ ଯାକୁବଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା
ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ବାସ କରି ପାରିବ।

େମାଶାଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଯିେହାଶୂୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଯାଇ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏହ ିକଥା
କହେିଲ। 2 ପୁଣ ିେସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆଜି େମାହର
ବୟସ ଶେହ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍; ମୁଁ ଆଉ ବାହାେର ଭତିେର ଯାଇ

ଆସ ିପାରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହଅିଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଯଦ୍ଦର୍ନ
ପାର େହାଇ ଯିବ ନାହିଁ।” 3 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ଆେପ ତୁମ୍ଭର
ଅଗ୍ରଗାମୀ େହାଇ ପାର େହାଇ ଯିେବ; େସ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ନାଶ କରିେବ ଓ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରିବ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଯିେହାଶୂୟ ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରଗାମୀ େହାଇ ପାର
େହେବ। 4 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ସୀେହାନ ଓ ଓଗ୍ ନାମକ
ରାଜାମାନଙୁ୍କ ନାଶ କରି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ େସମାନଙ୍କ େଦଶ ପ୍ରତି
େଯରୂପ କେଲ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସରୂପ କରିେବ। 5 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିେବ, ତହିଁେର ମୁଁ େଯଉଁ
ସବୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ କରିଅଛ,ି ତଦନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରିବ। 6 ବଳବାନ ଓ ସାହସକି ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ,
କିଅବା େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୟଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର, େସ ଆେପ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଗମନ କରୁଅଛନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ହତାଶ େହେବ ନାହିଁ, କିଅବା େସ ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ।
7 ଏଥିେର େମାଶା ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଡାକି ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବଳବାନ ଓ ସାହସକି ହୁଅ; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁୁ୍କ
ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, େସହ ିେଦଶକୁ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକଙ୍କ ସହତି
ଯିବ; ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତାହା ଅଧିକାର କରାଇବ।” 8 ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁ, େସ ଆେପ ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରଗାମୀ େହାଇ ଗମନ କରୁଅଛନି୍ତ; େସ
ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ େହେବ, େସ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିନରିସ୍ତ େହେବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭକୁ
ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ; ଭୟ କର ନାହିଁ, କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ।
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା େଲଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକବାହକ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କଠାେର ସମପର୍ଣ କେଲ। 10 ପୁଣ,ି େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ କହେିଲ, “ପ୍ରେତ୍ୟକ ସାତ ବଷର୍ େଶଷେର ଋଣକ୍ଷମା ବଷର୍ର ନରୂିପିତ
ସମୟେର, ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍େର, 11 େଯେତେବେଳ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନେର ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଉପସି୍ଥତ େହେବ, େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠ କରିବ।” 12 ପୁଣ,ି େସମାେନ
େଯପରି ତାହା ଶୁଣ ିଶିକ୍ଷା ପା’ନି୍ତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଭୟ କରି ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗୀ ହୁଅନି୍ତ ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଳକ ଓ ଆପଣା
ନଗରଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ ବେିଦଶୀ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ସମାଜେର ଏକତ୍ର କରିବ।
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13 ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ େଯଉଁ ସନ୍ତାନଗଣ ଏସବୁ ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ , େସମାେନ
ତାହା ଶୁଣେିବ ଓ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ, େସହ ିେଦଶେର େଯେତ କାଳ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ
କରିବ, େସେତ କାଳ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ
କରିବା ଶିଖିେବ।

େମାଶାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଶଷ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ

14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ମରଣ
ଦନି ଆସ ିପହଞ୍ଚଲିାଣ,ି ଯିେହାଶୂୟକୁ ଡାକ, ପୁଣ,ି ଦୁେହଁ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର
ଠିଆ ହୁଅ, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦବା। ତହିଁେର େମାଶା ଓ ଯିେହାଶୂୟ
ଯାଇ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁେର ଠିଆ େହେଲ।” 15 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହି
ତମ୍ୱୁେର େମଘସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଦଶର୍ନ େଦେଲ ଓ େମଘସ୍ତମ୍ଭ ତମ୍ୱୁଦ୍ୱ ାର ଉପେର
ସି୍ଥର େହାଇ ରହଲିା। 16 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କରିବ; ତହିଁ
ଉତ୍ତାେର ଏହ ିେଲାକମାେନ ଉଠିେବ, ପୁଣ ିେଯଉଁ େଦଶେର ପ୍ରେବଶ
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ , େସହ ିସ୍ଥାନର ବେିଦଶୀୟ େଦବତାଗଣର ଅନୁଗାମୀ
େହାଇ ବ୍ୟଭଚିାର କରିେବ, ଆମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ସହତି େଯଉଁ ନୟିମ କରିଅଛୁ, ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରିେବ।” 17 େସ
ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ, େତଣୁ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ
ଲୁଚାଇବା, ତହିଁେର େସମାେନ ଗ୍ରାସତି େହେବ ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅେନକ
ଅମଙ୍ଗଳ ଓ େକ୍ଳଶ ଘଟବି; ତହୁଁ େସହ ିସମୟେର େସମାେନ କହେିବ,
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିବାରୁ କି ଏହ ିସବୁ
ଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘଟୁ ନାହିଁ ?” 18 ମାତ୍ର େସମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦବତାଗଣ ପ୍ରତ ିେଫରି େଯଉଁ େଯଉଁ କୁକମର୍ କରିେବ, ତହିଁ ନମିେନ୍ତ
େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଢ଼ାଙି୍କବା।
19 ଏଣୁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିଗୀତ େଲଖ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା ଶିଖାଅ; ଆଉ ଏହ ିଗୀତ େଯପରି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରତକୂିଳେର ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା
େସମାନଙୁ୍କ ମୁଖସ୍ଥ କରାଅ। 20 କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର
େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ, େସହ ିଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ
ପ୍ରବାହୀ େଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ ଗଲା ଉତ୍ତାେର େଯେତେବେଳ
େସମାେନ େଭାଜନ କରି ତୃପ୍ତ ଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େହେବ, େସେତେବେଳ
େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରି େସମାନଙ୍କ େସବା କରିେବ ଓ
ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଆମ୍ଭ ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କରିେବ। 21 ତହିଁେର
େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅେନକ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ େକ୍ଳଶ ଘଟବି,
େସେତେବେଳ ଏହ ିଗୀତ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ େହାଇ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ; େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କ ବଂଶର ମୁଖରୁ ଏହ ିଗୀତ ବସି୍ମୃତ
େହବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ, େସହି
େଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣବିା ପୂେବର୍ ଏେବ ମଧ୍ୟ େସମାେନ େଯଉଁ କଳ୍ପନା
କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ। 22 ଏଣୁ େମାଶା େସହ ିଦନି ଏହ ିଗୀତ
େଲଖି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଶିଖାଇେଲ। 23 ପୁଣ,ି େସ ନୂନର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, “ବଳବାନ ଓ ସାହସକି ହୁଅ; କାରଣ
ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ,
େସହ ିେଦଶକୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ ଯିବ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ
େହବା।” 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା ସମାପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ସକଳ
ବାକ୍ୟ ପୁସ୍ତକେର େଲଖି ସାରିଲା ଉତ୍ତାେର 25 େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକବାହକ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, 26 “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକ ପାଖେର ରଖ; ତାହା େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର ସାକ୍ଷୀ
ସ୍ୱରୂପ େହାଇ ରହବି।” 27 େଯେହତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବେିଦ୍ର ାହତିା ଓ
ଶକ୍ତଗ୍ରୀବତା ଜାେଣ; େଦଖ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଞ୍ଚ ିଥାଉ ଥାଉ
ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହଉଅଛ, ପୁଣ ିେମା’ ମରଣ
ଉତ୍ତାେର ଆଉ େକେତ ଅଧିକ ନ େହବ ? 28 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟେର ଏକତ୍ର
କର; ମୁଁ େସମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଏହସିବୁ କଥା କହ ିେସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ସ୍ୱଗର୍ ଓ ମତ୍ତର୍୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରିବ।ି 29 େଯେହତୁ େମା’ ମରଣ

ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତିାନ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇ େମାହର ଆଜ୍ଞାପଥରୁ ବମିୁଖ
େହବ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଦୁଷ୍କମର୍ କରିବ, ତହିଁ
ସକାଶୁ େଶଷ କାଳେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି।

େମାଶାଙ୍କ ଗୀତ

30 ଏଉତ୍ତାେର େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସମାଜର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର
ଏହ ିଗୀତର ବଚନସବୁ ସମାପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କହେିଲ ଯଥା:-

େହ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, କଣ୍ଣର୍ ଦଅି, ଆେମ୍ଭ କହବିା; ପୁଣ ିପୃଥିବୀ
ଆମ୍ଭ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁ; 2 େମାହର ଉପେଦଶ ବୃଷି୍ଟ
ପରି ବଷିର୍ବ; େମାହର କଥା ଶିଶିର ପରି କ୍ଷରିବ; ତାହା

େକାମଳ ତୃଣ ଉପେର ବୁନ୍ଦା ବୃଷି୍ଟ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଶାକ ଉପେର ଅସରା ବୃଷି୍ଟ
ତୁଲ୍ୟ େହବ। 3 କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିମହମିା ଆେରାପ କର। 4 େସ ତ େଶୖଳ,
ତାହାଙ୍କ କମର୍ ସଦି୍ଧ; କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ପଥ ନ୍ୟାୟ; େସ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଓ
ଅଧମର୍ରହତି ପରେମଶ୍ୱର; େସ ଧାମିର୍କ ଓ ସରଳ ଅଟନି୍ତ। 5 େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚରଣ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ
ନୁହନି୍ତ , ମାତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କଳଙ୍କ; େସମାେନ ବପିଥଗାମୀ ଓ କୁଟଳି
ବଂଶ। 6 େହ ମୂଢ଼ ଓ ଅଜ୍ଞାନ େଲାେକ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଏପରି ପରିେଶାଧ କରୁଅଛ; େସ କି ତୁମ୍ଭର କ୍ରୟକାରୀ ପିତା ନୁହନି୍ତ ? େସ
ତୁମ୍ଭର ସୃଷି୍ଟ ଓ ସି୍ଥତକିତ୍ତର୍ା ଅଟନି୍ତ। 7 ପୂବର୍କାଳର ଦନିସବୁ ସ୍ମରଣ କର,
ଗତ ବହୁ ପୁରୁଷର ବଷର୍ ବେିବଚନା କର; ତୁମ୍ଭ ପିତାଙୁ୍କ ପଚାର, େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇେବ; ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ପଚାର, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
କହେିବ। 8 ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ େଯେତେବେଳ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର େଦେଲ; େଯେତେବେଳ େସ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ପୃଥକ୍ କେଲ, େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର େସ
େଲାକମାନଙ୍କର ସୀମା ସ୍ଥାପନ କେଲ। 9 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଂଶ
ତାହାଙ୍କର େଲାକ ଯାକୁବ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାରର ବାଣ୍ଟ। 10 େସ ତାହାକୁ
ପ୍ରାନ୍ତର େଦଶେର ଓ ପଶୁେବାବାଳିପୂଣ୍ଣର୍ େଘାର ମରୁଭୂମିେର ପାଇେଲ; େସ
ତାହାକୁ ଚାରିଆଡଢ଼ୁ ଆେବାରିେଲ, େସ ତାହା ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗ କେଲ,
େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳା ପରି ରଖିେଲ। 11 େଯପରି ଉେତ୍କ୍ରାଶ
ପକ୍ଷୀ ଆପଣା ବସାକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କେର, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପେର ପକ୍ଷ
ଧଡ଼ଧଡ଼ କେର, (େସପରି) େସ ଆପଣା ପକ୍ଷ ବସି୍ତାର କେଲ, େସ
େସମାନଙୁ୍କ େତାଳି େନେଲ, େସ ଆପଣା େଡଣାେର େସମାନଙୁ୍କ େବାହେିଲ;
12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକାକୀ ତାହାକୁ ଗମନ କରାଇେଲ, ପୁଣ ିତାହା ସହତି
େକୗଣସ ିବେିଦଶୀୟ େଦବତା ନ ଥିଲା। 13 େସ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ
ଉପେର ତାହାକୁ ବାହନ-ଆେରାହଣ ତୁଲ୍ୟ ଗମନ କରାଇେଲ ଓ େସ
େକ୍ଷତ୍ରଜାତ ଫଳ େଭାଜନ କଲା; େସ ତାହାକୁ ପାଷାଣରୁ ମଧୁ ଓ ଚକମକି
ପ୍ରସ୍ତରମୟ େଶୖଳରୁ େତୖଳ ପାନ କରାଇେଲ; 14 ତୁେମ୍ଭ େଗାଦଧି, ଛାଗର
ଦୁଗ୍ଧ ସହତି େମଷର େମଦ, ବାଶନ େଦଶୀୟ େମଷ ଓ ଛାଗର ମାଂସ
ସହତି ଉତ୍ତମ ଗହମର ସାର (ଖାଇଲ), ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାର ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ରସ
ପାନ କଲ। 15 ମାତ୍ର ଯିଶୁରୁଣ ଚବିର୍େର ଫୁଲ ିପଦାଘାତ କଲା; ତୁେମ୍ଭ
ଚବିର୍େର ଫୁଲଅିଛ, ତୁେମ୍ଭ େମାଟା େହାଇଅଛ, ତୁେମ୍ଭ ଚକି୍କଣ େହାଇଅଛ;
ତହୁଁ େସ ଆପଣା ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କଲା, ପୁଣ ିଆପଣା
ତ୍ରାଣ ରୂପ େଶୖଳଙୁ୍କ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କଲା। 16 େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କର େଦ୍ୱଷ ଜନ୍ମ ାଇେଲ, ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କେଲ। 17 େଯଉଁମାେନ ଭୂତ, ପରେମଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ , େଯଉଁ
େଦବତାମାନଙୁ୍କ େସମାେନ ଜାଣେିଲ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଡରିେଲ ନାହିଁ, ଏପରି ସଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନୂତନ େଦବତାମାନଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସମାେନ ବଳିଦାନ କେଲ। 18 େଯଉଁ େଶୖଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
କେଲ, ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ ଅମେନାେଯାଗୀ େହଲ ଓ େଯଉଁ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ଭୁଲ ିଗଲ। 19 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାହା େଦଖିେଲ, ପୁଣ ିତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାେନ ତାହାଙ୍କର ବରିକି୍ତ
ଜନ୍ମ ାଇବାରୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କେଲ। 20 ଆଉ େସ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବା, େସମାନଙ୍କର େଶଷ ଦଶା କ’ଣ
େହବ, ତାହା ଆେମ୍ଭ େଦଖିବା; କାରଣ େସମାେନ ନତିାନ୍ତ ବକ୍ରଗାମୀ ବଂଶ,
ଏପରି ସନ୍ତାନ, େଯଉଁମାନଙ୍କଠାେର କିଛ ିବଶି୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ। 21 େଯ
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ପରେମଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ , ତାହା ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ଜନ୍ମ ାଇେଲ;
େସମାେନ ଅସାର ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କେଲ; ଏଣୁ େଯଉଁମାେନ
େଲାକେର ଗଣା ନୁହନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା
ଜନ୍ମ ାଇବା; ଆେମ୍ଭ ମୂଢ଼ େଗାଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିବା।
22 କାରଣ ଆମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା, ତାହା ନୀଚତମ ପାତାଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱ ଳୁଅଛ ିଓ ପୃଥିବୀକି ତଦୁତ୍ପନ୍ନ  ବସ୍ତୁ ସହତି ଗ୍ରାସ କେର, ଆଉ
ପବର୍ତମାନର ମୂଳଦୁଆ ଜ୍ୱଳାଏ। 23 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅେନକ
ଅମଙ୍ଗଳ ଗଦା କରି େଥାଇବା, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା
ବାଣସବୁ ବ୍ୟୟ କରିବା। 24 େସମାେନ କ୍ଷୁଧାେର କ୍ଷୀଣ େହେବ, େସମାେନ
ବ୍ୟାଧିର ଜ୍ୱ ାଳାେର ଓ ବଷିାକ୍ତ ମହାମାରୀେର ଗ୍ରାସତି େହେବ; ଆେମ୍ଭ ଧୂଳିର
ଉେରାଗାମୀର ବଷି ସହତି ଜନୁ୍ତଗଣର ଦନ୍ତ ପଠାଇବା। 25 ବାହାେର ଖଡ୍ଗ
ଶୂନ୍ୟ କରିବ ଓ ଗହୃ ଭତିେର ଭୟ; ତାହା ଯୁବା ଓ ଯୁବତୀ ଦୁହିଁଙୁ୍କ, ପୁଣି
ଦୁଗ୍ଧ େପାଷ୍ୟ ଶିଶୁ ସହତି ପକ୍ୱେକଶ ବୃଦ୍ଧକୁ (ବନିାଶ କରିବ)। 26 ଆେମ୍ଭ
କହଲୁି, ଶତ୍ରୁ ର ବରିକି୍ତ କି, େକଜାଣ ିବପିକ୍ଷମାେନ ବପିରୀତ ବଚିାର କରିେବ,
େକଜାଣ ିେସମାେନ କହେିବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ େହାଇଅଛ,ି ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିବୁ କରି ନାହାନି୍ତ , ଏକଥା େଯେବ ଆେମ୍ଭ ଚନି୍ତ ା ନ କରନୁ୍ତ;
27 େତେବ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଦୂରେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ େଲାପ କରନୁ୍ତ। 28 େଯେହତୁ
େସମାେନ ଯୁକି୍ତହୀନ-େଗାଷ୍ଠୀ, େସମାନଙ୍କର ବେିବଚନା ନାହିଁ। 29 ଆହା,
େସମାେନ େଯେବ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅେନ୍ତ, େସମାେନ ଏକଥା ବୁଝେନ୍ତ,
େସମାେନ େଯେବ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଶଷାବସ୍ଥା ବେିବଚନା କରେନ୍ତ।
30 େଯେବ େସମାନଙ୍କର େଶୖଳ େସମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କରିେଦଇ ନ ଥା’େନ୍ତ
ଓ େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରି େଦଇ ନ ଥା’େନ୍ତ, େତେବ
ସହସ୍ର ଜଣଙୁ୍କ ଏକ ଜଣ କିପରି ତଡ଼ ିଦଅିନ୍ତା, ପୁଣ ିଦଶ ସହସ୍ର ଜଣଙୁ୍କ
ଦୁଇ ଜଣ କିପରି ବମିୁଖ କରେନ୍ତ ? 31 କାରଣ େସମାନଙ୍କର େଶୖଳ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଶୖଳ ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ େବାଲ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଆେପ
ବଚିାରକତ୍ତର୍ା େହେଲ େହଁ (ଜାଣନି୍ତ)। 32 କାରଣ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା
ସେଦାମର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାରୁ ଓ ହେମାରାର େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଜାତ େସମାନଙ୍କ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ବଷିମୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ, େସମାନଙ୍କ େପଣ୍ଡା ତକି୍ତ ; 33 େସମାନଙ୍କ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନାଗସପର୍ର ଗରଳ ଓ କାଳସପର୍ର କ୍ରୂର ବଷି। 34 ଏହା କି ଆମ୍ଭ
ନକିଟେର ସଞ୍ଚତି େହାଇ ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭ ଭଣ୍ଡାରେର ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ େହାଇ ରହି
ନାହିଁ ? 35 େସମାନଙ୍କ ପାଦ ଖସ ିପଡ଼ବିା େବେଳ ସମୁଚତି ଦଣ୍ଡ ଓ
ପ୍ରତଫିଳ େଦବା ଆମ୍ଭର କମର୍; କାରଣ େସମାନଙ୍କ ବପିଦର ଦନି ସନି୍ନ କଟ
ଓ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ନରୂିପିତ, ତାହା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ।ି 36 େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତହୀନ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଦ୍ଧ କି ମୁକ୍ତ େକହି
ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ଥିବାର େଦଖିେଲ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର
କରିେବ ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦୟ େହେବ। 37 ପୁଣ ିେସ
କହେିବ, େସମାନଙ୍କ େଦବତାମାେନ କାହାନି୍ତ ? େଯଉଁ େଶୖଳେର େସମାେନ
ଶରଣ େନେଲ, େସ କାହିଁ ? 38 େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ ବଳିର େମଦ
େଭାଜନ କେଲ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କେଲ, େସମାେନ
କାହାନି୍ତ ? େସମାେନ ଉଠି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନୁ୍ତ, େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ େହଉନୁ୍ତ। 39 ଏେବ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ, ଆେମ୍ଭ ହିଁ େସ
ଅଟୁ; ଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଆଉ େକୗଣସ ିେଦବତା ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ବଧ କରୁ ଓ
ଆେମ୍ଭ ଜୀବନ ଦାନ କରୁ; ଆେମ୍ଭ କ୍ଷତ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ସୁସ୍ଥ କରୁ;
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ େଯ ଉଦ୍ଧାର କରିପାେର, ଏପରି େକହ ିନାହିଁ।
40 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆକାଶ ଆେଡ଼ ହସ୍ତ ଉଠାଇ କହୁ, ଆେମ୍ଭ େଯେବ
ଅନନ୍ତଜୀବୀ ଅଟୁ, 41 େତେବ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବଜ୍ର  ତୁଲ୍ୟ ଖଡ୍ଗ େର ଶାଣ
େଦେଲ ଓ ବଚିାର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତେକ୍ଷପ କେଲ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
ବପିକ୍ଷଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା, ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା। 42 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବାଣମାନଙୁ୍କ
ରକ୍ତେର, ହତ ଓ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତେର ମତ୍ତ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ରାଜଗଣର ମସ୍ତକରୁ ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ। 43 େହ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ଆନନ୍ଦ କର; କାରଣ େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତକିାର
କରିେବ ଓ ଆପଣା ବପିକ୍ଷଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନେବ, ପୁଣ ିେସ ଆପଣା
େଦଶ ନମିେନ୍ତ, ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିେବ।

44 ଏହରୂିେପ େମାଶା ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଆସ ିେଲାକମାନଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଏହ ିଗୀତର ସମସ୍ତ କଥା କହେିଲ।

େମାଶାଙ୍କ ଅନି୍ତମ ନେିଦ୍ଦର୍ଶାବଳୀ

45 ପୁଣ,ି େମାଶା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା
ସମାପ୍ତ କରି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ; 46 “ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ େଯଉଁ ସବୁ କଥା କହଲି,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁେର ମନ ଦଅି,
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାେନ େଯପରି ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା
ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା
ଆେଦଶ କରିବ।” 47 େଯଣୁ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ବ୍ୟଥର୍ କଥା
ନୁେହଁ; ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅେଟ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ
େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ, େସଠାେର ଏହି
କଥା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦନି ବଢ଼ାଇବ। 48 ଆହୁରି
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହଦିନି େମାଶାଙୁ୍କ କହେିଲ, 49 “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଅବାରୀମ୍
ପବର୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯିରୀେହା ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ େମାୟାବ େଦଶୀୟ ନେବା ପବର୍ତ
ଉପରକୁ ଯାଅ, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଅଧିକାରାେଥର୍ େଯଉଁ
େଦଶ େଦଉଅଛୁ, େସହ ିକିଣାନ େଦଶ େଦଖ।” 50 ଆଉ େଯପରି ତୁମ୍ଭ
ଭାଇ ହାେରାଣ େହାର ପବର୍ତେର ମରି ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ସଂଗହୃୀତ େହାଇଥିଲା, େସପରି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପବର୍ତକୁ ଯାଉଅଛ,
େସଠାେର ମରି ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସଂଗହୃୀତ ହୁଅ।
51 େଯେହତୁ ସୀନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର କାେଦଶସ୍ଥ ମିରୀବାଃ ଝରଣା ନକିଟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ
କଲ; ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ପବତି୍ର
େବାଲ ିମାନ୍ୟ କଲ ନାହିଁ। 52 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର େସହି
େଦଶ େଦଖିବ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା,
େସଠାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିେମାଶାଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େମାଶା ଆପଣା ମୃତୁୁ୍ୟ ପୁବର୍ରୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯଉଁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ, େସହ ିଆଶୀବର୍ାଦ
ଏହ।ି 2 େସ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀନୟରୁ ଆସେିଲ, େସ

େସୟୀରରୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉଦତି େହେଲ; େସ ପାରଣ ପବର୍ତରୁ
ସୁପ୍ରକାଶିତ େହେଲ ଓ େସ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ପବତି୍ର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ
ଆସେିଲ; ତାହାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗି୍ନମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଥିଲା।” 3 ହଁ, େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ; ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପବତି୍ର
େଲାକ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ତେଳ ବସେିଲ;
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିେବ। 4 େମାଶା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆେଦଶ କେଲ, ତାହା ଯାକୁବ-ସମାଜର ଅଧିକାର।
5 େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନବଗର୍ର ସମାଗମ ସମୟେର, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ଏକତ୍ର େହବା େବେଳ େସ ଯିଶୁରୁଣେର ରାଜା ଥିେଲ। 6 ରୁେବନ୍ ବଞ୍ଚଥିାଉ
ଓ ନ ମରୁ; ତଥାପି ତାହାର େଲାକ ସଂଖ୍ୟକ େହଉନୁ୍ତ। 7 ଯିହୁଦା ପ୍ରତି
ଆଶୀବର୍ାଦ ଏହ ିେସ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯିହୁଦାର ରବ ଶୁଣ ଓ
ତାହାର ନଜି େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣ; େସ ନଜି ହସ୍ତେର ଆପଣା
ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା; ତାହାର ବପିକ୍ଷଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଉପକାରୀ
େହବ।” 8 ପୁଣ,ି େସ େଲବୀ ବଷିୟେର କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର ତୁମ୍ମୀମ୍ ଓ
ଉରୀମ୍ ତୁମ୍ଭ ଧାମିର୍କ ପୁରୁଷ ସହତି ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ମଃସାେର ତାହାର ପରୀକ୍ଷା
କଲ, ମିରୀବାଃ ଜଳ ନକିଟେର ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସେଙ୍ଗ ବେିରାଧ କଲ।”
9 େସ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ବଷିୟେର କହଲିା, “ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି ନାହୁଁ; ଅବା େସ ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର କଲା
ନାହିଁ, କିଅବା େସ ତାହାର ନଜି ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଲିା ନାହିଁ। େସମାେନ
ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମାନଅିଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ନୟିମ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।” 10 େସମାେନ
ଯାକୁବକୁ ତୁମ୍ଭର ଶାସନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା େଦେବ।
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଧୂପ ଓ ତୁମ୍ଭ େବଦ ିଉପେର େହାମବଳି
ରଖିେବ। 11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତାହାର ସମ୍ପତି୍ତକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କର ଓ ତାହା
ହସ୍ତର କମର୍ ଗ୍ରହଣ କର; େଯଉଁମାେନ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠନି୍ତ ଓ
େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ କଟେିଦଶ ଭାଙି୍ଗ ପକାଅ,
େଯପରି େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ଉଠି ନ ପାରିେବ। 12 େସ ବନି୍ୟାମୀନ୍
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ବଷିୟେର କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପି୍ରୟ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର
ନଭିର୍ୟେର ବାସ କରିବ; େସ ସାରାଦନି ତାହାକୁ ଆେବାରି ରଖନି୍ତ ଓ େସ
ତାହାର ସ୍କନ୍ଧଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରନି୍ତ।” 13 ଆଉ େସ େଯାେଷଫ
ବଷିୟେର କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର େଦଶ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ
େହଉ; ଆକାଶର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର, ଶିଶିରେର ଓ ଅଧଃସ୍ଥାନେର ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍
ବାରିଧିେର, 14 ପୁଣ,ି ସୂଯର୍୍ୟର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର
ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର, 15 ପୁରାତନ ପବର୍ତମାନର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର
ଓ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଗିରିଗଣର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର, 16 ଆଉ ପୃଥିବୀର ଓ
ତତ୍ପୂରକ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର ଓ େଯ ବୁଦାେର ବାସ କେଲ, ତାହାଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହେର (ତାହାର େଦଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ)
େଯାେଷଫର ମସ୍ତକେର ଆଶୀବର୍ାଦ ବତୁ୍ତର୍, େଯ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ନକିଟରୁ
ପୃଥକ୍ େହାଇଥିଲା, ତାହାର ମସ୍ତକାଗ୍ରେର ଆଶୀବର୍ାଦ ବତୁ୍ତର୍। 17 ତାହାର
ବୃଷଭର ପ୍ରଥମଜାତ ତାହାର ମହମିା ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣ ିତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଅରଣା
ଷଣ୍ଢର ଶୃଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ ସବୁ େଗାଷ୍ଠୀକି, ପୃଥିବୀର ସୀମାସି୍ଥତ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଭୁସ ିପକାଇବ। େସ ଶୃଙ୍ଗ ଇଫ୍ର ୟିମର ଅୟୁତ େଲାକ ଓ େସ
ଶୃଙ୍ଗ ମନଃଶିର ସହସ୍ର ସହସ୍ର େଲାକ। 18 ସବୂଲୂନ ବଷିୟେର େସ
କହେିଲ, “େହ ସବୂଲୂନ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଯାତ୍ରାେର ଓ େହ ଇଷାଖର, ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ତମ୍ୱୁେର ଆନନ୍ଦ କର; 19 େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପବର୍ତକୁ
ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିେବ; େସଠାେର େସମାେନ ଧମର୍ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ; କାରଣ
େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ର ବହୁଳ ପଦାଥର୍ ଓ ବାଲୁକାର ଗପୁ୍ତ ଧନ େଭାଗ
କରିେବ।” 20 ପୁଣ,ି ଗାଦ୍ ବଷିୟେର େସ କହେିଲ, “େଯ ଗାଦ୍କୁ ବସି୍ତାର
କରନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ; େସ ସଂିହ ପରି ବାସ କେର, ପୁଣ,ି େସ ବାହୁ, ମସ୍ତକର
ତାଳୁ ସୁଦ୍ଧା ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେର।” 21 େସ ଆପଣା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ନରିୀକ୍ଷଣ
କଲା; କାରଣ େସଠାେର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକର (ଦତ୍ତ) ଅଂଶ ରକି୍ଷତ ଥିଲା; ମାତ୍ର
େସ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନବଗର୍ ସହତି ଆସଲିା; େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ୍ୟାୟକମର୍
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ସଦି୍ଧ କଲା। 22 ପୁଣ,ି େସ ଦାନ୍
ବଷିୟେର କହେିଲ, “ଦାନ୍ ସଂିହଛୁଆ େସ ବାଶନରୁ କୁଦା ମାେର।”
23 ପୁଣ,ି େସ ନପ୍ତାଲ ିବଷିୟେର କହେିଲ, “େହ ନପ୍ତାଲ,ି ତୁେମ୍ଭ
ଅନୁଗ୍ରହେର ତୃପ୍ତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍; ତୁେମ୍ଭ ପଶି୍ଚମ ଓ
ଦକି୍ଷଣ ଦଗି ଅଧିକାର କର।” 24 ପୁଣ,ି େସ ଆେଶର ବଷିୟେର କହେିଲ,
“ଆେଶର ସନ୍ତାନସନ୍ତତେିର ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ; େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ନକିଟେର ଗ୍ରାହ୍ୟ େହଉ ଓ େସ ଆପଣା ଚରଣ େତୖଳେର ବୁଡ଼ାଉ।”
25 ତୁମ୍ଭର ଅଗର୍ଳ େଲୗହ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ େହବ; ପୁଣ,ି େଯପରି ତୁମ୍ଭର
ଦନି, େସପରି ତୁମ୍ଭର ବଳ େହବ।” 26 େହ ଯିଶୁରୁଣ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ତୁଲ୍ୟ େକହ ିନାହିଁ, େସ ତୁମ୍ଭ ଉପକାରାେଥର୍ ଆକାଶମଣ୍ଡଳେର ଓ ନଜି
େଗୗରବେର ଗଗନମଣ୍ଡଳେର ଆେରାହଣ କରି ଗମନ କରନି୍ତ। 27 ଅନାଦି
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ବାସସ୍ଥାନ ଓ ତେଳ ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ବାହୁ
ଅଛ;ି ପୁଣ ିେସ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ, ଆଉ ବନିାଶ କର
େବାଲ ିକହେିଲ। 28 “ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ନଭିର୍ୟେର ବାସ କଲା, ଯାକୁବର

ନଝିର୍ର ଏକାକୀ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସମୟ େଦଶେର ବାସ କଲା ହଁ, ତାହାର
ଆକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଶିର କ୍ଷେର। 29 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ ଅଟ; ତୁମ୍ଭ
ତୁଲ୍ୟ କିଏ ଅଛ ି? ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ େଲାକ, େସ
ତୁମ୍ଭର ଉପକାର ରୂପ ଢ଼ାଲ ଓ େସ ତୁମ୍ଭର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରୂପ ଖଡ୍ଗ  ! ଏଣୁ
ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଆେପ ତୁମ୍ଭର ବଶୀଭୂତ େହେବ; ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ଦଳନ କରିବ।”

େମାଶାଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶା େମାୟାବ ପଦାରୁ ନେବା ପବର୍ତକୁ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଯିରୀେହା ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ପିସ୍ଗା ଶୃଙ୍ଗ ଆେରାହଣ କେଲ।
ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଲୀୟଦଠାରୁ ଦାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସବୁ େଦଶ;

2 ପୁଣ,ି ପଶି୍ଚମ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନପ୍ତାଲ ିଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି ଓ
ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଦଶ; 3 ଆଉ େସାୟର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦକି୍ଷଣ େଦଶ ଓ
ଖଜୁ୍ଜର୍ରପୁର-ଯିରୀେହା େଦଶସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାର ପଦା େଦଖାଇେଲ। 4 ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହ ିେଦଶ େଦବା େବାଲି
େଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ନକିଟେର
ଶପଥ କରି କହଥିିଲୁ, େସହ ିେଦଶ ଏହ;ି ଆେମ୍ଭ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର
େଦଖାଇଲୁ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ପାର େହାଇ େସଠାକୁ ଯିବ ନାହିଁ।” 5 ତହୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସହ ିସ୍ଥାନେର
େମାୟାବ େଦଶେର ମେଲ। 6 ପୁଣ,ି େସ େମାୟାବ େଦଶେର େବଥ୍-
ପିେୟାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାେର ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ; ମାତ୍ର ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାଙ୍କର କବରସ୍ଥାନ େକହ ିଜାେଣ ନାହିଁ। 7 ମରଣ କାଳେର େମାଶାଙୁ୍କ ଏକ
ଶହ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା; ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ଦଳା େହାଇ ନ
ଥିଲା କିଅବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବକି ବଳ ହ୍ରାସ ପାଇ ନ ଥିଲା। 8 ଏଉତ୍ତାେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େମାୟାବ ପଦାେର ତରିିଶ ଦନି େରାଦନ କେଲ;
ଏଥିେର େମାଶାଙ୍କ େହତୁ େଶାକେର େସମାନଙ୍କ େରାଦନର ଦନି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
େହଲା। 9 େମାଶା ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ମସ୍ତକେର ହସ୍ତାପର୍ଣ
କରିଥିବାରୁ େସ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିେଲ; ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣ ିେମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
କମର୍ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 10 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ସେଙ୍ଗ ମୁଖାମୁଖି
ଆଳାପ କରିଥିେଲ 11 ଓ ଯାହାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସର େଦଶେର ଫାେରା
ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସ ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଦଶ ପ୍ରତ ିଯାହା
କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିେଲ, େସହସିବୁ ଚହି୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ ବଷିୟେର,
12 ପୁଣ,ି େମାଶା ସମସ୍ତ ବାହୁବଳ ଏବଂ େଯଉଁ ସବୁ ଭୟାନକ କମର୍
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଦୃଷି୍ଟେର କରିଥିେଲ, େସହ ିସବୁ ତୁଳନାେର େମାଶାଙ୍କ
ସଦୃଶ ଆଉ େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସହ ିଦନିଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇ ନାହାନି୍ତ।
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ଯିେହାଶୂୟ

ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ଓ ଅଧିକାର

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶାଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୂନର
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ନାମକ େମାଶାଙ୍କର ପରିଚାରକଙୁ୍କ କହେିଲ,
2 ଆମ୍ଭର େସବକ େମାଶା ମରିଅଛ,ି ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏେବ

ଉଠ, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛୁ,
େସଠାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଓ ଏହ ିେଲାକ ସମେସ୍ତ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇଯାଅ। 3 େଯ
େଯ ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ତଳିପା ପଡ଼ବି, େସସବୁ ସ୍ଥାନ େମାଶା ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଲୁ। 4 ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ଏହି
ଲବିାେନାନଠାରୁ ମହାନଦୀ, ଅଥର୍ାତ୍, ଫରାତ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହତି୍ତୀୟମାନଙ୍କ
ସମସ୍ତ େଦଶ, ପୁଣ ିସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ଦଗିେର ମହାସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସୀମା େହବ। 5 ତୁମ୍ଭର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର େକହ ିଠିଆ େହାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ େଯପରି େମାଶା ସଙ୍ଗେର ଥିଲୁ, େସପରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ସଙ୍ଗେର ଥିବା; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିନରିସ୍ତ େହବା ନାହିଁ, କି ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ
କରିବା ନାହିଁ। 6 ତୁେମ୍ଭ ବଳବାନ ଓ ସାହସକି ହୁଅ; କାରଣ ଏମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନକିଟେର େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଆେମ୍ଭ ଶପଥ କରିଅଛୁ,
ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଏମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରାଇବ। 7 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର େସବକ
େମାଶା ତୁମ୍ଭକୁ େଯ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆେଦଶ କରିଅଛ,ି େସସବୁ ତୁେମ୍ଭ
ମାନବିାକୁ ଓ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଓ ଅତ ିସାହସକି ହୁଅ; ତହିଁର ଦକି୍ଷଣକୁ
କି ବାମକୁ େଫର ନାହିଁ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିବ,
େସଠାେର କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ। 8 ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ
ବଚିଳିତ ନ େହଉ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତହିଁର େଲଖାନୁସାେର ମାନବିାକୁ ଓ
କରିବାକୁ ଦବିାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର; ତାହା କେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଥ
ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ। 9 ଆେମ୍ଭ କି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ ନାହୁଁ ? ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ସାହସକି ହୁଅ; ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କି
ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଆେଡ଼ ଯିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ େହେବ।

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ  ଗ୍ରହଣ

10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହେିଲ, 11 ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟ େଦଇ ଯାଅ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କୁହ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାେଥୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର; କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ େଦେବ, ତହିଁେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ନମିେନ୍ତ
ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଯିବାକୁ େହବ।
12 ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ ରୁେବନୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ଗାଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ମନଃଶିର
ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶକୁ କହେିଲ, 13 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବଶି୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହ ିେଦଶ େଦେବ, ଏହା କହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ
େମାଶା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ କଥା ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତାହା ସ୍ମରଣ କର।
14 େମାଶା ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ ପାରିେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇ
ଅଛନି୍ତ , େସଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଓ ବାଳକ ଓ ପଶୁମାେନ
ରହେିବ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକମାେନ,
ସସଜ୍ଜ  େହାଇ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ପାର େହାଇଯିବ,
15 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯପରି ବଶି୍ରାମ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ େଦବା ଯାଏ, ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛନି୍ତ , ତାହା
େସମାେନ ଅଧିକାର କରିବାଯାଏ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ଉପକାର
କରିବ; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ ପାରିେର ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଦଗିେର

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େସହ ିଅଧିକୃତ େଦଶକୁ େଫରି ଆସ ିତାହା
ଅଧିକାର କରିବ। 16 ଏଥିେର େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛ, ତାହାସବୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ କରିବୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବ;
ଆେମ୍ଭମାେନ େସସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ। 17 ଆେମ୍ଭମାେନ ସବୁ ବଷିୟେର େଯପରି
େମାଶାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ, େସପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣବୁି। ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି େମାଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ, େସପରି
େସ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର େହଉନୁ୍ତ। 18 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ
କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ େଯ େଯ କଥା ଆେଦଶ କରିବ, ତାହାସବୁ ଶୁଣବି ନାହିଁ,
େସ େଯେକହ ିେହଉ, ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ। ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ବଳବାନ
ଓ ସାହସକି ହୁଅ।

ଗପୁ୍ତଚରଙୁ୍କ ରାହାବର ଆଶ୍ରୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଶିଟୀମଠାରୁ ଗପୁ୍ତଚର
ରୂେପ ଦୁଇ ମନୁଷ୍ୟଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହ ିେଗାପନେର ପଠାଇେଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ େସହ ିେଦଶ ଓ ଯିରୀେହା ନଗର ନରିୀକ୍ଷଣ

କର। ତହୁଁ େସମାେନ ଯାଇ ରାହାବ ନାମ୍ନୀ ଏକ େବଶ୍ୟାର ଗହୃେର
ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େସଠାେର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେର ବସା କେଲ। 2 ଏଥିେର
େକହ ିଯିରୀେହା-ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, େଦଖ, ଆଜ ରାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ େଲାେକ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ।
3 ତହିଁେର ଯିରୀେହାର ରାଜା ରାହାବ ନକିଟକୁ କହ ିପଠାଇେଲ, େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିତୁମ୍ଭ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣ, େଯେହତୁ େସମାେନ ସମସ୍ତ େଦଶ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ। 4 ଏଥିେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ େସହ ିଦୁଇ
େଲାକଙୁ୍କ େନଇ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା; ଆଉ େସ କହଲିା, ହଁ, େସହି
େଲାକମାେନ େମା’ କତକିି ଆସଥିିେଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ େକଉଁଠାର େଲାକ,
ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ। 5 ମାତ୍ର ଅନ୍ଧକାର ହୁଅେନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ନଗରଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ
କରିବା ସମୟେର େସହ ିେଲାକମାେନ ବାହାରି ଗେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ
େକଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ; ଶୀଘ୍ର େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଅ, େତେବ େସମାନଙୁ୍କ ଧରି ପାରିବ। 6 ମାତ୍ର େସ ସ୍ତ୍ରୀ େସମାନଙୁ୍କ
ଛାତ ଉପରକୁ େନଇ ଛାତ ଉପେର ସଜାଇ ରଖିଥିବା ଆପଣା
ମସନିାଝାଟେିର ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। 7 ଏଣୁ େସହ ିେଲାକମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ବାଟେର ଘାଟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧାଇଁେଲ; ପୁଣ ିଗପୁ୍ତଚରମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇବା
େଲାେକ ବାହାରି ଯିବାକ୍ଷେଣ େଲାକମାେନ ନଗରଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କେଲ। 8 ଆଉ
ଗପୁ୍ତଚରମାେନ ଶୟନ କରିବା ପୂେବର୍ େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାତ ଉପେର େସମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, 9 ମୁଁ ଜାେଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଏହ ିେଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ପଡ଼ଅିଛ ିଓ ଏହ ିେଦଶନବିାସୀ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ତରଳି
ଯାଉଅଛନି୍ତ। 10 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସବିା େବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର କିପ୍ରକାେର ସୂଫ ସାଗରର ଜଳ ଶୁଷ୍କ
କେଲ, ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିସି୍ଥତ ସୀେହାନ ଓ ଓଗ୍ ନାମକ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକିପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରି େସମାନଙୁ୍କ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିଅଛ, ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛୁ; 11 ଆଉ
ତାହା ଶୁଣବିାମାେତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା; ପୁଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମୁଖ ସକାଶୁ େକୗଣସ ିପୁରୁଷର ଆତ୍ମା ଆଉ ଉଠିଲା ନାହିଁ; କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱଗର୍େର ଓ ନୀଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀେର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। 12 ଏଣୁ ଏେବ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େମା’ ସେଙ୍ଗ ଏକ ଶପଥ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଦୟା କରିଅଛ,ି ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େଯ େମା’ ପିତୃକୁଳ ପ୍ରତ ିଦୟା
କରିବ, ଏ ବଷିୟେର େମାେତ ଏକ ସତ୍ୟ-ଚହି୍ନ ଦଅି। 13 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାର ପିତା ଓ େମାର ମାତା ଓ େମାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ େମାର ଭଗିନୀଗଣ
ଓ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ; ପୁଣ ିମରଣରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ
ଉଦ୍ଧାର କରିବ। 14 ଏଥିେର େସମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିକଥା ପ୍ରକାଶ ନ କରିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରାଣ ବଦେଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯିବ; େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶ େଦେବ, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। 15 ଏଥିେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ େସମାନଙୁ୍କ
ଝରକା ବାେଟ ଦଉଡ଼େିର ଓହ୍ଲାଇ େଦଲା, କାରଣ ତାହାର ଗହୃ ନଗର-
ପ୍ରାଚୀରେର ଥିଲା ଓ େସ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ବାସ କରୁଥିଲା। 16 ପୁଣ ିେସ
େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, େକଜାଣ ିେଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ହାବୁଡ଼େିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବର୍ତକୁ ଯାଅ, ଆଉ େସମାେନ େନଉଟି
ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର ତନି ିଦନି ଲୁଚ ିରୁହ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ବାଟେର ଚାଲଯିିବ। 17 ତହିଁେର େସହ ିେଲାକମାେନ
ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଶପଥ କରାଇଅଛ, େସ
ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବା। 18 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଝରକା
େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓହ୍ଲାଇ େଦଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏ େଦଶକୁ ଆସଲିା
େବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଝରକାେର ଏହ ିସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ସୂତାେଡାରି ବାନି୍ଧ ରଖିବ;
ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ଓ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ
ଆପଣା ପିତୃକୁଳର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆପଣା ନକିଟେର ଗହୃେର ଏକତ୍ର କରିବ।
19 ତହିଁେର େଯେକହ ିତୁମ୍ଭ ଗହୃ ଦ୍ୱ ାରରୁ ବାହାରି ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବ, ତାହାର
ରକ୍ତପାତ ଅପରାଧ ତାହାର ନଜି ମସ୍ତକେର ବତ୍ତିର୍ବ, ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବୁ; ମାତ୍ର େଯେକହ ିତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ଥାଏ, ତାହା
ଉପେର ଯଦ ିେକହ ିହାତ ଦଏି, େତେବ ତାହାର ରକ୍ତପାତ ଅପରାଧ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକେର ବତ୍ତିର୍ବ। 20 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େଯେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଏହ ିକଥା ପ୍ରକାଶ କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଶପଥ
କରାଇଅଛ, ତୁମ୍ଭ େସହ ିଶପଥରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବୁ।
21 ତହିଁେର େସ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି କହଲି, େସପରି େହଉ।
ଏଉତ୍ତାେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରେନ୍ତ, େସମାେନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ;
ପୁଣ ିେସ େସହ ିସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ େଡାରି ଝରକାେର ବାନି୍ଧ ରଖିଲା। 22 ତହୁଁ
େସମାେନ ପବର୍ତକୁ ଯାଇ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ େନଉଟ ିଆସବିାଯାଏ
େସଠାେର ତନି ିଦନି ରହେିଲ; ଏଣୁ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ବାଟଯାକ
େଖାଜିେଲ, ମାତ୍ର ପାଇେଲ ନାହିଁ। 23 ଏଉତ୍ତାେର େସହ ିଦୁଇ େଲାକ େଫରି
ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇେଲ, ପୁଣ ିପାର େହାଇ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଗେଲ; ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା ଘଟଥିିଲା, ତାହାସବୁ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ। 24 ଆହୁରି େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ସତ୍ୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିସମସ୍ତ େଦଶ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହାଛଡ଼ା
େସ େଦଶନବିାସୀ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତରଳି ଯାଉଅଛନି୍ତ।

ଇସ୍ରାଏଲର ଯଦ୍ଦର୍ନ ଅତକି୍ରମ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠିେଲ; ପୁଣ ିେସ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଶିଟୀମ୍ରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଯଦ୍ଦର୍ନେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ପାର େହବା ପୂେବର୍ େସଠାେର

ବସା କେଲ। 2 ତହୁଁ ତନି ିଦନି ଉତ୍ତାେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେଦଇ
ଗେଲ; 3 ପୁଣ ିେସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ,
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକ ଓ ତହିଁର ବାହକ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େଦଖିବ, େସେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ତହିଁର ପେଛ ପେଛ ଗମନ
କରିବ। 4 ତଥାପି ପରିମାଣାନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ହାତ ଅନ୍ତର ରହବି; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଗମନର ପଥ ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ ତାହା ନକିଟକୁ ଆସବି ନାହିଁ, କାରଣ
ଏଥିପୂେବର୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପଥ ପାର େହାଇ ଯାଇ ନାହଁ। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବତି୍ର
କର, କାରଣ କାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା କରିେବ।
6 ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ େଘନି

େଲାକମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କର। ତହିଁେର େସମାେନ ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକ େଘନ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କେଲ। 7 ଏଥିେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ ଆଜି ଦନି ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
େଯପରି େମାଶା ସଙ୍ଗେର ଥିଲୁ, େସହପିରି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର େହବା, ଏହା
େସମାେନ ଜ୍ଞାତ େହେବ। 8 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକବାହକ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଜଳଧାରେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େସଠାେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ତୀରେର ଠିଆ େହାଇ ରହବି।
9 ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ସ୍ଥାନକୁ ଆସ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।
10 ଯିେହାଶୂୟ ଆହୁରି କହେିଲ, ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱର େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ , ପୁଣ ିକିଣାନୀୟ ଓ ହତି୍ତୀୟ ଓ ହବି୍ବୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ
ଗିଗର୍ାଶୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖରୁ ନତିାନ୍ତ ତଡ଼େିଦେବ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ଜାଣ ିପାରିବ।
11 େଦଖ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଯଦ୍ଦର୍ନକୁ ଯାଉଅଛ।ି 12 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ବଂଶରୁ
ଏକ ଏକ ଜଣ, ଏରୂେପ ବାର ବଂଶରୁ ବାର ଜଣ ଗ୍ରହଣ କର। 13 ସମଗ୍ର
ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନୁି୍ଦକ-ବାହକ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପଦତଳ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ଜଳେର ପ୍ରବଷି୍ଟ େହବାମାତ୍ର େସହ ିଯଦ୍ଦର୍ନର ଜଳ, ଅଥର୍ାତ୍, ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ସ୍ଥାନରୁ
େଯଉଁ ଜଳ ବହ ିଆସୁଅଛ,ି ତାହା କଟା େହବ ଓ ତାହା ଏକ ରାଶି େହାଇ
ସ୍ଥଗିତ େହବ। 14 େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହବା
ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁରୁ ଯାତ୍ରା କରେନ୍ତ, ଯାଜକମାେନ ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକ ବହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େହେଲ। 15 ଆଉ ଯଦ୍ୟପି
ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦନର ସମସ୍ତ କାଳ ଯଦ୍ଦର୍ନର ସବୁ-ତୀର ଉପରକୁ ବଢ଼ ିଉେଠ,
ତଥାପି ସନୁି୍ଦକ- ବାହକମାେନ େଯେତେବେଳ ଯଦ୍ଦର୍ନ ସମୀପେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ, େସେତେବେଳ ଜଳଧାରେର ସନୁି୍ଦକ-ବାହକ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଦ
ଜଳେର ଡୁବବିା ମାତ୍ର, 16 ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ଆଗତ ସମସ୍ତ ଜଳ ସ୍ଥଗିତ େହାଇ
ସତ୍ତର୍ନ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଆଦମ ନଗରଠାରୁ ଅତ ିଦୂରେର ଏକ ରାଶି େହାଇ
ଉଠିଲା; ପୁଣ ିପଦାଭୂମିର ସମୁଦ୍ର , ଅଥର୍ାତ୍, ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଗାମୀ ଜଳ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ କଟା େହଲା; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଯିରୀେହା ସମ୍ମୁଖେର ପାର
େହାଇଗେଲ। 17 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକବାହକ ଯାଜକମାେନ
ଯଦ୍ଦର୍ନ ମଧ୍ୟେର ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର ସି୍ଥର ରୂେପ ସ୍ଥଗିତ ରହେିଲ; ତହିଁେର
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ େଗାଷ୍ଠୀ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହବାଯାଏ
ସମେସ୍ତ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି େଦଇ ପାର େହାଇଗେଲ।

ଦ୍ୱ ାଦଶ ସ୍ମରଣାଥର୍କ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ

ଏହରୂିେପ ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହଲା
ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଲାକମାନଙ୍କର ଏକ ଏକ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଏକ ଜଣ, ଏରୂେପ

ବାରେଗାଟ ିଜଣ ଗ୍ରହଣ କରି 3 େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କୁହ, ଯଦ୍ଦର୍ନର
େଯଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଯାଜକମାନଙ୍କ ଚରଣ ସି୍ଥର େହାଇ ରହଥିିଲା, େସହି
ସ୍ଥାନରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାରେଗାଟ ିପ୍ରସ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣାମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
େସପାରିକି େନଇଯାଅ, ପୁଣ ିଆଜି ରାତ୍ର େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବସା
କରିବ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ତାହା ରଖିବ। 4 େତେବ ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ଜଣ କରି େଯଉଁ ବାର ଜଣ
ନରୂିପଣ କରିଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଡାକିେଲ; 5 ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ
ସମ୍ମୁଖେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଏକ ପଥର ଆପଣା ଆପଣା
କାନ୍ଧେର େଘନ; 6 ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବ, ପୁଣି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏସବୁ ପଥର କ’ଣ ? ଭବଷି୍ୟତ କାଳେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣ ଏହା ପଚାରିେଲ, 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କହବି,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ଯଦ୍ଦର୍ନର ଜଳ କଟା େହାଇଥିଲା;
ତାହା ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହବା ସମୟେର ଯଦ୍ଦର୍ନର ଜଳ କଟା େହାଇଥିଲା;
ଏେହତୁ ଏହ ିପ୍ରସ୍ତରସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିଅନନ୍ତ କାଳଯାଏ
ସ୍ମରଣୀୟ େହବ। 8 ଏଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ େଯପରି କହଥିିେଲ,
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େସପରି େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯଦ୍ଦର୍ନ
ମଧ୍ୟରୁ ବାରେଗାଟ ିପ୍ରସ୍ତର ଉଠାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େସପାରିକି େନଇ
ବସା କରିବା ସ୍ଥାନେର ରଖିେଲ। 9 ଆହୁରି େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକବାହକ ଯାଜକଗଣର ଚରଣ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା, ଯଦ୍ଦର୍ନର େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଯିେହାଶୂୟ ବାରେଗାଟ ିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କେଲ; େସସବୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହି
ସ୍ଥାନେର ଅଛ।ି 10 ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିେମାଶାଙ୍କର ଆେଦଶାନୁସାେର
େଯସମସ୍ତ କଥା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, େସସବୁର ସମାପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସନୁି୍ଦକବାହକ ଯାଜକଗଣ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ମଧ୍ୟେର ସ୍ଥଗିତ େହାଇ ରହେିଲ, ଆଉ େଲାକମାେନ ଶୀଘ୍ର ପାର
େହାଇଗେଲ। 11 ଏହରୂିେପ ସମସ୍ତ େଲାକ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପାର େହଲା
ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଓ ଯାଜକଗଣ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାର
େହାଇଗେଲ। 12 େସସମୟେର ରୁେବନ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍ର
ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ, ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେମାଶାଙ୍କର
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସସଜ୍ଜ  େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖେର ପାର
େହାଇଗେଲ; 13 ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ସହସ୍ର େଲାକ ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାର େହାଇ ଯିରୀେହା-ପଦାକୁ ଗେଲ।
14 େସଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସାକ୍ଷାତେର ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ
କେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ େଯପରି େମାଶାଙୁ୍କ ଭୟ କରିଥିେଲ, େସପରି
ତାଙ୍କର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତାଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ। 15 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ
କହେିଲ, 16 ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସନୁି୍ଦକବାହୀ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନରୁ ଉଠି ଆସବିାକୁ
ଆଜ୍ଞା ଦଅି। 17 ଏଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନରୁ ଉଠି ଆସ। 18 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକବାହୀ ଯାଜକମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସବିା ସମୟେର,
ଯାଜକମାେନ ଶୁଷ୍କଭୂମିକି ତଳିପା ଉଠାେନ୍ତ, ଯଦ୍ଦର୍ନର ଜଳସମୂହ ସ୍ୱ ସ୍ୱ
ସ୍ଥାନକୁ େଫରି ଆସ ିପୂବର୍ ପରି ସମସ୍ତ ତୀରମାନଙ୍କ ଉପେର ଉଠିଲା।
19 ଏହରୂିେପ େଲାକମାେନ ପ୍ରଥମ ମାସର ଦଶମ ଦନିେର ଯଦ୍ଦର୍ନରୁ ଉଠି
ଆସ ିଯିରୀେହାର ପୂବର୍ସୀମାସି୍ଥତ ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
20 ଆଉ େଲାକମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନରୁ େଯଉଁ ବାର ପ୍ରସ୍ତର େନଇଥିେଲ,
ଯିେହାଶୂୟ ତାହାସବୁ ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ସ୍ଥାପନ କେଲ। 21 ପୁଣ ିେସ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହେିଲ, ଏସବୁ ପଥର କଅଣ? ଭବଷି୍ୟତ କାଳେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗଣକୁ ଏହା ପଚାରିେଲ,
22 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ, ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଷ୍କ
ଭୂମି େଦଇ ଏହ ିଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଆସଥିିେଲ। 23 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପାର େହବାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସୂଫ ସାଗର ପ୍ରତି
େଯପରି କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ତାହା ଶୁଷ୍କ କରିଥିେଲ, େସପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାର େହବାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ-ଜଳ ଶୁଷ୍କ କେଲ; 24 (ଏଥିର ଅଭପି୍ରାୟ
ଏହ)ି, େଯପରି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ବଳବାନ
େବାଲ ିଜାଣ ିପାରିେବ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସବର୍ଦା
ଭୟ କରି ପାରିେବ।

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ପାର େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀର ଜଳ କିପରି ଶୁଷ୍କ
କେଲ, ଏହା େଯେତେବେଳ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପଶି୍ଚମପାରିସି୍ଥତ

ଇେମାରୀୟ ରାଜାଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ର  ନକିଟସ୍ଥ କିଣାନୀୟ ରାଜାଗଣ ଶୁଣେିଲ,
େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ମୁଖ ସକାଶୁ େସମାନଙ୍କଠାେର ଆତ୍ମା ଆଉ ରହଲିା ନାହିଁ।

ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ସୁନ୍ନ ତ

2 େସସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଶିଳାର
ଛୁରୀମାନ ନମିର୍ାଣ କରି ପୁନବର୍ାର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ
ସୁନ୍ନ ତ କର। 3 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ ଶିଳା-ଛୁରୀମାନ ନମିର୍ାଣ କରି ତ୍ୱକ୍-
ପବର୍ତ ନକିଟେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସୁନ୍ନ ତ କରାଇେଲ। 4 ପୁଣି
ଯିେହାଶୂୟ ସୁନ୍ନ ତ କରାଇବାର କାରଣ ଏହ;ି ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସବିା
ସମସ୍ତ େଲାକ ମଧ୍ୟେର େଯେତ ପୁରୁଷ ଥିେଲ, େଯାଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ ସମେସ୍ତ,
ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସଲିା ଉତ୍ତାେର ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର ବାଟେର ମେଲ।
5 ବାହାରି ଆସଥିିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ସୁନ୍ନ ତ େହାଇଥିେଲ; ମାତ୍ର ମିସରରୁ
ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ େଯେତ େଲାକ ବାଟେର ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ,

େସମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ େହାଇ ନ ଥିଲା। 6 ମିସରରୁ ନଗିର୍ତ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀୟ
େଲାକ, େଯାଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟମାେନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ନ ଶୁଣବିା ସକାଶୁ
େସସମସ୍ତଙ୍କ ସଂହାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଚାଳିଶ ବଷର୍
ପ୍ରାନ୍ତରେର ଭ୍ରମଣ କେଲ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ
େଦବା ବଷିୟେର େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶ େଦଖିବାକୁ େଦେବ
ନାହିଁ େବାଲ ିଶପଥ କେଲ। 7 ଏଣୁ େସମାନଙ୍କ ପରିବେତ୍ତର୍ େସମାନଙ୍କ
େଯଉଁ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େସ ଉଠାଇେଲ, ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ
କରାଇେଲ; େସମାେନ ଅସୁନ୍ନ ତ ଥିେଲ, େଯେହତୁ ପଥ ମଧ୍ୟେର
େସମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। 8 େସହ ିସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀୟ
େଲାକଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ େହଲା ଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଛାଉଣି
ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନେର ସେତଜ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହେିଲ।
9 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆଜି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ମିସରର ଦୁନର୍ାମ ଘୁଞ୍ଚାଇଲୁ; ଏେହତୁ ଆଜିଯାଏ େସହି
ସ୍ଥାନର ନାମ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ରହଲିା।

କିଣାନେର ପ୍ରଥମ ନସି୍ତାର େଭାଜ

10 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ; ପୁଣି
େସମାେନ େସହ ିମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନି ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ ଯିରୀେହା-ପଦାେର
ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ। 11 ଆଉ ନସି୍ତାର ପବର୍ର ପରଦନି େସମାେନ
େଦଶର ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କେଲ, େସହ ିଦନି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିଓ
ଭଜା ଶସ୍ୟ ଖାଇେଲ। 12 ପୁଣ ିେଦଶର ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ େଭାଜନ
କରିବାର ପରଦନି ମାନ୍ନ ା ନବୃିତ୍ତ େହଲା; ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆଉ
ମାନ୍ନ ା ପାଇେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ େସହ ିବଷର୍ କିଣାନ େଦଶର ଫଳ
େଭାଜନ କେଲ।

ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ଏକ ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ ବ୍ୟକି୍ତ

13 ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ ଯିରୀେହା ନକିଟେର ଥିବା େବେଳ ଏପରି େହଲା
େଯ, େସ ଚକ୍ଷୁ େମଲାଇ ଅନାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ, ନେିଷ୍କାଷ-ଖଡ୍ଗ  ହସ୍ତ ଏକ
ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହେଲ; ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଇ ତାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବପିକ୍ଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ? 14 ତହୁଁ େସ କହେିଲ, ନା; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େସୖନ୍ୟର େସନାପତ,ି ଏେବ ଆସଲୁି; ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ ଭୂମିେର ମୁହଁମାଡ଼ି
ପଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କରି ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାହର ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସକୁ କି
ଆଜ୍ଞା େଦଉ ଅଛନି୍ତ ? 15 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସୖନ୍ୟର େସନାପତି
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼, କାରଣ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର
ତୁେମ୍ଭ ଠିଆ େହଉଅଛ, ତାହା ପବତି୍ର। ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ େସପରି କେଲ।

ଯିରୀେହାର ପତନ

(େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସକାଶୁ ଯିରୀେହା ରୁଦ୍ଧ
ଥିଲା; ଦୃଢ଼ ରୂେପ ରୁଦ୍ଧ େହାଇଥିଲା; େକହ ିବାହାରକୁ ଗେଲ
ନାହିଁ ଓ େକହ ିଭତିରକୁ ଆସେିଲ ନାହିଁ।) 2 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ

ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଯିରୀେହା ନଗର ଓ
ତହିଁର ରାଜା ଓ ମହା- ବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କଲୁ।
3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗର େବଷ୍ଟନ କରିବ, ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା ଥେର ନଗର
ଚାରିଆେଡ଼ ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କରିେବ। ଏହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭ ଛଅ ଦନି କରିବ।
4 ପୁଣ ିସାତ ଜଣ ଯାଜକ ସନୁି୍ଦକର ଅଗ୍ରସର େହାଇ ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ସାତ
ତୂରୀ ବହେିବ; ଆଉ ସପ୍ତମ ଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଥର ନଗର ପ୍ରଦକି୍ଷଣ
କରିବ ଓ ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇେବ; 5 ଏଥିେର େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ଶିଙ୍ଗାେର ଦୀଘର୍ଧ୍ୱନ ିକରିେବ ଓ େଯେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିତୂରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣବି, େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ େଲାକ
ମହାଜୟଧ୍ୱନେିର ଜୟଧ୍ୱନ ିକରିେବ; ତହିଁେର ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ପଡ଼ି
ସମଭୂମି େହବ ଓ େଲାକମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଥ
େଦଇ ଉଠିଯିେବ। 6 ତହୁଁ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଡାକି
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ େଘନ ଓ ସାତ ଜଣ ଯାଜକ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକର ଅଗ୍ରସର େହାଇ ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ସାତ ତୂରୀ ବହନୁ୍ତ।
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7 ଏଥିେର େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଗ୍ରସର େହାଇ
ନଗର େବଷ୍ଟନ କର ଓ ସସଜ୍ଜ  େଲାେକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ
େହାଇ ଗମନ କରନୁ୍ତ। 8 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଲିା ଉତ୍ତାେର
ସାତ ଜଣ ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ତୂରୀ ବହି
ବଜାଇ ବଜାଇ ଚାଲେିଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ େସମାନଙ୍କ ପେଛ
ପେଛ ଚଳିଲା। 9 ଆଉ ସସଜ୍ଜ  େଲାକମାେନ ତୂରୀବାଦକ ଯାଜକମାନଙ୍କ
ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲେିଲ, ପୁଣ ିଯାଜକମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇ ଯାଉ ଯାଉ
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େଲାକମାେନ ସନୁି୍ଦକର ପେଛ ପେଛ ଗମନ କେଲ। 10 ମାତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଥିିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୟଧ୍ୱନି
କରିବ ନାହିଁ, କି ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ
େକୗଣସ ିବାକ୍ୟ ନଗିର୍ତ େହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜୟଧ୍ୱନ ିକରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୟଧ୍ୱନ ିକରିବ। 11 ଏହରୂିେପ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକକୁ
ନଗରର ଚାରିଆେଡ଼ ଥେର େଲଖାଏଁ ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କରାଇେଲ; ତହୁଁ
େଲାକମାେନ ଛାଉଣକୁି ଆସେିଲ, ଆଉ ଛାଉଣେିର ବାସ କେଲ।
12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠିେଲ, ପୁଣ ିଯାଜକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େଘନେିଲ। 13 ଆଉ ସାତ ଯାଜକ ମହାଶବ୍ଦକାରୀ ସାତ
ତୂରୀ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଆେଗ ଆେଗ କ୍ରମାଗତ ଗମନ କରି ତୂରୀ
ବଜାଇେଲ; ସସଜ୍ଜ  େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରସର େହାଇ ଚାଲେିଲ;
ପୁଣ ିପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ପେଛ ପେଛ ଚାଲେିଲ,
ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇ ବଜାଇ ଗମନ କେଲ। 14 ଆଉ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି
େସମାେନ ଥେର ନଗର ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କରି ଛାଉଣକୁି େଫରି ଆସେିଲ;
ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଛଅ ଦନି କେଲ। 15 ତହୁଁ ସପ୍ତମ ଦନି ପ୍ରଭାତେର
ଅରୁେଣାଦୟ ସମୟେର େସମାେନ ଉଠି େସହରୂିେପ ସାତ ଥର ନଗର
ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କେଲ; େକବଳ େସହଦିନି େସମାେନ ସାତ ଥର ନଗର ପ୍ରଦକି୍ଷଣ
କେଲ। 16 ପୁଣ ିଯାଜକମାେନ ସପ୍ତମ ଥର ତୂରୀ ବଜାଇବା େବେଳ
ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଜୟଧ୍ୱନ ିକର; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏ ନଗର େଦେଲ। 17 ମାତ୍ର ନଗର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଜିର୍ତ େହବ; େକବଳ ରାହାବ େବଶ୍ୟା, େସ ଓ
ଗହୃେର ତାହା ସେଙ୍ଗ ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ଜୀବତି ରହେିବ, କାରଣ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େପ୍ରରିତ ଗପୁ୍ତଚରଙୁ୍କ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। 18 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସହ ିବଜିର୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ େକୗଣସମିେତ ରକ୍ଷା କରିବ,
େନାହେିଲ େକଜାଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ବଜିର୍ତ କଲା ଉତ୍ତାେର େସହ ିବଜିର୍ତ
ବସ୍ତୁରୁ କିଛ ିଗ୍ରହଣ କରିବ; ତାହା କେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣକୁି
ବଜିର୍ତ କରିବ ଓ ତାକୁ ଦୁଃଖ େଦବ। 19 ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ରୂପା ଓ ସୁନା,
ପୁଣ ିସମସ୍ତ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହାର ପାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର;
ତାହା ସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସବି। 20 ଏରୂେପ େଲାକମାେନ
ଜୟଧ୍ୱନ ିକେଲ ଓ ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ; ପୁଣ ିେଲାକମାେନ
ତୂରୀଧ୍ୱନ ିଶୁଣ ିମହାଜୟଧ୍ୱନେିର ଜୟଧ୍ୱନ ିକରେନ୍ତ, ପ୍ରାଚୀର ପଡ଼ ିସମଭୂମି
େହଲା; େତଣୁ େଲାକମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଥ
େଦଇ ନଗରକୁ ଉଠିଗେଲ ଓ ନଗର ହସ୍ତଗତ କେଲ। 21 ପୁଣ ିେସମାେନ
ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୁବା ଓ ବୃଦ୍ଧ, ପୁଣ ିେଗାରୁ ଓ େମଷ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଆଦି
ଯାହା ଯାହା ନଗରେର ଥିଲା, େସସବୁକୁ ଖଡ୍ଗମୁଖେର ବଜିର୍ତ ରୂେପ ବନିାଶ
କେଲ। 22 ମାତ୍ର େଯଉଁ ଦୁଇ ବ୍ୟକି୍ତ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିେଲ,
ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେବଶ୍ୟାର ଘରକୁ
ଯାଅ, ପୁଣ ିତାହା ନକିଟେର େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛ, ତଦନୁସାେର େସହି
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଓ ତାହାର ଯାହା ଯାହା ଅଛ,ି େସସବୁକୁ େସଠାରୁ ବାହାର କରି
ଆଣ। 23 ଏଥିେର େସହ ିଯୁବା ଗପୁ୍ତଚରମାେନ ଗେଲ, ପୁଣ ିରାହାବକୁ ଓ
ତାହାର ପିତା ଓ ତାହାର ମାତା ଓ ତାହାର ଭାଇମାନଙୁ୍କ, ପୁଣ ିଯାହା ଯାହା
ତାହାର ଥିଲା, େସସବୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, ମଧ୍ୟ େସମାେନ ତାହାର
ଜ୍ଞାତ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ; ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ-ଛାଉଣି
ବାହାେର ରଖିେଲ। 24 ଆହୁରି େଲାକମାେନ ନଗର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସକଳ
ବସ୍ତୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କେଲ; େକବଳ ରୂପା ଓ ସୁନା, ପୁଣ ିପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହାର
ପାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଭଣ୍ଡାରେର ରଖିେଲ। 25 ମାତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ
ରାହାବ େବଶ୍ୟାକୁ ଓ ତାହାର ପିତୃପରିବାରକୁ ଓ ତାହାର ସବର୍ସ୍ୱ ଜୀବତି
ରଖିେଲ; ପୁଣ ିେସ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବସତ ିକରୁଅଛ;ି
କାରଣ ଯିରୀେହା ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିେହାଶୂୟ େଯଉଁ ଗପୁ୍ତଚରଙୁ୍କ
ପଠାଇଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େସ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। 26 େସସମୟେର

ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ ଶପଥ କରାଇ କହେିଲ, େଯେକହ ିଉଠି ପୁନବର୍ାର
ଏହ ିଯିରୀେହା ନଗର ନମିର୍ାଣ କେର, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ; େସ ଆପଣା େଜ୍ୟଷ୍ଠପୁତ୍ରର ମୃତୁୁ୍ୟ ସହତି ତହିଁର ଭତିି୍ତମୂଳ
ସ୍ଥାପନ କରିବ ଓ ଆପଣା କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ରର ମୃତୁୁ୍ୟ ସହତି ତହିଁର ଦ୍ୱ ାରମାନ
ସ୍ଥାପନ କରିବ। 27 ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ
ଓ ତାଙ୍କର କୀତ୍ତିର୍ େଦଶଯାକ ବ୍ୟାପିଲା।

ଅୟେର ଇସ୍ରାଏଲର ପରାଜୟ

ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବଜିର୍ତ ବସ୍ତୁ ବଷିୟେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ
କେଲ; କାରଣ ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ େସରହର ପ୍ରେପୗତ୍ର, ସବ୍ଦରି
େପୗତ୍ର, କମିର୍ର ପୁତ୍ର ଆଖନ୍ ବଜିର୍ତ ବସ୍ତୁରୁ କିଛ ିହରଣ କଲା;

ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା।
2 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଯିରୀେହାଠାରୁ େବେଥଲ୍ର ପୂବର୍ଦଗିସି୍ଥତ େବଥ୍-
ଆବନର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଅୟକୁ େଲାକ ପଠାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଉଠ, ଯାଇ
େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର; ଏଥିେର େଲାକମାେନ ଯାଇ ଅୟ ନଗର
ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଲ। 3 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି
ଆସ ିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ସମସ୍ତ େଲାକ ନ ଯାଉନୁ୍ତ; େକବଳ ଦୁଇ ତନି ିସହସ୍ର
େଲାକ ଯାଇ ଅୟ ନଗର ପରାସ୍ତ କରନୁ୍ତ; େସଠାେର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
ପରିଶ୍ରମ କରାଅ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େସଠାର େଲାେକ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର। 4 େତଣୁ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଧିକ ତନି ିସହସ୍ର େସଠାକୁ ଗେଲ, ମାତ୍ର
େସମାେନ ଅୟ ନଗରସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ। 5 ପୁଣି
ଅୟର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଧିକ ଛତଶି ଜଣଙୁ୍କ ଆଘାତ
କେଲ; ନଗରଦ୍ୱ ାରରୁ ଶବାରୀମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିନଇ ଗଡ଼ନି୍ତ
ବାଟେର ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ପାଣି
େହାଇଗଲା। 6 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଆପଣା
ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭୂମିେର ପଡ଼ ିରହେିଲ; ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକେର ଧୂଳି
ପକାଇେଲ। 7 ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ କହେିଲ, ହାୟ ହାୟ େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର କରାଇ ଆଣଲି କାହିଁକି, କି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରି ବନିାଶ କରିବାକୁ?
ଆହା, େଯେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିେର ରହଥିା’ନୁ୍ତ !
8 େହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଅଣ କହବି,ି ଇସ୍ରାଏଲ ତ ଶତ୍ରୁ  ସମ୍ମୁଖରୁ ପିଠି କରି
ଆସଲିାଣ।ି 9 କାରଣ କିଣାନୀୟମାେନ ଓ ଏ େଦଶ ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ ଏହା
ଶୁଣେିବ, ପୁଣ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରି ପୃଥିବୀରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିେବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମହାନାମ ନମିେନ୍ତ କ’ଣ କରିବ?

ଆଖନ୍ର ପାପ

10 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ଉଠ, ଏ କଅଣ, ତୁେମ୍ଭ
କାହିଁକି ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ପଡ଼ଅିଛ? 11 ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ କରିଅଛନି୍ତ; ମଧ୍ୟ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ନୟିମ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ତାହା େସମାେନ ଲଙ୍ଘନ
କରିଅଛନି୍ତ; ମଧ୍ୟ େସମାେନ ବଜିର୍ତ ବସ୍ତୁରୁ କିଛ ିେନଇ ଅଛନି୍ତ , ମଧ୍ୟ େଚାରି
କରିଅଛନି୍ତ , ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ
ମଧ୍ୟେର ତାହା ରଖିଅଛନି୍ତ। 12 ଏଥିଲାଗି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବଜିର୍ତ
େହବାରୁ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇପାରୁ ନାହାନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପିଠି କରି େଫରୁ ଅଛନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସହ ିବଜିର୍ତ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଟନ ନ କେଲ,
ଆେମ୍ଭ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ରହବିା ନାହିଁ। 13 ଉଠ, େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପବତି୍ର କର, ଆଉ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାଲ ିପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବତି୍ର
କର; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େହ
ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବଜିର୍ତ ବସ୍ତୁ ଅଛ,ି ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ େସହ ିବଜିର୍ତ
ବସ୍ତୁ ଦୂର କରିବାଯାଏ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ। 14 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାତଃକାଳେର ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ନକିଟକୁ ଅଣାଯିବ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ବଂଶ ନଣି୍ଣର୍ୟ
କରିେବ, େସହ ିବଂଶର ଏକ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ ନକିଟକୁ ଆସେିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ
େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ ନଣି୍ଣର୍ୟ କରିେବ, େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀର ଏକ ଏକ ପରିବାର
ନକିଟକୁ ଆସେିବ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ପରିବାର ନଣି୍ଣର୍ୟ କରିେବ, େସହି
ପରିବାରର ଏକ ଏକ ପୁରୁଷ ନକିଟକୁ ଆସେିବ। 15 ତହିଁେର ଯାହାଠାେର
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ବଜିର୍ତ ବସ୍ତୁ ଥିବାର ନଣି୍ଣର୍ୟ କରାଯିବ, େସ ଓ ତାହାର ସବର୍ସ୍ୱ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
େହବ; େଯେହତୁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କଲା ଓ େସ ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ମୂଢ଼ତାର କମର୍ କଲା। 16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତି
ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ନକିଟକୁ
ଅଣାଇେଲ; ତହିଁେର ଯିହୁଦା ବଂଶ ନଣି୍ଣର୍ୀତ େହଲା। 17 ତହୁଁ େସ ଯିହୁଦା
େଗାଷ୍ଠୀକି ନକିଟକୁ ଅଣାେନ୍ତ, େସରହର େଗାଷ୍ଠୀ ନଣି୍ଣର୍ୀତ େହଲା; ତହୁଁ େସ
େସରହ େଗାଷ୍ଠୀର ଏକ ଏକ ପୁରୁଷ ନକିଟକୁ ଅଣାେନ୍ତ, ସବ୍ଦ ିନଣି୍ଣର୍ୀତ
େହଲା। 18 ତହୁଁ େସ ତାହାର ପରିବାରର ଏକ ଏକ ପୁରୁଷ ନକିଟକୁ
ଅଣାେନ୍ତ, ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ େସରହର ପ୍ରେପୗତ୍ର, ସବ୍ଦରି େପୗତ୍ର, କମିର୍ର
ପୁତ୍ର ଆଖନ୍ ନଣି୍ଣର୍ୀତ େହଲା। 19 େତେବ ଯିେହାଶୂୟ ଆଖନ୍କୁ କହେିଲ,
େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େଗୗରବ ଦଅି ଓ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ସ୍ୱୀକାର କର; ଆଚ୍ଛା, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ
କରିଅଛ, େମାେତ କୁହ; େମାଠୁଁ ତାହା ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। 20 ତହିଁେର ଆଖନ୍
ଉତ୍ତର କରି ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହଲିା, ସତ୍ୟ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ,ି ମୁଁ ଅମୁକ ଅମୁକ କାଯର୍୍ୟ
କରିଅଛ।ି 21 ମୁଁ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଖଣ୍ଡଏି ସୁନ୍ଦର ବାବଲିୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ
ଦୁଇଶହ େଶକଲ ରୂପା ଓ ପଚାଶ େଶକଲ ପରିମିତ ଏକ ସୁନାମୁଣ୍ଡା େଦଖି
େଲାଭ କରି ତାହା େନଲ;ି ଆଉ େଦଖ, େସସବୁ େମା’ ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର
ଭୂମିେର େପାତା ଅଛ,ି ଆଉ ରୂପା ତହିଁ ତେଳ ଅଛ।ି 22 ଏଥିେର
ଯିେହାଶୂୟ ଦୂତ ପଠାେନ୍ତ, େସମାେନ ତମ୍ୱୁକୁ େଦୗଡ଼ ିଗେଲ; ଆଉ େଦଖ,
ତାହା ତାହାର ତମ୍ୱୁେର େପାତା ଓ ତହିଁ ତେଳ ରୂପା ଅଛ।ି 23 େତେବ
େସମାେନ ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟରୁ େସସବୁ େନଇ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଗଣର ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହା
େଥାଇେଦେଲ। 24 ପୁଣ,ି ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େସରହର
ସନ୍ତାନ େସହ ିଆଖନ୍କୁ ଓ େସହ ିରୂପା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ସୁନାମୁଣ୍ଡା ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଓ ତାହାର େଗାରୁ ଓ ଗଧ ଓ େମଣ୍ଢା ଓ ତମ୍ୱୁ,
ସବର୍ସ୍ୱ େନଇ ଆେଖାର୍ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆଣେିଲ। 25 ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦଲ ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ
ଦୁଃଖ େଦେବ। ଏଥିେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ବଧ
କେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ େସସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରି ପ୍ରସ୍ତରେର େପାତି
ପକାଇେଲ। 26 ଆଉ େସମାେନ ତାହା ଉପେର ଏକ ବୃହତ ପ୍ରସ୍ତର ଢ଼ପିି
କେଲ, ତାହା ଆଜିଯାଏ ଅଛ;ି ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧରୁ
ନବୃିତ୍ତ େହେଲ। ଏେହତୁ େସହ ିସ୍ଥାନ ଆଜିଯାଏ ଆେଖାର୍ ଉପତ୍ୟକା
େବାଲ ିଖ୍ୟାତ ଅଛ।ି

ଅୟ ନଗରୀର ପରାଜୟ ଓ ବନିାଶ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ,
କିଅବା ନରିାଶ ହୁଅ ନାହିଁ; ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ସେଙ୍ଗ େନଇ ଉଠି
ଅୟକୁ ଯାତ୍ରା କର; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଅୟର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ତାହାର ନଗର ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କଲୁ। 2 ତୁେମ୍ଭ ଯିରୀେହା ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତ ିେଯରୂପ କଲ,
ଅୟ ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତ ିେସରୂପ କରିବ; େକବଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁର
ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େନବ; ତୁେମ୍ଭ ନଗରର ପଶ୍ଚାତ୍
ଆପଣାର ଏକ ଦଳ େସୖନ୍ୟ େଗାପନ କରି ରଖ। 3 ତହୁଁ ଯିେହାଶୂୟ ଓ
ସକଳ େସୖନ୍ୟ ଉଠି ଅୟକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ; ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ ତରିିଶ ହଜାର
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ମେନାନୀତ କରି ରାତି୍ରେର େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
4 ପୁଣ ିେସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗର
ପ୍ରତକୂିଳେର ନଗରର ପଛଭାଗେର େଗାପନେର ରହବି; ନଗରଠାରୁ ବହୁ
ଦୂରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମେସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିବ। 5 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ମୁଁ
ଓ େମାର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ େଲାକ ନଗର ନକିଟକୁ ଯିବୁ, ତହିଁେର
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପୂବର୍ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାହାର େହାଇ
ଆସେିବ, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ପଳାଇବୁ।
6 ତହୁଁ େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଆସେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ନଗରରୁ କ୍ର େମ କ୍ରେମ ଦୂରକୁ ଆକଷର୍ଣ କରି ଆଣବୁି; କାରଣ
େସମାେନ କହେିବ, ଏମାେନ ପୂବର୍ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ପଳାଉଅଛନି୍ତ;
ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବୁ; 7 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଗାପନ-ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ନଗର ଅଧିକାର କରିବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ।
8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗର ଆକ୍ରମଣ କଲାକ୍ଷେଣ ନଗରେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇବ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କମର୍ କରିବ; େଦଖ, ଏହା ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କଲ।ି 9 ଏରୂେପ ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ
କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଯାଇ ଅୟର ପଶି୍ଚମେର େବେଥଲ୍ ଓ ଅୟର
ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର େଗାପନେର ରହେିଲ; ମାତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େସ ରାତ୍ର ରହେିଲ। 10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ େଲାକମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଅୟକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 11 ପୁଣି
ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଯାଇ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ନଗର ସମ୍ମୁଖେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ଓ ଅୟର ଉତ୍ତର ଦଗିେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ;
େସମାନଙ୍କର ଓ ଅୟର ମଧ୍ୟେର ଏକ ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା। 12 ପୁଣ ିେସ
ନୂ୍ୟନାଧିକ ପାଞ୍ଚ ହଜାର େଲାକ େନଇ ନଗରର ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର େବେଥଲ୍
ଓ ଅୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର େଗାପନେର ରଖିେଲ। 13 ଏହରୂିେପ େସମାେନ
ନଗରର ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଛାଉଣକୁି ଓ ନଗରର ପଶି୍ଚମ ଦଗିସ୍ଥ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗପୁ୍ତ ଦଳକୁ ରଖିେଲ; ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ େସହ ିରାତି୍ର
ତଳଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ କେଲ। 14 େସେତେବେଳ ଅୟର ରାଜା ତାହା
େଦଖେନ୍ତ, େସ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକ ପ୍ରଭାତେର ଶୀଘ୍ର ଉଠିେଲ ଓ
ନଗରସ୍ଥ େଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ନରୂିପିତ
ସମୟେର ପଦାଭୂମି ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏକ ଦଳ େସୖନ୍ୟ ନଗର ପେଛ େଗାପନେର ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିେସ ଜାଣ ିନ
ଥିେଲ। 15 ଏଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ େହଲା ପରି େଦଖାଇ ପ୍ରାନ୍ତର ପଥ େଦଇ
ପଳାୟନ କେଲ। 16 ତହିଁେର ନଗରସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େଲାକ େସମାନଙ୍କ ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ଡକାଗେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ
ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉ େଗାଡ଼ାଉ ନଗରରୁ ଦୂରକୁ ଆକଷିର୍ତ
େହେଲ। 17 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ପଛେର େଯ ନ ଗଲା, ଏପରି ଜେଣ
େହେଲ ଅୟ କି େବେଥେଲ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ଥିଲା; ସମେସ୍ତ ନଗର ମୁକ୍ତ
କରି ଇସ୍ରାଏଲ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 18 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ ବଚ୍ଛର୍ା ଅୟ ନଗର ଆେଡ଼
ବସି୍ତାର କର; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତାହା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତଗତ କରିବା। ତହିଁେର
ଯିେହାଶୂୟ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ ବଚ୍ଛର୍ା ନଗର ଆେଡ଼ ବସି୍ତାର କେଲ। 19 େସ
ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବା ମାେତ୍ର େଗାପନେର ଥିବା େସୖନ୍ୟଦଳ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା
ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି େଦୗଡ଼ଯିାଇ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ
କେଲ ଓ ଶୀଘ୍ର ନଗରେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇେଲ। 20 ଏ ଉତ୍ତାେର ଅୟର
େଲାକମାେନ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାଇ େଦଖିେଲ, ଆଉ େଦଖ, ନଗରର ଧୂମ
ଆକାଶକୁ ଉଠୁଅଛ,ି ମାତ୍ର ଏଆେଡ଼ କି େସଆେଡ଼ ପଳାଇବାକୁ େସମାନଙ୍କର
ବଳ ନ ଥିଲା; ଆଉ େଯଉଁମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ପଳାଉଥିେଲ, େସମାେନ େଫରି
େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 21 ପୁଣ ିେଗାପନେର ଥିବା
େସୖନ୍ୟଦଳ ନଗର ହସ୍ତଗତ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ନଗରର ଧୂମ ଉଠୁଅଛ,ି ଏହା
େଦଖି ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଫରି ଅୟର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ। 22 ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳ ନଗରରୁ ବାହାରି େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆସେିଲ; ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଏପାେଖ େକେତକ ଓ େସପାେଖ େକେତକ
େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପଡ଼େିଲ; େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙୁ୍କ ଏପରି
ସଂହାର କେଲ େଯ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା ନାହିଁ, କି
େକହ ିପଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। 23 ମାତ୍ର େସମାେନ ଅୟର ରାଜାଙୁ୍କ ଜୀବତି
ଧରି ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ। 24 ଏହରୂିେପ େଯଉଁ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଅୟ ନବିାସୀ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉଥିେଲ, େସହି
େକ୍ଷତ୍ରେର ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙୁ୍କ ନଃିେଶଷିତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଧ କରି
ସାରିଲା ଉତ୍ତାେର େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ସମଗ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ େଫରି ଆସ ିଅୟେର ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ।
25 ପୁଣ ିେସହ ିଦନି ଅୟ ନବିାସୀ ସମସ୍ତ େଲାକ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା
ବାର ହଜାର େଲାକ ହତ େହେଲ। 26 କାରଣ ଅୟ ନବିାସୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବା ଯାଏ ଯିେହାଶୂୟ ଆପଣାର େଯଉଁ ହସ୍ତ ବଚ୍ଛର୍ା
ଧରି ବସି୍ତାର କରିଥିେଲ, ତାହା େସ ସଙୁ୍କଚତି କେଲ ନାହିଁ।
27 ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ
େକବଳ େସହ ିନଗରର ପଶୁ ଓ ଲୁଟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସବୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
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ଗ୍ରହଣ କେଲ। 28 ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ ଅୟ ନଗରକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରି
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଢ଼ପିି ଓ ଆଜିଯାଏ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେଲ। 29 ଏଉତ୍ତାେର
େସ ଅୟର ରାଜାଙୁ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷେର ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିେଲ, ମାତ୍ର
ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆଜ୍ଞା ଦଅିେନ୍ତ, େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ଶବ
ବୃକ୍ଷରୁ ତଳକୁ ଆଣ ିନଗରଦ୍ୱ ାର-ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ପକାଇ; ତହିଁ ଉପେର
ପ୍ରସ୍ତରର ଏକ ବଡ଼ ଢ଼ପିି କେଲ; ତାହା ଆଜିଯାଏ ଅଛ।ି

ଏବଲ ପବର୍ତେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଠନ

30 ଏଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଲ ପବର୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ।
31 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯରୂପ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, େସରୂପ େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗ୍ରନ୍ଥର େଲଖାନୁସାେର, ଯହିଁ
ଉପେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଲୁହା ଉଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ଅଚଞ୍ଛା ପଥରର ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିେସ ନମିର୍ାଣ କେଲ; ତହିଁ ଉପେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 32 ପୁଣ ିେସ
େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଉପେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖେର େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଲଖିିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶ ଉତ୍ତାରି େଲଖିେଲ। 33 ଏ ଉତ୍ତାେର ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କ
ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣ, େଯପରି ବେିଦଶୀ, େସପରି ଗହୃଜାତ, ଅେଧ ଗରିଷୀମ
ପବର୍ତ ଆଗେର ଓ ଅେଧ ଏବଲ ପବର୍ତ ଆଗେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-
ସନୁି୍ଦକବାହୀ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସନୁି୍ଦକର ଏପାେଖ ଓ
େସପାେଖ ଠିଆ େହେଲ; କାରଣ ପ୍ରଥେମ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ
େଦଇଥିେଲ। 34 ତହୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗ୍ରନ୍ଥର ସମସ୍ତ େଲଖାନୁସାେର େସ
ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ଅଭଶିାପ ବଷିୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ କଥା ପାଠ କେଲ।
35 ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମସ୍ତ ସମାଜର ଓ ସ୍ତ୍ରୀଗଣର ଓ
ବାଳକଗଣର ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପରିଚତି ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଯାହା ପାଠ କେଲ ନାହିଁ, େମାଶାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆେଦଶ ମଧ୍ୟେର ଏପରି
େଗାଟଏି କଥା ନ ଥିଲା।

ଗିବୀେୟାନ୍ର ପ୍ରତାରଣା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ଏପାରସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜାଗଣ, ଅଥର୍ାତ୍,
ପବର୍ତ ଓ ତଳଭୂମି ନବିାସୀ ଓ ଲବିାେନାନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ମହାସମୁଦ୍ର ର ସମସ୍ତ ତୀର ନବିାସୀ ହତି୍ତୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ

କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ ରାଜାଗଣ ଏହ ିକଥା
ଶୁଣେିଲ; 2 ତହିଁେର େସମାେନ ଏକ ମନେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଏକତ୍ର େହେଲ। 3 ମାତ୍ର ଯିରୀେହା ପ୍ରତ ିଓ ଅୟ
ପ୍ରତ ିଯିେହାଶୂୟ େଯ େଯ କମର୍ କରିଥିେଲ, ତାହା େଯେତେବେଳ
ଗିବୀେୟାନ୍ ନବିାସୀମାେନ ଶୁଣେିଲ, 4 େସେତେବେଳ େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ସତକର୍ େହାଇ କମର୍ କେଲ, େସମାେନ ଯାଇ ରାଜଦୂତ େବଶ ଧରି ଆପଣା
ଆପଣା ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଉପେର ପୁରୁଣା ଅଖା, ପୁଣ ିପୁରୁଣା ଓ ଚରିା ଓ ଗଣି୍ଠପଡ଼ା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କୁମ୍ପା ଲଦେିଲ; 5 ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପାଦେର ପୁରୁଣା ଓ
ତାଳିପଡ଼ା େଜାତା, ପୁଣ ିେଦହେର ପୁରୁଣା ଲୁଗା େଦେଲ; ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ
ପାେଥୟ ରୁଟ ିଶୁଖିଲା ଓ ଗମରା େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 6 ଏହରୂିେପ
େସମାେନ ଗିଲ୍ଗଲ୍ସି୍ଥତ ଛାଉଣକୁି ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାଙୁ୍କ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୂର େଦଶରୁ ଆସଲୁି,
ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନୟିମ ସି୍ଥର କର।”
7 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ େସହ ିହବି୍ବୀୟମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କେଲ,
“େକଜାଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଥିବ; ଆେମ୍ଭମାେନ
କିପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନୟିମ କରି ପାରିବୁ ?” 8 ତହୁଁ େସମାେନ
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ।” େତେବ
ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଏ ? ପୁଣ ିେକଉଁଠାରୁ
ଆସଅିଛ ?” 9 େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସକାଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାେନ ଅତ ିଦୂର େଦଶରୁ
ଆସଅିଛନି୍ତ; କାରଣ ତାହାଙ୍କର କୀତ୍ତିର୍ ଓ େସ ମିସରେର େଯସମସ୍ତ କମର୍
କରିଅଛନି୍ତ।” 10 ପୁଣ ିେସ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିସ୍ଥ ହେିଷ୍ବାନ-ରାଜା ସୀେହାନ
ଓ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ ନବିାସୀ ବାଶନ-ରାଜା ଓଗ୍, ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଏହ ିଦୁଇ

ରାଜା ପ୍ରତ ିେଯ େଯ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାସବୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛୁ।
11 ଏେହତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ େଦଶ ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ହସ୍ତେର ପାେଥୟ ଦ୍ରବ୍ୟ େନଇ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କୁହ,
‘ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାସ; ଏଣୁ ଆପଣମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ନୟିମ ସି୍ଥର କରନୁ୍ତ।’” 12 ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବିା
ନମିେନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦନି ଗହୃରୁ ତତଲା ରୁଟ ିଆଣଥିିଲୁ; ମାତ୍ର ଏେବ
େଦଖନୁ୍ତ, ତାହା ଶୁଖିଲା ଓ ଗମରା େହାଇ ଯାଇଅଛ।ି 13 ପୁଣ ିଏହି
େଯସବୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ-କୁମ୍ପା ଭତ୍ତିର୍ କରି ଆଣଥିିଲୁ, ତାହା ନୂଆ ଥିଲା, ମାତ୍ର
େଦଖନୁ୍ତ, ସବୁ ଆସ ିଚରିି ଗଲାଣ;ି ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏହ ିଲୁଗା ଓ େଜାତା
ଅତ ିଦୂର ଯାତ୍ରା ସକାଶୁ ପୁରୁଣା େହାଇଗଲାଣ।ି 14 ତହିଁେର (ଇସ୍ରାଏଲ)
େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ପାେଥୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ମୁଖରୁ ପରାମଶର୍ େଲାଡ଼େିଲ ନାହିଁ। 15 ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ସନି୍ଧ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ରଖିବାକୁ ନୟିମ କେଲ, ଆଉ
ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିପତମିାେନ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କେଲ।
16 ଏହରୂିେପ େସମାନଙ୍କ ସହତି ନୟିମ ସି୍ଥର କରିବାର ତନି ିଦନି ଗତ
ହୁଅେନ୍ତ, େସମାେନ ଶୁଣେିଲ େଯ, ଏମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟସ୍ଥ େଲାକ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ। 17 ଏଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ଯାତ୍ରା କରି ତୃତୀୟ ଦବିସେର େସମାନଙ୍କ ନଗରମାନଙ୍କେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। ଗିବୀେୟାନ୍ ଓ କଫୀରା ଓ େବେରାତ ଓ କିରୀୟଥ୍-
ଯିୟାରୀମ୍ େସମାନଙ୍କ ନଗର ଥିଲା। 18 ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିପତଗିଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର େସମାନଙ୍କ ସହତି ଶପଥ
କରିଥିବାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ ନାହିଁ, ଏେହତୁ
ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
19 ତହିଁେର ଅଧିପତଗିଣ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ
କରିଅଛୁ, ଏେହତୁ ଏେବ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କରି ନ ପାରୁ।”
20 ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହା କରିବା, େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବନେର
ରଖିବା; େନାହେିଲ େସମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛୁ, େସହ ିଶପଥ
ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ ଉପସି୍ଥତ େହବ। 21 ଏନମିେନ୍ତ
ଅଧିପତମିାେନ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏମାେନ ଜୀବତି ଥାଉନୁ୍ତ; ମାତ୍ର
ଅଧିପତଗିଣର ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାେନ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର କାଠକଟାଳୀ ଓ
ଜଳକଢ଼ାଳୀ େହେବ। 22 ଏଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ ଡକାଇ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଅତ ିଦୂରସ୍ଥ େଲାକ” ଏହା କହି
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛ। 23 ଏନମିେନ୍ତ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଲ; ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର କାଠକଟାଳୀ ଓ ଜଳକଢ଼ାଳୀ
େହବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବନ୍ଧାଦାସର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।
24 ଏଥିେର େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଏହ ିସମସ୍ତ େଦଶ େଦବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏହ ିେଦଶ ନବିାସୀ
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା
େସବକ େମାଶାଙୁ୍କ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତାହା ନଶିି୍ଚତ ରୂେପ ତୁମ୍ଭ
ଦାସମାନଙୁ୍କ କୁହାଯାଇଅଛ;ି ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବଷିୟେର ଅତଶିୟ ଭୀତ େହାଇ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ
କରିଅଛୁ। 25 ଏେବ େଦଖନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତେର ଅଛୁ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ ଓ ନ୍ୟାୟ, ତାହା
କରନୁ୍ତ। 26 ତହିଁେର େସ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା ହିଁ କରି ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କେଲ, ଏଣୁ େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ
ନାହିଁ। 27 ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଦନିରୁ ଆଜିଯାଏ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ ସ୍ଥାନେର ମଣ୍ଡଳୀର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦରି
କାଠକଟାଳୀ ଓ ଜଳକଢ଼ାଳୀ କେଲ।

ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ପରାଜୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅୟକୁ ହସ୍ତଗତ କରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ବନିାଶ କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ ିଯିରୀେହା ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତି
େଯରୂପ କରିଥିେଲ, େସରୂପ ଅୟ ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତି

କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଗିବୀେୟାନ୍ ନବିାସୀମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ସନି୍ଧ କରି
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େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏହସିବୁ କଥା ଯିରୂଶାଲମର ରାଜା
ଅେଦାନେିଷଦକ ଶୁଣେନ୍ତ, େଲାକମାେନ ଅତଶିୟ ଭୀତ େହେଲ। 2 କାରଣ
ଗିବୀେୟାନ୍ ଏକ ରାଜଧାନୀ ତୁଲ୍ୟ ବୃହତ ନଗର ଓ ଅୟ ଅେପକ୍ଷା ବଡ଼
ଥିଲା, ପୁଣ ିତହିଁର େଲାକମାେନ ବୀର ଥିେଲ। 3 ଏଣୁ ଯିରୂଶାଲମର ରାଜା
ଅେଦାନେିଷଦକ ହେିବ୍ର ାଣର େହାହମ୍ ରାଜାର ଓ ଯମୂର୍ତର କିରାମ୍ ରାଜାର
ଓ ଲାଖୀଶ୍ର ଯାଫୀୟ ରାଜାର ଓ ଇେଗ୍ଲାନ୍ର ଦବୀର ରାଜାର ନକିଟକୁ
କହ ିପଠାଇଲା, 4 େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ ିେମାର ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରୁ; କାରଣ େସମାେନ
ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ସନି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ। 5 ଏନମିେନ୍ତ
ଯିରୂଶାଲମର ରାଜା, ହେିବ୍ର ାଣର ରାଜା, ଯମୂର୍ତର ରାଜା, ଲାଖୀଶ୍ର ରାଜା
ଓ ଇେଗ୍ଲାନ୍ର ରାଜା, ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଏହ ିପାଞ୍ଚ ରାଜା ଆପଣା ଆପଣା
ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ସହତି ଏକତ୍ର ଉଠି ଯାଇ ଗିବୀେୟାନ୍ ସମ୍ମୁଖେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 6 ଏଥିେର ଗିବୀେୟାନୀୟ
େଲାକମାେନ ଗିଲ୍ଗଲ୍ସି୍ଥତ ଛାଉଣକୁି ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ନକିଟକୁ କହି
ପଠାଇେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଏହ ିଦାସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ହାତ କାଢ଼ ିନ
ନଅି; ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କର; କାରଣ ପବର୍ତ ନବିାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ
ସମସ୍ତ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତ୍ର େହାଇଅଛନି୍ତ। 7 ତହିଁେର
ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା ଓ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ସମସ୍ତ
େଲାକ ଗିଲ୍ଗଲ୍ରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 8 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ
କହେିଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ ନ କର; କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲୁ; େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େହେଲ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
ଛଡି଼ା େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 9 ତହୁଁ ଯିେହାଶୂୟ ଅକସ୍ମାତ୍ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; କାରଣ େସ ଗିଲ୍ଗଲ୍ଠାରୁ ରାତି୍ରଯାକ
ଚାଲଥିିେଲ। 10 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନଙୁ୍କ
ଉଦ୍ବଗି୍ନ କେଲ ଓ େସ ଗିବୀେୟାେନ୍ର େସମାନଙୁ୍କ ମହାସଂହାରେର
ସଂହାର କେଲ, ପୁଣ ିେବଥ୍-େହାରଣର ଘାଟୀ ପଥ େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ
ଘଉଡ଼ାଇ େଦେଲ, ଆଉ ଅେସକା ଓ ମେକ୍କଦା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
ଆଘାତ କେଲ। 11 ଏଥିେର େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଉ ପଳାଉ
େଯେତେବେଳ େବଥ୍-େହାରଣର ଗଡ଼ାଣ ିପଥେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ,
େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେସକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆକାଶରୁ
ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ କେଲ, ତହିଁେର େସମାେନ ମେଲ; ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାେନ ଖଡ୍ଗ େର େଯେତ େଲାକ ବଧ କରିଥିେଲ, ତେତାଧିକ େଲାକ
ଶିଳାବୃଷି୍ଟେର ମେଲ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖେର
ଇେମାରୀୟମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବା ଦନି ଯିେହାଶୂୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ;
ପୁଣ ିେସ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର କହେିଲ, ସୂଯର୍୍ୟ, ଗିବୀେୟାନ୍ ଉପେର
ତୁେମ୍ଭ ସ୍ତବ୍ଧ  ହୁଅ; ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର , ତୁେମ୍ଭ ଅୟାେଲାନ୍ର ତଳ ଭୂମିେର (ସ୍ତବ୍ଧ
ହୁଅ)। 13 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ପରିେଶାଧ
େନବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୂଯର୍୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ  େହଲା ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ସ୍ଥଗିତ େହଲା। ଏହା କି ନ୍ୟାୟ
ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? ଆଉ ସୂଯର୍୍ୟ ଆକାଶର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ସ୍ଥଗିତ
ରହଲିା ଓ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ଦନି ଅସ୍ତ ଯିବାକୁ ଚଞ୍ଚଳ େହଲା ନାହିଁ।
14 େଯଉଁ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟର ରବ ଏରୂପ ଶୁଣେିଲ, ଏଥିପୂେବର୍ ବା
ଏଉତ୍ତାେର ଏପରି ଦନି ଆଉ େହାଇ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 15 ଏଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଗିଲ୍ଗଲ୍-ଛାଉଣକୁି େନଉଟ ିଆସେିଲ।

ପାଞ୍ଚ ଇେମାରୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟଦଣ୍ଡ

16 ଏଥିମଧ୍ୟେର େସହ ିପାଞ୍ଚ ରାଜା ପଳାଇ ମେକ୍କଦା ଗମୁ୍ଫାେର
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଲୁଚାଇେଲ। 17 ତହୁଁ େସହ ିପାଞ୍ଚ ରାଜା ମେକ୍କଦା
ଗମୁ୍ଫାେର ଲୁଚ ିରହଅିଛନି୍ତ , ଏ କଥା ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କୁହାଯା’େନ୍ତ,
18 ଯିେହାଶୂୟ କହେିଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗମୁ୍ଫା ମୁହଁକୁ ଗଡ଼ାଇଦଅି ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ େଲାକ ନଯିୁକ୍ତ କର। 19 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସ୍ଥଗିତ େହାଇ ରୁହ ନାହିଁ; ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଅ,
େସମାନଙ୍କ ପଛେର ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କର; େସମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
ନଗର ଭତିରକୁ ଯିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ।
20 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙ୍କ ସବର୍ନାଶ

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ େକୗଣସ ିେକୗଣସି
ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରକୁ ପଳାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ମହାସଂହାରେର
ସଂହାର କେଲ। 21 ତହୁଁ ସମସ୍ତ େଲାକ ମେକ୍କଦା ଛାଉଣକୁି ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ
ନକିଟକୁ କୁଶଳେର େଫରି ଆସେିଲ; ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର କାହାରି
ପ୍ରତକୂିଳେର େକହ ିମୁଖ େଖାଲବିା ପାଇଁ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ।
22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ କହେିଲ, େସହ ିଗମୁ୍ଫା ମୁହଁ ମୁକୁଳା କରି
ଗମୁ୍ଫାରୁ େସହ ିପାଞ୍ଚ ରାଜାଙୁ୍କ ବାହାର କରି େମାହର ନକିଟକୁ ଆଣ।
23 ତହିଁେର େସମାେନ େସପରି କେଲ, ପୁଣ ିଯିରୂଶାଲମର ରାଜାକୁ,
ହେିବ୍ର ାଣର ରାଜାକୁ, ଯମୂର୍ତର ରାଜାକୁ, ଲାଖୀଶ୍ର ରାଜାକୁ, ଇେଗ୍ଲାନ୍ର
ରାଜାକୁ, ଏହ ିପାଞ୍ଚ ରାଜାଙୁ୍କ େସହ ିଗମୁ୍ଫାରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆଣେିଲ। 24 ଏହରୂିେପ େସମାେନ େସହ ିରାଜାମାନଙୁ୍କ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣଲିା ଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙୁ୍କ ଡାକି
ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯାଇଥିବା େସନାପତମିାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ନକିଟକୁ ଆସ ିଏହି
ରାଜାମାନଙ୍କ େବକେର ପାଦ ଦଅି। ତହିଁେର େସମାେନ ନକିଟକୁ ଆସି
େସମାନଙ୍କ େବକେର ପାଦ େଦେଲ। 25 ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଭୟ ନ କର, ଅବା ନରିାଶ ନ ହୁଅ; ବଳବାନ ଓ ସାହସକି
ହୁଅ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େସହ ିସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିପ୍ରକାର କରିେବ। 26 ଏଉତ୍ତାେର
ଯିେହାଶୂୟ ଆଘାତ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରି ପାଞ୍ଚ ବୃକ୍ଷେର ଟଙ୍ଗାଇେଲ;
ଆଉ େସମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିବୃକ୍ଷମାନଙ୍କେର ଟଙ୍ଗା େହାଇ
ରହେିଲ। 27 ପୁଣ ିସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆଜ୍ଞା ଦଅିେନ୍ତ,
େଲାକମାେନ େସହ ିବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଳକୁ େନେଲ ଓ େଯଉଁ
ଗମୁ୍ଫାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଲୁଚାଇଥିେଲ, ତହିଁ ଭତିେର ପକାଇ
େଦେଲ ଓ େସହ ିଗମୁ୍ଫା ମୁହଁେର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର େଥାଇେଲ; ତାହା
ଆଜିଯାଏ ଅଛ।ି

ଦକି୍ଷଣ କିଣାନ ହସ୍ତଗତ

28 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ େସହ ିଦନି ମେକ୍କଦା ହସ୍ତଗତ କରି
ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ନଗରକୁ ଓ ତହିଁର ରାଜାକୁ ଆଘାତ କେଲ; େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ; କାହାକୁ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିେଲ ନାହିଁ; ପୁଣ ିେସ େଯପରି ଯିରୀେହା ରାଜା ପ୍ରତି
କରିଥିେଲ, େସପରି ମେକ୍କଦା ରାଜା ପ୍ରତ ିକେଲ। 29 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମେକ୍କଦାରୁ ଲବି୍ନାକୁ ଗେଲ
ଓ ଲବି୍ନା ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ; 30 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ, ମଧ୍ୟ
ତହିଁର ରାଜାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ; େତଣୁ େସ ତାହା ଓ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ଆଘାତ କେଲ, େସ କାହାକୁ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିେଲ ନାହିଁ; େସ େଯପରି ଯିରୀେହା ରାଜା ପ୍ରତ ିକରିଥିେଲ,
େସପରି ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତ ିକେଲ। 31 ଏଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲବି୍ନାରୁ ଲାଖୀଶ୍କୁ ଯାଇ ତହିଁ ନକିଟେର ଛାଉଣି
କରି ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 32 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଲାଖୀଶ୍କୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ହସ୍ତଗତ କରେନ୍ତ, େସମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି ଲାଖୀଶ୍ ଆକ୍ରମଣ
କରି େଯପରି ଲବି୍ନା ପ୍ରତ ିକରିଥିେଲ, େସହପିରି ତାହାକୁ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ଆଘାତ କେଲ। 33 େସ ସମୟେର
େଗଷର୍ର ରାଜା େହାରମ୍ ଲାଖୀଶ୍ର ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସଥିିଲା; େତଣୁ
ଯିେହାଶୂୟ ତାହାର କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରଖିବା ଯାଏ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ। 34 ତହୁଁ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ ଲାଖୀଶ୍ରୁ ଇେଗ୍ଲାନ୍କୁ ଗେଲ ଓ େସମାେନ ତହିଁ ନକିଟେର
ଛାଉଣ ିକରି ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 35 ପୁଣ ିେସହ ିଦନି େସମାେନ
ତାହା ହସ୍ତଗତ କରି ତାକୁ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ଆଘାତ କେଲ ଓ େସ େଯପରି
ଲାଖୀଶ୍ ପ୍ରତ ିକରିଥିେଲ, େସପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ େସହ ିଦନି
ବଜିର୍ତ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ। 36 ଏଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଇେଗ୍ଲାନ୍ରୁ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଗେଲ ଓ େସମାେନ ତହିଁ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ; 37 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରି ତାହାକୁ
ଓ ତହିଁର ରାଜାକୁ, ଆଉ ତହିଁର ସମସ୍ତ ନଗର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ଆଘାତ କେଲ; େଯପରି େସ ଇେଗ୍ଲାନ୍ ପ୍ରତି
କରିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େସ କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ
ତାହାକୁ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ।

ଯିେହାଶୂୟ 10:2 144 ଯିେହାଶୂୟ 10:37



11

12

38 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦବୀରକୁ
େଫରିେଲ ଓ ତହିଁ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 39 ପୁଣ,ି େସ ତାହା ଓ
ତହିଁର ରାଜା ଓ ତହିଁର ନଗରସବୁ ହସ୍ତଗତ କେଲ; ଆଉ େସମାେନ
ଖଡ୍ଗ ଧାରେର େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ବଜିର୍ତ
ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ, େସ କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିେଲ ନାହିଁ; େଯପରି େସ
ହେିବ୍ର ାଣ ପ୍ରତ,ି ମଧ୍ୟ ଲବି୍ନା ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତ ିକରିଥିେଲ, େସପରି େସ
ଦବୀର ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତ ିକେଲ। 40 ଏହରୂିେପ ଯିେହାଶୂୟ
ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରେଦଶ ଓ ତଳଭୂମି ଓ ଅଧିତ୍ୟକାଦ ିସମସ୍ତ
େଦଶ ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ବଧ କେଲ; େସ କାହାକୁ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ନଃିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସଧାରୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ।
41 ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ କାେଦଶ-ବେଣ୍ଣର୍ୟଠାରୁ ଘସା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଓ
ଗିବୀେୟାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଗାଶନର ସମସ୍ତ େଦଶ ପରାସ୍ତ କେଲ। 42 ପୁଣି
ଯିେହାଶୂୟ ଏହ ିସମସ୍ତ େଦଶ ଓ ରାଜାଗଣକୁ ଏକାେବେଳ ହସ୍ତଗତ କେଲ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।
43 ଏଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଗିଲ୍ଗଲ୍
ଛାଉଣକୁି େଫରି ଆସେିଲ।

ଉତ୍ତର କିଣାନ ହସ୍ତଗତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ହାେସାରର ରାଜା ଯାବୀନ୍ େସହ ିବଷିୟ
ଶୁଣେନ୍ତ, େସ ମାେଦାନର ରାଜା େଯାବବ୍ ଓ ଶିେମ୍ରାଣର ରାଜା
ଓ ଅକ୍ଷଫର ରାଜା ନକିଟକୁ, 2 ପୁଣ ିଉତ୍ତର େଦଶୀୟ

ପବର୍ତେର ଓ କିେନ୍ନରତ୍ର ଦକି୍ଷଣସ୍ଥ ପଦାଭୂମିେର ଓ ତଳଭୂମିେର ଓ
ପଶି୍ଚମସ୍ଥ େଦାର ନାମକ ଉପପବର୍ତେର ଥିବା ରାଜାଗଣ ନକିଟକୁ,
3 ଅଥର୍ାତ୍, ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମ େଦଶୀୟ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ଓ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଓ ହତି୍ତୀୟମାନଙ୍କ ଓ ପରିଷୀୟମାନଙ୍କ ଓ ପବର୍ତସ୍ଥ
ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କ ଓ ହେମର୍ାଣର ଅଧଃସି୍ଥତ ମିସ୍ପା େଦଶୀୟ ହବି୍ବୀୟମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ। 4 ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
େସୖନ୍ୟ ସହତି ଅପାର େଲାକ ସମୁଦ୍ର  ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ତୁଲ୍ୟ େଲାକାରଣ୍ୟ
େହାଇ ଅେନକ ଅେନକ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥ ସେଙ୍ଗ େନଇ ବାହାର େହେଲ।
5 ପୁଣ ିଏ ସମସ୍ତ ରାଜା ଏକତ୍ର ମିଳିେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା
ପାଇଁ ଆସ ିେମେରାମ୍ ନାମକ ଜଳାଶୟ ନକିଟେର ଏକତ୍ର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କେଲ। 6 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଭୀତ ନ ହୁଅ; କାରଣ କାଲ ିଏହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ େସସମସ୍ତଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ
ସମ୍ମୁଖେର ହତ କରି ସମପର୍ଣ କରିବା; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଅଶ୍ୱଗଣର
ପାଦଶିରା କାଟବି ଓ େସମାନଙ୍କ ରଥସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ। 7 ପୁଣି
ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା େମେରାମ୍ ଜଳାଶୟ ନକିଟେର ହଠାତ୍
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 8 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରେନ୍ତ, େସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ ଓ ମହାସୀେଦାନ ଓ ମିଷ୍ରେଫାତ୍-ମୟିମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ,
ଆଉ ପୂବର୍ ଦଗିେର ମିେସ୍ପର ସମସ୍ଥଳୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ
େନେଲ, ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର େକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
ସଂହାର କେଲ। 9 ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେଲ; େସ େସମାନଙ୍କ ଅଶ୍ୱଗଣର ପାଦଶିରା କାଟି
ପକାଇେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ରଥସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କେଲ। 10 େସହି
ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ େଫରି ଆସ ିହାେସାର ହସ୍ତଗତ କେଲ ଓ ତହିଁର
ରାଜାକୁ ଖଡ୍ଗ େର ଆଘାତ କେଲ; ପୂବର୍କାଳେର ହାେସାର େସହ ିସବୁ
ରାଜ୍ୟର ମସ୍ତକ ଥିଲା। 11 ଆଉ େଲାକମାେନ ତହିଁର ନବିାସୀ ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ଆଘାତ କରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ;
ନଃିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସଧାରୀ େକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା ନାହିଁ ଓ େସ ହାେସାରକୁ
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କେଲ। 12 ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ େସହ ିରାଜାଗଣର ସମସ୍ତ
ନଗର ଓ େସସବୁର ରାଜାମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତଗତ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ
େମାଶାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଖଡ୍ଗ ଧାରେର େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ। 13 ମାତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ଟକିର ଉପେର ସ୍ଥାପିତ
ନଗରମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ହାେସାର ବନୁି ଆଉ େକୗଣସ ିନଗର ଇସ୍ରାଏଲ
ଦଗ୍ଧ କେଲ ନାହିଁ; ତାହା ଯିେହାଶୂୟ ଦଗ୍ଧ କେଲ। 14 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ େସସବୁ ନଗରର ଦ୍ରବ୍ୟାଦ ିଓ ପଶୁଗଣକୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ

ନମିେନ୍ତ ଲୁଟ କରି େନେଲ; ମାତ୍ର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବଧ କରିବା ଯାଏ
େସମାେନ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଘାତ କେଲ, ପୁଣ ିେସମାେନ
ନଃିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସଧାରୀ କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିେଲ ନାହିଁ। 15 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା େସବକ େମାଶାଙୁ୍କ େଯରୂପ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସରୂପ େମାଶା
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ ତଦନୁସାେର କମର୍ କେଲ;
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯ େଯ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସସବୁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି
କଥା େସ ଅନ୍ୟଥା କେଲ ନାହିଁ। 16 ଏହରୂିେପ ଯିେହାଶୂୟ େସହସିବୁ
ପ୍ରେଦଶ ଓ େସଠାର ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଓ ସମସ୍ତ ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳ ଓ
େଗାଶନର ସମସ୍ତ ପ୍ରେଦଶ ଓ ତଳଭୂମି ଓ ପଦାଭୂମି ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଓ ତହିଁର ତଳଭୂମି; 17 େସୟୀରଗାମୀ ହାଲକ୍
ପବର୍ତଠାରୁ ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତର ନୀଚସ୍ଥ ଲବିାେନାନ ସମସ୍ଥଳୀେର ଥିବା
ବାଲ୍ଗାଦ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଦଶ ହସ୍ତଗତ କେଲ; ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ରାଜାଙୁ୍କ ଧରି ଆଘାତପୂବର୍କ ବଧ କେଲ। 18 ଯିେହାଶୂୟ େସହି
ରାଜାମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଅେନକ ଦନି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 19 ଗିବୀେୟାନ୍ ନବିାସୀ
ହବି୍ବୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ େକୗଣସ ିନଗରୀୟ େଲାକମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଙ୍ଗେର ସନି୍ଧ କେଲ ନାହିଁ; େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରି
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ହସ୍ତଗତ କେଲ। 20 କାରଣ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସ ିେଯପରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିଷ୍ଟ େହାଇ ଦୟା ନ
ପାଇେବ, ମାତ୍ର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ,
ଏନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନସ ଥିଲା।
21 ଆଉ େସହ ିସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆସ ିପବର୍ତମୟ େଦଶରୁ,
ହେିବ୍ର ାଣରୁ, ଦବୀରରୁ, ଅନାବରୁ ଓ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ପବର୍ତମୟ େଦଶରୁ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପବର୍ତମୟ େଦଶରୁ ଅନାକୀୟମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କେଲ;
ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙ୍କ ନଗର ସେମତ େସମାନଙୁ୍କ ବଜିର୍ତ ରୂେପ ବନିାଶ
କେଲ। 22 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର େଦଶେର ଅନାକୀୟମାନଙ୍କର େକହି
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିଲ ନାହିଁ, େକବଳ ଘସାେର, ଗାଥ୍ ଓ ଅେସ୍ଦାଦେର େକହି
େକହ ିରହେିଲ। 23 ଏହରୂିେପ େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ଯିେହାଶୂୟ େସସମସ୍ତ େଦଶ ହସ୍ତଗତ କେଲ ଓ ଯିେହାଶୂୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବଂଶର ବଭିାଗାନୁସାେର ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ ତାହା େଦେଲ।
ତହୁଁ େଦଶ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବଶି୍ରାମ ପାଇଲା।

େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରାଜିତ ରାଜାଗଣ

ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େଯଉଁ େଦଶୀୟ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ବଧ କରି
ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରି ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଆେଡ଼ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକାରୁ
ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ପୂବର୍ଦଗିସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ପଦାଭୂମି

ଅଧିକାର କେଲ, େସମାେନ ଏହ।ି 2 ହେିଷ୍ବାନ ନବିାସୀ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ସୀେହାନ ରାଜା, େସ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା ନକିଟସ୍ଥ
ଅେରାେୟରଠାରୁ ଓ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ନଗର ଓ ଗିଲୀୟଦର ଅଦ୍ଧର୍
େଦଶଠାରୁ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ସୀମାସି୍ଥତ ଯେବ୍ବାକ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ 3 ଓ
ପଦାଭୂମିସି୍ଥତ କିେନ୍ନରତ୍ ହ୍ରଦର ପୂବର୍ ତୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ େବଥ୍-ଯିଶିେମାତର
ପଥେର ପଦାଭୂମିସି୍ଥତ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ର ପୂବର୍ ତୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ପିସ୍ଗାର
ଅଧଃସି୍ଥତ ଦକି୍ଷଣ େଦଶେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେଲ। 4 ପୁଣ ିବାଶନୀୟ ଓଗ୍
ରାଜାର ଅଞ୍ଚଳ (ଅଧିକାର କେଲ) େସ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଫାୟୀୟ ବଂଶଜାତ, େସ
ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ ଓ ଇଦି୍ର ୟୀେର ବାସ କଲା, 5 ପୁଣ ିେସ ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତେର ଓ
ସଲଖାେର ଓ ଗଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ଓ ମାଖାଥୀୟମାନଙ୍କ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମୁଦାୟ ବାଶନ େଦଶେର ଓ ହେିଷ୍ବାନର ରାଜା ସୀେହାନର ସୀମା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗିଲୀୟଦର ଅଦ୍ଧର୍ େଦଶେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେଲ। 6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ
େମାଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଏମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େସବକ େମାଶା େସହ ିେଦଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ରୁେବନୀୟ ଓ
ଗାଦୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶକୁ େଦେଲ।

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରାଜିତ ରାଜାଗଣ

7 ଯଦ୍ଦର୍ନ ଏପାରି ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ଲବିାେନାନର ସମସ୍ଥଳୀସି୍ଥତ
ବାଲ୍ଗାଦ୍ଠାରୁ େସୟୀରଗାମୀ ହାଲକ୍ ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିେହାଶୂୟ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େଦଶୀୟ େଯଉଁ େଯଉଁ ରାଜାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ 8 ଓ
ଯିେହାଶୂୟ େଯଉଁ େଯଉଁ ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଓ ତଳଭୂମି ଓ ପଦାଭୂମି ଓ
ଅଧିତ୍ୟକା ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳସ୍ଥ ହତି୍ତୀୟ, ଇେମାରୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ
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ଓ ପରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ
ସ୍ୱ ସ୍ୱ ବଭିାଗାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶମାନଙୁ୍କ େଦେଲ, େସହସିବୁ ରାଜା
ଏହ;ି 9 ଯିରୀେହାର ରାଜା, ଏକ; େବେଥଲ୍ର ନକିଟସ୍ଥ ଅୟର ରାଜା
10 ଯିରୂଶାଲମର ରାଜା, ଏକ; ହେିବ୍ର ାଣର ରାଜା, ଏକ; 11 ଯମୂର୍ତର
ରାଜା, ଏକ; ଲାଖୀଶ୍ର ରାଜା, ଏକ; 12 ଇେଗ୍ଲାନ୍ର ରାଜା, ଏକ;
େଗଷରର ରାଜା, ଏକ; 13 ଦବୀରର ରାଜା, ଏକ; େଗଦରର ରାଜା,
ଏକ; 14 ହମର୍ାର ରାଜା, ଏକ; ଅରାଦର ରାଜା, ଏକ; 15 ଲବି୍ନାର
ରାଜା, ଏକ; ଅଦୁଲ୍ଲ ମର ରାଜା, ଏକ; 16 ମେକ୍କଦାର ରାଜା, ଏକ;
େବେଥଲ୍ର ରାଜା, ଏକ; 17 ତପୂହର ରାଜା, ଏକ; େହଫରର ରାଜା,
ଏକ; 18 ଅେଫକର ରାଜା, ଏକ; ଲାଶାେରାଣର ରାଜା, ଏକ;
19 ମାେଦାନର ରାଜା, ଏକ; ହାେସାରର ରାଜା, ଏକ;
20 ଶିେମ୍ରାଣମେରାଣର ରାଜା, ଏକ; ଅକ୍ଷଫର ରାଜା, ଏକ;
21 ତାନକ୍ର ରାଜା, ଏକ; ମଗିେଦ୍ଦାର ରାଜା, ଏକ; 22 େକଦଶ୍ର ରାଜା,
ଏକ; କମିର୍ଲସ୍ଥ ଯଗି୍ନୟାମର ରାଜା, ଏକ; 23 େଦାର ଉପ-ପବର୍ତସି୍ଥତ
େଦାରର ରାଜା, ଏକ; ଗିଲ୍ଗଲ୍ସ୍ଥ େଗାୟିମର ରାଜା, ଏକ; 24 ତସିର୍ାର
ରାଜା, ଏକ; ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଏକତି୍ରଂଶ ରାଜା।

ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ

ଏହ ିସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଗତ-ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ;
ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଗତବୟସ୍କ
େହଲ; ମାତ୍ର ଏେବ େହଁ ବହୁତ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ

ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛ।ି 2 େସହ ିଅବଶିଷ୍ଟ େଦଶ ଏହ;ି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ
ମଣ୍ଡଳ ଓ ଗଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ; 3 ଅଥର୍ାତ୍, ମିସର-ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ
ଶୀେହାରଠାରୁ ଇେକ୍ର ାଣର ଉତ୍ତରସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ;
ଘସାତୀୟ ଓ ଅେସ୍ଦାଦୀୟ, ଅସି୍କେଲାନୀୟ, ଗାଥୀୟ ଓ ଇେକ୍ର ାଣୀୟ,
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଏହ ିପାଞ୍ଚ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ େଦଶ; 4 ଆଉ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିସ୍ଥ
ଅବ୍ବୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ; କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ େଦଶ ଓ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ସୀମାସି୍ଥତ ଅେଫକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନ
ମୀୟାରା। 5 ପୁଣ ିଗିବ୍ଲୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ ଓ ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତର ତଳସି୍ଥତ
ବାଲ୍ଗାଦ୍ଠାରୁ ହମାତେର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଦଗିସ୍ଥ
ସମସ୍ତ ଲବିାେନାନ। 6 ଲବିାେନାନଠାରୁ ମିଷ୍ରେଫାତ୍-ମୟିମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବର୍ତ
ନବିାସୀ ସମସ୍ତ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ; ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦବା; ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତାହା ଅଧିକାର
କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ େକବଳ ବାଣି୍ଟ ଦଅି। 7 ଏନମିେନ୍ତ ଏେବ
ଅଧିକାର ନମିିତ୍ତ ନଅ ବଂଶକୁ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶକୁ ଏହ ିେଦଶ
ବଭିାଗ କରି ଦଅି।

ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଅଧିକାର

8 ତାହା ସେଙ୍ଗ ରୁେବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ େଲାକମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନର
ପୂବର୍ପାରିେର େମାଶାଦତ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ପାଇଅଛନି୍ତ , େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ, 9 ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା ନକିଟସ୍ଥ
ଅେରାେୟରଠାରୁ ଓ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ନଗର ଓ ଦୀେବାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େମଦବାର ସମସ୍ତ ସମଭୂମି, 10 ଆଉ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ସୀମା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହେିଷ୍ବାନେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱକାରୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ସୀେହାନ ରାଜାର
ସମସ୍ତ ନଗର; 11 ପୁଣ ିଗିଲୀୟଦ ଓ ଗଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ଓ
ମାଖାଥୀୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସମୁଦାୟ ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତ ଓ ସଲଖା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତ ବାଶନ, 12 ଅଥର୍ାତ୍, ଅଷ୍ଟାେରାେତ୍ର ଓ ଇଦି୍ର ୟୀେର ରାଜତ୍ୱକାରୀ
ରଫାୟୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଓଗ୍ ବାଶନ ରାଜ୍ୟ େଦଇଥିଲା;
କାରଣ େମାଶା ଏମାନଙୁ୍କ ପରାଜୟ କରି ଘଉଡ଼ାଇ େଦଇଥିେଲ।
13 ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଗଶୂରୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ମାଖାଥୀୟମାନଙୁ୍କ
ଘଉଡ଼ାଇ େଦେଲ ନାହିଁ; େସହ ିଗଶୂରୀୟ ଓ ମାଖାଥୀୟମାେନ ଆଜିଯାଏ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ। 14 େକବଳ େଲବୀ ବଂଶକୁ େମାଶା
କିଛ ିଅଧିକାର େଦେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଅଗି୍ନକୃତ ଉପହାର େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର େହଲା, େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାଶାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ। 15 ପୁଣ ିେମାଶା ରୁେବନ୍ ବଂଶର ସନ୍ତାନଗଣକୁ
େସମାନଙ୍କ ବଂଶ ଅନୁସାେର ଅଧିକାର େଦେଲ। 16 ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା
ନକିଟସ୍ଥ ଅେରାେୟରଠାରୁ େସମାନଙ୍କର ସୀମା ଥିଲା ଓ ଉପତ୍ୟକା

ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ନଗର ଓ େମଦବା ନକିଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସମଭୂମି; 17 ହେିଷ୍ବାନ ଓ
ସମଭୂମିସି୍ଥତ ଦୀେବାନ୍ ଓ ବାମତ୍ବାଲ ଓ େବଥ୍-ବାଲ-ମିେୟାନ, 18 ଯହସ୍
ଓ କେଦେମାତ୍ ଓ େମଫାତ୍ 19 ଓ କିରୀୟାଥୟିମ୍ ଓ ସବି୍ମା ଓ
ତଳଭୂମିର ପବର୍ତସ୍ଥ େସରତ୍ ସହର 20 ଓ େବଥ୍-ପିେୟାର ଓ ଅସେଦାତ୍-
ପିସ୍ଗା ଓ େବଥ୍-ଯିଶିେମାତ୍, ତହିଁର ଏହ ିସମସ୍ତ ନଗର। 21 ପୁଣି
ସମଭୂମିସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ନଗର ଓ ହେିଷ୍ବାନେର ରାଜତ୍ୱକାରୀ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ସୀେହାନ ରାଜାର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ, କାରଣ େମାଶା
ତାହାକୁ ଓ େସହ ିେଦଶ ନବିାସୀ ମିଦୀୟନର ପ୍ରଧାନବଗର୍ ଇବ ିଓ େରକମ୍
ଓ ସୂର୍ ଓ ହୂର ଓ େରବା ନାମକ ସୀେହାନର ଏହ ିଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ
ବନିାଶ କରିଥିେଲ। 22 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ
ବଧ କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବେିୟାରର ପୁତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞ ବଲିୀୟମ୍କୁ
ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିେଲ। 23 ଆଉ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଓ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳ ରୁେବନ୍-
ସନ୍ତାନଗଣର ସୀମା ଥିଲା, ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାେର ଏହସିବୁ
ନଗର ତହିଁର ଗ୍ରାମ ସେମତ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର େହଲା। 24 ଆଉ
େମାଶା ଗାଦ୍ ବଂଶୀୟ ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାେର
ଅଧିକାର େଦେଲ। 25 ଯାେସର ଓ ଗିଲୀୟଦର ସମସ୍ତ ନଗର ଓ ରବ୍ବାର
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଅେରାେୟର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଦ୍ଧର୍ େଦଶ
େସମାନଙ୍କର ସୀମା େହଲା। 26 ପୁଣ ିହେିଷ୍ବାନଠାରୁ ରାମତ୍-ମିେସ୍ପ ଓ
ବଟନୀମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ମହନୟିମଠାରୁ ଦବୀର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ 27 ଓ
ତଳଭୂମିେର େବଥ୍-ହାରମ୍ ଓ େବଥ୍-ନମି୍ରା ଓ ସୁେକ୍କାତ ଓ ସାେଫାନ୍ ଓ
ହେିଷ୍ବାନସ୍ଥ ସୀେହାନ ରାଜାର ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ, ପୁଣ ିଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍
ତୀରସ୍ଥ କିେନ୍ନ ରତ୍ ହ୍ରଦର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଓ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳ।
28 ଗାଦ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାେର ଏହସିବୁ ନଗର ତହିଁର ଗ୍ରାମ
ସେମତ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର େହଲା। 29 ଆଉ େମାଶା ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍
ବଂଶକୁ ଅଧିକାର େଦେଲ; ମନଃଶି-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶାନୁସାେର ତାହା
େସମାନଙ୍କ ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶର େହଲା। 30 େସମାନଙ୍କର ସୀମା ମହନୟିମଠାରୁ
ସମସ୍ତ ବାଶନ େଦଶ, ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ବାଶନର
ଅନ୍ତଗର୍ତ ଯାୟୀରର ସମସ୍ତ ଉପନଗର, ଏରୂେପ ଷାଠିଏ ନଗର 31 ପୁଣି
ଅଦ୍ଧର୍ ଗିଲୀୟଦ ଓ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ ଓ ଇଦି୍ର ୟୀ, ଓଗ୍ର ବାଶନ ରାଜ୍ୟସି୍ଥତ ଏହି
ଏହ ିନଗର ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ମାଖୀର-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶାନୁସାେର ମାଖୀର
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶର େହଲା। 32 ଯଦ୍ଦର୍ନ ପୂବର୍ପାରିେର ଯିରୀେହା
ନକିଟସ୍ଥ େମାୟାବ ପଦାେର େମାଶା ଏହସିବୁ ଅଧିକାର ବଭିାଗ କରି
େଦେଲ। 33 ମାତ୍ର େମାଶା େଲବୀ ବଂଶକୁ େକୗଣସ ିଅଧିକାର େଦେଲ
ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଟନି୍ତ।

ଯଦ୍ଦର୍ନର ପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଅଧିକାର

କିଣାନ େଦଶେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଏହସିବୁ ଅଧିକାର
ପାଇେଲ, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପିତୃବଂଶୀୟ ପ୍ରଧାନବଗର୍, 2 େଯପରି

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େସମାେନ ତାହା
ନଅ ବଂଶକୁ ଓ ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶକୁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ବଭିାଗ କରି େଦେଲ।
3 କାରଣ େମାଶା ଯଦ୍ଦର୍ନ ପୂବର୍ପାରିେର ଦୁଇ ବଂଶ ଓ ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶକୁ
ଅଧିକାର େଦଇଥିେଲ; ମାତ୍ର େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
େକୗଣସ ିଅଧିକାର େଦେଲ ନାହିଁ। 4 େଯାେଷଫର ସନ୍ତାନଗଣ ମନଃଶି ଓ
ଇଫ୍ର ୟିମ ଦୁଇ ବଂଶ ଥିେଲ। ପୁଣ ିେସମାେନ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େକେତକ
ବସତ-ିନଗର ଓ ପଶୁ ଓ ସମ୍ପତି୍ତ ନମିେନ୍ତ ତଳିଭୂମି ଛଡ଼ା େଦଶ ମଧ୍ୟେର
ଆଉ େକୗଣସ ିଅଂଶ େଦେଲ ନାହିଁ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େଯପରି ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କମର୍ କରି େଦଶ ବଭିାଗ
କେଲ।

କାେଲବଙୁ୍କ ହେିବ୍ର ାଣ ପ୍ରଦାନ

6 େସହ ିସମୟେର ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣ ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ; ତହୁଁ କନସିୀୟ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଓ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ
େମାଶାଙୁ୍କ କାେଦଶ-ବେଣ୍ଣର୍ୟେର ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ।
7 େମାହର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା େଦଶ
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ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କାେଦଶ-ବେଣ୍ଣର୍ୟଠାରୁ େମାେତ ପଠାଇଥିେଲ;
ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ମନେର ଯାହା ଥିଲା, ତଦନୁସାେର ତାଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ ଆଣି
େଦଲ।ି 8 ତଥାପି େମାହର େଯଉଁ ଭ୍ର ାତୃଗଣ େମାର ସେଙ୍ଗ ଯାଇଥିେଲ,
େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳାଇ ପକାଇେଲ; ମାତ୍ର ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ େହଲ।ି 9 ଏେହତୁ
େମାଶା େସହ ିଦନି ଶପଥ କରି କହେିଲ, େଯଉଁ ଭୂମିେର ତୁମ୍ଭର ପାଦ
ପଡ଼ଅିଛ,ି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣର
ଅଧିକାର େହବ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ େହାଇଅଛ। 10 ଏେବ େଦଖ, ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଇସ୍ରାଏଲ ଭ୍ରମଣ କରିବା େବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ େସହ ିେଯଉଁ କଥା
କହଥିିେଲ, ତଦବଧି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ପଞ୍ଚଚାଳିଶ୍
ବଷର୍ େହଲା ଜୀବତି ରଖିଅଛନି୍ତ; ଏଣୁ ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଆଜି ପଞ୍ଚାଅଶୀ
ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଅଛ।ି 11 ତଥାପି େମାଶା େଯଉଁ ଦନି େମାେତ
ପଠାଇଥିେଲ, େସଦନି ମୁଁ େଯପରି ବଳବାନ ଥିଲ,ି େସପରି ଆଜି ଅଛ;ି
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବାହାେର ଭତିେର ଯିବା ଆସବିା ପାଇଁ େସ
ସମୟେର େମାହର େଯପରି ବଳ ଥିଲା, େସପରି ଏେବ ମଧ୍ୟ େମାହର ବଳ
ଅଛ।ି 12 ଏେହତୁ େସଦନି ଏହ ିେଯଉଁ ପବର୍ତ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ
କହଥିିେଲ, ତାହା େମାେତ ଦଅି; କାରଣ ଅନାକୀୟମାେନ େସଠାେର ଥା’ନି୍ତ
ଓ ନଗରମାନ ବୃହତ ଓ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ େସଦନି ଶୁଣଥିିଲ;
େହାଇପାେର, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ସଙ୍ଗେର େହେବ, ପୁଣ ିମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବ।ି 13 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ ତାହାକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ; ପୁଣ ିେସ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବଙୁ୍କ ଅଧିକାରାେଥର୍
ହେିବ୍ର ାଣ େଦେଲ। 14 ଏେହତୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହେିବ୍ର ାଣ କନସିୀୟ ଯିଫୁନି୍ନ ର
ପୁତ୍ର କାେଲବଙ୍କର ଅଧିକାର େହାଇଅଛ,ି େଯେହତୁ େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗତ େହାଇଥିେଲ।
15 ପୂବର୍କାଳେର ଏହ ିହେିବ୍ର ାଣର ନାମ କିରୀୟଥ୍-ଅବର୍ (ଅବର୍ର ନଗର)
ଥିଲା; େସହ ିଅବର୍ ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସବର୍ପ୍ରଧାନ େଲାକ ଥିଲା।
ଏଉତ୍ତାରୁ େଦଶ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବଶି୍ରାମ ପାଇଲା।

ଯିହୁଦାର ବାଣ୍ଟ

ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ବାଣ୍ଟ େସମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାେର
ଇେଦାମ ସୀମା ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ସୀନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରର ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ଦକି୍ଷଣ
ପ୍ରାନ୍ତଭାଗେର ଥିଲା। 2 ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ଲବଣ

ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ, ଅଥର୍ାତ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଦଗି ଅଭମିୁଖ ଆଖାତଠାରୁ 3 ଦକି୍ଷଣ
ଦଗିେର ଅକ୍ରବ୍ବୀମ ଘାଟୀ େଦଇ ସୀନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ପୁଣ ିଦକି୍ଷଣେର
କାେଦଶ-ବେଣ୍ଣର୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିଲା; ତହୁଁ ହେିଷ୍ରାଣ େଦଇ ଯାଇ
ଅଦ୍ଦର ଉପରକୁ ଉଠି କକର୍ା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୁଲକିରି ଗଲା। 4 ଏଉତ୍ତାେର
ଅେସ୍ମାନକୁ ଯାଇ ମିସର ନଦୀ ପାେଖ ପାେଖ ବାହାରିଗଲା; େସହି
ସୀମାର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ସମୁଦ୍ର  ଥିଲା; ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ସୀମା େହବ।
5 ପୁଣ ିପୂବର୍ ସୀମା ଯଦ୍ଦର୍ନର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର  ଥିଲା। ପୁଣି
ଉତ୍ତର ସୀମା ଯଦ୍ଦର୍ନର ପ୍ରାନ୍ତେର ସମୁଦ୍ର ର ଆଖାତଠାରୁ ଥିଲା 6 ଓ େସହି
ସୀମା େବଥ୍-େହାଗ୍ଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଠି େବଥ୍-ଅରାବାର ଉତ୍ତର େଦଇ ଗଲା;
ତହୁଁ େସ ସୀମା ରୁେବନ୍ ବଂଶୀୟ େବାହନର ପ୍ରସ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା।
7 ଏଉତ୍ତାେର େସହ ିସୀମା ଆେଖାର୍ ଉପତ୍ୟକାଠାରୁ ଦବୀର ଆଡ଼କୁ
ଗଲା; ଏରୂେପ ନଦୀର ଦକି୍ଷଣ ପାରିସ୍ଥ ଅଦୁମ୍ମୀମ୍ ଘାଟୀ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗିଲ୍ଗଲ୍
ଆଡ଼କୁ ମୁଖ କରି ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ ଗଲା ଓ ଐନ୍-େଶମଶ୍ ନାମକ ଜଳାଶୟ
ଆଡ଼କୁ ଚଳିଲା ଓ ତହିଁର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ଐନ୍-େରାେଗଲ ନକିଟେର ଥିଲା।
8 େସ ସୀମା ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ଉଠି ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର
ଯିବୂଷ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଏହାକୁ ଯିରୂଶାଲମ କହନି୍ତ; ଏଉତ୍ତାେର େସହ ିସୀମା
ପଶି୍ଚମେର ହେିନ୍ନ ାମ ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ମୁଖେର ରଫାୟୀମ ନାମକ ତଳଭୂମିର
ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତସି୍ଥତ ପବର୍ତଶୃଙ୍ଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। 9 ଏଉତ୍ତାେର େସହ ିସୀମା
େସହ ିପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗଠାରୁ ନେିପ୍ତାହର ଜଳ ନଝିର୍ର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ େହଲା ଓ
ଇେଫ୍ର ାଣ ପବର୍ତସ୍ଥ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଗଲା; ପୁଣ ିେସ ସୀମା କିରୀୟଥ୍-
ଯିୟାରୀମ୍ ନାମେର ପ୍ରସଦି୍ଧ ବାଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ େହଲା। 10 ତହୁଁ େସ
ସୀମା ବାଲାଠାରୁ େସୟୀର ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ବୁଲକିରି
ବସାେଲାନ ନାମେର ପ୍ରସଦି୍ଧ ଯିୟାରୀମ ପବର୍ତର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଗଲା; ତହୁଁ ତାହା େବଥ୍-େଶମଶେର ପଡ଼ ିତମି୍ନା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। 11 ପୁଣି

େସ ସୀମା ଇେକ୍ର ାଣର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା; ତହୁଁ େସ ସୀମା
ଶେକ୍କେରାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ତୃତ େହଲା ଓ ବାଲା ପବର୍ତେର ପଡ଼ି
ଯବ୍ନୀେୟଲକୁ ଗଲା; େସହ ିସୀମାର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ସମୁଦ୍ର େର ଥିଲା।
12 ପୁଣ ିପଶି୍ଚମ ସୀମା ମହାସମୁଦ୍ର  ଓ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା;
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଯିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସୀମା
ଏହ।ି 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ
ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବଙ୍କର ଭାଗ ନମିେନ୍ତ
ହେିବ୍ର ାଣ ନାମେର ପ୍ରସଦି୍ଧ କିରୀୟଥ୍-ଅବର୍ େଦେଲ, ଅବର୍ ଅନାକର ପିତା
ଥିଲା। 14 ପୁଣ ିକାେଲବ େସଠାରୁ ଅନାକର ବଂଶ େଶଶୟ ଓ ଅହୀମାନ୍
ଓ ତଲ୍ମୟ ନାମକ ଅନାକର ତନି ିପୁତ୍ରଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ। 15 ଏଉତ୍ତାେର
େସଠାରୁ ଦବୀର ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗମନ କେଲ; ପୂବର୍କାଳେର
େସହ ିଦବୀର କିରୀୟଥ୍-େସଫର ନାମେର ବଖି୍ୟାତ ଥିଲା। 16 େସହି
ସମୟେର କାେଲବ କହେିଲ, େଯଉଁ ଜନ କିରୀୟଥ୍-େସଫର ଆକ୍ରମଣ
କରି ହସ୍ତଗତ କରିବ, ତାହା ସହତି ମୁଁ ଆପଣା କନ୍ୟା ଅକ୍ଷାର ବବିାହ
େଦବ।ି 17 ତହିଁେର କାେଲବର ଭ୍ର ାତା କନସର ପୁତ୍ର ଅତ୍ନୀେୟଲ ତାହା
ହସ୍ତଗତ କରେନ୍ତ, େସ ତାହା ସହତି ଆପଣା କନ୍ୟା ଅକ୍ଷାର ବବିାହ
େଦେଲ। 18 ତହୁଁ େସ ଗମନ କରିବା େବେଳ ଆପଣା ପିତାକୁ ଖେଣ୍ଡ
େକ୍ଷତ ମାଗିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଣାଇଲା; ମାତ୍ର େସ ଆେପ ଗଦ୍ଦର୍ଭରୁ
ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ଲିା; ଏଥିେର କାେଲବ ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ ଚାହଁ?
19 ତହୁଁ େସ କହଲିା, ଆପଣ େମାେତ ଏକ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ; କାରଣ
ଆପଣ ଦକି୍ଷଣ ଆଡ଼ ଭୂମି େମାେତ େଦଇଅଛନି୍ତ , ମଧ୍ୟ ଜଳ ନଝିର୍ର େମାେତ
େଦଉନୁ୍ତ। ତହିଁେର େସ ଉପରିସ୍ଥ ଓ ତଳସ୍ଥ ନଝିର୍ର ତାହାକୁ େଦେଲ।
20 ଯିହୁଦା-ବଂଶୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏହି
ସକଳ ଅଧିକାର। 21 ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳେର ଇେଦାମ ସୀମା ନକିଟେର ଯିହୁଦା
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗସ୍ଥ ଏସବୁ ନଗର ଥିଲା, କେବ୍ସଲ ଓ
ଏଦର ଓ ଯାଗରୁ 22 ଓ କୀନା ଓ ଦୀେମାନା ଓ ଅଦାଦା 23 ଓ େକଦଶ୍
ଓ ହାେସାର ଓ ଯିତ୍ନନ୍; 24 ସୀଫ୍ ଓ େଟଲମ୍ ଓ ବାେଲାତ୍ 25 ଓ
ହାେସାର-ହଦତ୍ତା ଓ କରିେୟାଥ୍-ହେିଷ୍ରାଣ (ଅବା ହାେସାର;) 26 ଅମାମ୍ ଓ
େଶମା ଓ େମାଲାଦା 27 ଓ ହତ୍ସର-ଗଦ୍ଦା ଓ ହେିଷ୍ମାନ୍ ଓ େବଥ୍-େପଲଟ
28 ଓ ହତ୍ସର-ଶୁୟାଲ୍ ଓ େବେର୍ଶବା ଓ ବଷିିେୟାଥିୟା; 29 ବାଲା ଓ
ଇୟୀମ୍ ଓ ଏତ୍ସମ୍; 30 ଇଲେତାଲଦ୍ ଓ କସୀଲ ଓ ହମର୍ା 31 ଓ ସକି୍ଲଗ୍
ଓ ମଦ୍ମନ୍ନ ା ଓ ସନ୍ସନ୍ନ ା 32 ଓ ଲବାେୟାତ୍ ଓ ଶିଲହୀମ୍ ଓ ଐନ୍ ଓ
ରିେମ୍ମାନ୍; ଗ୍ରାମ ସେମତ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଊଣତରିିଶ ନଗର। 33 ତଳଭୂମିେର
ଇଷ୍ଟାେୟାଲ ଓ ସରାୟ ଓ ଅସ୍ନା 34 ଓ ସାେନାହ ଓ ଐନ୍-ଗନ୍ନ ୀମ ଓ
ତପୂହ ଓ ଐନମ୍; 35 ଯମୂର୍ତ ଓ ଅଦୁଲ୍ଲ ମ, େସାେଖା ଓ ଅେସକା 36 ଓ
ଶାରୟିମ୍ ଓ ଅଦୀଥୟିମ୍ ଓ ଗେଦରା ଓ ଗେଦେରାଥୟିମ୍; ଗ୍ରାମ ସେମତ
ଏହ ିଚଉଦ ନଗର। 37 ସନାନ୍ ଓ ହଦାଶା ଓ ମିଗ୍ଦଲଗାଦ 38 ଓ
ଦଲିୀୟନ୍ ଓ ମିେସ୍ପ ଓ ଯେକ୍ତଲ; 39 ଲାଖୀଶ୍ ଓ ବସ୍କତ୍ ଓ ଇେଗ୍ଲାନ୍;
40 େକେବ୍ବାନ୍ ଓ ଲହମମ ଓ କିତୀଶ୍ 41 ଓ ଗେଦେରାତ୍, େବଥ୍-ଦାେଗାନ୍
ଓ ନୟମା ଓ ମେକ୍କଦା, ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏହ ିେଷାଅଳ ନଗର।
42 ଲବି୍ନା ଓ ଏଥର୍ ଓ ଆଶନ୍ 43 ଓ ଯିପ୍ତହ ଓ ଅସ୍ନା ଓ ନତ୍ସୀବ୍;
44 କିୟୀଲା ଓ ଅକଷୀବ୍ ଓ ମାେରଶା; ଗ୍ରାମ ସେମତ ନଅ ନଗର।
45 ଇେକ୍ର ାଣ, ତହିଁର ଉପନଗର ଓ ଗ୍ରାମମାନ; 46 ଇେକ୍ର ାଣଠାରୁ ସମୁଦ୍ର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେସ୍ଦାଦ ନକିଟସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଓ ଗ୍ରାମ। 47 ଅେସ୍ଦାଦ,
ତହିଁର ଉପନଗର ଓ ଗ୍ରାମମାନ; ଘସା, ତହିଁର ଉପନଗର ଓ ଗ୍ରାମମାନ;
ମିସର ନଦୀ ଓ ମହାସମୁଦ୍ର  ଓ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ। 48 ପବର୍ତମୟ
େଦଶେର ଶାମୀର୍ ଓ ଯତ୍ତୀର ଓ େସାେଖା; 49 ପୁଣ ିଦନ୍ନ ା ଓ କିରୀୟଥ୍-
ସନ୍ନ ା (ଏହାକୁ ଦବୀର କହନି୍ତ) 50 ଓ ଅନାବ ଓ ଇଷି୍ଟେମାୟ ଓ ଆନୀମ୍
51 ଓ େଗାଶନ ଓ େହାେଲାନ୍ ଓ ଗୀେଲା; ଏହସିବୁ ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏଗାର
ନଗର। 52 ଅରାବ୍ ଓ ଦୂମା ଓ ଇଶୀୟନ୍ 53 ଓ ଯାନୁମ୍ ଓ େବଥ୍-ତ୍ତପୂହ
ଓ ଅେଫକା 54 ଓ ହୁମ୍ଟା ଓ କିରୀୟଥ୍-ଅବର୍ (ଏହାକୁ ହେିବ୍ର ାଣ କହନି୍ତ)
ଓ ସୀେୟାର, ଏସବୁ ଗ୍ରାମ ସେମତ ନଅ ନଗର। 55 ମାେୟାନ୍, କମିର୍ଲ ଓ
ସୀଫ୍ ଓ ଯୁଟା 56 ଓ ଯିଷି୍ରେୟଲ ଓ ଯଗ୍ଦୀୟାମ୍ ଓ ସାେନାହ;
57 କୟିନ ଓ ଗିବୀୟା ଓ ତମି୍ନା; ଏସବୁ ଗ୍ରାମ ସେମତ ଦଶ ନଗର।
58 ହଲହୁଲ ଓ େବଥ୍-ସୁର ଓ ଗେଦାର 59 ଓ ମାରତ୍ ଓ େବଥ୍-ଅେନାତ୍
ଓ ଇଲ୍ତେକାନ; ଏସବୁ ଗ୍ରାମ ସେମତ ଛଅ ନଗର। 60 କିରୀୟଥ୍-ବାଲ
(ଏହାକୁ କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ କହନି୍ତ) ଓ ରବ୍ବା; ଏଥିର ଗ୍ରାମ ସେମତ ଦୁଇ
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ନଗର। 61 ପ୍ରାନ୍ତରେର େବଥ୍-ଅରାବା, ମିଦ୍ଦୀନ୍ ଓ ସକାଖା 62 ଓ ନବି୍ଶନ୍
ଓ ଲବଣ ନଗର ଓ ଐନଗଦୀ; ଏସବୁ ଗ୍ରାମ ସେମତ ଛଅ ନଗର।
63 ମାତ୍ର ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀ ଯିବୂଷୀୟମାନଙୁ୍କ
ତଡ଼େିଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏେହତୁ ଯିବୂଷୀୟମାେନ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯିହୁଦା-
ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ।

ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶିଙ୍କ ବାଣ୍ଟ

ପୂବର୍ଦଗିସି୍ଥତ ଯିରୀେହାର ଜଳ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଯିରୀେହା ସନି୍ନ କଟ
ଯଦ୍ଦର୍ନ ଅବଧି ଯିରୀେହାଠାରୁ ପବର୍ତମୟ େଦଶ େଦଇ
େବେଥଲ୍କୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗାମୀ ପ୍ରାନ୍ତର େଯାେଷଫ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଟ

େହଲା। 2 ତହୁଁ େସ ସୀମା େବେଥଲ୍ଠାରୁ ଲୂସ୍କୁ ଗଲା ଓ ଅକର୍ୀୟ ସୀମା
େଦଇ ଅଟାେରାତ୍କୁ ଗଲା; 3 ପୁଣ ିପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ଯେଫ୍ଲଟୀୟ ସୀମା
ଆେଡ଼ ନମି୍ନଗାମୀ େବଥ୍-େହାରଣର ସୀମା ଓ େଗଷର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଓ
ତହିଁର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ସମୁଦ୍ର େର ଥିଲା। 4 ଏହରୂିେପ େଯାେଷଫର ସନ୍ତାନ
ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କେଲ। 5 ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଇଫ୍ର ୟିମ ସନ୍ତାନଗଣର ସୀମା ଏରୂପ ଥିଲା;
ପୂବର୍ଦଗିେର ଉଚ୍ଚତର େବଥ୍-େହାରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଟାେରାତ୍-ଅଦ୍ଦର େସମାନଙ୍କ
ଅଧିକାରର ସୀମା େହଲା। 6 ତହୁଁ େସ ସୀମା ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ମିକ୍ମଥତ୍
ଉତ୍ତରେର ବାହାରିଗଲା; େସଠାରୁ େସ ସୀମା ପୂବର୍ଦଗି ବୁଲ ିତାନତ୍ଶୀେଲା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତହିଁ ନକିଟ େଦଇ ଯାଇ ପୂବର୍ଦଗିେର ଯାେନାହକୁ ଗଲା। 7 ପୁଣି
ଯାେନାହଠାରୁ ଅଟାେରାତ୍ ଓ ନାରା େହାଇ ଯିରୀେହା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଇ
ଯଦ୍ଦର୍ନେର ବାହାରିଲା। 8 ତହୁଁ େସ ସୀମା ତପୂହଠାରୁ ପଶି୍ଚମ ଦଗି େହାଇ
କାନ୍ନ ା ନଦୀ େଦଇ ଗଲା ଓ ତହିଁର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ସମୁଦ୍ର େର ଥିଲା। ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଇଫ୍ର ୟିମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ଏହ ିଅଧିକାର।
9 ଏହାଛଡ଼ା ମନଃଶି-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟେର ଇଫ୍ର ୟିମ-
ସନ୍ତାନଗଣର ପୃଥକସି୍ଥତ ଗ୍ରାମ ସେମତ ନାନା ନଗର ଥିଲା। 10 ମାତ୍ର
େସମାେନ େଗଷରବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ ନାହିଁ; େତଣୁ
କିଣାନୀୟମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇଫ୍ର ୟିମ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି େସମାନଙ୍କର
େବଠିକମର୍ କରି ଦାସ େହାଇ ରହଅିଛନି୍ତ।

ମନଃଶି ବଂଶର ଏହ ିବାଣ୍ଟ; େଯେହତୁ େସ େଯାେଷଫର
େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଗିଲୀୟଦର ପିତା, ମନଃଶିର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର
ମାଖୀର, େଯାଦ୍ଧା େହବା େହତୁରୁ ଗିଲୀୟଦ ଓ ବାଶନ

ପାଇଥିଲା। 2 ମନଃଶିର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ବାଣ୍ଟ େହଲା; ଯଥା, ଅବୀେୟଷର-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ େହଲକ-
ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଅସ୍ରୀେୟଲ-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ େଶଖମ-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ େହଫର-
ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଶମୀଦା-ସନ୍ତାନଗଣ ନମିେନ୍ତ ବାଣ୍ଟ େହଲା; ଏମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଯାେଷଫର ପୁତ୍ର ମନଃଶିର ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ଥିେଲ।
3 ମାତ୍ର ମନଃଶିର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେପୗତ୍ର, ମାଖୀରର ପ୍ରେପୗତ୍ର, ଗିଲୀୟଦର
େପୗତ୍ର, େହଫରର ପୁତ୍ର ସଲଫାଦର ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ନ ଥିେଲ, େକବଳ
େକେତକ କନ୍ୟା ଥିେଲ; ତାହାର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ନାମ ମହଲା ଓ େନାୟା ଓ
ହଗ୍ଲା ଓ ମିଲ୍କା ଓ ତସିର୍ା। 4 ଏମାେନ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ନୂନର
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଅଧିକାର େଦବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ େସମାନଙ୍କ
ପିତାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ଅଧିକାର େଦେଲ। 5 ଏଣୁ
ଯଦ୍ଦର୍ନର େସପାରିସ୍ଥ ଗିଲୀୟଦ ଓ ବାଶନ ଛଡ଼ା ମନଃଶିର ବାଣ୍ଟେର ଦଶ
ଅଂଶ ପଡ଼ଲିା। 6 କାରଣ ମନଃଶିର କନ୍ୟାମାେନ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର ପାଇେଲ; ପୁଣ ିଗିଲୀୟଦ େଦଶ ମନଃଶିର ଅବଶିଷ୍ଟ
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର େହଲା। 7 ମନଃଶିର ସୀମା ଆେଶରଠାରୁ ଶିଖିମ ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ
ମିକ୍ମଥତ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା; ତହୁଁ େସ ସୀମା ଦକ୍ଷିଣ ଦଗି େହାଇ ଐନ୍-ତପୂହ
ନବିାସୀମାନଙ୍କ ନକିଟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। 8 ତପୂହ େଦଶ ମନଃଶିର େହଲା;
ମାତ୍ର ମନଃଶିର ସୀମାନ୍ତଗର୍ତ ତପୂହନଗର ଇଫ୍ର ୟିମ-ସନ୍ତାନଗଣର େହଲା।
9 ପୁଣ ିେସହ ିସୀମା କାନ୍ନ ା ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ ିେସହ ିନଦୀର ଦକି୍ଷଣକୁ
ଗଲା; ମନଃଶିର ସକଳ ନଗର ମଧ୍ୟେର ଏହସିବୁ ନଗର ଇଫ୍ର ୟିମର ଥିଲା,
ମନଃଶିର ସୀମା ନଦୀର ଉତ୍ତର ଦଗିେର ଥିଲା ଓ ତହିଁର ଅନ୍ତଭାଗ
ସମୁଦ୍ର େର ଥିଲା। 10 ଦକି୍ଷଣ ଦଗି ଇଫ୍ର ୟିମର ଓ ଉତ୍ତର ଦଗି ମନଃଶିର
ଥିଲା ଓ ସମୁଦ୍ର  ତାହାର ସୀମା ଥିଲା; ପୁଣ ିତାହା ଉତ୍ତର ଦଗିେର ଆେଶର

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ପୂବର୍ ଦଗିେର ଇଷାଖର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। 11 ପୁଣ ିଇଷାଖର ଓ
ଆେଶର ମଧ୍ୟେର େବଥ୍-ଶାନ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, ଯିବି୍ଲ ୟିମ ଓ ତହିଁର
ଉପନଗର, େଦାର ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ନବିାସୀଗଣ, ଐନ୍-େଦାର ଓ
ତହିଁର ଉପନଗର ନବିାସୀଗଣ, ତାନକ୍ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ନବିାସୀଗଣ,
ମଗିେଦ୍ଦା ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ନବିାସୀଗଣ, ଏହ ିତନି ିଉପପବର୍ତ ମନଃଶି
ପାଇଲା। 12 ତଥାପି ମନଃଶିର ସନ୍ତାନଗଣ େସହସିବୁ ନଗରବାସୀମାନଙୁ୍କ
ତଡ଼େିଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; େତଣୁ କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ େସହ ିେଦଶେର
ବାସ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କେଲ। 13 ଏଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ହୁଅେନ୍ତ, କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ େବଠି କମର୍େର ରଖିେଲ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ ନାହିଁ।

ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶିର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଦାବୀ

14 ଏଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ-ସନ୍ତାନଗଣ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଆମ୍ଭକୁ େକବଳ ଏକ ବାଣ୍ଟ ଓ ଏକ ଅଂଶ
କାହିଁକି େଦଲ ? ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବାରୁ ଆେମ୍ଭ ତ
ବହୁେଗାଷ୍ଠୀ େହାଇଅଛୁ। 15 ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭ େଯେବ ବହୁେଗାଷ୍ଠୀ େହାଇଅଛ ଓ ତହିଁ ସକାଶୁ େଯେବ ଇଫ୍ର ୟିମର
ପବର୍ତମୟ େଦଶ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସଙ୍କୀଣ୍ଣର୍ େହଉଅଛ,ି େତେବ େସହ ିବନକୁ
ଉଠିଯାଅ; ଆଉ େସଠାେର ପରିଷୀୟ ଓ ରଫାୟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର
ଆପଣା ପାଇଁ ବନ କାଟ। 16 ତହିଁେର େଯାେଷଫର ସନ୍ତାନଗଣ କହେିଲ,
ଏହ ିପବର୍ତମୟ େଦଶ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ, ପୁଣ ିତଳ
ଭୂମିେର ବେିଶଷତଃ େବଥ୍-ଶାନେର ଓ ତହିଁର ଉପନଗରମାନେର ଓ
ଯିଷି୍ରେୟଲର ତଳଭୂମିେର େଯସବୁ କିଣାନୀୟ େଲାକ ବାସ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର େଲୗହରଥ ଅଛ।ି 17 ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ େଯାେଷଫଙ୍କର
ବଂଶ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶିକି କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ବହୁେଗାଷ୍ଠୀ ଓ ତୁମ୍ଭର
ମହାପରାକ୍ରମ ଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଏକ ବାଣ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। 18 ମାତ୍ର
ପବର୍ତମୟ େଦଶ ତୁମ୍ଭର େହବ; ପୁଣ ିତାହା ବନ େହେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭ ତାହା
କାଟ ିପକାଇବ ଓ ତହିଁର ସୀମା ତୁମ୍ଭର େହବ; କାରଣ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ
େଲୗହରଥ ଥିେଲେହଁ ଓ େସମାେନ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ େହେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦବ।

ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ବଣ୍ଟନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ
ଶୀେଲାେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି େସଠାେର ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କେଲ; େଦଶ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପରାଜିତ

ଥିଲା। 2 େସ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାର-ଅପ୍ରାପ୍ତ
ସାତ ବଂଶ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିେଲ। 3 ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସଠାକୁ ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତ କାଳ ଆଳସ୍ୟ କରିବ? 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶ ପାଇଁ ତନି ିତନି ିଜଣ ଦଅି; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ପଠାଇବା, େସମାେନ ଉଠି େଦଶ େଦଇ ଭ୍ରମଣ କରି େଲାକମାନଙ୍କ
ଅଧିକାରାନୁସାେର ତାହା େଲଖି ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିବ। 5 ପୁଣି
େସମାେନ ତାହା ସାତ ଭାଗେର ବଭିାଗ କରିେବ; ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ଆପଣା
ସୀମାେର ଯିହୁଦା ରହବି ଓ ଉତ୍ତର ଦଗିେର ଆପଣା ସୀମାେର େଯାେଷଫ
ବଂଶ ରହେିବ। 6 ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶକୁ ସାତ ଭାଗ କରି ତାହା
େଲଖି ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣବି; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ଏ ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ
କରିବା। 7 କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଲବୀୟମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଂଶ
ନାହିଁ, େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକତ୍ୱ  ପଦ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର; ଆଉ
ଗାଦ୍ ଓ ରୁେବନ୍ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ ଯଦ୍ଦର୍ନ-ପୂବର୍ପାରିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େସବକ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଦତ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ପାଇଅଛନି୍ତ।
8 ଏଥିେର େସହ ିେଲାକମାେନ ଉଠି ଯାତ୍ରା କେଲ; ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ େସହି
େଦଶ ବଷିୟ େଲଖିବା ପାଇଁ ଯିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ େଦଶ େଦଇ ଭ୍ରମଣ କରି ତହିଁ ବଷିୟ େଲଖ ଓ ଆମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ପୁନବର୍ାର ଆସ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଶୀେଲାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିବା। 9 ଏଥିେର େସହି
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େଲାକମାେନ ଯାଇ େଦଶ େଦଇ ଭ୍ରମଣ କେଲ ଓ ନଗର ଅନୁସାେର ସାତ
ଭାଗ କରି ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର େଲଖିେଲ; ତହୁଁ ଶୀେଲାସି୍ଥତ ଛାଉଣକୁି
ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିଲ। 10 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ
ଶୀେଲାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ;
ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବଭିାଗାନୁସାେର
େଦଶ ବାଣ୍ଟ କରି େସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ।

ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଅଧିକାର

11 ତହୁଁ ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ବାଣ୍ଟ େସମାନଙ୍କ
ବଂଶାନୁସାେର ଉଠିଲା। େସମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଟର ସୀମା ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣର ଓ
େଯାେଷଫ-ସନ୍ତାନଗଣର ମଧ୍ୟେର େହଲା। 12 େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ସୀମା
ଯଦ୍ଦର୍ନଠାରୁ େହଲା; ଆଉ େସ ସୀମା ଯିରୀେହାର ଉତ୍ତର-ପାଶ୍ୱର୍ େଦଇ
ଗଲା, ତହୁଁ ପଶି୍ଚମ ଦଗିସି୍ଥତ ପବର୍ତମୟ େଦଶ େଦଇ ଗଲା; ପୁଣ ିେବଥ୍-
ଆବନ ପ୍ରାନ୍ତର ନକିଟେର ତହିଁର ସୀମା େହଲା। 13 େସଠାରୁ େସ ସୀମା
ଲୂସ୍କୁ ବା ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ ଲୂସ୍ର ପାଶ୍ୱର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା, (ଏହାକୁ େବେଥଲ୍
କହନି୍ତ); ପୁଣ ିନୀଚସ୍ଥ େବଥ୍-େହାରଣର ଦକ୍ଷିଣସି୍ଥତ ପବର୍ତ େଦଇ
ଅଟାେରାତ୍-ଅଦ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ଗିଲା। 14 େସଠାରୁ େସ ସୀମା େଫରି
ପଶି୍ଚମାଭମିୁଖ େହାଇ େବଥ୍-େହାରଣ ଦକ୍ଷିଣସି୍ଥତ ପବର୍ତଠାରୁ ଦକି୍ଷଣଆେଡ଼
ଯାଇ ଯିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣର କିରୀୟଥ୍-ବାଲବା କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ ନାମକ
ନଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା; ଏ ପଶି୍ଚମ ସୀମା। 15 ପୁଣ ିଦକି୍ଷଣ ସୀମା
କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଗଲା ଓ େସ ସୀମା ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ବାହାରି
ନେିପ୍ତାହର ନଝିର୍ର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। 16 ଆଉ େସହ ିସୀମା ରଫାୟୀମ
ତଳଭୂମିର ଉତ୍ତର ଦଗିସି୍ଥତ ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପବର୍ତର
ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ଗିଲା ଓ ହେିନ୍ନ ାମ ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ଯିବୂଷର ଦକି୍ଷଣ
ପାଶ୍ୱକୁ ଗଡ଼ଆିସ ିଐନ୍-େରାେଗଲକୁ ଗଲା। 17 ପୁଣ ିଉତ୍ତର ଦଗିେର େଫରି
ଐନ୍-େଶମଶ୍ ନକିଟେର ଗଲା ଓ ଅଦୁମ୍ମୀମ୍ ଘାଟୀ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗଲୀେଲାତ
ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ରୁେବନ୍ ବଂଶୀୟ େବାହନର ପ୍ରସ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ଗିଲା।
18 ପୁଣ ିଉତ୍ତର ଦଗିେର ପଦାଭୂମିର ସମ୍ମୁଖ ପାଶ୍ୱର୍ େଦଇ ପଦାଭୂମିକି
ଗଡ଼ଗିଲା 19 ଓ େସହ ିସୀମା େବଥ୍-େହାଗ୍ଲାର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା;
ଯଦ୍ଦର୍ନର ଦକି୍ଷଣ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ର ଉତ୍ତର ଉପସାଗର େସହ ିସୀମାର
ପ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା, ଏ ଦକି୍ଷଣ ସୀମା। 20 ପୂବର୍ ଦଗିେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ତହିଁର ସୀମା
ଥିଲା; ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ଏହ ିଅଧିକାର ଥିଲା। 21 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶର ନଗର ଯିରୀେହା ଓ େବଥ୍-େହାଗ୍ଲା ଓ
ଏମକ୍-କତ୍ଶିସ୍ 22 ଓ େବଥ୍-ଅରାବା ଓ ସୀମାରୟମ୍ ଓ େବେଥଲ୍ 23 ଓ
ଅବ୍ବୀମ୍ ଓ ପାରା ଓ ଅଫ୍ର ା, 24 କଫରେମ୍ମାନ ିଓ ଅଫନ ିଓ େଗବା; ଗ୍ରାମ
ସେମତ ବାର ନଗର। 25 ଗିବୀେୟାନ୍ ଓ ରାମା ଓ େବେରାତ 26 ଓ
ମିେସ୍ପ ଓ କଫୀରା ଓ େମାତ୍ସା 27 ଓ େରକମ୍ ଓ ଯିେପର୍ଲ ଓ ତରଲା
28 ଓ େସଲା ଓ ଏଲଫ ଓ ଯିବୂଷ (ଏହାକୁ ଯିରୂଶାଲମ କହନି୍ତ), ଗିବୀୟା
ଓ କିରୀୟଥ୍; ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏହ ିଚଉଦ ନଗର। ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ଏହ ିଅଧିକାର।

ଶିମୀେୟାନର ଅଧିକାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶିମୀେୟାନର, ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ଶିମୀେୟାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶ ପାଇଁ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ବାଣ୍ଟ ଉଠିଲା; େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣର

ଅଧିକାର ମଧ୍ୟେର ଥିଲା। 2 େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାରେର ଏହସିବୁ ନଗର ଥିଲା,
ଯଥା, େବେର୍ଶବା ବା େଶବଃ ଓ େମାଲାଦା 3 ଓ ହତ୍ସର-ଶୁୟାଲ୍ ଓ
ବାଲା ଓ ଏତ୍ସମ୍ 4 ଓ ଇଲେତାଲଦ୍ ଓ ବଥୁଲ ଓ ହମର୍ା 5 ଓ ସକି୍ଲଗ୍ ଓ
େବଥ୍-ମକର୍ାେବାତ୍ ଓ ହତ୍ସରସୂଷୀମ୍ 6 ଓ େବଥ୍-ଲବାେୟାତ୍ ଓ ଶାରୁହନ୍;
ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏହ ିେତର ନଗର। 7 ଐନ୍ ଓ ରିେମ୍ମାନ୍ ଓ ଏଥର୍ ଓ
ଆଶନ୍; ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏହ ିଚାରି ନଗର 8 ଓ ବାଲତ୍-େବର ଓ ଦକ୍ଷିଣ
ଦଗିସି୍ଥତ ରାମତ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହସିବୁ ନଗରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ଗ୍ରାମ ସମସ୍ତ।
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଶିମୀେୟାନ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ଏହି
ଅଧିକାର ଥିଲା। 9 ଶିମୀେୟାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ଏହ ିଅଧିକାର ଯିହୁଦା
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାରର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, କାରଣ ଯିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣର

ଅଂଶ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ ିଅଧିକ ଥିଲା; ଏେହତୁ ଶିମୀେୟାନ-ସନ୍ତାନଗଣ
େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର ପାଇେଲ।

ସବୂଲୂନର ଅଧିକାର

10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସବୂଲୂନ-ସନ୍ତାନଗଣ ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାେର
ତୃତୀୟ ବାଣ୍ଟ ଉଠିଲା; ସାରୀଦ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୀମା
ଥିଲା। 11 ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ସୀମା ପଶି୍ଚମେର ମରୀୟଲା ଦଗିେର ଉଠି
ଦେବଶତ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଯଗି୍ନୟାମର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା।
12 ପୁଣ ିସାରୀଦରୁ ପୂବର୍ ଦଗିେର ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଆେଡ଼ େଫରି କିେଶ୍ଲାତ୍-
ତାେବାରର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା; ତହୁଁ ଦାବରେତ୍ର ବାହାରି ଯାଫୀୟକୁ
ଉଠିଗଲା। 13 ପୁଣ ିେସଠାରୁ ପୂବର୍ ଦଗି େହାଇ ଗାଥ୍-େହଫର େଦଇ
ଏତ୍କାତ୍ସୀନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଇ େନୟ ଆେଡ଼ ବସି୍ତୃତ ରିେମ୍ମାନ୍କୁ ଗଲା।
14 ପୁଣ ିେସହ ିସୀମା ଉତ୍ତର ଦଗିେର ତାହା େବଷ୍ଟନ କରି ହନ୍ନ ାେଥାନକୁ
ଗଲା; ପୁଣ ିତହିଁର ସୀମା ଯିପ୍ତେହଲ ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। 15 ପୁଣି
କଟତ୍ ଓ ନହେଲାଲ୍ ଓ ଶିେମ୍ରାଣ ଓ ଯିଦାଲା ଓ େବଥଲହିମି; ଗ୍ରାମ
ସେମତ ଏହ ିବାର ନଗର। 16 ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏସବୁ ନଗର ସବୂଲୂନ-
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଥିଲା।

ଇଷାଖରର ଅଧିକାର

17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଷାଖରର, ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
ଇଷାଖର-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶ ପାଇଁ ଚତୁଥର୍ ବାଣ୍ଟ ଉଠିଲା। 18 େସମାନଙ୍କ
ସୀମା ଯିଷି୍ରେୟଲ ଓ କସୁେଲ୍ଲ ାତ ଓ ଶୂେନମ 19 ଓ ହଫାରୟିମ୍ ଓ
ଶୀେୟାନ ଓ ଅନହରତ୍ 20 ଓ ରାବ୍ବୀତ୍ ଓ କିଶୀେୟାନ୍ ଓ ଏବସ 21 ଓ
େରମତ୍ ଓ ଐନ୍-ଗନ୍ନ ୀମ୍ ଓ ଐନ୍-ହଦ୍ଦା ଓ େବଥ୍-ପେତ୍ସସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା।
22 ପୁଣ ିେସ ସୀମା ତାେବାର ଓ ଶହତ୍ସୀମ୍ ଓ େବଥ୍-େଶମଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଗଲା ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସମାନଙ୍କ ସୀମାର ପ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା; ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏହି
େଷାଅଳ ନଗର। 23 ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏସବୁ ନଗର ଇଷାଖର ବଂଶୀୟ
ସନ୍ତାନଗଣର େସମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାେର ଅଧିକାର େହଲା।

ଆେଶରର ଅଧିକାର

24 ଏଉତ୍ତାେର ଆେଶର-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ପଞ୍ଚମ ବାଣ୍ଟ ଉଠିଲା। 25 ଆଉ େସମାନଙ୍କର ସୀମା
ହଲିକତ୍ ଓ ହଲୀ ଓ େବଟନ ଓ ଅକ୍ଷଫ 26 ଓ ଅଲେମଲକ୍ ଓ
ଅମୀୟାଦ୍ ଓ ମିଶାଲ; ଆଉ ତାହା ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର କମିର୍ଲ ଓ ଶୀେହାର-
ଲବି୍ନତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। 27 ପୁଣ ିସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଦଗିେର େବଥ୍-ଦାଗନୁ୍
ଆେଡ଼ ବୁଲ ିେବଥ୍-ଏମକ ଓ ନୀେୟଲର ଉତ୍ତର ଦଗିେର ସବୂଲୂନସି୍ଥତ
ଯିପ୍ତେହଲ ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା; ତହୁଁ ତାହା ବାମ ଦଗିେର କାବୂଲ
28 ଓ ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ରେହାବ ଓ ହେମ୍ମାନ ଓ କାନ୍ନ ା ଓ ମହାସୀେଦାନ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା; 29 ତହୁଁ େସ ସୀମା ବୁଲ ିରାମା ଓ େସାର ନାମକ
ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରକୁ ଗଲା; ଏଉତ୍ତାେର େସ ସୀମା ବୁଲ ିେହାଷାକୁ
ଗଲା; ପୁଣ ିଅକଷୀବ୍ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର  ତହିଁର ପ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। 30 ମଧ୍ୟ ଉମ୍ମା
ଓ ଅେଫକ ଓ ରେହାବ; ଏପରି ଗ୍ରାମ ସେମତ ବାଇଶ ନଗର ଥିଲା।
31 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଆେଶର-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର
ଅଧିକାର ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏସବୁ ନଗର େହଲା।

ନପ୍ତାଲିର ଅଧିକାର

32 ଏଥିଉତ୍ତାେର ନପ୍ତାଲରି, ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
ନପ୍ତାଲ-ିସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ବାଣ୍ଟ ଉଠିଲା। 33 େସମାନଙ୍କ
ସୀମା େହଲଫଠାରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ସାନନ୍ନ ୀମ ନକିଟସ୍ଥ ଅେଲାନଠାରୁ ଅଦାମୀ
େନକ୍ବ ଓ ଯବ୍ନୀେୟଲ େଦଇ ଲକ୍କୁମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା; ଯଦ୍ଦର୍ନ ନକିଟେର
ତହିଁର ପ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। 34 ପୁଣ ିେସ ସୀମା ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର େଫରି
ଅେସ୍ନାତ୍-ତାେବାରକୁ ଗଲା ଓ େସଠାରୁ ହୁେକ୍କାକ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଓ
ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ସବୂଲୂନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ଆେଶର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଆେଡ଼ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନକିଟସ୍ଥ ଯିହୁଦା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା। 35 ପୁଣି
ସବୀମ ଓ େସର ଓ ହମ୍ମତ୍, ରକ୍କତ୍ ଓ କିେନ୍ନ ରତ୍ 36 ଓ ଆଦାମା ଓ
ରାମା ଓ ହାେସାର 37 ଓ େକଦଶ ଓ ଇଦି୍ର ୟୀ ଓ ଐନ-ହାେସାର 38 ଓ
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ଯିେରାଣ ଓ ମିଗ୍ଦେଲଲ ଓ େହାେରମ୍ ଓ େବଥ୍-ଆନାତ୍ ଓ େବଥ୍-
େଶମଶ; ଏହସିବୁ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ଥିଲା; ଗ୍ରାମ ସେମତ ଊଣାଇଶ
ନଗର। 39 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ନପ୍ତାଲ-ିସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର
ଅଧିକାର ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏସବୁ ନଗର।

ଦାନର ଅଧିକାର

40 ଏଉତ୍ତାେର ଦାନ୍-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ସପ୍ତମ ବାଣ୍ଟ ଉଠିଲା। 41 େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୀମା
ସରାୟ ଓ ଇଷ୍ଟାେୟାଲ ଓ ଇରେଶମଶ୍ 42 ଓ ଶାଲବୀନ୍ ଓ ଅୟାେଲାନ୍
ଓ ଯିତ୍ଲା 43 ଓ ଏେଲାନ ଓ ତମି୍ନାଥା ଓ ଇେକ୍ର ାଣ 44 ଓ ଇଲତ୍କୀ ଓ
ଗିବ୍ବେଥାନ ଓ ବାଲତ୍ 45 ଓ ଯିହୂଦ୍ ଓ ବେନବରକ୍ ଓ ଗାଥ୍-ରିେମ୍ମାନ
46 ଓ େମୟେକାନ୍ ଓ ରେକ୍କାନ ଓ ଯାେଫାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ।
47 ମାତ୍ର ଦାନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ସୀମା େସହସିବୁ ସ୍ଥାନ ପାର େହାଇଗଲା,
କାରଣ ଦାନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ େଲଶମ ନଗର ପ୍ରତକୂିଳେର ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ,
ତାହା ହସ୍ତଗତ କରି ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ଆଘାତ କରି ତାହା ଅଧିକାର କେଲ ଓ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାନ୍ର ନାମାନୁସାେର
େଲଶମର ନାମ ଦାନ୍ ରଖିେଲ। 48 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଦାନ୍
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ଅଧିକାର ଗ୍ରାମ ସେମତ ଏସବୁ ନଗର ଥିଲା,

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ଅଧିକାର

49 ଏହରୂିେପ ଆପଣା ଆପଣା ସୀମାନୁସାେର ଅଧିକାର କରିବାକୁ
େସମାେନ େଦଶ ବଭିାଗ କରିବା ସମାପ୍ତ କେଲ; ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଏକ ଅଧିକାର େଦେଲ।
50 େସ େଯଉଁ ନଗର ମାଗିେଲ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ତମି୍ନାେତ୍ସରହ ତାଙୁ୍କ େଦେଲ, ତହୁଁ େସ
ନଗର ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁେର ବାସ କେଲ। 51 ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ
ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶସମୂହର
ପିତୃବଂଶୀୟ ପ୍ରଧାନଗଣ ଶୀେଲାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଏହସିବୁ ଅଧିକାର ବାଣି୍ଟ େଦେଲ।
ଏରୂେପ େସମାେନ େଦଶ ବଭିାଗ କରିବା ସମାପ୍ତ କେଲ।

ଆଶ୍ରୟ ନଗରସମୂହ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ; 2 ଆେମ୍ଭ େମାଶା ହାତେର େଯଉଁସବୁ
ଆଶ୍ରୟ ନଗର ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଅିଛୁ, ତାହା

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନରୂିପଣ କର। 3 ତହିଁେର େଯଉଁ
ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଭ୍ର ାନି୍ତେର ଓ ଅଜ୍ଞାତସାରେର କାହାକୁ ବଧ କେର, େସ
େସଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାରିବ; ପୁଣ ିେସହସିବୁ ନଗର ରକ୍ତର
ପ୍ରତହିନ୍ତାଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଶ୍ରୟ ନଗର େହବ। 4 ଆଉ ତହିଁ
ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିନଗରକୁ ପଳାୟନକାରୀ େଲାକ ନଗର ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ-
ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହାଇ ନଗରର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଆପଣାର
କଥା କହବି, ତହୁଁ େସମାେନ ନଗର ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ତାହାକୁ ଆଣ ିଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ େଦେବ।
5 ପୁଣ ିରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତା ତାହା ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ, େସମାେନ
ନରହତ୍ୟାକାରୀକୁ ତାହା ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ େସ
ଅଜ୍ଞାତସାରେର ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକି ବଧ କରିଅଛ ିଓ େସ ପୂବର୍େର ତାହାକୁ
ହଂିସା କରି ନ ଥିଲା। 6 ଏହ ିନମିେନ୍ତ େସ ବଚିାରାେଥର୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତେର
ଠିଆ େହବାଯାଏ, ପୁଣ ିେସହ ିସମୟର ମହାଯାଜକର ମୃତୁୁ୍ୟ େହବାଯାଏ
େସ େସହ ିନଗରେର ବାସ କରିବ; ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ େସହ ିନରହତ୍ୟାକାରୀ
େଯଉଁ ନଗରରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲା, ଆପଣା ନଜିର େସହ ିନଗରକୁ ଓ
ଆପଣା ନଜି ଗହୃକୁ େଫରି ଆସବି। 7 ଏଣୁ େସମାେନ ନପ୍ତାଲରି
ପବର୍ତମୟ େଦଶସ୍ଥ ଗାଲଲିୀେର େକଦଶ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶେର
ଶିଖିମ ଓ ଯିହୁଦାର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର କିରୀୟଥ୍-ଅବର୍ (ଏହାକୁ ହେିବ୍ର ାଣ
କହନି୍ତ) ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଲ। 8 ପୁଣ ିଯିରୀେହା ନକିଟସ୍ଥ ଯଦ୍ଦର୍ନ-ପୂବର୍ପାରିେର
ରୁେବନ୍ ବଂଶର ସମଭୂମି ପ୍ରାନ୍ତରେର େବତ୍ସର ଓ ଗାଦ୍ ବଂଶର
ଗିଲୀୟଦେର ରାେମାତ୍ ଓ ମନଃଶି ବଂଶର ବାଶନେର େଗାଲନ୍ ନରୂିପଣ

କେଲ। 9 େକହ ିଭ୍ର ାନି୍ତେର ନରହତ୍ୟା କେଲ, ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତେର ଠିଆ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ େଯପରି ରକ୍ତର ପ୍ରତହିନ୍ତାର ହସ୍ତେର
ନ ମେର, ଏନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଓ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସକାରୀ ବେିଦଶୀ େଲାକ ପାଇଁ ଏସବୁ ନଗର ନରୂିପିତ
େହଲା।

େଲବୀର ଅଧିକାର

ଏଉତ୍ତାେର େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପିତୃଗହୃର ପ୍ରଧାନମାେନ
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶସମୂହର ପିତୃଗହୃର ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ

ଆସେିଲ; 2 ଆଉ େସମାେନ କିଣାନ େଦଶସ୍ଥ ଶୀେଲା ନକିଟେର
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବସତ-ିନଗର ଓ ପଶୁଗଣ
ନମିେନ୍ତ ତହିଁର ତଳିଭୂମି େଦବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ।” 3 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରୁ େଲବୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିନଗର
ସମୁହ ଓ ତହିଁର ତଳିଭୂମି େଦେଲ। 4 ତହୁଁ କହାତୀୟ ବଂଶ ନମିେନ୍ତ
ବାଣ୍ଟ ଉଠିଲା, େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହାେରାଣ ଯାଜକର ସନ୍ତାନଗଣ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଯିହୁଦା ବଂଶ ଓ ଶିମୀେୟାନ ବଂଶ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶରୁ
େତର ନଗର ପାଇେଲ। 5 ପୁଣ ିକହାତର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ
ଦ୍ୱ ାରା ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶର ସମସ୍ତ ବଂଶରୁ ଓ ଦାନ୍ ବଂଶ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍
ବଂଶରୁ ଦଶ ନଗର ପାଇେଲ। 6 ପୁଣ ିେଗେଶର୍ାନର ସନ୍ତାନଗଣ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ
ଦ୍ୱ ାରା ଇଷାଖର ବଂଶର ସମସ୍ତ ବଂଶରୁ ଓ ଆେଶର ବଂଶ ଓ ନପ୍ତାଲି
ବଂଶ ଓ ବାଶନସ୍ଥ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶରୁ େତର ନଗର ପାଇେଲ।
7 ଆଉ ମରାରି-ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ରୁେବନ୍ ବଂଶ
ଓ ଗାଦ୍ ବଂଶ ଓ ସବୂଲୂନ ବଂଶରୁ ବାର ନଗର ପାଇେଲ। 8 ଏହରୂିେପ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁ େଯରୂପ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରି େଲବୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହସିବୁ
ନଗର ଓ ତହିଁର ତଳିଭୂମି େଦେଲ। 9 ଆହୁରି େସମାେନ ଯିହୁଦା-
ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶରୁ ଓ ଶିମୀେୟାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶରୁ ଏହସିବୁ ନଗର
େଦେଲ, ଏଠାେର େସସବୁର ନାମ ଲଖିିତ ଅଛ।ି 10 େସସବୁ ନଗର
େଲବୀ-ସନ୍ତାନ କହାତ ବଂଶୀୟ ହାେରାଣ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର େହଲା; କାରଣ
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣ୍ଟ ଥିଲା। 11 ପୁଣ ିେସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦାର
ପବର୍ତମୟ େଦଶେର କିରୀୟଥ୍-ଅବର୍ ଓ ତହିଁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ତଳିଭୂମି
େଦେଲ, (ଏହାକୁ ହେିବ୍ର ାଣ କହନି୍ତ); ଅବର୍ ଅନାକର ପିତା ଥିଲା। 12 ମାତ୍ର
େସହ ିନଗରର େକ୍ଷତ୍ର ଓ ତହିଁର ଗ୍ରାମମାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ
େସମାେନ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବଙୁ୍କ େଦେଲ। 13 ପୁଣ ିହାେରାଣ
ଯାଜକଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣକୁ େସମାେନ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ରୟ ନଗରର
ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି ଓ ଲବି୍ନା ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, 14 ଯତ୍ତୀର ଓ
ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଇଷି୍ଟେମାୟ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, 15 େହାେଲାନ୍ ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂମି, ଦବୀର ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, 16 ଐନ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଯୁଟା ଓ
ତହିଁ ତଳିଭୂମି, େବଥ୍-େଶମଶ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, େସହ ିଦୁଇ ବଂଶରୁ ଏହି
ନଅ ନଗର େଦେଲ। 17 ପୁଣ ିବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶରୁ ଗିବୀେୟାନ୍ ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂମି, େଗବା ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, 18 ଅନାେଥାତ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି,
ଅଲେମାନ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି; ଚାରି ନଗର। 19 ହାେରାଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ
ଯାଜକମାନଙ୍କର ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ତଳିଭୂମି ସେମତ େତର ନଗର େହଲା।
20 ଆଉ କହାତର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନଗଣ, ଅଥର୍ାତ୍, କହାତ-ସନ୍ତାନ
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ବଂଶସମୂହ ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶରୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନଗର ବାଣ୍ଟ
ପାଇେଲ। 21 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ
େଦଶାନ୍ତଗର୍ତ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ରୟ ନଗର ଶିଖିମ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି ଓ
େଗଷର ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, 22 କିବ୍ସୟିମ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, େବଥ୍-
େହାରଣ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଏହ ିଚାରି ନଗର େଦେଲ। 23 ପୁଣ ିଦାନ୍
ବଂଶରୁ ଇଲତ୍କୀ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଗିବ୍ବେଥାନ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି,
24 ଅୟାେଲାନ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଗାଥ୍-ରିେମ୍ମାନ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଏହି
ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 25 ଆଉ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶରୁ ତାନକ୍ ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂମି, ଗାଥ୍-ରିେମ୍ମାନ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଏହ ିଦୁଇ ନଗର େଦେଲ।
26 କହାତର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବଂଶର ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ତଳିଭୂମି ସେମତ
ଦଶ ନଗର େହଲା। 27 ପୁଣ ିେସମାେନ େଲବୀ ବଂଶୀୟ େଗେଶର୍ାନ-
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ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶରୁ ବାଶନ ଅନ୍ତଗର୍ତ ନରହତ୍ୟାକାରୀର
ଆଶ୍ରୟ ନଗର େଗାଲନ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଆଉ ବୀଷ୍ଟରା ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂମି, ଏହ ିଦୁଇ ନଗର େଦେଲ। 28 ପୁଣ ିଇଷାଖର ବଂଶରୁ
କିଶୀେୟାନ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଦାବରତ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, 29 ଯମୂର୍ତ ଓ
ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଐନ୍-ଗନ୍ନ ୀମ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଏହ ିଚାରି ନଗର େଦେଲ।
30 ଆଉ ଆେଶର ବଂଶରୁ ମିଶାଲ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଅବେଦାନ୍ ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂମି, 31 ହଲିକତ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ରେହାବ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଏହି
ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 32 ନପ୍ତାଲ ିବଂଶରୁ ଗାଲଲିୀ ଅନ୍ତଗର୍ତ
ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ରୟ ନଗର େକଦଶ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ହେମାତ୍-
େଦାର ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, କତ୍ତର୍ନ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଏହ ିତନି ିନଗର
େଦେଲ। 33 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଗେଶର୍ାନୀୟ େଲାକମାେନ
ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ତଳିଭୂମି ସେମତ େତର ନଗର ପାଇେଲ। 34 ଏଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ମରାରି-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶାନୁସାେର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲବୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସବୂଲୂନ ବଂଶରୁ ଯଗି୍ନୟାମ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, କାତ୍ତର୍ା ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂମି, 35 ଦମି୍ନା ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ନହେଲାଲ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଏହି
ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 36 ପୁଣ ିରୁେବନ୍ ବଂଶରୁ େବତ୍ସର ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂମି, ଯହସ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, 37 କେଦେମାତ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି,
େମଫାତ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ଏହ ିଚାରି ନଗର େଦେଲ। 38 ଆଉ ଗାଦ୍
ବଂଶରୁ ଗିଲୀୟଦ ଅନ୍ତଗର୍ତ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ରୟ ନଗର ରାେମାତ୍ ଓ
ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ମହନୟିମ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, 39 ହେିଷ୍ବାନ ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂମି, ଯାେସର ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂମି, ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଚାରି ନଗର େଦେଲ।
40 ଏରୂେପ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଂଶ, ଅଥର୍ାତ୍, ମରାରି-ସନ୍ତାନଗଣର
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏହସିବୁ ନଗର େହଲା; େସମାନଙ୍କ
ବାଣ୍ଟେର ବାର ନଗର ପଡ଼ଲିା। 41 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର
ମଧ୍ୟେର ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ତଳିଭୂମି ସହତି ଅଠଚାଳିଶ ନଗର େଲବୀୟମାନଙ୍କର
େହଲା। 42 ଏହ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରର ଚାରିଆେଡ଼ ତଳିଭୂମି ଥିଲା; ଏରୂେପ
ଏହ ିସମସ୍ତ ନଗର ଥିଲା।

ଇସ୍ରାଏଲର େଦଶ ଅଧିକାର

43 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙୁ୍କ େଯ େଯ େଦଶ େଦବାକୁ େସମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, େସ ସମସ୍ତ େଦଶ େସ
େସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହା ଅଧିକାର କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ବାସ କେଲ। 44 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନକିଟେର
କୃତ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଶପଥ ଅନୁସାେର ଚାରିଆେଡ଼ େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ
େଦେଲ; ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଠିଆ େହାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ; ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ। 45 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ େଯ େଯ
ମଙ୍ଗଳର କଥା କହଥିିେଲ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ମାତ୍ର କଥା ବଫିଳ େହଲା
ନାହିଁ; ସବୁ ସଫଳ େହଲା।

ପୂବର୍ାଞ୍ଚଳର େଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ଗହୃ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ରୁେବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ ବଂଶକୁ ଓ
ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶକୁ ଡାକି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
2 “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯ େଯ ଆଜ୍ଞା

େଦଇଥିେଲ, େସ ସବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଳନ କରିଅଛ; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯ େଯ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, େସସବୁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ରବ
ଶୁଣଅିଛ; 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁଦନିାବଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନାହଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଅଛ। 4 ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଆପଣା ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ ବଶି୍ରାମ େଦଇଅଛନି୍ତ; ଏ
ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େଯଉଁ ଅଧିକାର େଦଇଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ େସହି
ଅଧିକୃତ େଦଶକୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ େଫରିଯାଅ। 5 ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ପଥେର ଗମନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଓ
ତାହାଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ ରହବିାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି
ତାହାଙୁ୍କ େସବା କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ େମାଶା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯ

େଯ ଆଜ୍ଞା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଦଇଅଛନି୍ତ , ତାହାସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅତଶିୟ
ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ।” 6 ଏଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି
ବଦିାୟ କେଲ, ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ।
7 େମାଶା ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶକୁ ବାଶନେର ଅଧିକାର େଦଇଥିେଲ; ମାତ୍ର
ଅନ୍ୟ ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶକୁ ଯିେହାଶୂୟ ଯଦ୍ଦର୍ନର ପଶି୍ଚମ ପାରିେର େସମାନଙ୍କ
ଭ୍ରାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର େଦେଲ। ଆହୁରି େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆପଣା
ତମ୍ୱୁକୁ ବଦିାୟ କରିବା ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, 8 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ପଲ ପଲ ପଶୁ, ରୂପା, ସୁନା
ଓ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା ଓ ଅପାର ବସ୍ତ୍ର ସେଙ୍ଗ େନଇ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ
େଫରିଯାଅ; ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର ବଭିାଗ କର।” 9 ତହିଁେର ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍-
ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ କିଣାନ େଦଶାନ୍ତଗର୍ତ ଶୀେଲାଠାେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟରୁ ବଦିାୟ େନଇ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ ଯହିଁର ଅଧିକାରୀ େହାଇଥିେଲ,
ଆପଣାମାନଙ୍କ େସହ ିଅଧିକୃତ ଗିଲୀୟଦ େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ।

ପୂବର୍ାଞ୍ଚଳ େଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟର େବଦି

10 ପୁଣ ିେଯେତେବେଳ ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ
ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ କିଣାନ େଦଶାନ୍ତଗର୍ତ ଯଦ୍ଦର୍ନ ସୀମାେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ େସଠାେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ନକିଟେର େଗାଟଏି
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ, େସହ ିେବଦ ିେଦଖିବାକୁ ବଡ଼। 11 ଏଉତ୍ତାେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଏହ ିକଥା ଶୁଣେିଲ, େଦଖ, ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ
ଗାଦ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ଅଧିକୃତ ପାଶ୍ୱର୍େର ଯଦ୍ଦର୍ନ ସୀମାନ୍ତଗର୍ତ କିଣାନ େଦଶ ଆଗେର ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ। 12 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
େଯେତେବେଳ ଏହ ିକଥା ଶୁଣେିଲ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର
ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଶୀେଲାେର
ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ ରୁେବନ୍
ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ ନକିଟକୁ
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍କୁ 14 ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଇସ୍ରାଏଲର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ପିତୃଗହୃାଧିପତ,ି ଏରୂେପ ଦଶ ଅଧିପତି
ଗିଲୀୟଦ େଦଶକୁ ପଠାଇେଲ, େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ସହସ୍ର ସହସ୍ର
ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗହୃର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ। 15 ତହୁଁ େସମାେନ
ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର ରୁେବନ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର
ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ ନକିଟକୁ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 16 “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମଗ୍ର
ମଣ୍ଡଳୀ ଏରୂପ କହନି୍ତ , “ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହବା ନମିେନ୍ତ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଅନୁସରଣରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିେଯ
ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ, ଏ କ’ଣ ? 17 ପିେୟାର ବଷିୟକ େଯଉଁ ଅପରାଧ
ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ େହେଲ େହଁ ତହିଁରୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପରିଷ୍କତୃ କରି ପାରି ନାହୁଁ, ଏହା
କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ, 18 େଯ ଆଜି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣରୁ ବମିୁଖ େହଉଅଛ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହେଲ, େସ କାଲ ିଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ
ଉପେର େକ୍ର ାଧ କରିେବ। 19 େଯେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର-େଦଶ ଅଶୁଚି
ହୁଏ, େତେବ ପାର େହାଇ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ ବାସ
କେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହ ିଅଧିକାର-େଦଶକୁ ଆସ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କର; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଛଡ଼ା ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହୀ ନ ହୁଅ, କିଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହୀ ନ ହୁଅ।
20 େସରହର ପୁତ୍ର ଆଖନ୍ ବଜିର୍ତ ବସ୍ତୁ ବଷିୟେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରେନ୍ତ,
ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପେର କି େକ୍ର ାଧ ପଡ଼ଲିା ନାହିଁ ? ଆଉ େସ
ବ୍ୟକି୍ତ ଆପଣା ଅପରାଧେର ଏକାକୀ ବନିଷ୍ଟ େହଲା ନାହିଁ ?” 21 ତହିଁେର
ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସହସ୍ର ସହସ୍ରର ପ୍ରଧାନମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ,
22 “ପରେମଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ପରେମଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର, େସ ଜାଣନି୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣବି; େଯେବ ଏହା
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ବେିଦ୍ର ାହ ଭାବେର, ଅବା େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ
ଭାବେର େହାଇଥାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା ନ କର;
23 େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସରଣରୁ ବମିୁଖ େହବା ପାଇଁ ଅବା ଏହି
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େହାମ କି ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ କି ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନମିର୍ାଣ କରିଥାଉ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ତହିଁର
ପ୍ରତଫିଳ େଦଉନୁ୍ତ; 24 ବରଞ୍ଚ ଆେମ୍ଭମାେନ ଚନି୍ତ ାଶୀଳ େହାଇ ଓ ବଚିାର
କରି ଏହା କରିଅଛୁ, ଆସନ୍ତା ସମୟେର େକଜାଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ କହେିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ସମ୍ପକର୍ ଅଛ।ି 25 କାରଣ େହ ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ,
େହ ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଯଦ୍ଦର୍ନକୁ ସୀମା
କରିଅଛନି୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଂଶ ନାହିଁ; ଏରୂେପ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ େକଜାଣ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଭୟ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରାଇେବ; 26 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ କହଲୁି, ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକ େବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଉେଦ୍ଯାଗ କରୁ, େହାମ କି
ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, 27 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ େହାମ ଓ ବଳି ଓ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ଉପହାର ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସବା କରି ପାରୁ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର, ପୁଣ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭବଷି୍ୟତ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସାକ୍ଷୀ େହବ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଂଶ ନାହିଁ, ଏପରି କଥା ଆସନ୍ତା କାଳେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହ ିପାରିେବ ନାହିଁ।
28 ଆହୁରି ଆେମ୍ଭମାେନ କହଲୁି, େସମାେନ େଯେବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବଷି୍ୟତ ପୁରୁଷକୁ ଏରୂପ କଥା କହେିବ, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ
କହବୁି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଆଦଶର୍ େଦଖ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ , େହାମ କି ବଳିଦାନାେଥର୍ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହା ଏକ ସାକ୍ଷୀ ଅେଟ।”
29 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ େହାମ କି ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ବଳିଦାନ ନମିେନ୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆବାସ-ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ତାହାଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦି
ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହବୁ, କି
ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁସରଣରୁ ବମିୁଖ େହବୁ, ଏହା ଦୂେର ଥାଉ।”
30 େସେତେବେଳ ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମନଃଶି-
ସନ୍ତାନଗଣ ଯାହା କହେିଲ, ତାହା ଶୁଣ ିପୀନହସ୍ ଯାଜକ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ
ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିପତମିାେନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସହସ୍ର ସହସ୍ରର ପ୍ରଧାନମାେନ
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ। 31 ପୁଣ ିଇଲୀୟାସର ଯାଜକର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ ରୁେବନ୍-
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ ମନଃଶି-ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହଲିା,
“ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ , ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଜି
ଜାଣଲୁି, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରି
ନାହଁ; ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ଉଦ୍ଧାର କଲ।” 32 ତହୁଁ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ ଓ
ଅଧିପତମିାେନ ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟରୁ ଗିଲୀୟଦ
େଦଶରୁ ବାହାରି କିଣାନ େଦଶକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟକୁ
େଫରିଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦେଲ। 33 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
େସହ ିକଥାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ; ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ, ଆଉ ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ଓ ଗାଦ୍ ସନ୍ତାନଗଣର
ବସତ-ିେଦଶ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା
କଥା ଆଉ କହେିଲ ନାହିଁ। 34 ଏଉତ୍ତାେର ରୁେବନ୍-ସନ୍ତାନମାେନ ଓ ଗାଦ୍-
ସନ୍ତାନମାେନ େସହ ିେବଦରି ନାମ ଏଦ୍ ରଖିେଲ, କାରଣ େସମାେନ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ , ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏଥିର
ସାକ୍ଷୀ ଏହ।ି”

ଇସ୍ରାଏଲର େନତୃବୃନ୍ଦଙୁ୍କ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ପରାମଶର୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ବହୁ ଦନି ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କଠାରୁ ବଶି୍ରାମ ଦଅିେନ୍ତ;
ପୁଣ ିଯିେହାଶୂୟ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଗତବୟସ୍କ ହୁଅେନ୍ତ, ଏପରି ଘଟଲିା,

2 େଯ ଯିେହାଶୂୟ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଓ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନମାନଙୁ୍କ, ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ
ଡକାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଗତବୟସ୍କ େହଲ।ି 3 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଏହସିବୁ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି

ଯାହା ଯାହା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାସବୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛ; କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆେପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିଅଛନି୍ତ। 4 େଦଖ, ଯଦ୍ଦର୍ନ ଅବଧି ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ଦଗିେର ମହାସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଯସମସ୍ତ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛ,ି ଆଉ େଯଉଁ
େଦଶୀୟମାେନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶାନୁସାେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ବଭିାଗ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦଲ।ି 5 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆେପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦେବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରରୁ ତଡ଼ ିେଦେବ;
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
େସମାନଙ୍କ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ। 6 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାଶାଙ୍କର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥେର ଲଖିିତ ସମସ୍ତ କଥା ମାନବିାକୁ ଓ କରିବାକୁ ସାହସକି
ହୁଅ, ତହିଁର ଦକି୍ଷଣେର କି ବାମେର ନ େଫର; 7 ପୁଣ ିେସହି
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର େଯ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ ନ କର; କି େସମାନଙ୍କ େଦବତାମାନଙ୍କ ନାମ
ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କର, କି େସମାନଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ ନ କରାଅ, କି
େସମାନଙ୍କ େସବା ନ କର, କିଅବା େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ ନ କର। 8 ମାତ୍ର
େଯପରି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କରି ଆସୁଅଛ, େସପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ ଥାଅ। 9 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖରୁ ମହାନ ଓ ବଳବାନ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇଅଛନି୍ତ; ପୁଣି
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରି
ନାହିଁ। 10 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ େଲାକ ସହସ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯରୂପ କହଅିଛନି୍ତ ,
ତଦନୁସାେର େସ ଆେପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନି୍ତ।
11 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବଷିୟେର ଅତି
ସାବଧାନ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର।
12 େନାହେିଲ େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ବମିୁଖ ହୁଅ ଓ ଏହି
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ ହୁଅ ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି ବବିାହ-ସମ୍ୱନ୍ଧ ରଖି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ସହବାସ କର ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସହବାସ କରନି୍ତ; 13 େତେବ ଏହା ନଶି୍ଚୟ ଜାଣ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରରୁ
ଆଉ ତଡ଼େିଦେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଯଉଁ ଉତ୍ତମ େଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତହିଁରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବନିଷ୍ଟ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଲ ଓ ଫାନ୍ଦ ଓ ପାଶ୍ୱର୍େର
େକାରଡ଼ା ଓ ଚକ୍ଷୁେର କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ େହେବ। 14 ଆଉ େଦଖ, ଆଜି ମୁଁ
ସମଗ୍ର ମତ୍ତର୍୍ୟର ମାଗର୍େର ଯାଉଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ
ସମସ୍ତ ବୁଦି୍ଧେର ଜ୍ଞାତ ଅଛ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େଯେତ ମଙ୍ଗଳ କଥା କହଥିିେଲ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ
େଗାଟଏି ମାତ୍ର କଥା ବଫିଳ େହାଇ ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ସବୁ
ସଫଳ େହାଇଅଛ,ି ତହିଁରୁ େଗାଟଏି କଥା ହିଁ ବଫିଳ େହାଇ ନାହିଁ।
15 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯ ସକଳ
ମଙ୍ଗଳ କଥା କହଥିିେଲ, ତାହା େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ସଫଳ
େହଲା, େସପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
ଉତ୍ତମ େଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତହିଁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା
ଯାଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ କଥାସବୁ ସଫଳ କରିେବ। 16 ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ନୟିମ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା
େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲଙ୍ଘନ କରିବ ଓ ଯାଇ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କର
େସବା କରିବ, ପୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ ଓ େସ େଯଉଁ ଉତ୍ତମ
େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତହିଁରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୀଘ୍ର ବନିଷ୍ଟ େହବ।”

ଶିଖିମେର ଚୁକି୍ତର ନୂତନୀକରଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶସମୂହକୁ ଶିଖିମେର
ଏକତ୍ର କରି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍କୁ ଓ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରଧାନମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ

ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଡକାଇେଲ, ତହିଁେର େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଠିଆ େହେଲ। 2 ତହୁଁ ଯିେହାଶୂୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
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ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ପୂବର୍ କାଳେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ ଓ ନାେହାରର ପିତା େତରହ ପ୍ରଭୃତ ିନଦୀ
େସପାରିେର ବାସ କରି ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କର େସବା କରୁଥିେଲ;
3 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମକୁ େସହ ିନଦୀ
େସପାରିରୁ େନଇ କିଣାନ େଦଶର ସବର୍ତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରାଇଲୁ ଓ ତାହାର
ବଂଶକୁ ବହୁପ୍ରଜ କଲୁ ଓ ତାହାକୁ ଇସ୍ହାକ େଦଲୁ। 4 ଆଉ ଆେମ୍ଭ
ଇସ୍ହାକକୁ ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗ େଦଲୁ; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଏେଷୗକୁ
େସୟୀର ପବର୍ତ େଦଲୁ; ଆଉ ଯାକୁବ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନମାେନ ମିସରକୁ
ଗେଲ। 5 ଏଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ େମାଶା ଓ ହାେରାଣକୁ ପଠାଇଲୁ ଓ ମିସର
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ କଲୁ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ େଦଲୁ; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣଲୁି। 6 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ମିସରରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣଲୁି; ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମୁଦ୍ର  ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲ; େସେତେବେଳ ମିସ୍ରୀୟମାେନ ରଥ ଓ
ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ େସୖନ୍ୟ େନଇ ସୂଫ ସାଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 7 ତହିଁେର େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକ ପକାେନ୍ତ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାପନ କେଲ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ସମୁଦ୍ର  ଆଣି
େସମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କେଲ; ଆେମ୍ଭ ମିସରେର ଯାହା କଲୁ; ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଚକ୍ଷୁ େଦଖିଲା, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ ଦନି ପ୍ରାନ୍ତରେର ବାସ
କଲ। 8 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିେର ବାସକାରୀ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ େଦଶକୁ ଆଣଲୁି; ପୁଣ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ଯୁଦ୍ଧ କେଲ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲୁ
ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ େଦଶ ଅଧିକାର କଲ; ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କଲୁ। 9 େତେବ େମାୟାବ-
ରାଜା ସେିପ୍ପାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକ୍ ଉଠି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କଲା,
ପୁଣ ିେସ େଲାକ ପଠାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାପ େଦବା ନମିେନ୍ତ ବେିୟାରର ପୁତ୍ର
ବଲିୀୟମ୍କୁ ଡକାଇଲା। 10 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ବଲିୀୟମ୍ର କଥା ଶୁଣବିାକୁ
ଅସମ୍ମତ େହଲୁ; ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକବଳ ଆଶୀବର୍ାଦ କଲା;
ଏରୂେପ ଆେମ୍ଭ ତାହା ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। 11 ଏଉତ୍ତାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଯିରୀେହାେର ଉପସି୍ଥତ େହଲ; ତହିଁେର
ଯିରୀେହା ନବିାସୀମାେନ, ପୁଣ ିଇେମାରୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ ଓ
ହତି୍ତୀୟ ଓ ଗିଗର୍ାଶୀୟ ଓ ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରେନ୍ତ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ
ସମପର୍ଣ କଲୁ, 12 ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଖଡ୍ଗ  କି ତୁମ୍ଭର ଧନୁ ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ବରୁିଡ଼ି ପଠାଇଲୁ, େଯ େସମାନଙୁ୍କ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ଦୁଇ ରାଜାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘଉଡ଼ାଇ
େଦଲା। 13 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯହିଁେର ପରିଶ୍ରମ କରି ନାହଁ, ଏପରି ଏକ
େଦଶ ଓ ଯାହା ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ନମିର୍ାଣ କରି ନାହଁ, ଏପରି ନଗରମାନ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଲୁ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାସ କରୁଅଛ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ ନ କଲ, ତାହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଗ କରୁଅଛ।”

ମେନାନୀତ କର କାହାର େସବା କରିବ

14 ଏେହତୁ ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କର, ପୁଣ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଓ
ସତ୍ୟତାେର ତାହାଙ୍କର େସବା କର; ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ
ନଦୀ େସପାରିେର ଓ ମିସରେର େଯଉଁ େଦବତାମାନଙ୍କର େସବା କେଲ,
େସମାନଙୁ୍କ ଦୂର କର; ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କର। 15 ଯଦବିା
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସବା କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ ଦେିଶ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହାର େସବା କରିବ, ତାହା ଆଜି ମେନାନୀତ କର; କି
ନଦୀ େସପାରିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ େଦବତାମାନଙୁ୍କ
େସବା କେଲ, େସମାନଙ୍କ, କିଅବା େଯଉଁ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାସ କରୁଅଛ, େସମାନଙ୍କ େଦବତାମାନଙୁ୍କ (େସବା କରିବ,
ଏହା ମେନାନୀତ କର); ମାତ୍ର ମୁଁ ଓ େମାହର ପରିଜନ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସବା କରିବା। 16 ଏଥିେର େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ
କହେିଲ, “ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କ େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ଏହା ଦୂେର ଥାଉ।” 17 େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, େସ ଆେପ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶର ଦାସଗହୃରୁ ବାହାର କରି
ଆଣେିଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ଏହସିବୁ ମହା ଚହି୍ନ ପ୍ରକାଶ
କେଲ, ପୁଣ ିେଯଉଁ ସକଳ ପଥେର ଓ େଯ େଯ େଗାଷ୍ଠୀ େଦଇ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆସଅିଛୁ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା
କରିଅଛନି୍ତ। 18 ଆହୁରି େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏ େଦଶ ନବିାସୀ ଇେମାରୀୟ
ଆଦ ିସବୁ େଗାଷ୍ଠୀକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦଇଅଛନି୍ତ; ଏଣୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରିବୁ, କାରଣ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର। 19 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କରି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ପବତି୍ର ପରେମଶ୍ୱର;
େସ (ସ୍ୱେଗୗରବ-ରକ୍ଷଣେର) ଉେଦ୍ଯାଗୀ ପରେମଶ୍ୱର; େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅଧମର୍ କି ପାପ କ୍ଷମା କରିେବ ନାହିଁ। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବେିଦଶୀୟ େଦବତାମାନଙୁ୍କ େସବା କରିବ, େତେବ େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରି ଅମଙ୍ଗଳ କରିେବ, ପୁଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ
କରିଥିେଲ େହଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିେବ।” 21 ତହୁଁ େଲାକମାେନ
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା
କରିବା।” 22 େତେବ ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ
ମେନାନୀତ କରିଅଛ, ଏ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନେିଜ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ସାକ୍ଷୀ।” ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ସାକ୍ଷୀ।” 23 େସ କହେିଲ, “େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େଯଉଁ ବେିଦଶୀୟ େଦବତାମାେନ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଏେବ ବାହାର କରି
ଦଅି, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣା ଆପଣା
ହୃଦୟ େଡର।” 24 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା ଆେମ୍ଭମାେନ କରିବୁ ଓ
ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣବୁି। 25 ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ େସହ ିଦନି େଲାକମାନଙ୍କ
ସହତି ନୟିମ ସି୍ଥର କରି ଶିଖିମେର େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଧିି ଓ ଶାସନ
ସ୍ଥାପନ କେଲ। 26 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶୂୟ େସହ ିସକଳ କଥା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥେର େଲଖିେଲ ଓ ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର େନଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ଆବାସର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଅେଲାନ୍ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ସ୍ଥାପନ
କେଲ। 27 ତହୁଁ ଯିେହାଶୂୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ଏହି
ପ୍ରସ୍ତର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ସାକ୍ଷୀ େହବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଯାହା କହେିଲ, େସସବୁ କଥା ଏ ଶୁଣଅିଛ;ି ଏେହତୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କର,
ଏଥିପାଇଁ ଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ସାକ୍ଷୀ େହବ।” 28 ଏଉତ୍ତାେର
ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ବଦିାୟ କେଲ।

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ ଏବଂ ସମାଧି

29 ଏ ସକଳ ଘଟଣା ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ ନୂନର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟ ଏକ ଶହ ଦଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇ ମେଲ। 30 ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ଗାଶ୍ ପବର୍ତର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍େର ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ
େଦଶସ୍ଥ ତମି୍ନାେତ୍ସରହେର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର-ସୀମା ମଧ୍ୟେର ତାଙୁ୍କ କବର
େଦେଲ। 31 ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ଜୀବନଯାଏ ଓ େଯଉଁ ପ୍ରାଚୀନମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ଉତ୍ତାେର େଯଉଁମାେନ ଜୀବତି ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ
ଜୀବନଯାଏ ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କେଲ। 32 ପୁଣ ିଯାକୁବ ଏକ
ଶହ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେର ଶିଖିମର ପିତା ହେମାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ
ଭୂମି କ୍ରୟ କରିଥିେଲ, ଶିଖିମ୍ସି୍ଥତ େସହ ିଭୂମିଖଣ୍ଡେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
େଯାେଷଫଙ୍କର େଯଉଁ ଅସି୍ଥ ମିସରରୁ ଆଣଥିିେଲ, ତାହା େପାତେିଲ, ଆଉ
ତାହା େଯାେଷଫ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଅଧିକାର େହଲା। 33 ଏ ଉତ୍ତାେର
ହାେରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ମଲା; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମର
ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ତାହାର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍କୁ ଦତ୍ତ ପବର୍ତେର ତାହାକୁ
କବର େଦେଲ।
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ବଚିାରକତ୍ତର୍ା

କିଣାନ ଅଧିକୃତ ଅବ୍ୟାହତ

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ ପେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, “କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କିଏ ପ୍ରଥେମ ଯିବ ?” 2 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ

କହେିଲ, “ଯିହୁଦା ଯିବ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ହସ୍ତେର େସହ ିେଦଶ
ସମପର୍ଣ କରିଅଛୁ।” 3 ତହିଁେର ଯିହୁଦା ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଶିମୀେୟାନକୁ
କହଲିା, ଗଲୁବିାଣ୍ଟକ୍ର େମ ନରୂିପିତ ଆମ୍ଭ ଭାଗକୁ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
ତୁମ୍ଭ ଭାଗକୁ ଯିବା। ତହିଁେର ଶିମୀେୟାନ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଗଲା।
4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦା ଯାତ୍ରା କଲା; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ
େବଷକେର େସମାନଙ୍କର ଦଶ ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 5 ପୁଣି
େସମାେନ େବଷକେର ଅେଦାନୀେବଷକ୍ ରାଜାଙୁ୍କ ପାଇ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ
କରି କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 6 ମାତ୍ର
ଅେଦାନୀେବଷକ୍ ପଳାଇଗଲା; ତହୁଁ େସମାେନ ତାହା ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତାକୁ
ଧରିେଲ ଏବଂ ତାହାର ହସ୍ତ ଓ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳି େଛଦନ କେଲ।
7 ଏଥିେର ଅେଦାନୀେବଷକ୍ କହଲିା, “ସତୁରି ଜଣ ରାଜା ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତ
ଓ ପାଦର ବୃଦ୍ଧାଙୁ୍ଗଳି ଛନି୍ନ  କରାଯାଇଥିଲା, େସମାେନ ଆମ୍ଭ େମଜ ତେଳ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଆହାର ସାଉଣୁ୍ଟ ଥିେଲ; ମୁଁ େଯପରି କଲ,ି ପରେମଶ୍ୱର
େସପରି େମାେତ ପ୍ରତଫିଳ େଦେଲ।” ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ତାକୁ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣେିଲ ଓ େସ େସଠାେର ମଲା। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦା
ସନ୍ତାନମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କେଲ ଓ
ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ଅଗି୍ନେର ନଗର ଦଗ୍ଧ କେଲ।
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନମାେନ ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦଗି ଓ
ତଳଭୂମିେର ବାସକାରୀ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ।
10 ପୁଣ ିଯିହୁଦା ହେିବ୍ର ାଣବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ
େଶଶୟକୁ ଓ ଅହୀମାନକୁ ଓ ତଲ୍ମୟକୁ ବଧ କଲା; ପୂେବର୍ ଏହ ିହେିବ୍ର ାଣର
ନାମ କିରୀୟଥ୍-ଅବର୍ ଥିଲା। 11 ଆଉ େସ େସଠାରୁ ଦବୀର-ନବିାସୀମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଗଲା। ପୂେବର୍ ଏହ ିଦବୀରର ନାମ କିରୀୟଥ୍-େସଫର ଥିଲା।
12 ପୁଣ ିକାେଲବ କହେିଲ, େଯ େକହ ିକିରୀୟଥ୍-େସଫରକୁ ଆଘାତ କରି
ହସ୍ତଗତ କରିବ, ମୁଁ ତାହା ସହତି େମା’ କନ୍ୟା ଅକ୍ଷାର ବବିାହ େଦବ।ି
13 ଏଥିେର କାେଲବଙ୍କର କନଷି୍ଠ ଭ୍ର ାତା କନସର ପୁତ୍ର ଅତ୍ନୀେୟଲ ତାହା
ହସ୍ତଗତ କରେନ୍ତ, େସ ତାହା ସହତି ଆପଣା କନ୍ୟା ଅକ୍ଷାର ବବିାହ
େଦେଲ। 14 ତହୁଁ େସ ଗମନ କରିବା େବେଳ ଆପଣା ପିତାକୁ ଖେଣ୍ଡ
େକ୍ଷତ ମାଗିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକି ମଣାଇଲା; ମାତ୍ର େସ ଆେପ ଗଦ୍ଦର୍ଭରୁ
ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ଲିା; ଏଥିେର କାେଲବ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କଅଣ ଚାହଁ
?” 15 ତହୁଁ େସ କହଲିା, େମାେତ ଏକ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ; କାରଣ
ଆପଣ ଦକି୍ଷଣଆଡ଼ ଭୂମି େମାେତ େଦଇଅଛନି୍ତ , ମଧ୍ୟ ଜଳ ନଝିର୍ର େମାେତ
େଦଉନୁ୍ତ; ତହିଁେର କାେଲବ ଉପରିସ୍ଥ ଓ ତଳସ୍ଥ ନଝିର୍ର ତାହାକୁ େଦେଲ।
16 ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାଶାଙ୍କର ପତ୍ନୀ-ଭ୍ର ାତା େକନୀୟର ସନ୍ତାନମାେନ
ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହତି ଖଜୁ୍ଜର୍ରପୁରରୁ ଅରାଦର ଦକି୍ଷଣ ଦଗିସି୍ଥତ
ଯିହୁଦା ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଉଠି ଯାଇ େସ ସ୍ଥାନେର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କେଲ। 17 ପୁଣ ିଯିହୁଦା ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଶିମୀେୟାନ ସହତି ଗମନ କଲା
ଓ େସମାେନ ସଫାତ୍ବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରି େସହି
ନଗରକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ ଓ େସହ ିନଗରର ନାମ ହମର୍ା
େହଲା। 18 ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଘସା ଓ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳ, ଅସି୍କେଲାନ ଓ ତହିଁର
ଅଞ୍ଚଳ, ପୁଣ ିଇେକ୍ର ାଣ ଓ ତହିଁର ଅଞ୍ଚଳ ହସ୍ତଗତ କଲା। 19 ସଦାପ୍ରଭୁ

ଯିହୁଦାର ସହାୟ ଥିେଲ; ଏଣୁ େସ େସହ ିପବର୍ତମୟ େଦଶ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ
ତଡ଼େିଦଲା; ମାତ୍ର େସ ତଳଭୂମି ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦଇ ପାରିଲା ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାନଙ୍କର େଲୗହ ରଥ ଥିଲା। 20 ପୁଣ ିେସମାେନ େମାଶାଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କାେଲବଙୁ୍କ ହେିବ୍ର ାଣ େଦେଲ, ଆଉ େସ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ
ଅନାକର ତନି ିପୁତ୍ରଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ। 21 ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନମାେନ
ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀ ଯିବୂଷୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
ଯିବୂଷୀୟମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ବାସ
କରୁଅଛନି୍ତ। 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାେଷଫ-ବଂଶ ମଧ୍ୟ େବେଥଲ୍ ପ୍ରତକୂିଳେର
ଗେଲ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଥିେଲ। 23 େସେତେବେଳ
େଯାେଷଫ-ବଂଶ େବେଥଲ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ପୂେବର୍
େସହ ିନଗରର ନାମ ଲୂସ୍ ଥିଲା। 24 ତହିଁେର େସହ ିନରିୀକ୍ଷକମାେନ େସ
ନଗରରୁ ଜଣକୁ ବାହାେର ଆସବିାର େଦଖି କହେିଲ, ବନିୟ କରୁଅଛୁ,
େସହ ିନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖାଅ; ତାହା କେଲ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା। 25 ତହୁଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ
ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପଥ େଦଖାେନ୍ତ, େସମାେନ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର େସହି
ନଗରକୁ ଆଘାତ କେଲ, ମାତ୍ର େସହ ିେଲାକକୁ ଓ ତାହାର ସବୁ ବଂଶକୁ
ଛାଡ଼େିଦେଲ। 26 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େଲାକ ହତି୍ତୀୟମାନଙ୍କ େଦଶକୁ ଯାଇ
ଏକ ନଗର ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁର ନାମ ଲୂସ୍ ରଖିଲା; ତହିଁର େସହ ିନାମ
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଛ।ି

ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବଜିୟର ବଫିଳତା

27 ଆଉ ମନଃଶି, େବଥ୍-ଶାନ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, ତାନକ ଓ ତହିଁର
ଉପନଗର ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ, େଦାର ଓ ତହିଁର ଉପନଗର-ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ,
ଯିବି୍ଲ ୟିମ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର-ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ, ମଗିେଦ୍ଦା ଓ ତହିଁର
ଉପନଗର-ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦଲା ନାହିଁ, େତଣୁ କିଣାନୀୟମାେନ େସହି
େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କେଲ। 28 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ହୁଅେନ୍ତ, େସହ ିକିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ େବଠି କମର୍େର ରଖିେଲ, ମାତ୍ର
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ ନାହିଁ। 29 ଆଉ ଇଫ୍ର ୟିମ େଗଷର
ନବିାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ ନାହିଁ; ତହିଁେର କିଣାନୀୟମାେନ
େଗଷରେର ବାସ କେଲ। 30 ସବୂଲୂନ କିେଟ୍ରାଣ ଓ ନହେଲାଲ୍
ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦଲା ନାହିଁ; ତହିଁେର କିଣାନୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି େବଠି କମର୍ କେଲ। 31 ଆେଶର ଅେକ୍କା-
ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ କିଅବା ସୀେଦାନ କି ଅହଲବ୍ ଓ ଅକଷୀବ୍ କି ହଲିବା କି
ଅଫିକ୍ କି ରେହାବନ ିବାସୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦଲା ନାହିଁ। 32 ମାତ୍ର
ଆେଶରୀୟମାେନ େସହ ିେଦଶ ନବିାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିନ େଦବାରୁ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ। 33 ନପ୍ତାଲ ିେବଥ୍-େଶମଶ କି େବଥ୍ନାତ
ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦଲା ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ େସହ ିେଦଶ ନବିାସୀ
କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କଲା, ତଥାପି େବଥ୍-େଶମଶ ଓ େବଥ୍-
ଆନାତ୍ ନବିାସୀମାେନ େସମାନଙ୍କର େବଠି କମର୍ କେଲ। 34 ଆଉ
ଇେମାରୀୟମାେନ ଦାନ୍-ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ରହବିାକୁ ବାଧ୍ୟ
କେଲ; ଆଉ ତଳିଭୂମିକି େସମାନଙୁ୍କ ଆସବିାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। 35 ମାତ୍ର
ଇେମାରୀୟମାେନ େହରସ ପବର୍ତେର ଅୟାେଲାନେର ଓ ଶାଲବୀେମ୍ର
ବାସ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କେଲ; ତଥାପି େଯାେଷଫ-ବଂଶର ହସ୍ତ ପ୍ରବଳ
ହୁଅେନ୍ତ, େସମାେନ େବଠି କମର୍ କେଲ। 36 ପୁଣ ିଅକ୍ରବ୍ବୀମ-ଘାଟୀ
େଶୖଳଠାରୁ ଆଗକୁ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ସୀମା ଥିଲା।
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େବାଖୀମଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଗିଲ୍ଗଲରୁ େବାଖୀମକୁ ଆସେିଲ,
ଆଉ େସ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସରରୁ ଆଣଲୁି ଓ
େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ

ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିଲୁ, େସଠାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଣଅିଛୁ; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ
କହଲୁି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଲଙ୍ଘନ କରିବା ନାହିଁ। 2 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଦଶ-ନବିାସୀମାନଙ୍କ
ସହତି େକୗଣସ ିନୟିମ ସି୍ଥର କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିସକଳ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ରବ ଶୁଣି
ନାହଁ, କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକମର୍ କରିଅଛ ? 3 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
କହଲୁି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବା ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର କଣ୍ଟକ ଓ େସମାନଙ୍କ େଦବତାମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଫାନ୍ଦ େହେବ। 4 େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, େସେତେବେଳ
େଲାକମାେନ ରବ ଉଠାଇ େରାଦନ କେଲ। 5 ଏ ନମିେନ୍ତ େସମାେନ େସହି
ସ୍ଥାନର ନାମ େବାଖୀମ ରଖିେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କେଲ।

ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

6 ଯିେହାଶୂୟ ଆପଣା ନକିଟରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କଲା ଉତ୍ତାେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଅଧିକାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା
ଆପଣା େଦଶକୁ ଗେଲ। 7 ଯିେହାଶୂୟଙ୍କର ଜୀବନଯାଏ ଓ େଯଉଁ
ପ୍ରାଚୀନମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ସମସ୍ତ ମହତ କମର୍
େଦଖିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ଉତ୍ତାେର ଜୀବତି
ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାଏ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କେଲ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଏକ ଶହ ଦଶ ବଷର୍
ବୟସ୍କ େହାଇ ମେଲ। 9 ତହୁଁ େଲାକମାେନ ଗାଶ୍-ପବର୍ତର ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍େର
ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶସ୍ଥ ତମି୍ନତ୍-େହରସେର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସୀମା
ମଧ୍ୟେର ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ। 10 ପୁଣ ିେସହ ିପିଢ଼ରି ସମସ୍ତ େଲାେକ ମଧ୍ୟ
ଆପଣା ପିତୃଗଣ ନକିଟେର ସଂଗହୃୀତ େହେଲ; େସମାନଙ୍କ ପେର େଯଉଁ
ପିଢ଼ରି େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ, କି ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତକମର୍ େଦଖି ନ ଥିେଲ, ଏପରି େଲାେକ େସମାନଙ୍କ
ଉତ୍ତାେର ଉଠିେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶି୍ୱସ୍ତତା

11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା
ମନ୍ଦ, ତାହା କେଲ ଓ ବାଲ୍ େଦବତାଗଣର େସବା କେଲ। 12 ପୁଣ ିେଯ
େସମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିେଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣାମାନଙ୍କ େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ
େଦବତାଗଣର, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଲାକମାନଙ୍କ
େଦବତାଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ; ଏରୂେପ
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କେଲ। 13 ଆହୁରି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାଲ୍ େଦବ ଓ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ େଦବୀଗଣର େସବା କେଲ।
14 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଲୁଟକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍େଲ, େତଣୁ େସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଲୁଟେିଲ; ଆହୁରି େସ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ବକି୍ରୟ କେଲ, ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆଉ ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। 15 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି
କହଥିିେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯପରି ଶପଥ କରିଥିେଲ,
ତଦନୁସାେର େସମାେନ େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ, େସଆେଡ଼ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ େସମାନଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧ େହଲା; ଏହପିରି େସମାେନ ଭାରୀ
େକ୍ଳଶେର ପଡ଼େିଲ।

ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣ

16 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଗଣଙୁ୍କ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଲୁଟକାରୀମାନଙ୍କ
ହସ୍ତରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ। 17 ତଥାପି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର
ଅନୁଗମନ କରି ବ୍ୟଭଚିାର କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ;
େସମାନଙ୍କର ପିତୃେଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି େଯଉଁ
ପଥେର ଗମନ କେଲ, େସମାେନ ତଦନୁସାେର ନ କରି େସହ ିପଥରୁ ଶୀଘ୍ର
ବମିୁଖ େହେଲ। 18 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
େକୗଣସ ିବଚିାରକତ୍ତର୍ାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କେଲ, େସେତେବେଳ େସହି
ବଚିାରକତ୍ତର୍ାର ଜୀବନଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଥାଇ
େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ; କାରଣ ଉପଦ୍ରବ ଓ
ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶୁ େସମାେନ େଯଉଁ କାତେରାକି୍ତ କେଲ, ତହିଁ
େହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସଦୟ େହେଲ। 19 ମାତ୍ର େସହ ିବଚିାରକତ୍ତର୍ାର ମୃତୁୁ୍ୟ
ହୁଅେନ୍ତ, େସମାେନ ପୁନବର୍ାର େଫରି େସମାନଙ୍କ ପିତୃେଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚରଣ କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା କରି ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି େସମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ; େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା କି୍ରୟାରୁ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା-ମାଗର୍ରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହେଲ ନାହିଁ।
20 ଏେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତକୂିଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା;
ପୁଣ ିେସ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ
ନୟିମ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ତାହା ଏମାେନ ଲଘଂନ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ରବ
ଶୁଣୁ ନାହାନି୍ତ। 21 ଏେହତୁ ଯିେହାଶୂୟ ମରଣ କାଳେର େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଲା, ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ
ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଉ ତଡ଼େିଦବା ନାହିଁ; 22 େଯପରି ଏମାନଙ୍କ ପିତୃେଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଗର୍ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ, େସପରି ଏମାେନ ତହିଁେର ଗମନ କରି
ତାହା ରକ୍ଷା କରିେବ କି ନାହିଁ, ଏ ବଷିୟେର େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। 23 ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହି
େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ତଡ଼ ିନ େଦଇ ଅବା ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ହସ୍ତେର
େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ ନ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ କିଣାନ-େଦଶୀୟ ଯୁଦ୍ଧସକଳ
ଜାଣ ିନ ଥିେଲ, େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ
2 ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପୁରୁଷ-ପରମ୍ପରାକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବା

ନମିେନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁମାେନ ଆେଗ ଯୁଦ୍ଧ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ
ତାହା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ
ରଖିେଲ, ଯଥା, 3 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଅଧିପତ,ି ପୁଣ ିବାଲ୍-ହେମର୍ାନ୍
ପବର୍ତଠାରୁ ହମାତେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପଥ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲବିାେନାନ ପବର୍ତ-
ନବିାସୀ ସମସ୍ତ କିଣାନୀୟ ଓ ସୀେଦାନୀୟ ଓ ହବି୍ବୀୟ େଲାକ।
4 ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍,
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପିତୃେଲାକଙୁ୍କ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯ େଯ ଆଜ୍ଞା
ଆେଦଶ କରିଥିେଲ, ତାହାସବୁ େସମାେନ ଶୁଣେିବ କି ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣବିା
ନମିେନ୍ତ, ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖାଗେଲ। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ହତି୍ତୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ ଓ
କିଣାନୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ। 6 ପୁଣ ିେସମାେନ
େସମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ରୂେପ ଗ୍ରହଣ କେଲ ଓ
ଆପଣା ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣଙୁ୍କ ବବିାହ କରିବା
ନମିେନ୍ତ େଦେଲ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ େଦବତାମାନଙ୍କର େସବା କେଲ।

ଅତ୍ନୀେୟଲ

7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ,
ତାହା କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାେସାରି ବାଲ୍
େଦବଗଣର ଓ ଆେଶରା େଦବୀଗଣର େସବା କେଲ। 8 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ
ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଅରାମନହରୟିମ୍ର
ରାଜା କୂଶନ୍-ରିଶୀୟାଥୟିମ୍ର ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କେଲ; ତହୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆଠ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିକୂଶନ୍-ରିଶୀୟାଥୟିମ୍ର
େସବା କେଲ। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପାଇଁ
କାେଲବଙ୍କର କନଷି୍ଠ ଭ୍ର ାତା କନସର ପୁତ୍ର ଅତ୍ନୀେୟଲଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା ରୂେପ
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ଉତ୍ଥାପନ କେଲ ଓ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ। 10 ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାେର ଅଧିଷି୍ଠତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର
କେଲ ଓ େସ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ବାହାରିେଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହି
ଅରାମୀୟ ରାଜା କୂଶନ୍-ରିଶୀୟାଥୟିମ୍କୁ ତାହା ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ;
ପୁଣ ିକୂଶନ୍-ରିଶୀୟାଥୟିମ୍ ଉପେର ତାହାର ହସ୍ତ ପ୍ରବଳ େହଲା।
11 ତହିଁେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶ ବଶି୍ରାମ ପାଇଲା। ଏ ଉତ୍ତାେର
କନସର ପୁତ୍ର ଅତ୍ନୀେୟଲ ମଲା।

ଏହୂଦ

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ,
ତାହା ପୁନବର୍ାର କେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ, ତାହା
େସମାେନ କରିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର େମାୟାବର ରାଜା
ଇେଗ୍ଲାନକୁ ସବଳ କେଲ। 13 ତହୁଁ େସ ଅେମ୍ମାନ ଓ ଅମାେଲକ-
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆପଣା ନକିଟେର ଏକତ୍ର କଲା ଓ େସ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଆଘାତ କରି ଖଜୁ୍ଜର୍ରପୁର ଅଧିକାର କଲା। 14 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ଅଠର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାୟାବୀୟ ରାଜା ଇେଗ୍ଲାନର େସବା
କେଲ। 15 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ
କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା ରୂେପ ବନି୍ୟାମୀନ୍
ବଂଶୀୟ େଗରାର ପୁତ୍ର ଏହୂଦକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେଲ, େସ ବଁାହାତଆି ଥିେଲ।
ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା ଦ୍ୱ ାରା େମାୟାବୀୟ ରାଜା ଇେଗ୍ଲାନ
ନକିଟକୁ େଭଟ ିପଠାଇେଲ। 16 ତହିଁେର ଏହୂଦ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଏକ
ହସ୍ତ ଦୀଘର୍ ଦି୍ୱ ଧାର ଖଡ୍ଗ  ନମିର୍ାଣ କରାଇ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ଜଙ୍ଘେର ବସ୍ତ୍ର
ଭତିେର ବାନି୍ଧେଲ। 17 ତହୁଁ େସ େମାୟାବୀୟ ରାଜା ଇେଗ୍ଲାନ ନକିଟକୁ
େସହ ିେଭଟ ିେନେଲ; େସହ ିଇେଗ୍ଲାନ ଏକ େମାଟା େଲାକ ଥିଲା। 18 ଆଉ
େସ େଭଟ ିେଦଇ ସାରିଲା ଉତ୍ତାେର େଭଟ ିଦ୍ର ବ୍ୟବାହକ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ପଠାଇେଦେଲ। 19 ମାତ୍ର େସ ଆେପ ଗିଲ୍ଗଲସ୍ଥ ପଥରଖଣଠିାରୁ ବାହୁଡ଼ି
ଆସ ିକହେିଲ, େହ ରାଜନ୍, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗପୁ୍ତ ଖବର
ଆଣଛି।ି” େତେବ ରାଜା କହଲିା, ତୁନ ିେହାଇ ଥାଅ। ତହୁଁ ତାହା ନକିଟେର
ଠିଆ େହବାର ସମସ୍ତ େଲାକ ତାହା ଛାମୁରୁ ବାହାରି ଗେଲ। 20 ଏଥିେର
ଏହୂଦ ତାହା ନକିଟକୁ ଗେଲ; େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ
ଉପର ମହଲାେର ଏକାକୀ ବସଥିିଲା। ତହିଁେର ଏହୂଦ କହେିଲ, ଆପଣଙ୍କ
ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଏକ କଥା ଅଛ;ି ତହୁଁ େସ ଆପଣା
ସଂିହାସନରୁ ଉଠିଲା। 21 େତେବ ଏହୂଦ ଆପଣା ବାମ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ
ଦକି୍ଷଣ ଜଙ୍ଘରୁ ଖଡ୍ଗ  େନଇ ତାହାର େପଟ ଭୁସେିଲ; 22 ତହିଁେର ଖଡ୍ଗ
ସହତି ମୁଠା ମଧ୍ୟ ପଶିଗଲା, ଆଉ ଖଡ୍ଗ  ଚବିର୍େର ଲାଖି ରହବିାରୁ େସ ତାହା
େପଟରୁ ବାହାର କେଲ ନାହିଁ ଓ ଖଡ୍ଗ  ପଛଭାଗେର ବାହାରିଲା। 23 ଏ
ଉତ୍ତାେର ଏହୂଦ ତାହାକୁ ରୁଦ୍ଧକରଣାେଥର୍ େସହ ିଉପର ମହଲାର କବାଟ
ବନ୍ଦ କରି ଅଗର୍ଳ ଲଗାଇ ପାବଚ୍ଛ ପଥ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗେଲ। 24 େସ
ବାହାରିଗଲା ଉତ୍ତାେର ରାଜାର ଦାସମାେନ ଆସେିଲ ଓ େସମାେନ େଦଖିେଲ
େଯ, େଦଖ, େସହ ିଉପର ମହଲାର କବାଟ ଅଗର୍ଳ-ବଦ୍ଧ େହାଇଅଛ;ି
ଏଥିେର େସମାେନ କହେିଲ, େସ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଭତିର
େକାଠରିେର ଆପଣା ପାଦ ଢ଼ାଙୁ୍କ ଅଛନି୍ତ। 25 ତହୁଁ େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କେଲ; ମାତ୍ର େଦଖ, େସ ଉପର ମହଲାର କବାଟ
ଫିଟାଇଲା ନାହିଁ; ଏେହତୁ େସମାେନ କଞ୍ଚକିାଠି େନଇ କବାଟ ଫିଟାଇେଲ;
ତହିଁେର େଦଖ, େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମରି ଭୂମିେର ପଡ଼ଅିଛ।ି 26 ମାତ୍ର
େସମାେନ ବଳିମ୍ୱ କରି ରହବିା େବେଳ ଏହୂଦ ପଳାଇ େସହ ିପଥର ଖଣି
ପାର େହାଇ ସୟିୀରାକୁ ଚାଲଗିେଲ। 27 ପୁଣ ିେସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ପହୁଞ୍ଚି
ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ତୂରୀ ବଜାଇେଲ, ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କ ସହତି ପବର୍ତମୟ େଦଶରୁ ଆସେନ୍ତ, େସ େସମାନଙ୍କର
ଅଗ୍ରଗାମୀ େହାଇ ଚାଲେିଲ। 28 ପୁଣ ିେସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େମା’
ପେଛ ପେଛ ଆସ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  େମାୟାବୀୟମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ। ତହୁଁ େସମାେନ ତାଙ୍କ ପେଛ
ପେଛ ଚାଲ ିେମାୟାବୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯଦ୍ଦର୍ନ ଘାଟମାନ ହସ୍ତଗତ କରି
େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ପାର େହବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। 29 େସେତେବେଳ
େସମାେନ େମାୟାବର ଊଣାଧିକ ଦଶ ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କେଲ,
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ବୃହତକାୟ ଓ ବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ଥିଲା; େକହ ିପଳାଇ

ପାରିଲା ନାହିଁ। 30 ଏହରୂିେପ େମାୟାବ େସହ ିଦନି ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତାଧୀନେର
ବଶୀଭୂତ େହଲା। ତହୁଁ େଦଶ ଅଶୀ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଶି୍ରାମ ପାଇଲା।

ଶମ୍ଗର

31 ଆଉ ଏହୂଦଙ୍କ ପେର ଅନାତର ପୁତ୍ର ଶମ୍ଗର (ବଚିାରକତ୍ତର୍ା)
େହେଲ, େସ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଛଅ ଶହ େଲାକଙୁ୍କ େଗାକଣ୍ଟକ ପାଞ୍ଚଣ ଦ୍ୱ ାରା
ବଧ କେଲ; େସ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା ଥିେଲ।

ଦେବାରା ଓ ବାରକ୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏହୂଦଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ ପେର, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ, ତାହା ପୁନବର୍ାର କେଲ।
2 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ହାେସାରେର ରାଜତ୍ୱକାରୀ କିଣାନୀୟ ରାଜା

ଯାବୀନ୍ର ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କେଲ; ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ
ହେରାେଶାତ୍-ନବିାସୀ ସୀଷରା ତାହାର େସନାପତ ିଥିଲା। 3 ଏଥିେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ; କାରଣ ତାହାର
ନଅ ଶହ େଲୗହ ରଥ ଥିଲା; ପୁଣ ିେସ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିେଶାଷଣ ଓ କେଠାର ଅତ୍ୟାଚାର କଲା। 4 େସସମୟେର
ଲପ୍ପିେଦାତର ଭାଯର୍୍ୟା ଦେବାରା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କେଲ।
5 େସ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶସି୍ଥତ ରାମା ଓ େବେଥଲ୍ ମଧ୍ୟେର ଥିବା
ଦେବାରା ନାମକ ଖଜୁ୍ଜର୍ରବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ବାସ କେଲ; ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ବଚିାରାେଥର୍ ତାହା ନକିଟକୁ ଗେଲ। 6 ଆଉ େସ େଲାକ
ପଠାଇ େକଦଶ-ନପ୍ତାଲରୁି ଅବୀେନାୟମର ପୁତ୍ର ବାରକ୍କୁ ଡକାଇ କହେିଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କି ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହ ିନାହାନି୍ତ , େଯ
ତାେବାର ପବର୍ତକୁ ଯାଅ, ପୁଣ ିଆପଣା ସେଙ୍ଗ ନପ୍ତାଲ-ିସନ୍ତାନ ଓ ସବୂଲୂନ-
ସନ୍ତାନଗଣର ଦଶ ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ କଢ଼ାଇ ନଅି ? 7 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
ଯାବୀନ୍ର େସନାପତ ିସୀଷରାକୁ ଓ ତାହାର ରଥ ଓ ଜନତାକୁ କୀେଶାନ୍
ନଦୀ ନକିଟକୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣବିା ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା। 8 ତହୁଁ ବାରକ୍ ଦେବାରାଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ
େଯେବ େମା’ ସେଙ୍ଗ ଯିବ, େତେବ ମୁଁ ଯିବ;ି ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସେଙ୍ଗ ନ
ଗେଲ, ମୁଁ ଯିବ ିନାହିଁ। 9 େତେବ େସ କହେିଲ, ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
ଯିବ;ି ତଥାପି ଏହ ିଯାତ୍ରାେର ତୁମ୍ଭର ଯଶ େହବ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ସୀଷରାକୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତେର ବକି୍ରୟ କରିେବ। ଏ ଉତ୍ତାେର ଦେବାରା ଉଠି
ବାରକ୍ ସଙ୍ଗେର େକଦଶକୁ ଗେଲ। 10 ପୁଣ ିବାରକ୍, ସବୂଲୂନ ଓ
ନପ୍ତାଲକିି ଏକତ୍ର େକଦଶକୁ ଡକାଇଲା; ଏରୂେପ େସ ଦଶ ହଜାର ପଦାତକି
େସୖନ୍ୟ ଆପଣା ସଙ୍ଗେର େଘନ ିଯାତ୍ରା କଲା ଓ ଦେବାରା ତାହା ସେଙ୍ଗ
ଗେଲ। 11 େସସମୟେର େକନୀୟ େହବର େକନୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ, ଅଥର୍ାତ୍,
େମାଶାଙ୍କ ପତ୍ନୀ-ଭ୍ର ାତା େହାବବ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ େହାଇ େକଦଶ
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ସାନନ୍ନ ୀମେର ଥିବା ଅେଲାନ୍ ବୃକ୍ଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ
କରିଥିଲା। 12 େଲାକମାେନ ସୀଷରାକୁ କହେିଲ େଯ, ବାରକ୍
(ଅବୀେନାୟମର ପୁତ୍ର) ତାେବାର ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ।ି 13 ତହିଁେର
ସୀଷରା ଆପଣାର ନଅ ଶହ େଲୗହରଥ ଯାକ ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ
ହେରାେଶାତ୍ଠାରୁ କୀେଶାନ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
ଏକତ୍ର କଲା। 14 େସେତେବେଳ ଦେବାରା ବାରକ୍କୁ କହେିଲ, ଉଠ,
କାରଣ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ସୀଷରାକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବାର ଦନି;
ସଦାପ୍ରଭୁ କି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରଗାମୀ େହାଇ ଯାଇ ନାହାନି୍ତ ? ତହିଁେର ବାରକ୍ ଓ
ତାହା ପେଛ ଦଶ ହଜାର େଲାକ ତାେବାର ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗେଲ।
15 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାରକ୍ ସମ୍ମୁଖେର ସୀଷରାକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ରଥ ଓ
ତାହାର େସୖନ୍ୟସମୂହକୁ ଖଡ୍ଗ  ଧାରେର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କେଲ; ଏଥିେର ସୀଷରା
ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଦଗତେିର ପଳାଇଲା। 16 ମାତ୍ର ବାରକ୍ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ହେରାେଶାତ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରଥ ଓ େସୖନ୍ୟ ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇଲା; ତହିଁେର ସୀଷରାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଖଡ୍ଗ  ଧାରେର ପତତି
େହେଲ; ଜେଣ େହଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା ନାହିଁ। 17 ତଥାପି ସୀଷରା
ପାଦଗତେିର ପଳାଇ େସହ ିେକନୀୟ େହବରର ଭାଯର୍୍ୟା ଯାେୟଲର ତମ୍ୱୁ
ଆଡ଼କୁ ଗଲା; କାରଣ େସସମୟେର ହାେସାରର ରାଜା ଯାବୀନ୍ ଓ
େକନୀୟ େହବର-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଶାନି୍ତଚୁକି୍ତ ଥିଲା। 18 ଏଥିେର ଯାେୟଲ
ସୀଷରାକୁ େଭଟବିାକୁ ବାହାେର ଯାଇ ତାହାକୁ କହଲିା, େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ,
ଭତିରକୁ ଆସନୁ୍ତ, େମାହର ନକିଟକୁ ଆସନୁ୍ତ, ଭୟ ନ କରନୁ୍ତ; ତହିଁେର େସ
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ତାହା ଆଡ଼କୁ େଫରି ତମ୍ୱୁ ଭତିରକୁ ଯାଆେନ୍ତ, େସ ଏକ କମ୍ୱଳେର ତାହାକୁ
େଘାଡ଼ାଇ ରଖିଲା; 19 େସେତେବେଳ ସୀଷରା ତାହାକୁ କହଲିା, େମାେତ
ଟକିିଏ ଜଳ ପିଆଅନା; ମୁଁ ତୃଷିତ ଅେଟ। ତହିଁେର େସ ଦୁଗ୍ଧକୁମ୍ପା ଫିଟାଇ
ପାନ କରିବାକୁ େଦଇ ତାକୁ େଘାଡ଼ାଇ ରଖିଲା। 20 ଏଉତ୍ତାେର ସୀଷରା
ତାହାକୁ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାରେର ଛଡି଼ା େହାଇଥାଅ, େଯେବ େକହି
ଆସ ିତୁମ୍ଭକୁ ପଚାରି କେହ, ଏଠାେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଅଛ ିକି ? େତେବ
ତୁେମ୍ଭ କହବି, େକହ ିନାହିଁ। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର େହବରର ଭାଯର୍୍ୟା ଯାେୟଲ
ତମ୍ୱୁ-େମଖ ଓ ହାତୁଡ଼ ିହାତେର େନଇ ଧୀେର ଧୀେର ତାହା ପାଖକୁ ଯାଇ
ତାହାର କଣ୍ଣର୍ମୂଳେର େସହ ିେମଖ ମାରେନ୍ତ, ତାହା ଫୁଟ ିଭୂମିକି ଗଲା;
କାରଣ େସ େଘାର ନଦି୍ର ାେର ଥିଲା; େତଣୁ େସ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହାଇ ମଲା।
22 ଆଉ େଦଖ, ବାରକ୍ ସୀଷରାର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉ େଗାଡ଼ାଉ
ଯାେୟଲ ତାହାକୁ େଭଟବିା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କହଲିା, ଆସ, ତୁେମ୍ଭ
ଯାହାକୁ େଖାଜୁଅଛ, ମୁଁ େସହ ିମନୁଷ୍ୟକୁ େଦଖାଇବ।ି ତହିଁେର େସ ତାହା
ନକିଟକୁ ଆସଲିା; ଆଉ େଦଖ, ସୀଷରା ମୃତ େହାଇ ପଡ଼ଅିଛ,ି ଆଉ
ତାହାର କଣ୍ଣର୍ ମୂଳ ଭତିେର ତମ୍ୱୁ େମଖ ରହଅିଛ।ି 23 ଏହରୂିେପ
ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଦନି କିଣାନୀୟ ରାଜା ଯାବୀନ୍ଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ସମ୍ମୁଖେର ନତ କେଲ। 24 ଏ ଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କିଣାନୀୟ
ରାଜା ଯାବୀନ୍ଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିକିଣାନୀୟ ରାଜା ଯାବୀନ୍
ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରବଳ େହଲା।

ଦେବାରା ଓ ବାରକ୍ଙ୍କ ବଜିୟ ଗାଥା

େସହ ିଦନି ଦେବାରା ଓ ଅବୀେନାୟମର ପୁତ୍ର ବାରକ୍ ଗାୟନ
କରି କହେିଲ:

2 “ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ରଗାମୀମାେନ ଅଗ୍ରସର େହେଲ,
େଲାକମାେନ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର!
3 େହ ରାଜାଗଣ, ଶୁଣ; େହ ଭୂପତଗିଣ, କଣ୍ଣର୍ େଡର;
ମୁଁ, ମୁଁ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବ;ି
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସୟୀରରୁ ବାହାରିବା େବେଳ,
ତୁେମ୍ଭ ଇେଦାମ େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଯାତ୍ରା କରିବା େବେଳ ପୃଥିବୀ କମି୍ପଲା,
ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ବନୁି୍ଦପାତ କଲା, ହଁ, େମଘମାଳା ଜଳପାତ କଲା।
5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପବର୍ତମାନ କମ୍ପମାନ୍ େହେଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସୀନୟ ମଧ୍ୟ (କମ୍ପମାନ୍

େହଲା)
6 ଅନାତ-ପୁତ୍ର ଶମ୍ଗର ସମୟେର, ଯାେୟଲ ସମୟେର
ରାଜପଥସକଳ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ଓ ପଥିକମାେନ ବକ୍ର ଉପପଥ େଦଇ ଗମନ

କେଲ।
7 ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଶାସନକତୃ୍ତର୍ଗଣ ଶୂନ୍ୟ ଥିେଲ,
ମୁଁ ଦେବାରା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ,
ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଶୂନ୍ୟ

ଥିେଲ।
8 େସମାେନ ନୂତନ େଦବତାମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ, େତଣୁ

ନଗରଦ୍ୱ ାର ସବୁେର ଯୁଦ୍ଧ େହଲା;
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର, ଚାଳିଶ ସହସ୍ର େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କି େଗାଟଏି ଢ଼ାଲ

ଅବା ବଚ୍ଛର୍ା େଦଖାଗଲା ?
9 େମାହର ହୃଦୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ଆେଡ ଅଛ,ି
େଯଉଁମାେନ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍

କେଲ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
10 େହ େଶ୍ୱତ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ-ଆେରାହୀମାେନ,
େହ ଗାଲଚିାେର ବସବିା େଲାକମାେନ
ଓ ପଥେର ଗମନକାରୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗାନ କର।
11 ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରୁ ଦୂରେର, ଜଳକଢ଼ା ସ୍ଥଳମାନେର,
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧମର୍କି୍ରୟା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ତାହାଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଧମର୍କି୍ରୟା ସଂକୀତ୍ତର୍ନ କରିେବ।
େସ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକମାେନ ନଗରଦ୍ୱ ାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ।

12 େହ ଦେବାେର, ଜାଗ, ଜାଗ; ଜାଗ, ଜାଗ, ଗୀତ ଗାନ କର;
େହ ବାରକ୍, ଉଠ; େହ ଅବୀେନାୟମର ପୁତ୍ର, ଆପଣା ବନ୍ଦୀଗଣକୁ

ବନ୍ଦୀସ୍ଥାନକୁ େନଇଯାଅ।
13 ତହୁଁ ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ େଥାକାଏ ଓ େଲାକମାେନ ଓହ୍ଲାଇ

ଆସେିଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ସପକ୍ଷ େହାଇ େସହ ିବୀରମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓହ୍ଲାଇ

ଆସେିଲ।
14 ଅମାେଲକ (େଦଶ)େର େଯଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳ ଥିଲା, େସମାେନ

ଇଫ୍ର ୟିମରୁ ଆସେିଲ;
ତୁମ୍ଭ ପେଛ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିଲା;
ମାଖୀରଠାରୁ ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ ଓ ସବୂଲୂନଠାରୁ
େସୖନ୍ୟଗଣନାକାରୀ ଦଣ୍ଡଧରମାେନ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ।
15 ପୁଣ ିଇଷାଖରର ଅଧିପତମିାେନ ଦେବାରା ସେଙ୍ଗ ଥିେଲ;
େଯପରି ଇଷାଖର, େସପରି ବାରକ୍ ଥିଲା;
େସମାେନ ତଳଭୂମିେର ତାହାର େଗାେଡ଼ େଗାେଡ଼ ମାଡ଼ଗିେଲ।
ରୁେବନ୍ େସ୍ରାତସମୂହ ନକିଟେର ଗରୁୁତର ମେନାଭାବନା େହଲା।
16 ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମଷଶାଳା ମଧ୍ୟେର ବସଲି,
କି େମଷ ପଲ ନକିଟେର ବଂଶୀନାଦ ଶୁଣବିାକୁ ?
ରୁେବନ୍ର େସ୍ରାତସମୂହ ନକିଟେର ଗରୁୁତର ମେନାଭାବନା େହଲା।
17 ଗିଲୀୟଦ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିେର ବାସ କଲା, ଆଉ ଦାନ୍ କାହିଁକି

ଜାହାଜେର ରହଲିା ?
ଆେଶର ସମୁଦ୍ର ତୀରେର ବସ ିରହଲିା ଓ ଆପଣା ବନ୍ଦର ନକିଟେର ବାସ

କଲା।
18 ସବୂଲୂନ ମରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣପଣକାରୀ େଲାକ େହଲା।
ଆଉ ନପ୍ତାଲ ି(ଯୁଦ୍ଧ) େକ୍ଷତ୍ରର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ଉପେର (ପ୍ରାଣପଣ କଲା)।
19 ରାଜାମାେନ ଆସ ିଯୁଦ୍ଧ କେଲ;
ତହୁଁ କିଣାନର ରାଜାଗଣ ମଗିେଦ୍ଦାର ଜଳତୀରସ୍ଥ ତାନକେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ,
େସମାେନ କିଛ ିରୂପା ଲାଭ କେଲ ନାହିଁ।
20 ତାରାଗଣ ଆକାଶରୁ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ସୀଷରା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ।
21 କିେଶାନ୍-ନଦୀ, େସ ପୁରାତନ ନଦୀ, େସହ ିକୀେଶାନ୍-ନଦୀ
ସୀଷରାକୁ ଓ ତାହାର ରଥ ଓ ଜନତାକୁ ଭସାଇ େନଲା।
େହ େମାହର ପ୍ରାଣ, ତୁେମ୍ଭ ବଳେର ଅଗ୍ରସର ହୁଅ।
22 େସେତେବେଳ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଖୁରା ଭୂମି ମନି୍ଥ ପକାଇଲା,
େଯେହତୁ େସମାେନ କୁଦା ମାରିେଲ, େସମାନଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠମାେନ କୁଦା

ମାରିେଲ।
23 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମେରାସକୁ ଶାପ ଦଅି,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଦାରୁଣ ଶାପ ଦଅି;
କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ,
ବୀରମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆସେିଲ ନାହିଁ।
24 ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକନୀୟ େହବରର ଭାଯର୍୍ୟା ଯାେୟଲ ଧନ୍ୟ

େହବ,
ତମ୍ୱୁନବିାସୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସ ଧନ୍ୟ େହବ।
25 ସୀଷରା ଜଳ ମାଗେନ୍ତ, େସ ତାହାକୁ ଦୁଗ୍ଧ େଦଲା;
େସ ରାେଜାପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରେର ଦଧି ଆଣ ିତାହାକୁ େଦଲା।
26 େସ ତମ୍ୱୁ େମଖ ଧରିବାକୁ ଆପଣା ହସ୍ତ
ଓ କାରିଗରର ପିଟଣା ଧରିବାକୁ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା;
େସ ସୀଷରାକୁ ପିଟଲିା, େସ ତାହାର ମସ୍ତକ ବନିି୍ଧ ପକାଇଲା,
ହଁ, େସ ତାହାର କଣ୍ଣର୍ମୂଳ େଫାଡ଼ ିେଭଦ କଲା।
27 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ତେଳ େସ ନଇଁଲା, େସ ପଡ଼ଲିା, େସ େଶାଇଲା;
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ତେଳ େସ ନଇଁଲା, େସ ପଡ଼ଲିା;
େଯଉଁଠାେର େସ ନଇଁଲା, େସହଠିାେର େସ ହତ େହାଇ ପଡ଼ଲିା।
28 ସୀଷରାର ମାତା ଝରକା େଦଇ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଡାକି କହଲିା,
େସ ଜାଲ ିପରଦା େଦଇ ଡାକି କହଲିା,
ତାହାର ରଥ ଆସବିାକୁ କାହିଁକି ଏେତ ବଳିମ୍ୱ କରୁଛ ି?
ତାହାର ରଥଚକ୍ର କାହିଁକି ପେଛ ପଡଢ଼ୁଅଛ ି?
29 ତାହାର ଜ୍ଞାନବତୀ ସହଚରୀମାେନ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
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ହଁ, େସ ମଧ୍ୟ ଆେପ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
30 ‘େସମାେନ କି ଲୁଟ ପାଇ ନାହାନି୍ତ , େସମାେନ କି ବଭିାଗ କରି

ନାହାନି୍ତ ?
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଏକ କାମିନୀ, କିମ୍ୱା ଦୁଇ କାମିନୀ;
ସୀଷରା ପାଇଁ ନାନା ବଣ୍ଣର୍ର ଲୁଟ, ନାନା ବଣ୍ଣର୍ର ସୂଚକିମର୍ନମିିର୍ତ ଚତିି୍ରତ

ବସ୍ତ୍ରର ଲୁଟ,
ଲୁଟତିମାନଙ୍କ ଗଳାରୁ ଦୁଇ ପାଖେର ସୂଚକିମର୍ନମିିର୍ତ ନାନା ରଙ୍ଗର ଚତିି୍ରତ

ବସ୍ତ୍ର।’
31 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ  ଏହରୂିେପ ବନିଷ୍ଟ େହଉନୁ୍ତ,

ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ େପ୍ରମକାରୀମାେନ ସ୍ୱପରାକ୍ରମେର ଗତକିାରୀ ସୂଯର୍୍ୟ ତୁଲ୍ୟ
େହଉନୁ୍ତ।”
ଏଥିଉତ୍ତାେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶ ବଶି୍ରାମ ପାଇଲା।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିମିଦୀୟନର ତାଡ଼ନା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ, ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା କେଲ; ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ସାତ ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ। 2 େତଣୁ

ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରବଳ େହଲା; ପୁଣି
ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପବର୍ତସ୍ଥ େଗାହରିୀ ଓ
ଗମୁ୍ଫା ଓ ଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ବସା କେଲ। 3 ତହୁଁ ଏହପିରି େହଲା
େଯ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ବୀଜ ବୁଣେିଲ ମିଦୀୟନୀୟ ଓ ଅମାେଲକୀୟ ଓ
ପୂବର୍େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚଢ଼ ିଆସନି୍ତ; େସମାେନ
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚଢ଼ ିଆସି 4 େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛାଉଣ ିକରି
ଘସା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭୂମିଜାତ ଶସ୍ୟାଦ ିବନିାଶ କରନି୍ତ , ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚବିାର େକୗଣସ ିଉପାୟ, କି େମଷ, କି େଗାରୁ, କି ଗଧ, କିଛି
ରଖନି୍ତ ନାହିଁ। 5 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁ ଓ ତମ୍ୱୁ େଘନି
ଚଢ଼ ିଆସନି୍ତ , େସମାେନ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହାଇ ଆସନି୍ତ ,
େସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କ ଓଟ ଉଭୟ ଅସଂଖ୍ୟ; ଆଉ େସମାେନ େଦଶକୁ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାକୁ ଆସନି୍ତ। 6 ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଦୀୟନ ସମ୍ମୁଖେର ଅତି
କ୍ଷୀଣ େହେଲ; ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ
କେଲ। 7 ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିଦୀୟନ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରେନ୍ତ, 8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟକୁ
ଏକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େପ୍ରରଣ କେଲ; ତହୁଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମିସରରୁ ଆଣଲୁି ଓ ଦାସଗହୃରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣଲୁି; 9 ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଉପଦ୍ରବ କେଲ, େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦଲୁ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ େଦଶ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଲୁ; 10 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲୁି, ଆେମ୍ଭ ହିଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର; ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର ବାସ କରୁଅଛ, େସମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣକୁ
ଭୟ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ରବ ଶୁଣ ିନାହଁ।

ଗିଦେିୟାନ୍ଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆସ ିଅବୀେୟଷ୍ରୀୟ େଯାୟାଶ୍ର
ଅଧିକାରସ୍ଥ ଅଫ୍ର ାେର ଅେଲାନ୍ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେର ବସେିଲ; େସହ ିସମୟେର
ତାହାର ପୁତ୍ର ଗିଦେିୟାନ୍ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଗହମ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ-କୁଣ୍ଡ ଭତିେର ତାହା ମଳୁଥିେଲ। 12 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ
ତାହାକୁ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ, େହ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଅଛନି୍ତ। 13 ଏଥିେର ଗିଦେିୟାନ୍ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ
େମାହର ପ୍ରଭୁ, େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଥାଆନି୍ତ , େତେବ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏ ସବୁ ଘଟଅିଛ ିକାହିଁକି ? ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କି ମିସରରୁ ଆଣ ିନାହାନି୍ତ , ଏହା କହ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେର ତାହାଙ୍କର େଯସବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାର କୀତ୍ତର୍ନ
କରିଥିେଲ, େସସବୁ କାହିଁ ? ମାତ୍ର ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିଦୀୟନର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରି ଅଛନି୍ତ।
14 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଅନାଇ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଏହି

ବଳେର ଯାଇ ମିଦୀୟନ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କର; ଆେମ୍ଭ କି
ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇ ନାହୁଁ ? 15 ତହୁଁ େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ
କାହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ି? େଦଖ, ମନଃଶି (ବଂଶ) ମଧ୍ୟେର
େମାହର ପରିବାର ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୀଣ, ପୁଣ ିେମା’ ପିତୃଗହୃ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ସବୁଠୁଁ
କନଷି୍ଠ। 16 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
େହବା, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙୁ୍କ ଏପରି ସଂହାର କରିବ େଯପରି
ଏକଜଣକୁ ସଂହାର କରୁଅଛ। 17 ତହୁଁ େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯେବ ମୁଁ
ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଏେବ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲ,ି େତେବ ଆପଣ େଯ େମାହର
ସଙ୍ଗେର କଥା କହୁଅଛନି୍ତ , ତହିଁର ଏକ ଚହି୍ନ େମାେତ େଦଖାଉନୁ୍ତ।
18 ବନିୟ କରୁଛ,ି ମୁଁ ଆପଣା େଭଟ ିେଘନ ିଆସ ିଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
େଥାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ। ତହିଁେର େସ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭ େଫରି ଆସବିା ଯାଏ ଆେମ୍ଭ ରହବିା। 19 ତହୁଁ ଗିଦେିୟାନ୍ ଭତିରକୁ
ଯାଇ ଏକ େଛଳିଛୁଆ ଓ ଏକ ଐଫା ମଇଦାର ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ; ମାଂସ େଗାଟଏି ଡାଲାେର ଓ େଝାଳ େଗାଟଏି କହ୍ରାଇେର ରଖି
ବାହାେର ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣ ିଅେଲାନ୍ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ େଥାଇେଲ।
20 ତହୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହ ିମାଂସ ଓ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ
ପିଠାସବୁ େନଇ ଏହ ିେଶୖଳ ଉପେର ରଖ ଓ ତହିଁ ଉପେର େଝାଳ ଢ଼ାଳ;
ତହୁଁ େସ େସପରି କେଲ। 21 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ
ଯଷି୍ଟର ଅଗ୍ର ବଢ଼ାଇ େସହ ିମାଂସ ଓ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ପିଠା ସ୍ପଶର୍ କେଲ; ଏଥିେର
େସହ ିେଶୖଳରୁ ଅଗି୍ନ ବାହାରି େସହ ିମାଂସ ଓ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ପିଠା ଦଗ୍ଧ କଲା;
ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାର ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ। 22 ତହିଁେର
େସ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ, ଏହା ଗିଦେିୟାନ୍ ବୁଝେିଲ; ପୁଣ ିଗିଦେିୟାନ୍
କହେିଲ, ହାୟ ହାୟ ! େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ େହାଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙୁ୍କ େଦଖିଲ।ି 23 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର
ଶାନି୍ତ େହଉ; ଭୟ ନ କର; ତୁେମ୍ଭ ମରିବ ନାହିଁ। 24 ତହୁଁ ଗିଦେିୟାନ୍
େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ, ତହିଁର
ନାମ ଯିେହାବା ଶାେଲାମ୍ ରଖିେଲ; ତାହା ଅବୀେୟଷ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଅଫ୍ର ାେର
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଛ।ି 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିରାତି୍ରେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତାର େଗାବତ୍ସକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ସାତ ବଷର୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟ
େଗାବତ୍ସକୁ ନଅି, ତୁମ୍ଭ ପିତାର ଥିବା ବାେଲ୍ଦବତାର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଭାଙି୍ଗ
ପକାଅ ଓ ତନି୍ନ କଟସ୍ଥ ଆେଶରାର ମୂତ୍ତିର୍ କାଟ ିପକାଅ; 26 ପୁଣ ିଏହ ିଗଡ଼
ଉପେର ରୀତ ିଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କର, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଆେଶରାର ମୂତ୍ତିର୍ େଛଦନ
କରିବ, ତହିଁର କାଷ୍ଠ େନଇ େସହ ିଦି୍ୱ ତୀୟ େଗାବତ୍ସକୁ େହାମବଳି ରୂେପ
ଉତ୍ସଗର୍ କର। 27 ତହିଁେର ଗିଦେିୟାନ୍ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଦଶଜଣଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର େନେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି କହଥିିେଲ, େସପରି
କେଲ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପିତୃପରିବାର ଓ ନଗରସ୍ଥ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ
କରିବାରୁ େସ ଦନି େବେଳ ତାହା କରି ନ ପାରି ରାତି୍ର େବେଳ ତାହା
କେଲ। 28 ତହୁଁ ନଗରସ୍ଥ େଲାକମାେନ ପ୍ରଭାତେର ଉଠେନ୍ତ, େଦଖ,
ବାଲ୍ର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଭଙ୍ଗା ଓ ତନି୍ନ କଟସ୍ଥ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ କଟା; ପୁଣ ିନମିିର୍ତ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େସହ ିଦି୍ୱ ତୀୟ େଗାବତ୍ସର ଉତ୍ସଗର୍ େହାଇଅଛ।ି 29 ତହୁଁ
େସମାେନ ପରସ୍ପର କହେିଲ, ଏ କଥା କିଏ କରିଅଛ;ି ପୁଣ ିେସମାେନ
ପଚାରି ବୁଝ ିକହେିଲ, େଯାୟାଶ୍ର ପୁତ୍ର ଗିଦେିୟାନ୍ ଏକଥା କରିଅଛ।ି
30 େତେବ ନଗରସ୍ଥ େଲାକମାେନ େଯାୟାଶ୍କୁ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ
ବାହାର କରି ଆଣ, େସ ହତ େହବ; କାରଣ େସ ବାଲ୍ର ଯଜ୍ଞେବଦି
ଭାଙି୍ଗଅଛ ିଓ ତନି୍ନ କଟସ୍ଥ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ କାଟ ିପକାଇଅଛ।ି 31 ତହିଁେର
େଯାୟାଶ୍ ଆପଣା ପ୍ରତକୂିଳେର ଠିଆ େହବା ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ
କି ବାଲ୍ ପକ୍ଷେର ବବିାଦ କରିବ ? ଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିବ ? େଯ ତାହାର ପକ୍ଷେର ବବିାଦ କରିବ, ଏହ ିସକାଳ ଥାଉ ଥାଉ
ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହଉ; େଯେବ େସ େଦବତା, େତେବ େସ ଆପଣା
ପକ୍ଷେର ଆେପ ବବିାଦ କରୁ, କାରଣ େକହ ିତାହାର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଭାଙି୍ଗଅଛ।ି
32 ଏେହତୁ େସ ବାଲ୍ର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଭାଙି୍ଗବାରୁ େସ ତାହା ପ୍ରତକୂିଳେର
ବବିାଦ କରୁ, ଏହା କହ ିତାହାର ପିତା େସହ ିଦନି ଗିଦେିୟାନ୍ଙ୍କ ନାମ
ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ (ବାଲ୍ ବବିାଦ କରୁ) ରଖିଲା। 33 େସ ସମୟେର ସମସ୍ତ
ମିଦୀୟନୀୟ ଓ ଅମାେଲକୀୟ ଓ ପୂବର୍େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ ପାର େହାଇ ଯିଷି୍ରେୟଲର
ତଳଭୂମିେର ଛାଉଣ ିକେଲ। 34 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଗିଦେିୟାନ୍ଙ୍କ
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ଉପେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରେନ୍ତ, େସ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ; ତହିଁେର ଅବୀେୟଷ୍ରୀୟ
(ବଂଶ) ତାଙ୍କ ପେଛ ଏକତ୍ର େହେଲ। 35 ପୁଣ ିେସ ମନଃଶି (େଦଶର)
ସବର୍ତ୍ର ଦୂତ ପଠାେନ୍ତ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପେଛ ଏକତ୍ର େହେଲ, ତହୁଁ
େସ ଆେଶର ଓ ସବୂଲୂନ ଓ ନପ୍ତାଲ ି(ବଂଶ) ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାେନ୍ତ,
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ମିଳିବାକୁ ଆସେିଲ। 36 ଏ ଉତ୍ତାେର
ଗିଦେିୟାନ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ
େମା’ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, 37 େତେବ େଦଖ, ମୁଁ
ଖଳାେର ଗଦାଏ େମଷେଲାମ ରଖିବ;ି େଯେବ େକବଳ େସହ ିେଲାମଗଦା
ଉପେର କାକର ପେଡ଼ ଓ ସମସ୍ତ ଭୂମି ଶୁଷ୍କ ରେହ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମା’ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ େବାଲ ିମୁଁ
ଜାଣବି।ି 38 ତହିଁେର େସରୂପ େହଲା; େସ ପରଦନି ପ୍ରଭାତେର ଉଠି େସହି
େଲାମ ଏକତ୍ର ଚପିି କାକର ଚପିୁଡ଼େନ୍ତ, େଲାମରୁ ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ପାତ୍ର ଜଳ
ବାହାରିଲା। 39 େସେତେବେଳ ଗିଦେିୟାନ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, େମା’
ପ୍ରତକୂିଳେର ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ନ େହଉ, ମୁଁ ଏହ ିଥରକ ମାତ୍ର
କହବି;ି ବନିୟ କରୁଅଛ;ି ଏହ ିେଲାମ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ଏହ ିଥରକ ମାତ୍ର
ପରୀକ୍ଷା େନବାକୁ ଦଅି; ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େକବଳ େଲାମ ଉପେର ଶୁଷ୍କତା
େହଉ ଓ ସମସ୍ତ ଭୂମି ଉପେର କାକର ପଡଢ଼ୁ। 40 ତହୁଁ ପରେମଶ୍ୱର େସହି
ରାତି୍ର େସରୂପ କେଲ; େକବଳ େଲାମ ଉପେର ଶୁଷ୍କତା େହଲା ଓ ସମସ୍ତ
ଭୂମିେର କାକର ପଡ଼ଲିା।

ଗିଦେିୟାନ୍ ଦ୍ୱ ାରା ମିଦୀୟନର ପରାଜୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିରୁବ୍ବାଲ୍, ଅଥର୍ାତ୍, ଗିଦେିୟାନ୍ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ
ସମସ୍ତ େଲାକ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ହାେରାଦ ନଝିର୍ର ନକିଟେର
ଛାଉଣ ିକେଲ; େସ ସମୟେର ମିଦୀୟନର ଛାଉଣ ିେସମାନଙ୍କ

ଉତ୍ତର ଆେଡ଼ େମାରି ପବର୍ତ ନକିଟସ୍ଥ ତଳଭୂମିେର ଥିଲା। 2 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାେନ ଏେତ ଅଧିକ
େଯ, ଆେମ୍ଭ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରି ନ
ପାରୁ; କେଲ, ଆମ୍ଭ ନଜି ହସ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ,ି ଏହା କହି
ଇସ୍ରାଏଲ ଅବା ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦପର୍ କରିବ। 3 ଏଣୁ ଏେବ ଏହା କର,
େଯ େକହ ିଭୟାତ୍ତର୍ ଓ କମି୍ପତ, େସ େଫରି ଗିଲୀୟଦ ପବର୍ତରୁ ଚାଲଯିାଉ,
ଏହା କହ ିେଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େର େଘାଷଣା କର। ତହିଁେର େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ବାଇଶ ହଜାର େଲାକ େଫରିଗେଲ ଓ ଦଶ ହଜାର େଲାକ
ରହେିଲ। 4 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, ତଥାପି ବହୁତ େଲାକ
ଅଛନି୍ତ; େସମାନଙୁ୍କ ଜଳ ନକିଟକୁ ଆଣ, େସଠାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ଯାହା ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭକୁ
କହବିା, ଏ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଯିବ, େସ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଯିବ; ପୁଣ ିଯାହା
ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କହବିା, ଏ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଯିବ ନାହିଁ, େସ ଯିବ
ନାହିଁ। 5 େତଣୁ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ; ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, କୁକ୍କରୁ ପରି ଆପଣା ଜିହ୍ୱାେର ଚାକୁ ଚାକୁ
କରି ଜଳ ଖାଇବା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ, େସହପିରି ପାନ କରିବାକୁ ଆଣୁ୍ଠ
ଉପେର ନଇଁ ପଡ଼ବିା ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ପୃଥକ୍ କର। 6 ତହିଁେର
େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖେର ହାତ େଦଇ ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଜଳ
ଖାଇେଲ, େସମାେନ ସଂଖ୍ୟାେର ତନି ିଶହ େଲାକ େହେଲ; ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକ ସମେସ୍ତ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଆଣୁ୍ଠ ଉପେର ନଇଁ ପଡ଼େିଲ। 7 ତହୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଗିଦେିୟାନ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯଉଁ ତନି ିଶହ େଲାକ ଚାକୁ ଚାକୁ କରି
ଜଳ ଖାଇେଲ, େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଓ
ମିଦୀୟନୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା; ଆଉ ସମସ୍ତ େଲାକ
ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲ ିଯାଆନୁ୍ତ। 8 ଏଥିେର େଲାକମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ହସ୍ତେର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ତୂରୀ େଘନେିଲ; ପୁଣ ିେସ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ବଦିାୟ କେଲ, ମାତ୍ର େସହ ିତନିି
ଶହ େଲାକଙୁ୍କ ରଖିେଲ; େସ ସମୟେର ମିଦୀୟନୀୟ ଛାଉଣ ିତାହାର
ନୀଚସ୍ଥ ତଳଭୂମିେର ଥିଲା। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିରାତି୍ରେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଉଠ, େସହ ିଛାଉଣକୁି ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର ତାହା ସମପର୍ଣ କଲୁ। 10 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଯିବାକୁ ଭୟ କେଲ, ତୁମ୍ଭ
ଦାସ ଫୁରାକୁ ସେଙ୍ଗ େନଇ ଛାଉଣକୁି ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ। 11 ଆଉ, େସମାେନ
ଯାହା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଶୁଣବି; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଛାଉଣକୁି ଓହ୍ଲାଇ ଯିବା
ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ବଳବାନ େହବ। ତହିଁେର େସ ଆପଣା ଦାସ ଫୁରା ସହତି

ଛାଉଣେିର ଥିବା ସସଜ୍ଜ  େଲାକମାନଙ୍କ ବାହାରସ୍ଥ ସୀମାର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଗେଲ। 12 େସହ ିମିଦୀୟନୀୟ ଓ ଅମାେଲକୀୟ ଓ ପୂବର୍େଦଶୀୟ
େଲାକମାେନ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହତୁରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ତଳଭୂମିେର ପଡ଼ି
ରହଥିିେଲ; େସମାନଙ୍କର ଓଟ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହତୁରୁ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲି
ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଥିେଲ। 13 ପୁଣ ିଗିଦେିୟାନ୍ ଉପସି୍ଥତ େହଲା େବେଳ,
େଦଖ, ଜେଣ େଲାକ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକି େଗାଟଏି ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଇ କହଲିା,
େଦଖ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଲ ିେଯ, ଏକ ଯବ-ରୁଟ ିମିଦୀୟନୀୟ ଛାଉଣ ିଆଡ଼କୁ
ଗଡ଼ ିତମ୍ୱୁକୁ ଆସ ିଆଘାତ କରେନ୍ତ, ତାହା ପଡ଼ଗିଲା; ପୁଣ ିତାକୁ ଓଲଟାଇ
ପକାେନ୍ତ, େସହ ିତମ୍ୱୁ େଶାଇ ପଡ଼ଲିା। 14 ତହୁଁ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଉତ୍ତର କରି
କହଲିା, ଏହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଯାୟାଶ୍ର ପୁତ୍ର ଗିଦେିୟାନ୍ଙ୍କର ଖଡ୍ଗ  ଛଡ଼ା
ଆଉ କିଛ ିନୁେହଁ; ପରେମଶ୍ୱର ମିଦୀୟନକୁ ଓ ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ
ତାହା ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ। 15 େସେତେବେଳ ଗିଦେିୟାନ୍ େସହି
ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଓ ତହିଁର ଅଥର୍ ଶୁଣ ିପ୍ରଣାମ କେଲ; ପୁଣ ିେସ ଇସ୍ରାଏଲ
ଛାଉଣକୁି େଫରି ଆସ ିକହେିଲ, ଉଠ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ମିଦୀୟନୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ। 16 ତହୁଁ େସ
େସହ ିତନି ିଶହ େଲାକଙୁ୍କ ତନି ିଦଳେର ବଭିାଗ କରି େସସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତେର
ତୂରୀ ଓ ଶୂନ୍ୟ କଳଶ ଓ କଳଶ ମଧ୍ୟେର ଦହିୁଡ଼ ିେଦେଲ। 17 ଆଉ େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖି େମା’ ପରି କମର୍
କର; ପୁଣ ିମୁଁ ଛାଉଣ ିବାହାରସ୍ଥ ସୀମା-ପ୍ରାନ୍ତେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ େଯରୂପ
କରିବ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସରୂପ କରିବ। 18 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଓ ଆମ୍ଭ
ସଙ୍ଗୀ ସମେସ୍ତ ତୂରୀ ବଜାଇବୁ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ
ଛାଉଣରି ଚାରିଆେଡ଼ ତୂରୀ ବଜାଅ ଓ କୁହ, (ଖଡ୍ଗ ) ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷ ଓ
ଗିଦେିୟାନ୍ଙ୍କର ପକ୍ଷ। 19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମଧ୍ୟାହ୍ନ-ପ୍ରହରର ଆରମ୍ଭେର
ମିଦୀୟନୀୟମାେନ ନୂତନ ପ୍ରହରୀ ସ୍ଥାପନ କରେନ୍ତ, ଗିଦେିୟାନ୍ ଓ ତାଙ୍କର
ସଙ୍ଗୀ ଏକ ଶହ େଲାକ ଛାଉଣରି ବାହାରସ୍ଥ ସୀମା-ପ୍ରାନ୍ତେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଥିବା କଳଶ
କଚାଡ଼ ିଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। 20 ଏରୂେପ ତନିଦିଳସ୍ଥ େଲାକ ତୂରୀ
ବଜାଇେଲ ଓ କଳଶ ଭାଙି୍ଗେଲ, ପୁଣ ିବାମ ହସ୍ତେର ଦହିୁଡ଼ ିଓ ଦକି୍ଷଣ
ହସ୍ତେର ବଜାଇବା ତୂରୀ ଧରିେଲ ଓ େସମାେନ ଡାକ ପକାଇ କହେିଲ,
ଖଡ୍ଗ , ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷ ଓ ଗିଦେିୟାନ୍ଙ୍କର ପକ୍ଷ। 21 ପୁଣ ିେସମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଛାଉଣ ିଚାରିଆେଡ଼ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହାଇ
ରହେିଲ; ତହିଁେର େସୖନ୍ୟଦଳ ଦଉଡ଼ାଦଉଡ଼ ିକେଲ; େତେବ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ ଜୟଧ୍ୱନ ିକରି େସମାନଙୁ୍କ ପଳାୟନ କରାଇେଲ। 22 ପୁଣି
େସମାେନ େସହ ିତନି ିଶହ ତୂରୀ ବଜାେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର
ଖଡ୍ଗ  ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ଓ ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚଳାଇେଲ;
ତହିଁେର େସୖନ୍ୟଦଳ ସେରାଦା ଆେଡ଼ େବଥ୍-ଶିଟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଟବ୍ବତ ନକିଟସ୍ଥ
ଆେବଲ୍-ମେହାଲାର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଳାୟନ କେଲ। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ନପ୍ତାଲ ିଓ ଆେଶର ଓ ସମୁଦାୟ ମନଃଶି େଦଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାେକ
ଏକତି୍ରତ େହାଇ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 24 ପୁଣି
ଗିଦେିୟାନ୍ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ ସମସ୍ତ େଦଶର ଚାରିଆେଡ଼ ଏହ ିକଥା
କହବିାକୁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ, ମିଦୀୟନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ଓ
େସମାନଙ୍କ ଆେଗ େବଥ୍ୱାରା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜଳ, ମଧ୍ୟ ଯଦ୍ଦର୍ନ ହସ୍ତଗତ
କର; ତହିଁେର ଇଫ୍ର ୟିମର ସମସ୍ତ େଲାକ ଏକତି୍ରତ େହାଇ େବଥ୍-ବାରା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜଳ, ମଧ୍ୟ ଯଦ୍ଦର୍ନ ହସ୍ତଗତ କେଲ। 25 ଏଥିେର େସମାେନ
ଓେରବ୍ ଓ େସବ୍ ନାମକ ମିଦୀୟନର ଦୁଇ ଅଧିପତଙୁି୍କ ଧରିେଲ; ପୁଣି
େସମାେନ ଓେରବ୍କୁ ଓେରବ୍-େଶୖଳ ନକିଟେର ବଧ କେଲ, ଆଉ େସବ୍କୁ
େସମାେନ େସବ୍-ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯନ୍ତ୍ର  ନକିଟେର ବଧ କରି ମିଦୀୟନର ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ ଓେରବ୍ ଓ େସବ୍ର ମସ୍ତକ ଯଦ୍ଦର୍ନ
େସପାରିକି ଗିଦେିୟାନ୍ଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ।

େସବହ, ସଲମୁନ୍ନ ର ପରାଜୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଫ୍ର ୟିମର େଲାକମାେନ ଗିଦେିୟାନ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭ ମିଦୀୟନ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲା େବେଳ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯ ଡାକିଲ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏ କି

କଥା କଲ ? ପୁଣ ିେସମାେନ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବବିାଦ କେଲ।
2 ଏଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମୁଁ େକଉଁ
କମର୍ କରିଅଛ ି? ଅବୀେୟଷ୍ରୀୟର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହଠାରୁ କି
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ଇଫ୍ର ୟିମର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ରଁା କରିବାର େଶ୍ରଷ୍ଠ ନୁେହଁ ? 3 ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସନିା ମିଦୀୟନର ଓେରବ୍ ଓ େସବ୍ ଦୁଇ ଅଧିପତଙୁି୍କ
ସମପର୍ଣ କେଲ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମୁଁ େକଉଁ କମର୍ କରି ପାରିଲ ି?
େତେବ ତାଙ୍କର ଏହ ିକଥା କହବିାେର ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସମାନଙ୍କର େକ୍ର ାଧ
ନବୃିତ୍ତ େହଲା। 4 ଏଉତ୍ତାେର ଗିଦେିୟାନ୍ ଯଦ୍ଦର୍ନକୁ ଆସ ିତାହା ପାର
େହେଲ; େସ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ େସହ ିତନି ିଶହ େଲାକ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହେଲ େହଁ
ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉଥାଆନି୍ତ। 5 ପୁଣ ିେସ ସୁେକ୍କାତର େଲାକମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ମୁଁ ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି ଆମ୍ଭର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରୁଟି
ଦଅି; କାରଣ େସମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ ମୁଁ ମିଦୀୟନର ରାଜା
େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ ର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉଅଛ।ି 6 ତହିଁେର
ସୁେକ୍କାତର ଅଧିପତମିାେନ କହେିଲ, େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ ର ହାତ ତୁମ୍ଭର
ହସ୍ତଗତ େହଲାଣ ିେଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ େସୖନ୍ୟଗଣକୁ ରୁଟ ିେଦବୁ ?
7 ତହିଁେର ଗିଦେିୟାନ୍ କହେିଲ, ଏ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସବହ ଓ
ସଲମୁନ୍ନ କୁ େମା’ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ, ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତରର କାନେକାଳି
କଣ୍ଟକାଦ ିଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ଚରିିବ।ି 8 ତହୁଁ େସ େସଠାରୁ
ପନୂେୟଲକୁ ଉଠି ଯାଇ େସଠାର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହପିରି କହେିଲ,
ତହିଁେର ସୁେକ୍କାତର େଲାକମାେନ େଯପରି ଉତ୍ତର କରିଥିେଲ,
ପନୂେୟଲର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ଉତ୍ତର େଦେଲ। 9 େତେବ େସ
ପନୂେୟଲର େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ କୁଶଳେର େଫରି ଆସେିଲ
(ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ) ଏହ ିଗଡ଼ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ।ି 10 ଏହ ିସମୟେର େସବହ ଓ
ସଲମୁନ୍ନ  କେକର୍ାରେର ଥିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ େସୖନ୍ୟଦଳ ଊଣାଧିକ
ପନ୍ଦର ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ; ପୂବର୍େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଏମାେନ େକବଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଥିିେଲ; କାରଣ ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ
ଏକଲକ୍ଷ େକାଡ଼ଏି ହଜାର େଲାକ ହତ େହାଇଥିେଲ। 11 ଏ ଉତ୍ତାେର
ଗିଦେିୟାନ୍ େନାବହ ଓ ଯଗ୍ବହିର ପୂବର୍ଦଗିେର ତମ୍ୱୁ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ପଥ
େଦଇ ଉଠି ଯାଇ େସହ ିେସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଆଘାତ କେଲ; େଯେହତୁ େସହି
େସୖନ୍ୟଦଳ ନଭିର୍ୟେର ଥିେଲ। 12 େସେତେବେଳ େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ
ପଳାୟନ କେଲ; ଏଣୁ େସ େସମାନଙ୍କର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣି
ମିଦୀୟନର େସହ ିଦୁଇ ରାଜା େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ କୁ ଧରି ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ ଉଦ୍ବଗି୍ନ କେଲ। 13 ତହୁଁ େଯାୟାଶ୍ର ପୁତ୍ର ଗିଦେିୟାନ୍
େହରସର ଘାଟ ିେଦଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ େଫରି ଆସେିଲ। 14 ପୁଣ ିେସ ସୁେକ୍କାତର
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଯୁବାକୁ ଧରି ପଚାରିେଲ; ତହିଁେର େସ
ସୁେକ୍କାତର ଅଧିପତ ିଓ ତହିଁର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସତସ୍ତରି ଜଣର ନାମ
ତାଙ୍କ ପାଇଁ େଲଖାଇ େଦଲା। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ସୁେକ୍କାତର
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ କୁ େଦଖ,
ଏମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରା ଆମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି କହଥିିଲ,
“େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ ର ହାତ କି ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ େହଲାଣ ିେଯ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର କ୍ଳ ାନ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରୁଟ ିେଦବୁ ?” 16 ତହୁଁ େସ
େସହ ିନଗରର ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ଧରିେଲ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରର କାନେକାଳି କଣ୍ଟକାଦି
େନଇ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ସୁେକ୍କାତର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। 17 ପୁଣ ିେସ
ପନୂେୟଲ ଗଡ଼ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ ନଗରସ୍ଥ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ।
18 ଆଉ େସ େସବହକୁ ଓ ସଲମୁନ୍ନ କୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାେବାରେର
େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ କଲ, େସମାେନ କି ପ୍ରକାର େଲାକ ? ତହିଁେର
େସମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ, ଆପଣ େଯପରି େସମାେନ େସପରି, ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ରାଜପୁତ୍ର ପରି ଥିେଲ। 19 େତେବ େସ କହେିଲ, େସମାେନ ତ େମାହର
ଭାଇ, େମା’ ମାତାର ପୁତ୍ର; ମୁଁ ଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ େନଇ କହୁଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ େସମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥାଆନ୍ତ େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବଧ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 20 ତହୁଁ େସ ଆପଣା େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର େଯଥରକୁ କହେିଲ,
ଉଠ, େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କର, ମାତ୍ର େସ ଯୁବା ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ବାହାର କଲା
ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଯୁବା ଥିବାରୁ ଭୟ କଲା। 21 ତହିଁେର େସବହ ଓ
ସଲମୁନ୍ନ  କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଉଠି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କର; କାରଣ େଯ
େଯପରି ପୁରୁଷ, ତାହାର େସପରି ବୀରତ୍ୱ । ଏ ଉତ୍ତାେର ଗିଦେିୟାନ୍ ଉଠି
େସବହକୁ ଓ ସଲମୁନ୍ନ କୁ ବଧ କେଲ, ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ଓଟମାନଙ୍କ ଗଳାର
ସମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରହାର କାଢ଼ ିେନେଲ।

ଗିଦେିୟାନ୍ଙ୍କ ଏେଫାଦ

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଗିଦେିୟାନ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର, ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କର;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ମିଦୀୟନର ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ।
23 ତହିଁେର ଗିଦେିୟାନ୍ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ ିନାହିଁ, କିଅବା େମା’ ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ
ନାହିଁ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିେବ। 24 ପୁଣ ିଗିଦେିୟାନ୍
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିନେିବଦନ କରୁଅଛି
େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଟତି ନଥ ଆମ୍ଭକୁ ଦଅି।
କାରଣ େସମାେନ ଇଶ୍ମାେୟଲୀୟ େଲାକ ଥିବାରୁ େସମାନଙ୍କର ସୁବଣ୍ଣର୍ ନଥ
ଥିଲା। 25 ତହିଁେର େସମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଅବଶ୍ୟ
େଦବୁ। ପୁଣ ିେସମାେନ ବସ୍ତ୍ର ବଛିାଇ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା
ଆପଣା ଲୁଟତି ନଥ ପକାଇେଲ। 26 ତହିଁେର ଚନ୍ଦ୍ରହାର ଓ ଝୁମୁକା ଓ
ମିଦୀୟନୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରିେଧୟ ବାଇଗଣଆି ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ଓ େସମାନଙ୍କ
ଓଟର ଗଳାହାର ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ବାଞ୍ଛତି ସୁବଣ୍ଣର୍ ନଥର ପରିମାଣ ଏକ ସହସ୍ର
ସାତ ଶହ େଶକଲ ସୁବଣ୍ଣର୍ େହଲା। 27 ତହୁଁ ଗିଦେିୟାନ୍ ତହିଁେର ଏକ
ଏେଫାଦ ବନାଇ ଆପଣାର ଅଫ୍ର ା ନାମକ ନଗରେର ରଖିେଲ; ଆଉ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ ତହିଁର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରି େସଠାେର ବ୍ୟଭଚିାରୀ େହେଲ; ପୁଣି
ତାହା ଗିଦେିୟାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କର ବଂଶ ପ୍ରତ ିଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ େହଲା।
28 ଏହରୂିେପ ମିଦୀୟନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବଶୀଭୂତ
େହଲା ଓ େସମାେନ ଆଉ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉଠାଇେଲ ନାହିଁ। ତହୁଁ
ଗିଦେିୟାନ୍ଙ୍କର ସମୟେର େଦଶ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବଶି୍ରାମ ପାଇଲା।

ଗିଦେିୟାନ୍ଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

29 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାୟାଶ୍ର ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ ଯାଇ ତାଙ୍କ ନଜି ଗହୃେର
ବାସ କେଲ। 30 େସହ ିଗିଦେିୟାନ୍ର ଔରସଜାତ ସତୁରି ଜଣ ପୁତ୍ର
ଥିେଲ; କାରଣ ତାଙ୍କର ଅେନକ ଭାଯର୍୍ୟା ଥିେଲ। 31 ପୁଣ ିଶିଖିମେର
ତାଙ୍କର େଯଉଁ ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା, େସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ  କଲା,
ତହିଁେର େସ ତାହାର ନାମ ଅବୀେମଲକ୍ ରଖିେଲ। 32 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େଯାୟାଶ୍ର ପୁତ୍ର ଗିଦେିୟାନ୍ ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର ମେଲ, ପୁଣି
ଅବୀେୟଷ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଅଫ୍ର ାେର ତାଙ୍କ ପିତା େଯାୟାଶ୍ର କବରେର କବର
ପାଇେଲ। 33 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଗିଦେିୟାନ୍ ମଲା କ୍ଷଣ ିଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ
େଫରି ବାଲ୍-େଦବତାଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହାଇ ବ୍ୟଭଚିାରୀ େହେଲ, ପୁଣି
ବାଲ୍-ବରୀତକୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର େଦବତା ମାନେିଲ। 34 ଆଉ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ
ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ତାହାଙୁ୍କ େସମାେନ ସ୍ମରଣ କେଲ ନାହିଁ।
35 କିଅବା ଯିରୁବ୍ବାଲ୍, ଅଥର୍ାତ୍, ଗିଦେିୟାନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିେଯରୂପ ସଦୟ
େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ତଦନୁସାେର ତାଙ୍କର ବଂଶ ପ୍ରତ ିଦୟା ବ୍ୟବହାର
କେଲ ନାହିଁ।

ଅବୀେମଲକ୍ଙ୍କ ଚକ୍ର ାନ୍ତ

ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର ପୁତ୍ର ଅବୀେମଲକ୍ ଶିଖିମେର ଆପଣା
ମାତାର ଭାଇମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଓ ନଜି ମାତାର
ପିତୃଗହୃର ସମସ୍ତ ବଂଶକୁ କହଲିା; 2 ବନିୟ କରୁଅଛ,ି

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର କୁହ,
ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର ସତୁରି ପୁତ୍ରଯାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିେବ, ନା
ଜେଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର କି ଭଲ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ମେନ କର େଯ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥ ଓ ମାଂସ ଅେଟ।
3 ତହିଁେର ତାହାର ମାତାର ଭାଇମାେନ ଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକମାନଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ତାହାର ପକ୍ଷେର ଏସବୁ କଥା କହେନ୍ତ, ଅବୀେମଲକ୍ର
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହବାକୁ େସମାନଙ୍କ ମନ ମଙି୍ଗଲା; କାରଣ େସମାେନ
କହେିଲ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ। 4 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହାକୁ ବାଲ୍-
ବରୀତର ମନି୍ଦରରୁ ସତୁରି ଖଣ୍ଡ ରୂପା େଦେଲ, ତହିଁେର ଅବୀେମଲକ୍
େବତନ େଦଇ ଅଦରକାରୀ ଓ ଦୁଃସାହସୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରଖିଲା,
େସମାେନ ତାହାର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହେଲ। 5 ତହୁଁ େସ ଅଫ୍ର ାସି୍ଥତ ଆପଣା
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ପିତୃଗହୃକୁ ଯାଇ ଆପଣାର ସତୁରି ଭାଇ ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଏକ
ପ୍ରସ୍ତର ଉପେର ବଧ କଲା; ମାତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍
ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବାରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା। 6 ପୁଣ,ି ଶିଖିମ ନବିାସୀ
େଲାକମାେନ ଓ ମିେଲ୍ଲ ା ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଯାଇ ଶିଖିମେର
ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ନକିଟସ୍ଥ ଅେଲାନ୍ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେର ଅବୀେମଲକ୍କୁ ରାଜା କେଲ।
7 ତହୁଁ େଲାକମାେନ େଯାଥମ୍କୁ ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଦଅିେନ୍ତ, େସ ଯାଇ
ଗରିଷୀମ ପବର୍ତ ଶିଖରେର ଠିଆ େହାଇ ଉେଚ୍ଚୖସ୍ୱରେର ଡାକି େସମାନଙୁ୍କ
କହଲିା, େହ ଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକଗଣ, ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣ, ତହିଁେର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିବ। 8 ଏକ ସମୟେର ବୃକ୍ଷମାେନ
ଆପଣା ଉପେର ରାଜା ଅଭେିଷକ କରିବାକୁ ଗେଲ; େସମାେନ ଜୀତ
ବୃକ୍ଷକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କର; 9 ମାତ୍ର ଜୀତ
ବୃକ୍ଷ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, େମାହର େଯଉଁ େତୖଳ େଘନ ିେଲାକମାେନ େମା’
ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମନୁଷ୍ୟର େଗୗରବ କରନି୍ତ , ତାହା ତ୍ୟାଗ କରି
ମୁଁ କି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପେର ଏେଣେତେଣ େଦାହଲବିାକୁ ଯିବ ି? 10 ତହୁଁ
ବୃକ୍ଷମାେନ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆସ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ରାଜତ୍ୱ  କର। 11 ମାତ୍ର ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ମୁଁ କି ଆପଣା
ମିଷ୍ଟତା ଓ ଉତ୍ତମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପେର ଏେଣେତେଣ
େଦାହଲବିାକୁ ଯିବ ି? 12 ଏ ଉତ୍ତାେର ବୃକ୍ଷମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାକୁ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭ ଆସ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କର। 13 ତହିଁେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା
େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, େମାହର େଯଉଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ପ୍ରସନ୍ନ  କେର, ତାହା ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପେର ଏେଣେତେଣ
େଦାହଲବିାକୁ ଯିବ ି? 14 ତହୁଁ ବୃକ୍ଷଯାକ କଣ୍ଟକଲତାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ
ଆସ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କର। 15 ତହିଁେର କଣ୍ଟକଲତା
ବୃକ୍ଷମାନଙୁ୍କ କହଲିା, େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ସତ୍ୟେର ରାଜା କରିବାକୁ ଅଭେିଷକ କର, େତେବ ଆସ ିେମାର ଛାୟାେର
ଆଶ୍ରୟ ନଅି; େନାହେିଲ କଣ୍ଟକଲତାରୁ ଅଗି୍ନ ବାହାରି ଲବିାେନାନର ଏରସ
ବୃକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରୁ। 16 ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବୀେମଲକ୍କୁ ରାଜା
କରିବାେର େଯେବ ସତ୍ୟ ଓ ସରଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ ଓ ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ ଓ
ତାଙ୍କ ବଂଶ ପ୍ରତ ିଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ ଓ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ
କମର୍ାନୁସାେର ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ, (େତେବ ଉତ୍ତମ);
17 କାରଣ େମାର ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିେଲ ଓ ପ୍ରାଣପଣ
କରି ମିଦୀୟନର ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ; 18 ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି େମାର ପିତୃଗହୃ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିଅଛ ଓ ତାଙ୍କର ସତୁରି
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଉପେର ବଧ କରିଅଛ ଓ ତାଙ୍କ ଦାସୀପୁତ୍ର
ଅବୀେମଲକ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇ େହବା ସକାଶୁ ତାହାକୁ ଶିଖିମ ନବିାସୀ
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା କରିଅଛ। 19 ଏେହତୁ େଯେବ ଆଜି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶ ସେଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଓ ସରଳ ବ୍ୟବହାର
କରିଥାଅ, େତେବ ଅବୀେମଲକ୍କୁ େଘନ ିଆନନ୍ଦ କର ଓ େସ ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଘନ ିଆନନ୍ଦ କରୁ। 20 ମାତ୍ର େଯେବ କରି ନାହଁ, େତେବ
ଅବୀେମଲକ୍ଠାରୁ ଅଗି୍ନ ବାହାରି ଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକଗଣଙୁ୍କ ଓ ମିେଲ୍ଲ ା
ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରୁ; ପୁଣ ିଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକଗଣଠାରୁ ଓ ମିେଲ୍ଲ ା
ନବିାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଗି୍ନ ବାହାରି ଅବୀେମଲକ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରୁ। 21 ଏ
ଉତ୍ତାେର େଯାଥମ୍ େବେଗ ପଳାଇଲା, ପୁଣ ିଆପଣା ଭାଇ ଅବୀେମଲକ୍
ଭୟେର େବରେର ଯାଇ ବାସ କଲା।

ଅବୀେମଲକ୍ଙ୍କ ପତନ

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବୀେମଲକ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତନି ିବଷର୍ ଅଧିପତି
େହଲା। 23 ପରେମଶ୍ୱର ଅବୀେମଲକ୍ ଓ ଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପଠାଇେଲ, ତହିଁେର ଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକମାେନ
ଅବୀେମଲକ୍ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା କେଲ, 24 େଯପରି ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର ସତୁରି
ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଷୁି୍ଠରତାର ପ୍ରତଫିଳ ଘେଟ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଥିଲା େଯ
େସମାନଙ୍କ ଭାଇ ଅବୀେମଲକ୍ ଉପେର ଏବଂ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବାେର
ତାହାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକଙ୍କ ଉପେର େସହି
ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ବେତ୍ତର୍। 25 ଆଉ ଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକଗଣ ତାହା
ଲାଗି ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗମାନଙ୍କେର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଗାପନେର ଛକି ବସାଇେଲ,
ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟ େଦଇ େସହ ିବାେଟ ଯାହା କିଛ ିଗଲା, ତାହା
ସବୁ େସମାେନ ଲୁଟ କେଲ; ପୁଣ ିଅବୀେମଲକ୍ ତହିଁର ସମ୍ୱାଦ ପାଇଲା।

26 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏବଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ ସେଙ୍ଗ େନଇ
ଶିଖିମକୁ ଗଲା, ପୁଣ ିଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକମାେନ ତାହା ଉପେର ନଭିର୍ର
ରଖିେଲ। 27 ଆଉ େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳିେଲ ଓ ଉତ୍ସବ କରି ଆପଣା େଦବତାର
ମନି୍ଦରକୁ ଯାଇ େଭାଜନପାନ କରି ଅବୀେମଲକ୍କୁ ଶାପ େଦେଲ।
28 ତହିଁେର ଏବଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ କହଲିା, ଅବୀେମଲକ୍ କିଏ ଓ ଶିଖିମ
କିଏ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାର େସବା କରିବୁ ? େସ କି ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ର ପୁତ୍ର
ନୁେହଁ ? ଓ ସବୂଲ୍ କି ତାହାର େସନାପତ ିନୁେହଁ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶିଖିମର
ପିତା ହେମାରର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସବା କର, ମାତ୍ର କାହିଁକି ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାହାର େସବା କରିବୁ ? 29 ଆଃ, ଏହ ିେଲାକମାେନ େଯେବ େମାର
ହସ୍ତଗତ ହୁଅେନ୍ତ ! େତେବ ଆେମ୍ଭ ଅବୀେମଲକ୍କୁ ଦୂର କରି ଦଅିନୁ୍ତ। ପୁଣି
େସ ଅବୀେମଲକ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େସୖନ୍ୟ ବଢ଼ାଇ
ବାହାରକୁ ଆସ। 30 ଏବଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ର ଏ କଥା ନଗରର ଅଧିପତି
ସବୂଲ୍ ଶୁଣେନ୍ତ, ତାହାର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା। 31 ପୁଣ ିେସ ଛଳେର
ଅବୀେମଲକ୍ ନକିଟକୁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ କହଲିା, େଦଖ, ଏବଦର ପୁତ୍ର
ଗାଲ୍ ଓ ତାହାର ଭାଇମାେନ ଶିଖିମକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ; ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ
ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ନଗରେର କୁପ୍ରବୃତି୍ତ େଦଉଅଛନି୍ତ। 32 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଓ
ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାେନ ରାତି୍ରେର ଉଠି େକ୍ଷତ୍ରେର ଛକି ବସ। 33 ପୁଣି
ସକାେଳ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ େହବା ମାତ୍ର ଚଞ୍ଚଳ ଉଠି ନଗର ଆକ୍ରମଣ କରିବ;
ତହିଁେର େଦଖ, େସ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ବାହାର େହାଇ ଆସେିଲ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି େହବ, େସପରି କରିବ।
34 ଏଥିେର ଅବୀେମଲକ୍ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସମେସ୍ତ ରାତି୍ରେର ଉଠି
ଚାରିଦଳ େହାଇ ଶିଖିମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛକି ବସେିଲ। 35 ପୁଣ ିଏବଦର ପୁତ୍ର
ଗାଲ୍ ବାହାେର ଯାଇ ନଗର ଦ୍ୱ ାର-ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହଲା; ଆଉ
ଅବୀେମଲକ୍ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାେନ ଛକିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିେଲ।
36 ଆଉ ଗାଲ୍ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖେନ୍ତ, େସ ସବୂଲ୍କୁ କହଲିା, େଦଖ,
ପବର୍ତ ଶିଖରରୁ େଲାକମାେନ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଅଛନି୍ତ। ତହିଁେର ସବୂଲ୍ ତାହାକୁ
କହଲିା, ପବର୍ତର ଛାୟା ତୁମ୍ଭକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦଶିୁଛ।ି 37 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଗାଲ୍ ପୁନବର୍ାର କହଲିା, “େଦଖ, େଲାକମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଓହ୍ଲାଇ
ଆସୁଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଏକ ଦଳ ମିଓନନିମି ଅେଲାନ୍ ବୃକ୍ଷର ପଥ େଦଇ
ଆସୁଅଛନି୍ତ।” 38 ତହୁଁ ସବୂଲ୍ ତାହାକୁ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ େଯ କହଥିିଲ,
“ଅବୀେମଲକ୍ କିଏ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାର େସବା କରିବୁ, ତୁମ୍ଭର
େସହ ିମୁହଁଟ ିଏେବ କାହିଁ ? ତୁେମ୍ଭ କି ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କରି ନ
ଥିଲ ? େତଣୁ, ଏେବ ବାହାରି େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କର ?”
39 ଏଥିେର ଗାଲ୍ ଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକଗଣ ସମ୍ମୁଖେର ବାହାର େହାଇ
ଅବୀେମଲକ୍ ସଙ୍ଗେର ଯୁଦ୍ଧ କଲା। 40 ତହିଁେର ଅବୀେମଲକ୍ ତାହାକୁ
େଗାଡ଼ାେନ୍ତ, େସ ତାହା ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଲା ଓ ଦ୍ୱ ାର-ପ୍ରେବଶସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅେନେକ ହତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ। 41 ଏଉତ୍ତାେର ଅବୀେମଲକ୍ ଅରୁମାେର
ରହଲିା; ପୁଣ ିସବୂଲ୍ ଗାଲ୍କୁ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ ତଡ଼େିଦଲା,
େସମାନଙୁ୍କ ଶିଖିମେର ବାସ କରିବାକୁ େଦଲା ନାହିଁ। 42 ପରଦନି
େଲାକମାେନ ବାହାର େହାଇ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଆେନ୍ତ, େକହ ିଜେଣ
ଅବୀେମଲକ୍କୁ ସମ୍ୱାଦ େଦଲା। 43 େତଣୁ େସ େଲାକ େନଇ ତନି ିଦଳ
କରି େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଛକି ବସଲିା; ପୁଣ ିେସ ଅନାଇଲା େଯ, େଦଖ,
େଲାକମାେନ ନଗରରୁ ବାହାରି ଆସୁଅଛନି୍ତ; ତହିଁେର େସ େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କଲା। 44 ପୁଣ ିଅବୀେମଲକ୍ ଓ
ତାହାର ସଙ୍ଗୀଦଳ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ନଗରଦ୍ୱ ାର-ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ
େହାଇ ରହେିଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦଳ େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ
କରି ବଧ କେଲ। 45 ପୁଣ ିଅବୀେମଲକ୍ େସହ ିସାରାଦନି ନଗର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଓ ନଗର ହସ୍ତଗତ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ କଲା; ପୁଣ ିେସ ନଗରକୁ ସମଭୂମି କରି ତହିଁ ଉପେର
ଲବଣ ବୁଣଲିା। 46 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶିଖିମ ଗଡ଼ସି୍ଥତ େଲାକଗଣ ଏକଥା ଶୁଣି
ଏଲ୍-ବରୀତ୍ ମନି୍ଦରସି୍ଥତ ଉଚ୍ଚ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ। 47 ପୁଣ ିଶିଖିମ
ଗଡ଼ର େଲାକମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏକଥା ଅବୀେମଲକ୍ର
କଣ୍ଣର୍େଗାଚର େହଲା। 48 ତହିଁେର ଅବୀେମଲକ୍ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େଲାକ
ସମେସ୍ତ ସଲେମାନ୍ ପବର୍ତକୁ ଉଠିଗେଲ ଓ ଅବୀେମଲକ୍ ହାତେର କୁହ୍ରାଡ଼ି
େଘନ ିବୃକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡଏି ଡାଳ ହାଣଲିା ଓ ତାହା ଉଠାଇ ଆପଣା କାନ୍ଧେର
ରଖିଲା; ଆଉ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଯାହା
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କରିବାର େଦଖିଲ, ତାହା ଶୀଘ୍ର କର ଓ ମୁଁ େଯପରି କଲ,ି େସପରି କର;
49 ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ ପ୍ରେତ୍ୟେକ େସହପିରି ଏକ ଏକ ଡାଳ କାଟି
ଅବୀେମଲକ୍ର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ େସହ ିଉଚ୍ଚ ଗହୃ ପାଖେର ରଖିେଲ ଓ
େସହ ିଉଚ୍ଚ ଗହୃେର େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇେଲ; େତଣୁ ଶିଖିମ
ଗଡ଼ର ସମସ୍ତ େଲାକ ମଧ୍ୟ ମେଲ, େସମାେନ ସ୍ତ୍ରୀପୁରୁଷ ଊଣାଧିକ ଏକ
ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 50 ଏଉତ୍ତାେର ଅବୀେମଲକ୍ େତେବସକୁ ଗଲା ଓ
େତବସ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କଲା। 51 ମାତ୍ର
େସହ ିନଗର ଭତିେର େଗାଟଏି ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଥିଲା; ଏଣୁ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ
ସମେସ୍ତ ଓ ନଗରର େଲାକମାେନ େସସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ତହିଁ ଭତିେର
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ରୁଦ୍ଧ କରି ଗଡ଼ର ଛାତ ଉପରକୁ ଗେଲ। 52 ତହୁଁ
ଅବୀେମଲକ୍ େସହ ିଗଡ଼କୁ ଆସ ିତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଓ ତାହା
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଗଡ଼ଦ୍ୱ ାରର ଅତ ିନକିଟକୁ ଗଲା।
53 ତହିଁେର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଚକିର ଉପର ପଟ ଅବୀେମଲକ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ
ପକାଇ ତାହାର ଖପୁରି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଲା। 54 େତଣୁ େସ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା
ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଯୁବାକୁ ଡାକି ତାହାକୁ କହଲିା, ତୁମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ  ବାହାର କରି େମାେତ
ବଧ କର, େଯପରି େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ନ କହେିବ େଯ, ଜେଣ
ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ବଧ କଲା। ତହିଁେର ତାହାର ଯୁବାେଲାକ ତାହାକୁ ଭୁସି
ଦଅିେନ୍ତ, େସ ମଲା। 55 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଅବୀେମଲକ୍ର
ମରଣ େଦଖି ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲଗିେଲ।
56 ଏହରୂିେପ ଅବୀେମଲକ୍ ଆପଣାର ସତୁରି ଭାଇଙୁ୍କ ବଧ କରି ଆପଣା
ପିତା ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଥିଲା, ପରେମଶ୍ୱର ତହିଁର ପ୍ରତଫିଳ
ତାହାକୁ େଦେଲ; 57 ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱର ଶିଖିମ ନବିାସୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକେର ବତ୍ତର୍ାଇେଲ ଓ ଯିରୁବ୍ବାଲ୍ଙ୍କ
ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ର ଅଭଶିାପ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଫଳିଲା।

େତାଲୟ ଏବଂ ଯାୟୀର

ଅବୀେମଲକ୍ର ମରଣ ଉତ୍ତାେର ଇଷାଖର ବଂଶୀୟ େଦାଦୟର
େପୗତ୍ର, ପୂୟାର ପୁତ୍ର େତାଲୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାର ନମିେନ୍ତ
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେଲ; େସ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶସ୍ଥ ଶାମୀରେର

ବାସ କେଲ। 2 ପୁଣ ିେସ େତଇଶ ବଷର୍ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କେଲ; ତହିଁ
ଉତ୍ତାେର େସ ମେଲ ଓ ଶାମୀରେର କବର ପାଇେଲ। 3 ତାହା ଉତ୍ତାେର
ଗିଲୀୟଦୀୟ ଯାୟୀର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା େହାଇ ଉଠିେଲ, େସ ବାଇଶ ବଷର୍
ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କେଲ। 4 ପୁଣ ିତାଙ୍କର ତରିିଶ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସମାେନ
ତରିିଶ ଗଦ୍ଦର୍ଭେର ଚଢ଼େିଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ତରିିଶ ନଗର ଥିଲା,
େସହସିବୁକୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହେବାତ୍-ଯାୟୀର (ଯାୟୀର ଗ୍ରାମ) େବାଲାଯାଏ;
ତାହାସବୁ ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର ଅଛ।ି 5 ଏ ଉତ୍ତାେର ଯାୟୀର ମେଲ ଓ
କାେମାନେର କବର ପାଇେଲ।

ଅବାଧ୍ୟତା ଏବଂ ବଚିାର

6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ,
ତାହା ପୁନବର୍ାର କେଲ, ଆଉ ବାଲ୍ େଦବତାଗଣର ଓ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍
େଦବୀଗଣର ଓ ଅରାମ େଦବଗଣର ଓ ସୀେଦାନ େଦବଗଣର ଓ
େମାୟାବ େଦବଗଣର ଓ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ େଦବଗଣର ଓ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଦବଗଣର େସବା କେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ପାେସାରିେଲ ଓ ତାହାଙ୍କର େସବା କେଲ ନାହିଁ। 7 ଏ ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା, ପୁଣ ିେସ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ଓ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କେଲ।
8 ତହିଁେର େସମାେନ େସହ ିବଷର୍ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ଶୀଣ୍ଣର୍ କେଲ;
େସମାେନ ଅଠର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯଦ୍ଦର୍ନପାରିସ୍ଥ ଗିଲୀୟଦର ଅନ୍ତଗର୍ତ
ଇେମାରୀୟ େଦଶ ନବିାସୀ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତ ି(ଏପରି କେଲ)।
9 ଆହୁରି ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନମାେନ ଯିହୁଦା ବରୁିଦ୍ଧେର, ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବରୁିଦ୍ଧେର,
ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇଗେଲ;
ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ଅତଶିୟ େକ୍ଲଶ ପାଇେଲ। 10 େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ ଓ ବାଲ୍ େଦବତାଗଣର େସବା
କରିଅଛୁ। 11 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ

କି ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ, ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି
ନାହୁଁ ? 12 ଆହୁରି ସୀେଦାନୀୟମାେନ ଓ ଅମାେଲକୀୟମାେନ ଓ
ମାେୟାନୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କେଲ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରେନ୍ତ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। 13 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ଓ
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରିଅଛ; ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନାହିଁ। 14 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦବଗଣକୁ ମେନାନୀତ
କରିଅଛ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କର; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ
ସମୟେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନୁ୍ତ। 15 ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ; ତୁମ୍ଭକୁ
ଯାହା କିଛ ିଭଲ ଦେିଶ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକର ପେଛ, ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର।
16 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବେିଦଶୀୟ େଦବଗଣକୁ
ଦୂର କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କେଲ; ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖେର
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅସି୍ଥର େହଲା। 17 େସ ସମୟେର ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ
ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଗିଲୀୟଦେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ। ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ମିସ୍ପାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ।
18 ତହିଁେର ଗିଲୀୟଦୀୟ େଲାକମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ଅଧିପତମିାେନ ଏକକୁ
ଆେରକ କହେିଲ, ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ
କରିବ ? େସ ଗିଲୀୟଦ ନବିାସୀ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ େହବ।

ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା ଯିପ୍ତହ

ଗିଲୀୟଦୀୟ ଯିପ୍ତହ ନାମେର ଏକ ମହା ବକି୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ
ଥିେଲ, େସ ଏକ େବଶ୍ୟାର ପୁତ୍ର; ଗିଲୀୟଦ ଯିପ୍ତହଙୁ୍କ ଜାତ
କରିଥିଲା। 2 ମାତ୍ର ଗିଲୀୟଦର ଭାଯର୍୍ୟା ତାହାର େକେତକ

ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା, ପୁଣ ିତାହାର ଭାଯର୍୍ୟାର ପୁତ୍ରମାେନ ବଢ଼େନ୍ତ, େସମାେନ
ଯିପ୍ତହଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗହୃେର ଅଧିକାର
ପାଇବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର। 3 ତହିଁେର ଯିପ୍ତହ ଆପଣା
ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ େଟାବ େଦଶେର ବାସ କେଲ; ତହିଁେର
େକେତଗଡୁ଼ଏି ଅଦରକାରୀ େଲାକ ଯିପ୍ତହ ସେଙ୍ଗ ମିଳି ତାଙ୍କର ସହଚର
େହେଲ। 4 କିଛ ିଦନି ପେର ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 5 ପୁଣ ିଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ
ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, େସେତେବେଳ ଗିଲୀୟଦର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଯିପ୍ତହଙୁ୍କ
େଟାବ େଦଶରୁ ଆଣବିାକୁ ଗେଲ। 6 ଆଉ େସମାେନ ଯିପ୍ତହଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି େଯପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ ଆସ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ହୁଅ। 7 ତହିଁେର ଯିପ୍ତହ
ଗିଲୀୟଦର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କି େମାେତ ଘୃଣା କରି
େମାହର ପିତୃଗହୃରୁ େମାେତ ତଡ଼ ିେଦଇ ନାହଁ ? ପୁଣ ିଏେବ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାେର
ପଡ଼ଛି େବାଲ ିେମାର ନକିଟକୁ କାହିଁକି ଆସଅିଛ ? 8 ତହୁଁ ଗିଲୀୟଦର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଯିପ୍ତହଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯିବ
ଓ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ପୁଣ ିଗିଲୀୟଦ ନବିାସୀ ଆମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ସନିା ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ପୁନବର୍ାର ଆସଅିଛୁ। 9 େସେତେବେଳ ଯିପ୍ତହ ଗିଲୀୟଦର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଘରକୁ େଫରାଇ େନଉଅଛ; େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାହର ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିେବ, େତେବ ସେତକି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ େହବ ି? 10 ତହିଁେର ଗିଲୀୟଦର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍
ଯିପ୍ତହଙୁ୍କ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କଥା ଶୁଣୁଅଛନି୍ତ; ନଶି୍ଚୟ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କରିବୁ। 11 ଏଥିେର ଯିପ୍ତହ ଗିଲୀୟଦର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ସହତି ଗେଲ, ଆଉ େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଆପଣାମାନଙ୍କର
ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଶାସନକତ୍ତର୍ା କେଲ; ପୁଣ ିଯିପ୍ତହ ମିସ୍ପାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣାର ସମସ୍ତ କଥା କହେିଲ। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିପ୍ତହ
ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହେିଲ, େମାହର
ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭର କି ସମସ୍ୟା ଅଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାହର େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େମାହର ନକିଟକୁ ଆସଅିଛ ? 13 ତହିଁେର ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ଯିପ୍ତହଙ୍କ ଦୂତମାନଙୁ୍କ କହଲିା, କାରଣ ଏହ,ି ଇସ୍ରାଏଲ
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େଯେତେବେଳ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସେିଲ, େସେତେବେଳ
ଅେଣ୍ଣର୍ାନଠାରୁ ଯେବ୍ବାକ୍ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାହର ଭୂମି ହରଣ କେଲ;
ଏଣୁ ଏେବ ବେିରାଧ ନ କରି ତାହା େଫରାଇ ଦଅି। 14 ତହିଁେର ଯିପ୍ତହ
ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ନକିଟକୁ ପୁନବର୍ାର ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ
କହେିଲ; 15 ଯିପ୍ତହ ଏହ ିକଥା କେହ, େମାୟାବର ଭୂମି କିଅବା ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନଗଣର ଭୂମି ଇସ୍ରାଏଲ ହରଣ କରି ନାହିଁ। 16 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ମିସରରୁ ଆସବିା େବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ସୂଫ ସାଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଭ୍ରମଣ କଲା ଉତ୍ତାେର କାେଦଶେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 17 େସେତେବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲ ଇେଦାମର ରାଜା ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହେିଲ, ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭ େଦଶ େଦଇ ଆମ୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ଦଅି; ମାତ୍ର ଇେଦାମର ରାଜା
ଶୁଣଲିା ନାହିଁ। ପୁଣ ିେସହ ିପ୍ରକାର େସ େମାୟାବର ରାଜା ନକିଟକୁ କହି
ପଠାଇେଲ; େସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତ େହଲା ନାହିଁ; େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ କାେଦଶେର
ରହେିଲ। 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ପ୍ରାନ୍ତର େଦଇ ଯାଇ ଇେଦାମ େଦଶ ଓ
େମାୟାବ େଦଶ ଘୁରି େମାୟାବ େଦଶର ପୂବର୍ଦଗି େଦଇ ଆସ ିଅେଣ୍ଣର୍ାନର
େସପାରିେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ େମାୟାବ-ସୀମା
ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ େମାୟାବର ସୀମା ଥିଲା।
19 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ହେିଷ୍ବାନର ଇେମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନ ନକିଟକୁ ଦୂତ
ପଠାଇେଲ; ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ତାହାକୁ କହେିଲ, ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭ େଦଶ
େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଅି। 20 ମାତ୍ର
ସୀେହାନ ଆପଣା ସୀମା େଦଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନ
ଥିବାରୁ ଅନୁମତ ିେଦଲା ନାହିଁ; ପୁଣ ିସୀେହାନ ଆପଣାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
ଏକତ୍ର କରି ଯହସେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଲା।
21 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସୀେହାନକୁ ଓ ତାହାର
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରେନ୍ତ, େସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ। ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ େସହ ିେଦଶ ନବିାସୀ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ େଦଶ ଅଧିକାର କେଲ। 22 େସମାେନ
ଅେଣ୍ଣର୍ାନଠାରୁ ଯେବ୍ବାକ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରଠାରୁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅଧିକାର କେଲ। 23 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ
ଇେମାରୀୟମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାରଚୁ୍ୟତ କରିଅଛନି୍ତ , ଏେବ ତୁେମ୍ଭ କି େସସବୁ
ଅଧିକାର କରିବ ? 24 ତୁମ୍ଭର କେମାଶ େଦବ ଯାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ଦଅିନି୍ତ , ତାହା କି ତୁେମ୍ଭ ଅଧିକାର କରିବ ନାହିଁ ? େସରୂେପ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ
ଅଧିକାରଚୁ୍ୟତ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକାର କରିବୁ।
25 କୁହ େଦଖି, ତୁେମ୍ଭ କି େମାୟାବ ରାଜା ସେିପ୍ପାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକ୍ଠାରୁ
କିଛ ିଅଧିକ ? େସ କି ଇସ୍ରାଏଲ ସେଙ୍ଗ େକେବ ବବିାଦ କରିଥିେଲ ? ଅବା
େସ କି େକେବ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିେଲ ? 26 ଇସ୍ରାଏଲ
ତନି ିଶତ ବଷର୍ େହଲା ହେିଷ୍ବାନ ଓ ତହିଁ ଉପନଗରେର, ପୁଣ ିଅେରାୟର
ଓ ତହିଁ ଉପନଗରେର, ଆଉ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ତୀରସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ନଗରେର ବାସ
କରୁଅଛନି୍ତ; ଏଥିମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି େସସବୁ େଫରାଇ ନ େନଲ ?
27 ଏେହତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିପାପ କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
େମାହର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାେର େମା’ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କମର୍ କରୁଅଛ;
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା, େସ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା େହଉନୁ୍ତ।

ଯିପ୍ତହଙ୍କ ମାନତ

28 ତଥାପି ଯିପ୍ତହଙ୍କ େପ୍ରରିତ କଥା ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ଶୁଣଲିା
ନାହିଁ। 29 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯିପ୍ତହଙ୍କ ଉପେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରେନ୍ତ,
େସ ଗିଲୀୟଦ ଓ ମନଃଶି ପ୍ରେଦଶ େଦଇ ଗିଲୀୟଦସି୍ଥତ ମିେସ୍ପକୁ ଗେଲ ଓ
ଗିଲୀୟଦସି୍ଥତ ମିେସ୍ପରୁ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟକୁ ଗେଲ। 30 େସ
ସମୟେର ଯିପ୍ତହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମାନତ ମନାସ ିକହେିଲ,
େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ନଃିସେନ୍ଦହ େମାହର ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିବ, 31 େତେବ ମୁଁ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟରୁ କୁଶଳେର
େଫରି ଆସବିା େବେଳ େଯ େକହ ିେମାେତ େଭଟବିା ପାଇଁ େମାହର
ଗହୃଦ୍ୱ ାରରୁ ବାହାରି ଆସବି, େସ ନେିଶ୍ଚ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େହବ ଓ ମୁଁ ତାହାକୁ
େହାମବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।ି 32 ଏ ଉତ୍ତାେର ଯିପ୍ତହ ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପାର େହାଇଗେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ

େସମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ। 33 ତହିଁେର େସ
ଅେରାୟରଠାରୁ ମିନ୍ନ ୀତ ନକିଟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକାଡ଼ଏି ନଗର ଓ ଅେବଲ୍-
କରାମୀମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅତ ିମହାସଂହାରେର େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ।
ଏରୂେପ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖେର ପରାସ୍ତ
େହେଲ। 34 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିପ୍ତହ ମିସ୍ପାେର ଆପଣା ଗହୃକୁ ଆସେିଲ, ଆଉ
େଦଖ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ତାଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ ଦାରା େନଇ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ
ଆସଲିା; େସ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତତ ିଥିଲା; ତାହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କି
କନ୍ୟା ନ ଥିଲା। 35 େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ େଦଖି ଆପଣା
ବସ୍ତ୍ର ଚରିି କହେିଲ, “ହାୟ, ହାୟ, ଆମ୍ଭର କେନ୍ୟ ! ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଘାର
ସନ୍ତାପେର ପକାଇଲ, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଦୁଃଖଦାୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ
େହଲ; କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଅଛ,ି
ଆଉ ପଛକୁ ହଟ ିନ ପାେର।” 36 ତହିଁେର େସ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ
ଆମ୍ଭର ପିତଃ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଅଛ;
ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ଯାହା ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି ତଦନୁସାେର େମା’ ପ୍ରତ ିକର;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ  ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ
ପରିେଶାଧ େନଇଅଛନି୍ତ।” 37 ଆହୁରି େସ ଆପଣା ପିତାକୁ କହଲିା, େମା’
ପାଇଁ ଏହ ିକଥା କରାଯାଉ; େମାେତ ଦୁଇ ମାସ ଛାଡ଼ଦିଅି, ତହିଁେର ମୁଁ
ଆପଣା ସଖୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ପବର୍ତମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆପଣା କୁମାରୀତ୍ୱ
ବଷିୟେର ବଳିାପ କରିବ।ି 38 ତହୁଁ େସ କହେିଲ, ଯାଅ। ଆଉ େସ ଦୁଇ
ମାସ ପାଇଁ ତାହାକୁ ବଦିାୟ କେଲ; ତହିଁେର େସ ଓ ତାହାର ସଖୀମାେନ
ପବର୍ତମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତାହାର କୁମାରୀତ୍ୱ  ବଷିୟେର ବଳିାପ କେଲ।
39 ପୁଣ,ି ଦୁଇ ମାସ େଶଷେର େସ ଆପଣା ପିତା ନକିଟକୁ େଫରି
ଆସଲିା, ତହିଁେର ପିତା ଆପଣା ମନାସଲିାର ମାନତ ଅନୁସାେର ତାହା ପ୍ରତି
କେଲ। େସ ପୁରୁଷର ପରିଚୟ ପାଇ ନ ଥିଲା। 40 େସହଦିନି ଠାରୁ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ କନ୍ୟାମାେନ ବଷର୍କୁ ବଷର୍ ଗିଲୀୟଦୀୟ ଯିପ୍ତହ-
କନ୍ୟାର ଗଣୁ କୀତ୍ତର୍ନ କରିବାକୁ ବଷର୍େର ଚାରି ଦନି ଯିବାର ରୀତି
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଚଳିଲା।

ଇଫ୍ର ୟିମ ସହ ଯିପ୍ତହଙ୍କ ସଂଘଷର୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଫ୍ର ୟିମ େଲାକମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଉତ୍ତର
ଦଗିକୁ ଗମନ କେଲ, ପୁଣ ିେସମାେନ ଯିପ୍ତହଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପାରି

େହବା େବେଳ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି ଡାକିଲ ନାହିଁ
? ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ତୁମ୍ଭ ଘର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବା। 2 ତହିଁେର
ଯିପ୍ତହ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି େମାହର ଓ େମା’
େଲାକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବବିାଦ େହାଇଥିଲା; ପୁଣ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଡାକେନ୍ତ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ନାହିଁ। 3 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କଲ ନାହିଁ, ଏହା େଦଖି ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଆପଣା ହସ୍ତେର
େଘନ ିଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାର େହାଇଗଲ,ି ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙୁ୍କ େମାର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ; ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି
କାହିଁକି େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସଲି ? 4 େତେବ ଯିପ୍ତହ
ଗିଲୀୟଦର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି ଇଫ୍ର ୟିମ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ;
ତହିଁେର ଗିଲୀୟଦୀୟ େଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ, କାରଣ
େସମାେନ କହଥିିେଲ, େହ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶିର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
ଗିଲୀୟଦୀୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମର ପଳାତକ େଲାକ। 5 ପୁଣି
ଗିଲୀୟଦୀୟ େଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଘାଟ
ହସ୍ତଗତ କେଲ; ତହିଁେର ଇଫ୍ର ୟିମର ପଳାତକ େକୗଣସ ିେଲାକ
େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭକୁ ପାର େହାଇ ଯିବାକୁ ଦଅି େବାଲ ିକହଲିା,
େସେତେବେଳ ଗିଲୀୟଦର େଲାକମାେନ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କି
ଇଫ୍ର ୟିମୀୟ େଲାକ ? େଯେବ େସ କହଲିା, ନା; 6 େତେବ େସମାେନ
ତାହାକୁ କହେିଲ, କହ ତ “ଶିେବ୍ବାେଲତ୍” ତହିଁେର େସ କହଲିା,
“ସେିବ୍ବାେଲତ୍”, କାରଣ େସ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ରୂେପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପାରିଲା
ନାହିଁ; େତେବ େସମାେନ ତାହାକୁ ଧରି ଯଦ୍ଦର୍ନ ଘାଟେର ବଧ କେଲ; ଆଉ
େସହ ିସମୟେର ଇଫ୍ର ୟିମର ବୟାଳିଶ ହଜାର େଲାକ ମାରା ପଡ଼େିଲ।
7 ଯିପ୍ତହ ଛଅ ବଷର୍ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କେଲ। ଏଥିଉତ୍ତାେର ଗିଲୀୟଦୀୟ
ଯିପ୍ତହ ମେଲ ଓ ଗିଲୀୟଦୀୟ ଏକ ନଗରେର କବର ପାଇେଲ।
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ଇବ୍ସନ୍, ଏେଲାନ୍ ଓ ଅେବ୍ଦାନ୍

8 ତାହା ଉତ୍ତାେର େବଥଲହିମିର ଇବ୍ସନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କେଲ।
9 ତାଙ୍କର ତରିିଶ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଓ େସ ତରିିଶ କନ୍ୟା ବାହାେର େଦେଲ ଓ
ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତରିିଶ କନ୍ୟା ବାହାରୁ ଆଣେିଲ। ପୁଣ ିେସ ସାତ
ବଷର୍ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କେଲ। 10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇବ୍ସନ୍ ମେଲ ଓ
େବଥଲହିମିେର କବର ପାଇେଲ। 11 ତାହା ଉତ୍ତାେର ସବୂଲୂନୀୟ ଏେଲାନ୍
ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କେଲ ଓ େସ ଦଶ ବଷର୍ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କେଲ।
12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସବୂଲୂନୀୟ ଏେଲାନ୍ ମେଲ ଓ ସବୂଲୂନ େଦଶସ୍ଥ
ଅୟାେଲାନେର କବର ପାଇେଲ। 13 ତାହା ଉତ୍ତାେର ପିରୀୟାେଥାନୀୟ
ହେିଲ୍ଲ ଲର ପୁତ୍ର ଅେବ୍ଦାନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କେଲ। 14 ଆଉ ତାହାର
ଚାଳିଶ ପୁତ୍ର ଓ ତରିିଶ େପୗତ୍ର ଥିେଲ, େସମାେନ ସତୁରି ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଚଢ଼େିଲ;
ପୁଣ ିେସ ଆଠ ବଷର୍ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କେଲ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ହେିଲ୍ଲ ଲର ପୁତ୍ର ଅେବ୍ଦାନ୍ ମେଲ ଓ ଅମାେଲକୀୟ
ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଅନ୍ତଗର୍ତ ଇଫ୍ର ୟିମ େଦଶସ୍ଥ ଫିରୀୟାେଥାନେର କବର
ପାଇେଲ।

ଶାେମ୍ଶାନ୍ର ଜନ୍ମ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା
ମନ୍ଦ, ତାହା ପୁନବର୍ାର କେଲ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଚାଳିଶବଷର୍
ଯାଏ େସମାନଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ।

2 େସହ ିସମୟେର ଦାନୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ସରାୟ ନବିାସୀ ଏକ
ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ମାେନାହ; ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ବନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରସବ
କରି ନ ଥିଲା। 3 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦଶର୍ନ େଦଇ
ତାହାକୁ କହେିଲ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ବନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରସବ କରି ନାହଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। 4 ଏେହତୁ ଏେବ ଏହା କର ଓ
ତୁେମ୍ଭ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ ପାନ କର ନାହିଁ ଓ େକୗଣସି
ଅଶୁଚ ିଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କର ନାହିଁ; 5 କାରଣ େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଗଭର୍ବତୀ
େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ତାହାର ମସ୍ତକେର କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ;
େଯେହତୁ େସ ବାଳକ ଗଭର୍ାବଧି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନାସରୀୟ
େହବ ଓ େସ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କରିବ। 6 ଏ ଉତ୍ତାେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆସ ିଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି କହଲିା,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ େଲାକ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। ତାହାଙ୍କ ରୂପ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ରୂପ ତୁଲ୍ୟ ଅତ ିଭୟଙ୍କର; ମାତ୍ର େସ େକଉଁଠାରୁ
ଆସେିଲ, ଏହା ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିଲ ିନାହିଁ, କିଅବା େସ ଆପଣା ନାମ
େମାେତ କହେିଲ ନାହିଁ; 7 ମାତ୍ର େସ େମାେତ କହେିଲ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ
ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ; ଏେହତୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ ପାନ
କର ନାହିଁ ଓ େକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କର ନାହିଁ; କାରଣ େସହି
ବାଳକ ଗଭର୍ାବଧି ମରଣ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ନାସରୀୟ େହବ, 8 ତହିଁେର ମାେନାହ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବନିତ ିକରି କହଲିା,
େହ ପ୍ରଭୁ, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ େଲାକଙୁ୍କ ଆପଣ
ପଠାଇଥିେଲ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପୁନବର୍ାର ଆସନୁ୍ତ ଓ େଯଉଁ
ବାଳକ ଜନି୍ମ ବ, ତାହା ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଶିଖାଉନୁ୍ତ। 9 ତହୁଁ ପରେମଶ୍ୱର ମାେନାହର ରବ ଶୁଣେିଲ; ପୁଣ ିେସ ସ୍ତ୍ରୀ
େକ୍ଷତ୍ରେର ବସଥିିବା େବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ପୁନବର୍ାର ତାହା ନକିଟକୁ
ଆସେିଲ; ମାତ୍ର ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ମାେନାହ ତାହା ସଙ୍ଗେର ନ ଥିଲା।
10 ଏଣୁ େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ଧାଇଁଯାଇ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି ସମ୍ୱାଦ େଦଇ କହଲିା,
େଦଖ, େସଦନି େଯଉଁ େଲାକ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ, େସ େମାେତ
ଦଶର୍ନ େଦଇଅଛନି୍ତ। 11 ତହିଁେର ମାେନାହ ଉଠି ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାର ପେଛ
ପେଛ ଗଲା ଓ େସହ ିେଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀ
ସଙ୍ଗେର େଯ କଥା କହଥିିେଲ, େସ କି ଆପଣ ? େସ କହେିଲ, “ହଁ, ମୁଁ
େସହ।ି” 12 ତହୁଁ ମାେନାହ କହଲିା, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହଉ;
ବାଳକ ପ୍ରତ ିକି ବଧିି ଓ ତାହାର କି କାଯର୍୍ୟ େହବ ? 13 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ମାେନାହକୁ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାହା ଯାହା
କହଅିଛୁ, ତାହାସବୁ େସ ମାନୁ। 14 େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାଜାତ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ
େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଅବା େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ ପାନ ନ କରୁ,
କିଅବା େକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ ନ କରୁ; ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଯାହା

ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସ ମାନୁ। 15 ଆହୁରି ମାେନାହ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙୁ୍କ କହଲିା, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
େଛଳିଛୁଆଟଏି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଯାଏ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ଅଟକାଇ ରଖୁ।
16 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ମାେନାହକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଅଟକାଇ
ରଖିେଲ େହଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଆହାର େଭାଜନ କରିବୁ ନାହିଁ; ପୁଣ ିେଯେବ
ତୁେମ୍ଭ େହାମବଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାହା
ଉତ୍ସଗର୍ କର। େସ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ, ଏହା ମାେନାହ ଜାଣ ିନ ଥିଲା।
17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମାେନାହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙୁ୍କ କହଲିା, ଆପଣଙ୍କର ନାମ
କଅଣ ? ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କର
େଗୗରବ କରିବୁ। 18 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭ ନାମ କାହିଁକି ପଚାରୁଅଛ, ତାହା ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ? 19 ତହିଁେର ମାେନାହ
େସହ ିେଛଳିଛୁଆ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଶୖଳ ଉପେର ଉତ୍ସଗର୍ କଲା। ତହୁଁ ଦୂତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ପ୍ରକାର
କମର୍ କେଲ, ଆଉ ମାେନାହ ଓ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ଅନାଉଥିେଲ।
20 େଯେତେବେଳ ଅଗି୍ନଶିଖା ଯଜ୍ଞେବଦରୁି ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା, େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦରି ଅଗି୍ନଶିଖାେର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗମନ କେଲ। େସ
ସମୟେର ମାେନାହ ଓ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ଅନାଉଥିେଲ; ଆଉ େସମାେନ
ଭୂମିେର ମୁହଁମାଡ଼ ିପଡ଼େିଲ। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ମାେନାହକୁ
ଓ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଆଉ ଦଶର୍ନ େଦେଲ ନାହିଁ। ତହୁଁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୂତ େବାଲ ିମାେନାହ ଜାଣଲିା। 22 ଏଣୁ ମାେନାହ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାକୁ
କହଲିା, ଆେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖିଅଛୁ, ଏଣୁ ଅବଶ୍ୟ ମରିବା।
23 ମାତ୍ର ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ତାହାକୁ କହଲିା, େଯେବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଧ
କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନ୍ତାଷ ଥାଆନ୍ତା, େତେବ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
େହାମବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥାଆେନ୍ତ, ଅବା େସ ଏସବୁ
ବଷିୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇ ନ ଥାଆେନ୍ତ, କିଅବା ଏ ସମୟେର ଏପରି
କଥା ଶୁଣାଇ ନ ଥାଆେନ୍ତ। 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି
ତାହାର ନାମ ଶାେମ୍ଶାନ୍ େଦଲା। ତହୁଁ େସହ ିବାଳକ ବଢ଼ଲିା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 25 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସରାୟ ଓ
ଇଷ୍ଟାେୟାଲ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ମହନୀ-ଦାେନ୍ର ତାହାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଶାେମ୍ଶାନ୍ର ବବିାହ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାେମ୍ଶାନ୍ ତମି୍ନାକୁ ଯାଇ େସ ସ୍ଥାନେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି ଅବବିାହତି ସ୍ତ୍ରୀ
େଲାକକୁ େଦଖିଲା। 2 ତହୁଁ େସ ଆସ ିଆପଣା ପିତା ଓ

ମାତାକୁ କହଲିା, ମୁଁ ତମି୍ନାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟେର
େଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େଦଖିଅଛ;ି ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ତାହାକୁ ଆଣି
େମାେତ ବବିାହ ଦଅି। 3 େତେବ ତାହାର ପିତା ଓ ମାତା ତାହାକୁ କହେିଲ,
ତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତୃଗଣର ଅବା ଆମ୍ଭ ସମୁଦାୟ େଲାକଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟେର କି
ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, େଯ ତୁେମ୍ଭ ଅସୁନ୍ନ ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଯର୍୍ୟା
ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବ ? ତହିଁେର ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଆପଣା ପିତାକୁ କହଲିା,
ତାହାକୁ େମା’ ପାଇଁ ଆଣ; େସ େମା’ ଦୃଷି୍ଟେର ପସନ୍ଦ। 4 ମାତ୍ର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଛଦି୍ର  ପାଇବା େଚଷ୍ଟାେର ଏହ ିଘଟଣା େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡଢ଼ୁ େହଲା, ଏହା ତାହାର ପିତାମାତା ଜାଣେିଲ ନାହିଁ। େସ
ସମୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରୁଥିେଲ।
5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଓ ତାହାର ପିତାମାତା ତମି୍ନାକୁ ଯାଇ ତମି୍ନାସି୍ଥତ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। ତହିଁେର େଦଖ, ଏକ ଯୁବା ସଂିହ ତାହାକୁ
ହାବୁଡ଼ ିଗଜ୍ଜ ର୍ନ କଲା। 6 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଉପେର
ଆସବିା କ୍ଷଣ,ି େସ େଛଳିଛୁଆକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କଲା ପରି ତାହାକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରି
ପକାଇଲା, ମାତ୍ର ଶାେମ୍ଶାନ୍ ହାତେର କିଛ ିନ ଥିଲା। ତଥାପି େସ
ଆପଣାର ଏହ ିକମର୍ର କଥା ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ୍କ କହଲିା ନାହିଁ।
7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଯାଇ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କଲା ଓ
େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷି୍ଟେର ପସନ୍ଦ େହଲା। 8 ପୁଣ ିକିଛ ିଦନି ଉତ୍ତାେର େସ େସହି
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁନବର୍ାର ଗଲା, େସେତେବେଳ େସ େସହି
ସଂିହର ଶବ େଦଖିବାକୁ ବାଟ ବୁଲ ିଯାଆେନ୍ତ, େଦଖ, େସହ ିସଂିହ
େଦହେର ମହୁମାଛରି ଦଳ ଓ ମହୁ ଅଛ।ି 9 େତଣୁ େସ ହାତେର କିଛି
େନଇ ତାହା ଖାଇ ଖାଇ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲା ଓ େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଦଅିେନ୍ତ, େସମାେନ ଖାଇେଲ। ମାତ୍ର େସ େଯ ସଂିହ େଦହରୁ
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େସହ ିମହୁ େନଇଥିଲା, ଏହା େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ।
10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାର ପିତା େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ନକିଟକୁ ଗଲା। ପୁଣି
ଶାେମ୍ଶାନ୍ ତମି୍ନାେର େଗାଟଏି େଭାଜି କଲା; କାରଣ ଯୁବାମାନଙ୍କର େସପରି
କରିବାର ରୀତ ିଥିଲା। 11 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହାକୁ େଦଖେନ୍ତ, ତାହା ସେଙ୍ଗ
ରହବିା ପାଇଁ ତରିିଶ ଜଣ ମିତ୍ର ଆଣେିଲ। 12 ତହିଁେର ଶାେମ୍ଶାନ୍
େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପ୍ରେହଳିକା କେହ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ଏହ ିେଭାଜିର ସାତଦନି ମଧ୍ୟେର ତହିଁର ଅଥର୍ ବାହାର
କରି େମାେତ ଜଣାଇବ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତରିିଶ ମସନିା ବସ୍ତ୍ର ଓ
ତରିିଶ ସାଜ େପାଷାକ େଦବ।ି 13 ମାତ୍ର େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
ତହିଁର ଅଥର୍ ଜଣାଇ ନ ପାରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ତରିିଶ
ମସନିା ବସ୍ତ୍ର ଓ ତରିିଶ ସାଜ େପାଷାକ େଦବ। ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ
କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରେହଳିକା କୁହ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଶୁଣବୁି। 14 ତହିଁେର
େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ଖାଦକଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବଳବାନଠାରୁ ମିଷ୍ଟତା
ନଗିର୍ତ େହଲା। ମାତ୍ର େସମାେନ ତନି ିଦନି ଯାଏ ପ୍ରେହଳିକାର ଅଥର୍ ଜଣାଇ
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 15 ତହୁଁ ଚତୁଥର୍ ଦନିେର େସମାେନ ଶାେମ୍ଶାନ୍ର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ
କହେିଲ, ପ୍ରେହଳିକାର ଅଥର୍ କହବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି ମଣାଅ,
େନାହେିଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପିତୃଗହୃକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବୁ।
ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଦି୍ଧର୍ନ କରିବାକୁ ଡାକିଛ ପରା ? ନୁେହଁ ?
16 ତହିଁେର ଶାେମ୍ଶାନ୍ର ଭାଯର୍୍ୟା ତାହାକୁ ଧରି କାନି୍ଦ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ
େକବଳ େମାେତ ଘୃଣା କରୁଅଛ, କିଛ ିେପ୍ରମ କରୁ ନାହଁ; ତୁେମ୍ଭ େମା’
େଲାକଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପ୍ରେହଳିକା କହଅିଛ, ମାତ୍ର ତାହା େମାେତ
ବୁଝାଇ େଦଇ ନାହଁ। ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ କହଲିା, େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା
ପିତା କି ମାତାକୁ ବୁଝାଇ େଦଇ ନାହିଁ, ଆଉ କି ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଝାଇ େଦବ ି?
17 ପୁଣ ିେସ େଭାଜିର ସପ୍ତମ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଧରି କାନି୍ଦଲା;
ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ ନତିାନ୍ତ ଅନୁେରାଧ କରିବାରୁ ଶାେମ୍ଶାନ୍ ସପ୍ତମ
ଦନିେର ତାହା ତାହାକୁ ବୁଝାଇ େଦଲା; ତହୁଁ େସ ଆପଣା େଲାକଙ୍କ
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େସହ ିପ୍ରେହଳିକା ବୁଝାଇେଦଲା। 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସପ୍ତମ
ଦନି ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପୂବର୍େର ନଗରସ୍ଥ େଲାକମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ, ମଧୁଠାରୁ
ଆଉ ମିଷ୍ଟ କଅଣ ? ଓ ସଂିହଠାରୁ ବଳବାନ କିଏ ? ତହିଁେର ଶାେମ୍ଶାନ୍
େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାର ଛଡ଼ାେର (ଅଳ୍ପବୟଷ୍କା ଗାଈ) ହଳ
କରି ନ ଥିେଲ, େମାର ପ୍ରେହଳିକାର େଭଦ ପାଇ ନ ଥାଆନ୍ତ।
19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଉପେର ଆସବିା କ୍ଷଣ,ି େସ
ଅସି୍କେଲାନକୁ ଯାଇ େସଠାେର ତରିିଶ ଜଣଙୁ୍କ ବଧ କଲା ଓ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ଲୁଟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇ ପ୍ରେହଳିକାର ଅଥର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ ଏକ ଏକ ସାଜ େପାଷାକ
େଦଲା। କିନୁ୍ତ ତାହାର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା, ପୁଣ ିେସ ଆପଣା
ପିତୃଗହୃକୁ ଚାଲଗିଲା। 20 ମାତ୍ର ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣାର ବନୁ୍ଧ ପରି
କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ଦଆିଗଲା।

ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଦ୍ୱ ାରା ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପରାସ୍ତ

ମାତ୍ର କିଛ ିଦନି ଉତ୍ତାେର ଗହମ କଟା ସମୟେର ଶାେମ୍ଶାନ୍
େଗାଟଏି େଛଳିଛୁଆ େନଇ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ
ଗଲା; ଆଉ େସ କହଲିା, ମୁଁ ଅନ୍ତଃପୁରେର ଭାଯର୍୍ୟା ନକିଟକୁ

ଯିବ।ି ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଭତିରକୁ ଯିବାକୁ େଦଲା ନାହିଁ। 2 ପୁଣି
ତାହାର ପିତା କହଲିା, ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ େବାଧ କଲ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ନତିାନ୍ତ
ଘୃଣା କଲ; ଏଣୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ମିତ୍ରକୁ େଦଲ;ି ତାହାର ସାନ ଭଉଣୀ କି
ତାହାଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁେହଁ ? ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତାହା ବଦେଳ ତାହାକୁ
ଗ୍ରହଣ କର। 3 ତହିଁେର ଶାେମ୍ଶାନ୍ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ଏଥର ମୁଁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନଷି୍ଟ ବ୍ୟବହାର କେଲ େହଁ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବ।ି 4 ତହୁଁ ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଯାଇ ତନି ିଶହ ବଲୁିଆ ଧରି ଓ
ଦହିୁଡ଼ ିେନଇ ଲାଙୁ୍ଗଳକୁ ଲାଙୁ୍ଗଳ ବାନି୍ଧଲା, ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଇ ଲାଙୁ୍ଗଳ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ଏକ ଦହିୁଡ଼ ିେଦଲା। 5 ତହୁଁ େସ ଦହିୁଡ଼ ିଜଳାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ବଢ଼ନ୍ତା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼େିଦଲା, ପୁଣ ିକେଳଇବଡି଼ା ଓ
ବଢ଼ନ୍ତା ଶସ୍ୟ ଉଭୟ ଓ ମଧ୍ୟ ଜୀତେକ୍ଷତ୍ରସବୁ େପାଡ଼ ିପକାଇଲା।
6 େସେତେବେଳ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପଚାରିେଲ, ଏହା କିଏ କରିଅଛ ି?
ତହିଁେର େଲାକମାେନ କହେିଲ, ତମି୍ନୀୟର ଜୁଆଁଇ ଶାେମ୍ଶାନ୍, େଯେହତୁ
େସ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ େନଇ ତାହାର ମିତ୍ରକୁ େଦଲା। ଏଥିେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଆସ ିେସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଓ ତାହାର ପିତାକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ

କେଲ। 7 ତହୁଁ ଶାେମ୍ଶାନ୍ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏପରି କଲ, େତେବ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତହିଁର ପରିେଶାଧ େନବ ିଓ ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
କ୍ଷାନ୍ତ େହବ।ି 8 ଏଣୁ େସ ମହାସଂହାରେର େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ପରାସ୍ତ କଲା; ତହୁଁ େସ ଯାଇ ଐଟମ୍ େଶୖଳର ସୁଡ଼ଙ୍ଗେର ବାସ କଲା।
9 େତଣୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଉପରକୁ ଯାଇ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କରି ଲହିୀେର ବ୍ୟାପି ରହେିଲ। 10 ତହିଁେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ
ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସଅିଛ ?
େସମାେନ କହେିଲ, ଶାେମ୍ଶାନ୍କୁ ବାନି୍ଧ େସ େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
କରିଅଛ,ି େସପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ପ୍ରତ ିକରିବାକୁ ଆସଅିଛୁ।
11 ଏଥିେର ଯିହୁଦାର ତନି ିହଜାର େଲାକ ଐଟମ୍ େଶୖଳର ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ ଯାଇ
ଶାେମ୍ଶାନ୍କୁ କହେିଲ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କତ୍ତର୍ା ଅଟନି୍ତ ,
ଏହା କି ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ ? େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏ କି କମର୍
କଲ ? ପୁଣ ିେସ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, େସମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିେଯପରି
କେଲ, ମୁଁ େସପରି େସମାନଙୁ୍କ କଲ।ି 12 ତହିଁେର େସମାେନ ତାହାକୁ
କହେିଲ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବାନି୍ଧବାକୁ ଆସଅିଛୁ। ତହୁଁ ଶାେମ୍ଶାନ୍ େସମାନଙୁ୍କ
କହଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବ େବାଲ ିଶପଥ
କର। 13 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ, ନା; କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ଦୃଢ଼ ରୂେପ ବାନି୍ଧ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବୁ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ
େକେବ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବୁ ନାହିଁ। ତହୁଁ େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୁଇ ନୂଆ
ଦଉଡ଼େିର ବାନି୍ଧ େଶୖଳ ଉପରୁ ତାହାକୁ ଆଣେିଲ। 14 େସ ଲହିୀେର
ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତାହାକୁ େଭଟ ିଜୟଧ୍ୱନ ିକେଲ; ତହୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶକି୍ତର ସହ ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଉପେର ଆସବିା କ୍ଷଣ,ି ତହିଁେର
ତାହାର ବାହୁେର ଥିବା ଦଉଡ଼ ିଅଗି୍ନଦଗ୍ଧ ଛଣପଟ ପରି େହଲା, ଆଉ ତାହା
ହାତରୁ ବନ୍ଧନ ଖସ ିପଡ଼ଲିା। 15 େସେତେବେଳ େସ ଗଦ୍ଦର୍ଭର େଗାଟଏି
କଞ୍ଚା େଥାମଣ ିପାଇ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହା େନଲା ଓ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଏକ ହଜାର
େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କଲା। 16 ତହୁଁ ଶାେମ୍ଶାନ୍ କହଲିା:- “ଗଧ େଥାମଣେିର
େହେଲ ଗଦା ଗଦା, ଗଧ େଥାମଣେିର କଲ ିହଜାର େଲାକ ପଦା।”
17 ଏହା କହବିାର େଶଷ କଲା ଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ଗଧ
େଥାମଣ ିପକାଇେଦଲା; ପୁଣ ିେସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ରାମତ୍-ଲହିୀ େହଲା।
18 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଅତ ିତୃଷାତ୍ତର୍ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକି କହଲିା,
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିମହାଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛ;
ଏେବ ମୁଁ ତୃଷ୍ଣାେର ମରିବ ିଓ ଏହ ିଅସୁନ୍ନ ତମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ପଡ଼ବି।ି
19 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର ଲହିୀସି୍ଥତ ଏକ ଖାଲ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରେନ୍ତ, ତହିଁରୁ
ଜଳ ନଗିର୍ତ େହଲା, ପୁଣ ିେସ ତାହା ପାନ କରେନ୍ତ, ତାହାର ଆତ୍ମା େଫରି
ଆସଲିା ଓ େସ ସେଚତନ େହଲା; ଏେହତୁ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ଐନ୍-
ହେକ୍କାରୀ େଦଲା, ତାହା ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲହିୀେର ଅଛ।ି 20 ଆଉ େସ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମୟେର େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କଲା।

ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଓ ଦଲୀଲା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଘସା ନଗରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ଏକ
େବଶ୍ୟା େଦଖି ତାହା ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କଲା। 2 ତହିଁେର
ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସଅିଛ,ି ଏହ ିକଥା ଘସାତୀୟ

େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହାଗଲା। ତହୁଁ େସମାେନ ତାହାକୁ େଘରି ସମସ୍ତ ରାତି୍ର
ତାହା ପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ଛକି ବସେିଲ, ପୁଣ ିସାରାରାତି୍ର ତୁନ ିରହି
କହେିଲ, ସକାେଳ ଆଲୁଅ େହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ବଧ କରିବୁ।
3 ମାତ୍ର ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଅଦ୍ଧର୍ରାତି୍ର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କରି ଅଦ୍ଧର୍ରାତି୍ରେର ଉଠି
ନଗର ଦ୍ୱ ାରର କବାଟ ଓ ଦୁଇ ବାଜୁବନ୍ଧ ଧରି ଅଗର୍ଳ ସେମତ ଉପାଡ଼ି
ପକାଇଲା, ଆଉ ତାହା କାନ୍ଧେର େଥାଇ ହେିବ୍ର ାଣ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପବର୍ତ-ଶୃଙ୍ଗକୁ
େଘନ ିଗଲା। 4 ଏ ଉତ୍ତାେର େସ େସାେରକ୍ ଉପତ୍ୟକାେର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ
େପ୍ରମ କଲା, ତାହାର ନାମ ଦଲୀଲା। 5 ତହିଁେର ପେଲଷ୍ଟୀୟ
ଅଧିପତମିାେନ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାକୁ କହେିଲ, କାହିଁେର
ତାହାର ଏହ ିମହାବଳ ଥାଏ ଓ କି ଉପାୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ
ପରାସ୍ତ କରି ତାହାକୁ େକ୍ଲଶ େଦବା ପାଇଁ ବାନି୍ଧ ପାରିବୁ, ଏହା ଜାଣବିା ପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ମଣାଅ; ତାହା କେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ତୁମ୍ଭକୁ
ଏଗାର ଶହ େଲଖାଏଁ େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା େଦବୁ। 6 ତହୁଁ ଦଲୀଲା ଶାେମ୍ଶାନ୍କୁ
କହଲିା, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି କାହିଁେର ତୁମ୍ଭର ମହାବଳ ଥାଏ ଓ ତୁମ୍ଭର
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େକ୍ଳଶାେଥର୍ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁେର ବନ୍ଧା ଯାଇପାର, ଏହା େମାେତ କୁହ ?
7 ତହିଁେର ଶାେମ୍ଶାନ୍ ତାହାକୁ କହଲିା, ଯାହା େକେବ ଶୁଷ୍କ େହାଇ ନାହିଁ,
ଏପରି ସାତୁଟା କଞ୍ଚା ତନ୍ତେର େଯେବ େସମାେନ େମାେତ ବାନି୍ଧେବ, େତେବ
ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ଅନ୍ୟ େଲାକ ପରି େହାଇଯିବ।ି 8 ତହୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
ଅଧିପତମିାେନ ଅଶୁଷ୍କ ସାତୁଟା କଞ୍ଚା ତନ୍ତ ଆଣ ିେସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ େଦେଲ; େତଣୁ
େସ ତାହାକୁ ତହିଁେର ବାନି୍ଧଲା। 9 େସ ସମୟେର ତାହାର ଅନ୍ତଃପୁରେର
େଲାକମାେନ ଛକି ବସେିଲ। ଏଥିେର େସ ତାହାକୁ କହଲିା, ଶାେମ୍ଶାନ୍,
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିେଲ। ତହିଁେର ଅଗି୍ନ ବାସନା ବାଜିେଲ େଯପରି
ଛଣପଟ ସୁତୁଲ ିଛଣି୍ଡିଯାଏ, େସପରି େସ ସବୁ ତନ୍ତ ଛଣି୍ଡାଇ ପକାଇଲା।
ଏହରୂିେପ ତାହାର ବଳର ରହସ୍ୟ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। 10 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଦଲୀଲା ଶାେମ୍ଶାନ୍କୁ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉପହାସ କଲ ଓ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ମିଥ୍ୟା କହଲି; ଏେବ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁେର ବନ୍ଧା ଯାଇପାର, ତାହା
େମାେତ କୁହ ? 11 ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ କହଲିା, େଯଉଁ ରଜୁ୍ଜେର
େକୗଣସ ିକମର୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ନୂତନ ରଜୁ୍ଜେର େମାେତ ବାନି୍ଧେଲ,
ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ େହାଇ ଅନ୍ୟ େଲାକର ସମାନ େହାଇଯିବ।ି 12 ତହୁଁ ଦଲୀଲା
ନୂତନ ରଜୁ୍ଜ େନଇ ତାହାକୁ ବାନି୍ଧ କହଲିା, ଶାେମ୍ଶାନ୍ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିେଲ। େସ ସମୟେର ଛକିଥିବା େଲାକମାେନ ଅନ୍ତଃପୁରେର
ଥିେଲ। ଏଥିେର େସ ଖେଣ୍ଡ ସୂତା ପରି ଆପଣା ବାହୁ ଉପରୁ ତାହା ଛଣି୍ଡାଇ
ପକାଇଲା। 13 େତେବ ଦଲୀଲା ଶାେମ୍ଶାନ୍କୁ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େମାେତ ଉପହାସ କରିଅଛ ଓ ମିଥ୍ୟା କହଅିଛ; ତୁେମ୍ଭ କାହିଁେର ବନ୍ଧା
ଯାଇପାର, ତାହା େମାେତ କୁହ। ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ କହଲିା, େଯେବ
ତୁେମ୍ଭ ବୁଣା ଯାଉଥିବା ବସ୍ତ୍ରେର େମାର ମସ୍ତକ େକଶର ସାତେବଣୀ ବୁଣବି,
େତେବ େହାଇ ପାେର। 14 ତହୁଁ େସ ତନ୍ତଖୁଣି୍ଟେର ତାହା ବାନି୍ଧ ତାହାକୁ
କହଲିା, ଶାେମ୍ଶାନ୍, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିେଲ। ତହିଁେର େସ
ନଦି୍ର ାରୁ ଉଠି ତନ୍ତଖୁଣି୍ଟ ଉପାଡ଼ ିବସ୍ତ୍ର େନଇ ଚାଲଗିଲା। 15 ଏଣୁ େସ
ତାହାକୁ କହଲିା, େମାହର ପ୍ରତ ିତ ତୁମ୍ଭର ମନ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େପ୍ରମ
କରୁଛ େବାଲ ିକିପରି କହୁଅଛ ? ଏ ତନିଥିରଯାକ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉପହାସ
କଲ ଓ ତୁମ୍ଭର ମହାବଳ କାହିଁେର ଥାଏ, ତାହା େମାେତ କହଲି ନାହିଁ।
16 ଏହରୂିେପ େସ ନତି ିନତି ିକଥାେର ତାହାକୁ ଅନୁେରାଧ କରି ଏପରି
ବ୍ୟସ୍ତ କଲା େଯ, ତାହାର ଆତ୍ମା ମରଣ ପାଇଁ ଅସି୍ଥର େହଲା। 17 ତହିଁେର
େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ମନର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇ କହଲିା, େମାହର
ମସ୍ତକେର େକେବ କ୍ଷୁର ଲାଗି ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ମାତାର ଗଭର୍ରୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନାସରୀୟ େଲାକ େହାଇଅଛ;ି େଯେବ ମୁଁ
େକ୍ଷୗର େହବ,ି େତେବ େମାର ବଳ େମା’ ଠାରୁ ଯିବ ଓ ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ େହାଇ
ଅନ୍ୟ ସକଳ େଲାକର ସମାନ େହାଇଯିବ।ି 18 େସେତେବେଳ େସ େଯ
ତାହାକୁ ଆପଣା ମନର ସମସ୍ତ କଥା କହଅିଛ,ି ଏହା ଦଲୀଲା େଦଖି
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇଲା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିଥରକ ଆସ, କାରଣ େସ େମାେତ ଆପଣା ମନର ସମସ୍ତ କଥା
କହଅିଛ,ି ଏହା କହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଡାକିଲା। ତହିଁେର ପେଲଷ୍ଟୀୟ
ଅଧିପତମିାେନ ହସ୍ତେର ରୂପା େନଇ ତାହା ପାଖକୁ ଆସେିଲ; 19 ତହୁଁ େସ
ତାହାକୁ ଆପଣା ଆଣୁ୍ଠେର ଶୁଆଇଲା। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଡକାଇ ତାହାର
ମସ୍ତକର ସାତ େବଣୀ େକ୍ଷୗର କଲା; ଏହରୂିେପ େସ ତାହାକୁ େକ୍ଲଶ
େଦବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତାହାର ବଳ ତାହାଠାରୁ ଗଲା। 20 ତହୁଁ େସ
କହଲିା, ଶାେମ୍ଶାନ୍, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିେଲ। ତହିଁେର େସ
ନଦି୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ରତ େହାଇ କହଲିା, ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟ ପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ
ଆପଣାକୁ ଝାଡ଼ବି।ି ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ, ଏହା
େସ ଜାଣଲିା ନାହିଁ। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତାହାକୁ ଧରି
ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ ିପକାଇେଲ; ପୁଣ ିତାହାକୁ ଘସାକୁ ଆଣ ିଦୁଇ ପିତ୍ତଳ
େବଡ଼େିର ତାହାକୁ ବାନି୍ଧେଲ; ଆଉ େସ କାରାଗାରେର ଚକି େପଷିଲା।
22 ତଥାପି ତାହାର େକ୍ଷୗର େହଲା ଉତ୍ତାେର ତାହାର ମସ୍ତକର େକଶ
ପୁନବର୍ାର ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା।

ଶାେମ୍ଶାନ୍ର ମୃତୁୁ୍ୟ

23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦବତା
ଦାେଗାନ୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମହାଯଜ୍ଞ କରି ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏକତି୍ରତ େହେଲ।
କାରଣ େସମାେନ କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦବତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ
ଶାେମ୍ଶାନ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ। 24 ପୁଣି

େଲାକମାେନ ତାହାକୁ େଦଖି ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦବତାର ପ୍ରଶଂସା କେଲ।
କାରଣ େସମାେନ କହେିଲ, େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେନକଙୁ୍କ ବଧ କଲା,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ଶତ୍ରୁ  ଓ େଦଶନାଶକକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦବତା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ। 25 ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ମନ
ଆନନି୍ଦତ ହୁଅେନ୍ତ, େସମାେନ କହେିଲ, ଶାେମ୍ଶାନ୍କୁ ଡାକ, େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େକୗତୁକ କରିବ। ତହୁଁ େସମାେନ ଶାେମ୍ଶାନ୍କୁ
କାରାଗାରରୁ ଡାକି ଆଣେିଲ ଓ େସ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େକୗତୁକ
କଲା। ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ କରାଇେଲ।
26 ତହୁଁ ଶାେମ୍ଶାନ୍ ଆପଣା ହସ୍ତଧାରୀ ବାଳକକୁ କହଲିା, େଯଉଁ ଦୁଇ
ସ୍ତମ୍ଭ ଉପେର ଗହୃର ନଭିର୍ର ଅଛ,ି ତାହା େମାେତ ସ୍ପଶର୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି
ଦଅି, ମୁଁ ତହିଁ ଉପେର ଆଉଜିବ।ି 27 େସସମୟେର ଗହୃ ପୁରୁଷ ଓ
ସ୍ତ୍ରୀେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା; ପେଲଷ୍ଟୀୟ ସମସ୍ତ ଅଧିପତ ିେସଠାେର ଥିେଲ;
ଆଉ ଛାତ ଉପେର ଊଣାଧିକ ତନି ିହଜାର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ
ଶାେମ୍ଶାନ୍ର େକୗତୁକ େଦଖୁଥିେଲ। 28 େସେତେବେଳ ଶାେମ୍ଶାନ୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକି କହଲିା, େହ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି
େମାେତ ସ୍ମରଣ କର, େହ ପରେମଶ୍ୱର, ନେିବଦନ କରୁଅଛ;ି ମୁଁ େଯପରି
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକାେବଳେକ େମାହର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁର ପରିେଶାଧ
େନଇ ପାରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ େକବଳ ଏହଥିରକ େମାେତ ବଳବାନ କର।
29 ତହୁଁ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ େଯଉଁ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପେର ଗହୃର ଭାର ଥିଲା,
ଶାେମ୍ଶାନ୍ ତହିଁର େଗାଟଏିକୁ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ଓ ଆରଟକୁି ବାମ
ହସ୍ତେର ଧରି ତହିଁ ଉପେର ଆଉଜି ପଡ଼ଲିା। 30 ପୁଣ ିଶାେମ୍ଶାନ୍ କହଲିା,
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି େମାହର ପ୍ରାଣ ଯାଉ। ଏହା କହ ିେସ ବଳେର
ଆପଣାକୁ ନୁଆଁଇଲା; ତହୁଁ ଭତିେର ଥିବା ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଓ ସମସ୍ତ
େଲାକଙ୍କ ଉପେର େସହ ିଗହୃ ପଡ଼ଗିଲା। ଏହରୂିେପ ତାହାର ଜୀବନ
କାଳର ହତ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ତାହାର ମରଣ କାଳର ହତ େଲାକ ଅଧିକ
େହେଲ। 31 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ତାହାର ପିତୃଗହୃସ୍ଥ
ସମେସ୍ତ ଆସ ିତାହାକୁ େନଇ ସରାୟ ଓ ଇଷ୍ଟାେୟାଲର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର
ତାହାର ପିତା ମାେନାହର କବର ସ୍ଥାନେର ତାହାକୁ କବର େଦେଲ। େସ
େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କଲା।

ମୀଖା ଏବଂ େଲବୀୟ ଯୁବା

ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ମୀଖା ନାମେର ଜେଣ େଲାକ
ଥିଲା। 2 େସ ଆପଣା ମାତାକୁ କହଲିା, ତୁମ୍ଭଠାରୁ େଯଉଁ
ଏଗାର ଶହ ଖଣ୍ଡ ରୂପା ନଆି ଯାଇଅଛ,ି ଯହିଁ ବଷିୟେର

ତୁେମ୍ଭ ଅଭଶିାପ େଦଇଅଛ ଓ ମଧ୍ୟ େମାହର କଣ୍ଣର୍େର କହଅିଛ, େଦଖ,
େସହ ିରୂପା େମାର ନକିଟେର ଅଛ,ି ମୁଁ ତାହା େନଇଅଛ;ି ତହିଁେର ତାହାର
ମାତା କହଲିା, ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦପାତ୍ର େହଉ। 3 ଏଥିେର
େସ େସହ ିଏଗାର ଶହ ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଆପଣା ମାତାକୁ େଫରାଇ ଦଅିେନ୍ତ,
ତାହାର ମାତା କହଲିା, େଗାଟଏି େଖାଦତି ଓ େଗାଟଏି ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା
ବନାଇବାକୁ ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା
ହସ୍ତରୁ ଏହ ିରୂପା ନତିାନ୍ତ ପବତି୍ର କରୁଅଛ;ି ଏଣୁ ଏେବ ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ
େଫରାଇ େଦବ।ି 4 ମୀଖା ଆପଣା ମାତାକୁ େସହ ିରୂପା େଫରାଇ େଦଲା
ଉତ୍ତାେର ତାହାର ମାତା ଦୁଇ ଶହ ଖଣ୍ଡ ରୂପା ସୁନାରୀକୁ ଦଅିେନ୍ତ, େସ
େଗାଟଏି େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ଓ େଗାଟଏି ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା ବନାଇଲା ଓ ତାହା
ମୀଖାର ଗହୃେର ରହଲିା। 5 ପୁଣ ିଏହ ିମୀଖାର ଏକ େଦବାଳୟ ଥିଲା ଓ
େସ ଏକ ଏେଫାଦ ଓ େକେତକ ଠାକୁର ନମିର୍ାଣ କରି ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରେନ୍ତ, େସ ଯାଜକ େହଲା। 6 େସ ସମୟେର
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିରାଜା ନ ଥିଲା ଓ ଯାହା ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ
ଦଶିିଲା, େସ ତାହା କଲା। 7 େସସମୟେର ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ େବଥଲହିମି-
ଯିହୁଦାର ଏକ େଲବୀୟ ଯୁବା େଲାକ େସଠାେର ପ୍ରବାସ କରୁଥିଲା।
8 ପୁଣ ିେସ େଯଉଁଠାେର ସ୍ଥାନ ପାଇପାେର, େସଠାେର ପ୍ରବାସ କରିବା
ନମିେନ୍ତ େସ ନଗରରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, େବଥଲହିମି ଯିହୁଦାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଓ େସ
ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ତମୟ େଦଶସ୍ଥ ଏହ ିମୀଖାର ଗହୃ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆସଲିା। 9 ତହିଁେର ମୀଖା ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଲି
? େସ ଉତ୍ତର କଲା, ମୁଁ େବଥଲହିମି ଯିହୁଦାର ଏକ େଲବୀୟ େଲାକ,
େଯଉଁଠାେର ମୁଁ ସ୍ଥାନ ପାଇ ପାରିବ,ି େସଠାେର ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ମୁଁ
ଯାଉଅଛ।ି 10 ତହିଁେର ମୀଖା ତାହାକୁ କହଲିା, େମାର ସେଙ୍ଗ ବାସ କର,
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େମାର ପିତା ଓ ଯାଜକ ହୁଅ; ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାଷିର୍କ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ରୂପା
ଓ ଏକ ସାଜ ପୂରା େପାଷାକ ଓ ତୁମ୍ଭର ପଡ଼ ିେଦବ।ି ତହିଁେର େସ
େଲବୀୟ େଲାକ ଗଲା। 11 ପୁଣ ିେସ େଲବୀୟ େଲାକ େସହ ିମନୁଷ୍ୟ
ସେଙ୍ଗ ବାସ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ େହଲା; ଆଉ େସ ଯୁବା େଲାକ ତାହାର
େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ପରି େହଲା। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୀଖା େସହ ିେଲବୀୟକୁ
ନଯିୁକ୍ତ କରେନ୍ତ, େସ ଯୁବା େଲାକ ମୀଖାର ଯାଜକ େହାଇ ତାହାର ଗହୃେର
ରହଲିା। 13 ତହିଁେର ମୀଖା କହଲିା, ମୁଁ ଜାେଣ, ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର
ମଙ୍ଗଳ କରିେବ, କାରଣ େମାହର ଯାଜକ େହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜେଣ
େଲବୀୟକୁ ପାଇଲ।ି

ମୀଖା ଓ ଦାନ େଗାଷ୍ଠୀ

େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିରାଜା ନ ଥିଲା;
େସେତେବେଳ ଦାନ୍ ବଂଶ ବସତ ିନମିେନ୍ତ ଅଧିକାର
େଖାଜୁଥିେଲ; କାରଣ େସଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର

େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇ ନ ଥିଲା। 2 ଏଣୁ ଦାନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱେଗାଷ୍ଠୀୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବୀର ପୁରୁଷଙୁ୍କ
େଦଶ ଭ୍ରମଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସରାୟ ଓ ଇଷ୍ଟାେୟାଲଠାରୁ
ପଠାଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯାଇ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର; ତହିଁେର
େସମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ତମୟ େଦଶସି୍ଥତ ମୀଖାର ଗହୃ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସି
େସଠାେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କେଲ। 3 େସମାେନ ମୀଖାର ଗହୃ ନକିଟେର
ଥିବାେବେଳ େସହ ିେଲବୀୟ ଯୁବା େଲାକର ରବ ଚହି୍ନେିଲ; ତହୁଁ େସମାେନ
େସଠାକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, ତୁମ୍ଭକୁ ଏଠାକୁ କିଏ ଆଣଲିା ? ତୁେମ୍ଭ
ଏଠାେର କଅଣ କରୁଅଛ ? ଓ ତୁମ୍ଭର ଏଠାେର କଅଣ ଅଛ ି? 4 ତହିଁେର
େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ମୀଖା େମାହର ପ୍ରତ ିଏହ ିଏହ ିପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର
କଲା, େସ େମାେତ େବତନ େଦଇ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ ିଓ ମୁଁ ତାହାର ଯାଜକ
େହାଇଅଛ।ି 5 ତହୁଁ େସମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପଚାର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯିବା
ବାଟେର ମଙ୍ଗଳ େହବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବିାକୁ ଚାହୁଁ।
6 ତହୁଁ ଯାଜକ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, କୁଶଳେର ଯାଅ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ
ପଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି 7 ଏ ଉତ୍ତାେର େସହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କରି ଲୟିେଶ୍ର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ପୁଣ ିେସଠାସି୍ଥତ େଲାକମାେନ କି ରୂେପ
ନଭିର୍ୟେର ବାସ କରି ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ ରୀତ ିଅନୁସାେର ଶାନ୍ତ ଓ ନଭିର୍ୟ
େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏହା େଦଖିେଲ; କାରଣ େକୗଣସ ିକଥାେର େସମାନଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ
କରିବା ପାଇଁ େସହ ିେଦଶେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱବଶିିଷ୍ଟ େକହ ିନ ଥିେଲ, ଆଉ
େସମାେନ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ଥିେଲ ଓ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହତି
େସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ ନ ଥିଲା। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ ସରାୟ
ଓ ଇଷ୍ଟାେୟାଲେର ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; ତହିଁେର
େସମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, କି ବଚିାର ? 9 ତହିଁେର
େସମାେନ କହେିଲ, ଉଠ, େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବା; କାରଣ
ଆେମ୍ଭମାେନ େସ େଦଶ େଦଖିଲୁ, େଦଖ, େସ େଦଶ ଅତ ିଉତ୍ତମ; ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ତୁନ ିେହାଇ ରହଅିଛ ? େସହ ିେଦଶକୁ ଯିବାକୁ ଓ ପ୍ରେବଶ
କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆଳସ୍ୟ କର ନାହିଁ। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଗେଲ ନଭିର୍ୟେର ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାଇବ ଓ େଦଶ ଅତ ିବସି୍ତୃତ;
ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ; େସ ସ୍ଥାନେର
ପୃଥିବୀସ୍ଥ େକୗଣସ ିକଥାର ଅଭାବ ନାହିଁ। 11 ତହିଁେର େସଠାରୁ ଦାନୀୟ
େଗାଷ୍ଠୀର ଛଅ ଶହ େଲାକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରେର ସସଜ୍ଜ  େହାଇ ସରାୟ ଓ
ଇଷ୍ଟାେୟାଲରୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 12 ପୁଣ ିେସମାେନ ଉଠି ଯାଇ ଯିହୁଦା-
ଅନ୍ତଗର୍ତ କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀେମ୍ର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ; ଏହ ିକାରଣରୁ
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ମହନୀ-ଦାନ (ଦାନ୍ର ଛାଉଣ)ି କହନି୍ତ; େଦଖ,
ତାହା କିରୀୟତ୍-ଯିୟାରୀମର ପଛେର ଅଛ।ି 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ
େସଠାରୁ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ତମୟ େଦଶ ଆେଡ଼ ଯାଇ ମୀଖାର ଗହୃ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଗେଲ। 14 େସେତେବେଳ େଯଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୟିଶ୍ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ କହେିଲ, ଏହି
ଗହୃେର େଯ ଏକ ଏେଫାଦ ଓ ଠାକୁରମାନ, ଆଉ ଏକ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା
ଓ ଏକ ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା ଅଛ,ି ଏହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ? ଏଣୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କି କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ତାହା ବେିବଚନା କର। 15 ତହୁଁ େସମାେନ
େସଆେଡ଼ ଯାଇ ମୀଖାର ଗହୃେର େସହ ିେଲବୀୟ ଯୁବାର ଗହୃକୁ ଆସି

ତାହାର ମଙ୍ଗଳବାତ୍ତର୍ା ପଚାରିେଲ। 16 ପୁଣ ିଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରେର ସସଜ୍ଜ  ଦାନ୍-
ସନ୍ତାନଗଣର େସହ ିଛଅ ଶହ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱ ାର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା େହାଇ
ରହେିଲ। 17 ଏଥିେର େଦଶାନୁସନ୍ଧାନ ନମିିତ୍ତ ଯାଇଥିବା େସହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ
ଉପରକୁ ଗେଲ, ପୁଣ ିତହିଁ ଭତିରକୁ ଯାଇ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ଓ ଏେଫାଦ ଓ
ଠାକୁରମାନ ଓ ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା ଉଠାଇ େନେଲ; େସ ସମୟେର ଯାଜକ
ଦ୍ୱ ାର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରେର ସସଜ୍ଜ  େସହ ିଛଅ ଶହ େଲାକ ସଙ୍ଗେର
ଛଡି଼ା େହାଇଥିଲା। 18 ଆଉ େସହ ିେଲାକମାେନ ମୀଖା ଗହୃକୁ ଯାଇ
େଖାଦତି ପ୍ରତମିା, ଏେଫାଦ ଓ ଠାକୁରମାନ ଓ ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା ଆଣେନ୍ତ,
ଯାଜକ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ କଅଣ କରୁଅଛ ? 19 ତହିଁେର
େସମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁନ ିହୁଅ, ଆପଣା ମୁହଁେର ହାତ ଦଅି,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଚାଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଓ ଯାଜକ ହୁଅ; ଏକ
େଲାକର ଗହୃେର ଯାଜକ େହବା ତୁମ୍ଭର ଭଲ, କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଏକ ବଂଶ
ଓ େଗାଷ୍ଠୀର ଯାଜକ େହବା ଭଲ ? 20 ଏଥିେର ଯାଜକର ମନ ଆନନି୍ଦତ
େହଲା, ତହୁଁ େସ ଏେଫାଦ ଓ ଠାକୁରମାନ ଓ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା େନଇ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଚାଲଲିା। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ମୁଖ େଫରାଇ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ, ପୁଣ ିବାଳକ ଓ ପଶୁ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଆେଗ
ଚଳାଇେଲ। 22 େସମାେନ ମୀଖାର ଗହୃରୁ କିଛ ିଦୂର ଗଲା ଉତ୍ତାେର
ମୀଖାର ଗହୃ ନକିଟ ଗହୃବାସୀମାେନ ଦଳବଦ୍ଧ େହାଇ ଦାନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର
ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 23 ପୁଣ ିଦାନ୍-ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଡାକ ପକାଇେଲ।
ତହୁଁ େସମାେନ ମୁଖ େଫରାଇ ମୀଖାକୁ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର କଅଣ େହଲା
େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ଦଳବଦ୍ଧ େହାଇ ଆସୁଅଛ ? 24 ତହିଁେର େସ କହଲିା,
େମାର ବନାଇଲା େଦବତାମାନଙୁ୍କ, ପୁଣ ିଯାଜକକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ େନଇ
ଚାଲ ିଆସଲି, ବାକି େମାହର ଆଉ କଅଣ ଅଛ ି? ଆହୁରି କହୁଛ, ତୁମ୍ଭର
କଅଣ େହଲା ? 25 ତହିଁେର ଦାନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ତାହାକୁ କହେିଲ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ରବ ଶୁଣା ନ ଯାଉ, େକଜାଣ ିେକ୍ର ାଧୀ େଲାେକ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିେବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଓ ଆପଣା
ପରିବାରର ପ୍ରାଣ ହରାଇବ। 26 ଏ ଉତ୍ତାେର ଦାନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା
ପଥେର ଗମନ କେଲ; ପୁଣ ିମୀଖା େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ
ବଳବାନ େଦଖି, ଆପଣା ଗହୃକୁ େଫରିଗଲା। 27 ତହୁଁ େସମାେନ ମୀଖାର
ନମିିର୍ତ ବସ୍ତୁସବୁ ଓ ତାହାର ଯାଜକକୁ େନଇ ଲୟିେଶ୍ର େସହ ିଶାନ୍ତ ଓ
ନଭିର୍ୟ େହାଇ ରହଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ଆଘାତ କରି ଅଗି୍ନେର ନଗର ଦଗ୍ଧ କେଲ।
28 ପୁଣ ିଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା େକହ ିନ ଥିଲା, କାରଣ ତାହା ସୀେଦାନଠାରୁ ଦୂର
ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସେଙ୍ଗ େସମାନଙ୍କର ସମ୍ପକର୍ ନ ଥିଲା; ଆଉ
ତାହା େବଥ୍-ରେହାବ ନକିଟସ୍ଥ ତଳଭୂମିେର ଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତାେର େସମାେନ
େସହ ିନଗର ନମିର୍ାଣ କରି େସଠାେର ବାସ କେଲ। 29 ପୁଣି
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷ େଯ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ର ଦାନ୍, ତାହାର
ନାମାନୁସାେର େସହ ିନଗରର ନାମ ଦାନ୍ ରଖିେଲ; ମାତ୍ର ଆଦ୍ୟେର େସହି
ନଗରର ନାମ ଲୟିଶ୍ ଥିଲା। 30 ପୁଣ ିଦାନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ େସହ ିେଖାଦତି
ପ୍ରତମିା ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କେଲ; ପୁଣ ିେସହ ିେଦଶୀୟ
େଲାକମାେନ ବନ୍ଦୀ ରୂେପ େଦଶାନ୍ତରିତ େହବାଯାଏ େମାଶାର େପୗତ୍ର,
େଗେଶର୍ାମର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ଦାନ୍ ବଂଶର ଯାଜକ
େହେଲ। 31 ଶୀେଲାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ଥିବାର ସମସ୍ତ ସମୟ
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୀଖାର ନମିିର୍ତ େସହ ିେଖାଦତି ପ୍ରତମିା
ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିେଲ।

ବନି୍ୟାମୀନ୍ େଗାଷ୍ଠୀର ଦୁରାଚାର

ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ରାଜା ନ ଥିବା ସମୟେର ଏପରି ଘଟଲିା
େଯ, ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ତମୟ େଦଶର ଅନ୍ତଃପ୍ରେଦଶେର ପ୍ରବାସୀ
ଏକ େଲବୀୟ େଲାକ େବଥଲହିମି ଯିହୁଦାରୁ ଏକ ଉପପତ୍ନୀ

ଗ୍ରହଣ କଲା। 2 ପୁଣ ିତାହାର ଉପପତ୍ନୀ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର େକ୍ର ାଧ କରି
ତାହା ନକିଟରୁ ବାହାରି ଯାଇ େବଥଲହିମି ଯିହୁଦାେର ଆପଣା ପିତୃଗହୃେର
ଚାରି ମାସ କାଳ ରହଲିା। 3 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାର ଉପପତ ିତାହାକୁ
ପ୍ରୀତବିଚନ କହ ିେଫରାଇ ଆଣବିାକୁ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ଏକ ଦାସ ଓ ଦୁଇ
ଗଦ୍ଦର୍ଭ େନଇ ତାହା ନକିଟକୁ ଗଲା; ତହିଁେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ଆପଣା
ପିତୃଗହୃକୁ ଆଣଲିା; ତହିଁେର େସହ ିଯୁବତୀର ପିତା େସହ ିବ୍ୟକି୍ତକି େଦଖି
ତାହା ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରି ଆନନି୍ଦତ େହଲା। 4 ଏେହତୁରୁ େଲବୀୟ
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େଲାକର ଶ୍ୱଶୁର େସହ ିଯୁବତୀର ପିତା ତାହାକୁ ଅଟକାଇଲା, ତହୁଁ େସ
ତାହା ସେଙ୍ଗ ତନି ିଦନି ରହଲିା, ପୁଣ ିେସମାେନ େଭାଜନପାନ କରି
େସଠାେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କେଲ। 5 ପୁଣ ିଚତୁଥର୍ ଦନି େସମାେନ ଅତି
ପ୍ରଭାତେର ଉଠିେଲ ଓ େସ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅେନ୍ତ, େସହି
ଯୁବତୀର ପିତା ଆପଣା ଜୁଆଁଇକି କହଲିା, ମୁଠିଏ ଆହାର କରି ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତ
କର; ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ଆପଣା ବାଟେର ଯିବ। 6 ତହୁଁ େସ ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର ବସି
େଭାଜନପାନ କେଲ; ଏଥିେର େସହ ିଯୁବତୀର ପିତା େସହ ିେଲବୀୟ
େଲାକକୁ କହଲିା, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହ ିରାତି୍ରଟ ିରହ ିଯାଅ, ଆପଣା ମନକୁ
ଖୁସ ିକର। 7 ତଥାପି େସ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଉଠିଲା; ମାତ୍ର ତାହାର ଶ୍ୱଶୁର
ତାହାକୁ ଅନୁେରାଧ କରେନ୍ତ, େସ ପୁନବର୍ାର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କଲା। 8 ପୁଣି
େସ ପଞ୍ଚମ ଦନି ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହଲା;
ତହିଁେର ଯୁବତୀର ପିତା କହଲିା, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣା ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତ କର,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅପରାହ୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରୁହ; ଏଥିେର େସ ଦୁେହଁ େଭାଜନ କେଲ।
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େଲବୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ତାହାର ଉପପତ୍ନୀ ଓ ଦାସ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଉଠେନ୍ତ, ତାହାର ଶ୍ୱଶୁର େସହ ିଯୁବତୀର ପିତା ତାହାକୁ
କହଲିା, େଦଖ, ଏେବ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ନକିଟ େହଉଅଛ,ି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ରାତି୍ରଟି
ରହ ିଯାଅନ୍ତ େଦଖ, ଦନି ଗଡ଼ ିଯାଉଛ,ି ଏଠାେର ମନ ଖୁସ ିକରିବା ପାଇଁ
ରାତି୍ରଟ ିେକ୍ଷପଣ କର; କାଲ ିବଡ଼ ିସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣା ବାଟେର ଘରକୁ
ଯିବ। 10 ମାତ୍ର େସ େଲାକ େସହ ିରାତି୍ର ରହବିାକୁ ଅସମ୍ମତ େହାଇ ଉଠି
ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଓ ଯିବୂଷ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯିରୂଶାଲମ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା;
ପୁଣ ିତାହା ସେଙ୍ଗ ସସଜ୍ଜ  େଯାଡ଼ଏି ଗଧ ଓ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉପପତ୍ନୀ ଥିେଲ।
11 େସମାେନ ଯିବୂଷର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବା େବଳକୁ ପ୍ରାୟ ଦନି େଶଷ
େହାଇଥିଲା; ଏଥିେର ଦାସ ତାହାର ମୁନବିକୁ କହଲିା, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କ ଏହ ିନଗରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ରାତି୍ର
େକ୍ଷପଣ କରୁ। 12 ମାତ୍ର ତାହାର ମୁନବି ତାହାକୁ କହଲିା, ଆେମ୍ଭମାେନ
ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କ ନଗରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର
ନୁେହଁ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଗିବୀୟା ଯାଏ ଯିବୁ। 13 ପୁଣ ିେସ ଆପଣା
ଦାସକୁ କହଲିା, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଦୁଇ ସ୍ଥାନରୁ େକୗଣସ ିଏକ
ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ; ପୁଣ ିଗିବୀୟା କି ରାମାେର ରାତି୍ର କାଟବିା। 14 େତଣୁ
େସମାେନ ଆପଣା ପଥେର ଚାଲଗିେଲ; ପୁଣ ିବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଅଧିକାରସ୍ଥ
ଗିବୀୟାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବା େବେଳ ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତ େହଲା। 15 ତହୁଁ
େସମାେନ ଗିବୀୟାେର ରାତି୍ର କାଟବିା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ ିଗେଲ; ପୁଣି
େସମାେନ ନଗର ଭତିରକୁ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡେର ବସେିଲ; କାରଣ ରାତି୍ର କାଟବିା
ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଘରକୁ େନବାକୁ େକହ ିନ ଥିଲା।
16 େସେତେବେଳ େଦଖ, ଜେଣ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ଧ୍ୟା କାେଳ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରର
କମର୍ରୁ ଆସୁଥିଲା; େସ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶର େଲାକ ଓ
ଗିବୀୟାେର ପ୍ରବାସ କରୁଥିଲା; ମାତ୍ର େସ ସ୍ଥାନର େଲାକମାେନ ବନି୍ୟାମୀନ୍
ବଂଶୀୟ ଥିେଲ। 17 ପୁଣ ିେସ େଲାକ ଅନାଇ ନଗରର ଦାଣ୍ଡେର େସହି
ପଥିକକୁ େଦଖିଲା ଓ େସହ ିବୃଦ୍ଧ େଲାକ ପଚାରିଲା, ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାକୁ
ଯାଉଅଛ ? ପୁଣ ିେକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛ ? 18 ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ
କହଲିା, ଆେମ୍ଭମାେନ େବଥଲହିମି-ଯିହୁଦାରୁ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ତମୟ େଦଶର
ଅନ୍ତଃପ୍ରେଦଶକୁ ଯାଉଅଛୁ; ଆେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନର େଲାକ ଓ େବଥଲହିମି
ଯିହୁଦାକୁ ଯାଇଥିଲୁ; ଏେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯାଉଅଛ;ି ମାତ୍ର େକହି
େମାେତ ଆପଣା ଘରକୁ େନବାକୁ ନାହିଁ। 19 ତଥାପି ଆମ୍ଭ ପାଖେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗଧ ପାଇଁ ପାଳକୁଟା ଓ ଦାନା, ଉଭୟ ଅଛ;ି ମଧ୍ୟ େମା’ ପାଇଁ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦାସୀ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ସେଙ୍ଗ ଥିବା ଏହ ିଯୁବା ପାଇଁ
ରୁଟ ିଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅଛ;ି େକୗଣସ ିବଷିୟେର କିଛ ିଅଭାବ ନାହିଁ। 20 ତହୁଁ
େସହ ିବୃଦ୍ଧ େଲାକ କହଲିା, ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହଉ; େଯ େକୗଣସମିେତ
େହଉ, ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଅଭାବର ଭାର େମାହର ଉପେର; େକୗଣସମିେତ
ଦାଣ୍ଡେର ରୁହ ନାହିଁ। 21 ତହିଁେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଘରକୁ ଆଣି
ଗଧମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ େଦଲା, ପୁଣ ିେସମାେନ ପାଦ େଧାଇ େଭାଜନପାନ
କେଲ। 22 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନକୁ ଖୁସ ିକଲା େବେଳ, େଦଖ,
ନଗରର େଲାକ େକେତକ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ କବାଟେର ମାରି ମାରି ଘରର
ଚାରିପାଖ େଘରିେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ େସହ ିଗହୃକତ୍ତର୍ା ବୃଦ୍ଧ େଲାକକୁ
କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ଗହୃକୁ େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆସଅିଛ,ି ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ସହତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ୱନ୍ଧ କରିବା। 23 ତହିଁେର େସହି
ଗହୃକତ୍ତର୍ା ବାହାରକୁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହଲିା, ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭର

ଭ୍ରାତୃଗଣ, ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଏପରି ଦୁଷ୍କମର୍ କର ନାହିଁ; ଏ ପୁରୁଷ ଆମ୍ଭ
ଘରକୁ ଆସଅିଛ,ି ଏଥିପାଇଁ ଏହ ିମୂଢ଼ତାର କମର୍ ନ କର। 24 େଦଖ,
େମାହର ଅବବିାହତିା କନ୍ୟା ଓ େସ େଲାକର ଉପପତ୍ନୀ ଅଛ;ି ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଣ ିେଦଉଛ ିପେଛ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର ଓ
ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଭଲ, ତାହା େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କର; ମାତ୍ର ଏହି
ପୁରୁଷ ପ୍ରତ ିଏପରି େକୗଣସ ିମୂଢ଼ତା ନ କର। 25 ତଥାପି େସମାେନ ତାହା
କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ; େତଣୁ େସହ ିେଲବୀୟ ପୁରୁଷ ଆପଣା ଉପପତ୍ନୀ କି
ଧରି ବାହାରକୁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣଲିା; ତହିଁେର େସମାେନ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ
ସହତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ୱନ୍ଧ କେଲ ଓ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାତି୍ରସାରା ତାହା ପ୍ରତି
ଅତ୍ୟାଚାର କେଲ; ପୁଣ ିପ୍ରଭାତ େହବା େବଳକୁ ତାହାକୁ ଛାଡ଼େିଦେଲ।
26 ତହୁଁ ରାତି୍ର ପାହାନ୍ତ ା େବଳକୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ରହୁଥିବା
େଲାକର ଗହୃଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଆଲୁଅ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ ିରହଲିା।
27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପ୍ରଭାତ ହୁଅେନ୍ତ, ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଉଠି ଆପଣା ବାଟେର
ଯିବା ପାଇଁ ଗହୃଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇ ବାହାରକୁ ଗଲା; ମାତ୍ର େଦଖ, ତାହାର
ଉପପତ୍ନୀ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଗହୃଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ପଡ଼ଛି,ି ତାହାର ଦୁଇ ହାତ
ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ଉପେର ଅଛ।ି 28 ତହୁଁ େସ ତାହାକୁ କହଲିା, ଉଠ, ଚାଲ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିବା; ମାତ୍ର େସ ଉତ୍ତର େଦଲା ନାହିଁ; େତେବ େସ ତାହାକୁ
ଗଧ ଉପରକୁ େନଲା; ଆଉ େସହୀ େଲବୀୟ ପୁରୁଷ ଉଠି ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। 29 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣା ଗହୃେର ପହଞ୍ଚଲିା ଉତ୍ତାେର
ଖେଣ୍ଡ ଛୁରୀ େନଇ ଆପଣା ଉପପତ୍ନୀର ଅସି୍ଥର ଖଞ୍ଜ ଅନୁସାେର ବାର
ଖଣ୍ଡେର ବଭିକ୍ତ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇଲା। 30 ତହିଁେର
େଯେତ େଲାକ ତାହା େଦଖିେଲ, ସମେସ୍ତ କହେିଲ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରି ଆସବିା ଦନିାବଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏପରି କମର୍
େକେବ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି େଦଖାଯାଇ ନାହିଁ; ଏ ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗ
କର, ମନ୍ତ୍ରଣା ନଅି ଓ କୁହ।

ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାନ୍ଠାରୁ େବେର୍ଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ଗିଲୀୟଦ
େଦଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମେସ୍ତ ବାହାର େହେଲ
ଓ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମିସ୍ପାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ସାକ୍ଷାତେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 2 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଗଣର େସହି
ସମାଜେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶୀୟ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରଧାନବଗର୍ ଓ ଚାରି
ଲକ୍ଷ ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ ପଦାତକି ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 3 (ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
େଯ ମିସ୍ପାକୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ , ଏହା ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଶୁଣେିଲ)।
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପଚାରିେଲ, ଏହ ିଦୁଷ୍ଟତା କିପ୍ରକାେର େହଲା ? ତାହା
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ। 4 ତହିଁେର େସହ ିହତ ସ୍ତ୍ରୀର େଲବୀୟ ଉପପତ ିଉତ୍ତର
େଦଇ କହଲିା, ମୁଁ ଓ େମାର ଉପପତ୍ନୀ ରାତି୍ରେକ୍ଷପଣ ନମିେନ୍ତ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର
ଅଧିକାରସ୍ଥ ଗିବୀୟାକୁ ଆସଥିିଲୁ। 5 ପୁଣ ିଗିବୀୟାର େଲାକମାେନ େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି ରାତି୍ରେର ଗହୃ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େମାେତ େଘରିେଲ; େମାେତ
େସମାେନ ବଧ କରିବାକୁ ବଚିାର କେଲ, ପୁଣ ିେମାର ଉପପତ୍ନୀକୁ
ବଳାତ୍କାର କେଲ, ତହିଁେର େସ ମଲା। 6 ତହୁଁ ମୁଁ ନଜି ଉପପତ୍ନୀକୁ େନଇ
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାରସ୍ଥ ପ୍ରେଦଶର ସବର୍ତ୍ର ପଠାଇଲ;ି
କାରଣ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ମୂଢ଼ତାର କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ।
7 େଦଖ, େହ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଏ ବଷିୟେର ଆପଣା
ଆପଣା ମତ ଓ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଅି। 8 ତହିଁେର ସମେସ୍ତ ଏକ େଲାକ ପରି ଉଠି
କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକହ ିଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, କିଅବା
ଆେମ୍ଭମାେନ େକହ ିଆପଣା ଘରକୁ େଫରିବୁ ନାହିଁ। 9 ମାତ୍ର ଗିବୀୟା ପ୍ରତି
ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକଥା କରିବୁ; ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କ୍ର େମ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯିବୁ; 10 ପୁଣ ିେଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣବିା ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେକ ଦଶ ଜଣ,
ହଜାରେକ ଏକ ଶହ ଜଣ, ଦଶ ହଜାରେର ଏକ ହଜାର ଜଣ େଲଖାଏଁ
େନବୁ, ତହିଁେର େଲାକମାେନ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଅଧିକାରସ୍ଥ ଗିବୀୟାକୁ ଆସେିଲ,
େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର େଯସମସ୍ତ ମୂଢ଼ତାର କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ ,
ତଦନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ। 11 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
ସମସ୍ତ େଲାକ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଯୁକ୍ତ େହାଇ େସହ ିନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର
ସମୁଦାୟ ବଂଶ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏ
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କି ଦୁଷ୍ଟତା ଘଟଅିଛ ି? 13 ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଗିବୀୟାର ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କର, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରି
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବା। ମାତ୍ର ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ରବ ଶୁଣବିାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ ନାହିଁ। 14 ପୁଣି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ
ନଗରମାନରୁ ବାହାରି ଗିବୀୟାକୁ ଯାଇ ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 15 େସହଦିନି
ନଗରମାନରୁ ଆସଥିିବା ବନି୍ୟାମୀନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ଛବଶି ହଜାର ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ
େଲାକ ଗଣତି େହେଲ, ଏହାଛଡ଼ା ଗିବୀୟା ନବିାସୀ େଲାକମାନଙ୍କର ସାତ
ଶହ ବଛା େଲାକ ଗଣତି େହେଲ। 16 ଏହ ିେଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର ସାତ
ଶହ ବଛା େଲାକ ବଁାହାତଆି ଥିେଲ; େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ବଣା େନାହି
ଏକ େକଶକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଛାଟଣିୀ ମାରି ପାରନି୍ତ। 17 ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଛଡ଼ା
ଇସ୍ରାଏଲର ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ ଚାରି ଲକ୍ଷ େଲାକ ଗଣତି େହେଲ; ଏସମେସ୍ତ
େଯାଦ୍ଧା। 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଉଠି େବେଥଲ୍କୁ ଯାଇ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପଚାରି କହେିଲ; ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥେମ କିଏ ଯିବ ? ସଦାପ୍ରଭୁ
କହେିଲ, ଯିହୁଦା ପ୍ରଥେମ ଯିବ। 19 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଗିବୀୟା ବରୁିଦ୍ଧେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 20 ପୁଣି
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିେଲ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଗିବୀୟା ନକିଟେର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
ସଜାଇେଲ। 21 ତହିଁେର ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଗିବୀୟାରୁ ବାହାରି
େସହଦିନି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାଇଶ ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ ସଂହାର କରି ଭୂମିେର
ନପିାତ କେଲ। 22 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱାସ େଦଇ ପ୍ରଥମ ଦନି େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ସଜାଇଥିେଲ, ପୁନବର୍ାର େସହ ିସ୍ଥାନେର ଯୁଦ୍ଧ ସଜାଇେଲ। 23 ପୁଣି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଉଠି ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
େରାଦନ କେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାରି କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ କି
ଆପଣା ଭାଇ ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
େହବା ? ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଅ। 24 ଏ
ଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି ବନି୍ୟାମୀନ୍ ସନ୍ତାନଗଣ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ। 25 ପୁଣ ିବନି୍ୟାମୀନ୍ େସହି
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗିବୀୟାରୁ ବାହାରି ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଠର ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ସଂହାର କରି ଭୂମିେର
ନପିାତ କେଲ; ଏସମେସ୍ତ ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ ଥିେଲ। 26 େତେବ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ଉଠି େବେଥଲ୍କୁ ଯାଇ େରାଦନ କେଲ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସ ିେସଦନି ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କେଲ ଓ
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ। 27 େସହ ିସମୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ େସଠାେର
ଥିଲା, ପୁଣ ିହାେରାଣର େପୗତ୍ର, ଇଲୀୟାସରର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ େସହି
ସମୟେର ତହିଁ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବା ବ୍ୟକି୍ତ ଥିଲା। 28 ଏେହତୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାରି କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଭାଇ
ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏେବେହଁ କି ପୁନବର୍ାର
ଯିବା, ଅବା କ୍ଷାନ୍ତ େହବା ? ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ଯାଅ; ଆେମ୍ଭ କାଲ ିତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର ତାହାକୁ ସମପର୍ଣ କରିବା। 29 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗିବୀୟାର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େଲାକ ଛକି ବସାଇ ରଖିଲା। 30 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୃତୀୟ ଦନି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି ଗେଲ ଓ
ପୂବର୍ ପରି ଗିବୀୟା ନକିଟେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସଜାଇେଲ। 31 ତହୁଁ
ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ ନଗରଠାରୁ
ଦୂରକୁ ଆକଷିର୍ତ େହେଲ; ପୁଣ ିପୂବର୍ ସମୟ ପରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ ଓ
ବଧ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ େବେଥଲ୍ ଆେଡ଼ ଓ େକ୍ଷତ୍ର େଦଇ ଗିବୀୟା
ଆେଡ଼ ଯିବା ଦୁଇ ସଡ଼କେର େସମାେନ ଊଣାଧିକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ତରିିଶ
େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 32 ତହୁଁ ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନମାେନ କହେିଲ,
ଏମାେନ ତ ପୂବର୍ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପରାସ୍ତ େହଉଅଛନି୍ତ। ମାତ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପଳାଇ ନଗରରୁ ସଡ଼କକୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଆକଷର୍ଣ କରିେନଉ। 33 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ସମେସ୍ତ
ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ବାଲ୍ତାମରେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସଜାଇେଲ;
ଏଥିମଧ୍ୟେର ଇସ୍ରାଏଲର ଛକି ବସବିା େଲାକମାେନ ଗିବୀୟାସ୍ଥ ଆପଣା
ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଏକାେବେଳ ଉଠି ଆସେିଲ। 34 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମସ୍ତ

େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ହଜାର ବଛା େଲାକ ଗିବୀୟା ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ,
ଭାରୀ ଯୁଦ୍ଧ େହଲା; ମାତ୍ର ଅମଙ୍ଗଳ ଆସ ିେଯ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ପଡ଼ଲିାଣ,ି ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିଲ ନାହିଁ। 35 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖେର ବନି୍ୟାମୀନ୍କୁ ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ େସହଦିନି ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ପଚଶି ହଜାର ଏକ ଶହ େଲାକ ବଧ
କେଲ; ଏସମେସ୍ତ ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ ଥିେଲ। 36 ଏହରୂିେପ ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ େହବାର େଦଖିେଲ; କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ ଗିବୀୟାେର ଛକି ବସାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର
ରଖି ବନି୍ୟାମୀନ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼େିଦେଲ। 37 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଛକି ବସବିା
େଲାକମାେନ ଶୀଘ୍ର ମାଡ଼ ିଆସ ିଗିବୀୟା ଆକ୍ରମଣ କେଲ; ପୁଣ ିଛକି
ବସବିା େଲାକମାେନ ଆସ ିଖଡ୍ଗ ଧାରେର ସମସ୍ତ ନଗର ଆଘାତ କେଲ।
38 ଆଉ େସହ ିଛକି ବସବିା େଲାକମାେନ େଯପରି ନଗରରୁ ବୃହତ ଧୂମ-
େମଘ ଉଠାଇେବ; ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକଙ୍କ ସହତି େସମାନଙ୍କର ଏହ ିଚହି୍ନ
ସି୍ଥର େହାଇଥିଲା। 39 ଏେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ େବେଳ
ମୁଖ େଫରାଇେଲ, ତହୁଁ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ
କରି ଊଣାଧିକ ତରିିଶ ଜଣଙୁ୍କ ବଧ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ କହେିଲ,
ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧେର େଯପରି, ଏେବ ମଧ୍ୟ େସପରି, ନଶି୍ଚୟ ଏମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପରାସ୍ତ େହଉଅଛନି୍ତ। 40 ମାତ୍ର େଯେତେବେଳ
ନଗରରୁ ସ୍ତମ୍ଭାକାରେର ଧୂମ େମଘ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା, େସେତେବେଳ
ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ ପଛକୁ ଅନାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ, ସମୁଦାୟ
ନଗରର ଧୂମ ଆକାଶକୁ ଉଠୁଅଛ।ି 41 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ
େନଉଟେିଲ, ପୁଣ ିବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ ଅବାକ୍ େହେଲ; କାରଣ
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ ଆସ ିପଡ଼ଲିା େବାଲି
େଦଖିେଲ। 42 ଏଣୁ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ
ପ୍ରାନ୍ତର-ପଥ ଆେଡ଼ େଫରିେଲ; ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଲାଗି
ରହଲିା; ପୁଣ ିନଗରମାନରୁ ଆସଥିିବା େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପଥ
ମଧ୍ୟେର ସଂହାର କେଲ। 43 େସମାେନ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଚାରିଆଡଢ଼ୁ େଘରିେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇ େସମାନଙ୍କ ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନେର
ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ଆେଡ଼ ଗିବୀୟା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଭୂମିେର
ଦଳି ପକାଇେଲ। 44 ତହିଁେର ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଅଠର ହଜାର େଲାକ ହତ
େହେଲ; େସ ସମେସ୍ତ ବୀର ଥିେଲ। 45 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ େଫରି
ପ୍ରାନ୍ତର ଆେଡ଼ ରିେମ୍ମାନ୍ େଶୖଳକୁ ପଳାଇେଲ; ତହୁଁ ଏମାେନ ସଡ଼କେର ପାଞ୍ଚ
ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ େଗାଟାଇ ସାଉଣି୍ଟ ମାରିେଲ; ପୁଣ ିଗିଦୀେୟାମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ପେଛ ଲାଗି ରହ ିେସମାନଙ୍କର ଦୁଇ ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ। 46 ଏହରୂିେପ େସହଦିନି ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ ପଚଶି ହଜାର
େଲାକ ହତ େହେଲ; େସ ସମେସ୍ତ ବୀର ଥିେଲ। 47 ମାତ୍ର ଛଅ ଶହ
େଲାକ େନଉଟ ିପ୍ରାନ୍ତର ଆେଡ଼ ରିେମ୍ମାନ୍ େଶୖଳକୁ ପଳାଇେଲ ଓ ରିେମ୍ମାନ୍
େଶୖଳେର ଚାରି ମାସ ରହେିଲ। 48 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ
ବନି୍ୟାମୀନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ବରୁିଦ୍ଧେର େଫରି ସମୁଦାୟ ନଗର ଓ ପଶୁ ଓ
ଯାହା କିଛ ିପାଇେଲ, େସସବୁକୁ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ଆଘାତ କେଲ; ଆହୁରି
େସମାେନ େଯେତ ନଗର ପାଇେଲ, େସସବୁେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇେଲ।

ବନି୍ୟାମୀନ୍ େଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ପତ୍ନୀ

ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ମିସ୍ପାେର ଶପଥ କରି କହଥିିେଲ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େକହ ିବନି୍ୟାମୀନ୍ ସହତି ଆପଣା କନ୍ୟାର
ବବିାହ େଦବ ନାହିଁ। 2 େତଣୁ େଲାକମାେନ େବେଥଲ୍କୁ ଆସି

ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସ ିରବ ଉଠାଇ
ଅତ୍ୟନ୍ତ େରାଦନ କେଲ। 3 ଆଉ େସମାେନ କହେିଲ, େହ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଜି େଯ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବଂଶର ଊଣା
େହଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏପରି କାହିଁକି ଘଟଲିା ? 4 ତହୁଁ ଆରଦନି
େଲାକମାେନ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି େହାମବଳି
ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 5 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ
କହେିଲ, ସମାଜ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଯ ନ ଆସଲିା, ଇସ୍ରାଏଲର
ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଏପରି କିଏ ଅଛ ି? କାରଣ ମିସ୍ପାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଯ ନ ଆସବି, େସ ଅବଶ୍ୟ ହତ େହବ, ଏହା କହ ିେସମାେନ
ମହା ଶପଥ କରିଥିେଲ। 6 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ ଆପଣା ଭାଇ
ବନି୍ୟାମୀନ୍ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି କହେିଲ, ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି
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ବଂଶ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଲା। 7 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ବବିାହ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ କଅଣ କରିବା ? କାରଣ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣା ଆପଣା କନ୍ୟାର ବବିାହ େଦବୁ ନାହିଁ େବାଲି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଶପଥ କରିଅଛୁ। 8 ପୁଣ ିେସମାେନ
କହେିଲ, ମିସ୍ପାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଯ ନ ଆସଲିା, ଇସ୍ରାଏଲ-
ବଂଶସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଏପରି େକଉଁ ବଂଶ ଅଛ ି? ତହିଁେର େଦଖ, ଯାେବଶ
ଗିଲୀୟଦରୁ େକହ ିଛାଉଣସି୍ଥ ସମାଜକୁ ଆସ ିନ ଥିେଲ। 9 କାରଣ
େଲାକମାେନ ଗଣତି େହବା େବେଳ, େଦଖ, େସଠାେର ଯାେବଶ ଗିଲୀୟଦ
ନବିାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିନ ଥିେଲ। 10 ତହୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ େସ ସ୍ଥାନକୁ
ବାର ହଜାର ମହାବୀର ପୁରୁଷ ପଠାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ,
ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳକ ସେମତ ଯାେବଶ ଗିଲୀୟଦ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର
ଆଘାତ କର। 11 ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା କରିବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପୁରୁଷକୁ ଓ ପୁରୁଷ-ସହବାସନିୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଜିର୍ତ ରୂେପ ବନିାଶ
କରିବ। 12 ତହୁଁ େସମାେନ ଯାେବଶ ଗିଲୀୟଦ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପୁରୁଷ-ସହବାସରହତିା ଚାରି ଶହ ଅବବିାହତିା କନ୍ୟା ପାଇେଲ; ଆଉ
େସମାନଙୁ୍କ କିଣାନ େଦଶସ୍ଥ ଶୀେଲା ଛାଉଣକୁି ଆଣେିଲ। 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ରିେମ୍ମାନ୍ େଶୖଳସି୍ଥତ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ଆଳାପ
କେଲ ଓ ଦୂତ ପଠାଇ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶାନି୍ତ ପ୍ରଚାର କେଲ।
14 େସ ସମୟେର ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ େଫରି ଆସେିଲ; ତହୁଁ
ଯାେବଶ ଗିଲୀୟଦର େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ବଞ୍ଚାଇ
ରଖିଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ସହତି ବବିାହ କରିେଦେଲ, ତଥାପି
େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଅଣି୍ଟେଲ ନାହିଁ। 15 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଛଦି୍ର  କରିବାରୁ େଲାକମାେନ ବନି୍ୟାମୀନୀୟମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଅନୁତାପ କେଲ। 16 େତେବ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାେନ କହେିଲ,
ବନି୍ୟାମୀନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙ୍କ ବବିାହ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ କଅଣ କରିବା ? 17 ଆହୁରି

େସମାେନ କହେିଲ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବଂଶର େଲାପ େଯପରି ନ
ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଅଧିକାର େସହ ିଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର
େହଉ। 18 ତଥାପି ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣାମାନଙ୍କ କନ୍ୟାର
ବବିାହ େଦଇ ନ ପାରୁ, କାରଣ େଯ େକହ ିବନି୍ୟାମୀନ୍କୁ କନ୍ୟା େଦବ,
େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ େବାଲ ିକହ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ।
19 ଆହୁରି େସମାେନ କହେିଲ, େଦଖ, େବେଥଲ୍ର ଉତ୍ତର ଦଗିେର,
େବେଥଲ୍ରୁ ଶିଖିମକୁ ଯିବା ସଡ଼କର ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଓ ଲେବାନାର ଦକ୍ଷିଣ
ଦଗିେର ସି୍ଥତ ଶୀେଲାେର ପ୍ରତ ିବଷର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଉତ୍ସବ
େହାଇଥାଏ। 20 ଏେହତୁ େସମାେନ ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ଛକି ବସ ିଅନାଅ; 21 ଆଉ
େଦଖ, ଶୀେଲାର କନ୍ୟାମାେନ େମଳ ମଧ୍ୟେର ନାଚବିା ପାଇଁ ବାହାର େହାଇ
ଆସେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରରୁ ବାହାରି ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ପାଇଁ ଶୀେଲା କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଯର୍୍ୟା ଧରି ବନି୍ୟାମୀନ୍ େଦଶକୁ ଚାଲି
ଯାଅ। 22 ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ପିତା ଅବା ଭାଇମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ବବିାଦ କରିବାକୁ ଆସେିଲ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କହବୁି, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଦଅି; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିଜଣ ପାଇଁ ଭାଯର୍୍ୟା େନଇ ନାହୁଁ; ଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ହିଁ
େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ବବିାହ ନମିେନ୍ତ େଦଇ ନାହଁ; େନାହେିଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତ। 23 ତହିଁେର ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ
େସରୂପ କରି ଆପଣାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ନୃତ୍ୟକାରିଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଭାଯର୍୍ୟା େନଇ ଚାଲଗିେଲ ଆଉ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ
େଫରି ଯାଇ ନଗର ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ। 24 ତହୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସେତେବେଳ େସଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ େଗାଷ୍ଠୀ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣା
ଅଧିକାରକୁ ଗେଲ। 25 େସ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିରାଜା
ନ ଥିଲା; ଯାହା ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ, େସ ତାହା କଲା।
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ରୂତ

େମାୟାବେର ଏଲିେମଲକର ପରିବାର

ବଚିାରକଗଣ ଶାସନ କରୁଥିବା ଏକ ସମୟେର େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
ପଡ଼ଲିା। ତହିଁେର େବଥଲହିମି-ଯିହୁଦାର ଜେଣ େଲାକ ନଜି ସ୍ତ୍ରୀ
ଓ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େନଇ େମାୟାବ େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ

ଗେଲ। 2 େସ େଲାକର ନାମ ଏଲେିମଲକ ଓ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ
ନୟମୀ, ପୁଣ ିତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ମହେଲାନ ଓ କିଲୀେୟାନ;
ଏମାେନ େବଥଲହିମି-ଯିହୁଦାର ଇଫ୍ର ାଥୀୟ େଲାକ; ପୁଣ ିଏମାେନ େମାୟାବ
େଦଶକୁ ଆସ ିେସଠାେର ରହେିଲ। 3 ଏଉତ୍ତାରୁ ନୟମୀର ସ୍ୱାମୀ
ଏଲେିମଲକର ମୃତୁୁ୍ୟ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଓ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ
ରହେିଲ। 4 ଏହ ିପୁତ୍ରମାେନ େମାୟାବ େଦଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବବିାହ
କେଲ, ଜଣକର ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଅପର୍ା, ଅନ୍ୟ ଜଣର ନାମ ରୂତ; ପୁଣି
େସମାେନ ପ୍ରାୟ ଦଶ ବଷର୍ ଯାଏ େସଠାେର ବାସ କେଲ। 5 ତହୁଁ
ମହେଲାନ ଓ କିଲୀେୟାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ
ପୁତ୍ରବଧୂ ଓ ସ୍ୱାମୀବହିୀନା େହାଇ ରହଲିା।

ନୟମୀ ପ୍ରତ ିରୂତଙ୍କର େଫରିବା

6 ପେର ନୟମୀ ନଜିର ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙୁ୍କ େନଇଁ େମାୟାବ େଦଶରୁ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ନଜି େଲାକଙ୍କର
ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ କରି ଆହାର େଦଇଅଛନି୍ତ , ଏହ ିକଥା ନୟମୀ େମାୟାବ
େଦଶେର ଥାଇ ଶୁଣଲିା। 7 ଏଣୁ ନଜିର ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିେସ ଓ ତାହା
ସହତି ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ରବଧୂ ଯିହୁଦା େଦଶକୁ େଫରି ଯିବା ପାଇଁ ପଥେର
ଗମନ କେଲ। 8 ଏଥିେର ନୟମୀ ନଜି ଦୁଇ ପୁତ୍ରବଧୂଙୁ୍କ କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜିର ମାତାର ଗହୃକୁ େଫରି ଯାଅ; ପୁଣ ିମୃତମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଯରୂପ ଦୟା କରିଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହପିରି ଦୟା କରନୁ୍ତ। 9 ତୁେମ୍ଭ ଦୁଇ ଜଣ ନଜି ନଜିର
ସ୍ୱାମୀ ଗହୃେର େଯପରି ବଶି୍ରାମ ପାଅ,” ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏପରି
କୃପା କରନୁ୍ତ,” ପୁଣ ିେସ େସମାନଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କଲା; ତହିଁେର େସମାେନ
ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର େରାଦନ କେଲ। 10 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ,
“ନା, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି
ଯିବା। 11 ନୟମୀ ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େହ ଆମ୍ଭର କନ୍ୟାମାେନ,
େଫରିଯାଅ, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର କାହିଁକି ଯିବ ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ େହବା ପାଇଁ
ଏେବ େହଁ କି ଆମ୍ଭ ଗଭର୍େର ପୁତ୍ର ଅଛ ି? 12 େହ ଆମ୍ଭର କନ୍ୟାମାେନ,
େଫରିଯାଅ, େଯେହତୁ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧା, ପୁନବର୍ାର ବବିାହ କରି ନ ପାେର; ଆଉ
େମାହର ଭରସା ଅଛ,ି ଏହା େବାଲ ିଯଦ୍ୟପି ଆଜି ରାତି୍ରେର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ
କେର ଓ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କେର, 13 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କି
େସମାନଙ୍କର ବୟସପ୍ରାପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରିବ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବ ? ନା, େହ େମାହର
କନ୍ୟାମାେନ; କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େହତୁରୁ େମାହର ଦୁଃଖ ଅତଶିୟ
େହାଇଅଛ ିକାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି ଅଛ।ି”
14 ଏଥିେର େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର େରାଦନ କେଲ, ପୁଣି
ଅପର୍ା ନଜି ଶାଶୁକୁ ଚୁମ୍ୱନ କଲା, ମାତ୍ର ରୂତ ତାକୁ ଧରି ରହଲିା। 15 େସ
ତାକୁ କହଲିା, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଜାଆ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କ ଓ ନଜି େଦବତା
ନକିଟକୁ େଫରି ଗଲା, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନଜି ଜାଆ ପେଛ େଫରି ଯାଅ।”
16 ରୂତ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ୍ଭର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରି େଫରି
ଯିବାକୁ େମାେତ ବନିୟ ନ କର, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାକୁ ଯିବ, ମୁଁ
ମଧ୍ୟ େସହଠିାକୁ ଯିବ;ି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାେର ରହବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସହଠିାେର
ରହବି;ି ତୁମ୍ଭର େଲାକ ହିଁ େମାହର େଲାକ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ହିଁ

େମାହର ପରେମଶ୍ୱର େହେବ। 17 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାେର ମରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ
େସହଠିାେର ମରିବ ିଓ େସହଠିାେର େମାହର କବର େହବ; େକବଳ ମୃତୁୁ୍ୟ
ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛ ିହିଁ େଯେବ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ େମାେତ ବେିଚ୍ଛଦ କରଇ, େତେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଦଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ େମାେତ େଦଉନୁ୍ତ।” 18 ଏରୂେପ
ତାହା ସହତି ଯିବା ପାଇଁ ରୂତ ଦୃଢ଼ମନସ୍କ ଅେଟ, ଏହା େଦଖି େସ ତାହାକୁ
ତକର୍ ନ କରି ଶାନ୍ତ େହଲା। 19 ଏଣୁ େସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉ ଯାଉ
େବଥଲହିମିେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। ପୁଣ ିେଯେତେବେଳ େସମାେନ
େବଥଲହିମିେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ନଗରଯାକ ଜନରବ ହୁଅେନ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀ େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଏ କି ନୟମୀ
?” 20 େତଣୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “େମାେତ ନୟମୀ (ମଧୁର) େବାଲି
ନ ଡାକ, ପୁଣ ିମାରା (ତକି୍ତ) େବାଲ ିଡାକ; େଯେହତୁ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ େମା’
ପ୍ରତ ିଅତ ିତକି୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନି୍ତ। 21 ମୁଁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଯାତ୍ରା
କରିଥିଲ,ି ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଶୂନ୍ୟ କରି େଫରାଇ ଆଣଅିଛନି୍ତ।
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେବ େମା’ ପ୍ରତକୂିଳେର ପ୍ରମାଣ େଦଇଅଛନି୍ତ ଓ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
େଯେବ େମାେତ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛନି୍ତ , େତେବ େମାେତ ନୟମୀ େବାଲି
କାହିଁକି ଡାକୁଅଛ ?” 22 ଏହରୂିେପ ନୟମୀ ଓ େମାୟାବ େଦଶରୁ
ଆସଥିିବା ତାହାର ପୁତ୍ରବଧୂ େସହ ିେମାୟାବ େଦଶୀୟା ରୂତ େଫରି
ଆସେିଲ; େସମାେନ ଯବ-ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦନର ଆରମ୍ଭ ସମୟେର
େବଥଲହିମିେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ।

େବାୟଜଙ୍କ େକ୍ଷତେର ରୂତ

ନୟମୀର ସ୍ୱାମୀ ଏଲେିମଲକ ବଂଶୀୟ େବାୟଜ ନାମେର ଜେଣ
ଧନୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିଲା। 2 ତହୁଁ େମାୟାବ େଦଶୀୟା
ରୂତ ନୟମୀକି କହଲିା, “େମାେତ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ଦଅି, ମୁଁ

ଯାହାର ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ,ି ତାହାର ପେଛ ପେଛ ବଳକା
ଶସ୍ୟଗଡୁକି ସାଉଣି୍ଟବ,ି” ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ କହଲିା, “ଆେହ ଆମ୍ଭର
କନ୍ୟା, ଯାଅ।” 3 ଏଥିେର େସ ଯାଇ େକ୍ଷତ୍ରେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ
ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନଙ୍କର ପେଛ ପେଛ ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ
ଲାଗିଲା; ଆଉ ଘଟଣାକ୍ର େମ େସ ଏଲେିମଲକ ବଂଶୀୟ େବାୟଜର
େକ୍ଷତ୍ରଖଣ୍ଡେର ପହଁଞ୍ଚଲିା। 4 ଆଉ େଦଖ, େବାୟଜ େବଥଲହିମିଠାରୁ ଆସି
ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥାଉନୁ୍ତ,”
େସମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।”
5 େତେବ େବାୟଜ ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ ନଜି ଯୁବାକୁ
ପଚାରିଲା, “ଏହ ିଯୁବତୀଟ ିକାହାର ?” 6 ତହିଁେର ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନଙ୍କ
ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ ଯୁବା ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “େଯଉଁ େମାୟାବ େଦଶୀୟା
ଯୁବତୀ ନୟମୀ ସହତି େମାୟାବ େଦଶରୁ ଆସଅିଛ,ି େସ ଏହ।ି” 7 ଆଉ
େସ େମାେତ କହଲିା, ମୁଁ ବନିତ ିକରୁଅଛ,ି ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନଙ୍କର ପେଛ
ପେଛ ବଡି଼ାର ମେଧ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ େମାେତ ଦଅି;
ଏଣୁ େସ ଆସ ିସକାଳରୁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏଠାେର ରହଅିଛ;ି େକବଳ ଅଳ୍ପ
ସମୟ େସ ଗହୃେର ବସ ିରହଥିିଲା।” 8 ତହିଁେର େବାୟଜ ରୂତକୁ କହଲିା,
“ଆେହ େମାହର କନ୍ୟା, େମାର କଥା କି ଶୁଣୁ ନାହଁ ? ତୁେମ୍ଭ ବଳକା
ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ନ ଯାଅ, ପୁଣ ିଏହ ିସ୍ଥାନରୁ ନ
ଯାଅ, ମାତ୍ର ଏଠାେର େମାର ଦାସୀଗଣର ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଥାଅ।
9 ଶସ୍ୟକଟାଳିମାେନ େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ରର ଶସ୍ୟ କାଟେିବ, ତାହା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ
ରଖି ତୁେମ୍ଭ ଦାସୀଗଣର ପେଛ ଯାଅ, ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପଶର୍ କରିବାକୁ ମୁଁ କି େସ
ଯୁବାମାନଙୁ୍କ ନେିଷଧ କରି ନାହିଁ ? ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ତୃଷିତ େହେଲ, ପାତ୍ର
ନକିଟକୁ ଯାଇ ଯୁବାମାନଙ୍କର କାଢ଼ବିା ଜଳରୁ ପାନ କର।” 10 ଏଥିେର
େସ ମୁହଁମାଡ଼ ିଭୂମିେର ପଡ଼ ିତାହାକୁ କହଲିା, “ମୁଁ ବେିଦଶିନୀ େହେଲ େହଁ
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ଆପଣ େମାହର ପରିଚୟ େନଉଅଛନି୍ତ , ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଏେତ ଅନୁଗ୍ରହ
ମୁଁ କିପରି ପାଇଲ ି?” 11 େବାୟଜ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭ
ସ୍ୱାମୀର ମୃତୁୁ୍ୟ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଶାଶୁ ପ୍ରତ ିେଯରୂପ ବ୍ୟବହାର
କରିଅଛ, ପୁଣ ିନଜି ପିତା ଓ ନଜି ମାତା ଓ ନଜି ଜନ୍ମ େଦଶ ତ୍ୟାଗ କରି
ପୂେବର୍ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଜାଣଲି ନାହିଁ, ଏପରି େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଅିଛ,
ଏହସିବୁ କଥା େମାେତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ କୁହା ଯାଇଅଛ।ି 12 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
କମର୍ର ଫଳ େଦଉନୁ୍ତ; ଇସ୍ରାଏଲର େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷ
ତେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆଶ୍ରୟ େନବାକୁ ଆସଅିଛ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପୁରସ୍କାର
େଦଉନୁ୍ତ।” 13 ଏଥିେର େସ କହଲିା, “େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ; ଆପଣ େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କେଲ, ପୁଣି
ଆପଣଙ୍କର ଏହ ିଦାସୀ ପ୍ରତ ିକରୁଣାର କଥା କହେିଲ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର
ଏକ ଦାସୀ ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ।” 14 େଭାଜନ ସମୟେର େବାୟଜ ତାହାକୁ
କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଏଠାକୁ ଆସ ିରୁଟ ିେଭାଜନ କର ଓ ନଜି ରୁଟଖିଣ୍ଡ
ଅମ୍ଳରସେର ବୁଡ଼ାଅ,” ତହିଁେର େସ ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବସଲିା;
ପୁଣ ି(େବାୟଜ) ତାହାକୁ ଭଜା ଶସ୍ୟ ଆଣ ିେଦଲା; ତହିଁେର େସ େଭାଜନ
କରି ତୃପ୍ତ େହଲା ଓ କିଛ ିବଳକା ରଖିଲା। 15 ତହୁଁ େସ ବଳକା ଶସ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଉଠେନ୍ତ, େବାୟଜ ତାହାର ଯୁବାଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହଲିା, “ଏହାକୁ ବଡି଼ା ମଧ୍ୟେର ସୁଦ୍ଧା ସାଉଣି୍ଟବାକୁ ଦଅି, ପୁଣ ିତାହାକୁ
ଲଜ୍ଜ ା ଦଅି ନାହିଁ। 16 ପୁଣ ିଏହା ପାଇଁ ବଡି଼ାରୁ କିଛ ିକିଛ ିପକାଇ ଯାଅ,
େସ ତାହା ସାଉଣୁ୍ଟ, ଆଉ ତାହାକୁ ଧମକାଅ ନାହିଁ।” 17 ତହିଁେର େସ
ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ରେର ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା; ପୁଣ ିନଜି
ସାଉଣି୍ଟଲା ଶସ୍ୟ ମଳେନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ଏକ ଐଫା ଯବ େହଲା। 18 େସ ତାହା
େନଇ ନଗରକୁ ଗଲା; ଆଉ େସ ଯାହା ସାଉଣି୍ଟଥିଲା, ତାହାର ଶାଶୁ ତାହା
େଦଖିଲା ଓ େଭାଜନ ସମୟେର ତୃପ୍ତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଯାହା ବଳକା
ରଖିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ତାହାକୁ େଦଲା। 19 ତହୁଁ ତାହାର ଶାଶୁ
ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, “ତୁେମ୍ଭ ଆଜି େକଉଁଠାେର ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲ
? ଓ େକଉଁଠାେର କମର୍ କଲ ? େଯ ତୁମ୍ଭର ପରିଚୟ େନଲା, େସ ଧନ୍ୟ
େହଉ।” େତଣୁ େସ ଯାହା ପାଖେର କମର୍ କରିଥିଲା, ତାହା ଶାଶୁକୁ ଜଣାଇ
କହଲିା, “ଯାହା ପାଖେର ଆଜି କମର୍ କଲ,ି ତାହାର ନାମ େବାୟଜ।”
20 ଏଥିେର ନୟମୀ ନଜି ପୁତ୍ରବଧୂକୁ କହଲିା, “େଯ ଜୀବତି ଓ ମୃତ
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ ନବୃିତ୍ତ କରି ନାହାନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
େସ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ।” ନୟମୀ ଆହୁରି କହଲିା, “େସ ଜଣ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନକିଟ-କୁଟୁମ୍ୱ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଜେଣ ଅଟଇ।” 21 େମାୟାବ େଦଶୀୟା ରୂତ କହଲିା, “େସ େମାେତ
ଆହୁରି କହେିଲ, େମାହର ସବୁ ଶସ୍ୟକାଟବିା ସମାପ୍ତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଯୁବାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥାଅ।” 22 ତହିଁେର ନୟମୀ ନଜି
ପୁତ୍ରବଧୂ ରୂତକୁ କହଲିା, “ଆେହ େମାହର କନ୍ୟା, ତୁେମ୍ଭ ତାହାର
ଦାସୀଗଣ ସଙ୍ଗେର ଗେଲ ଭଲ; ତାହାେହେଲ, ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେକ୍ଷତ୍ରେର
େକହ ିତୁମ୍ଭର ଅପମାନ କରିବ ନାହିଁ।” 23 ଏଣୁ ଯବ ଓ ଗହମ
ଶସ୍ୟକାଟବିା ସମାପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ
େବାୟଜର ଦାସୀଗଣ ସଙ୍ଗେର ରହଲିା, ପୁଣ ିନଜି ଶାଶୁ ସହତି ବାସ
କଲା।

ରୂତଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନୟମୀଙ୍କ େଯାଜନା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାର ଶାଶୁ ନୟମୀ ତାହାକୁ କହଲିା, “ଆେହ
େମାହର କନ୍ୟା, େଯଉଁଥିେର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହବ, ଏପରି
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ମୁଁ କି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବ ିନାହିଁ ? 2 ତୁେମ୍ଭ

େଯଉଁ େବାୟଜର ଦାସୀଗଣ ସଙ୍ଗେର ଥିଲ, େସ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତି
ନୁେହଁ ? େଦଖ, େସ ଆଜି ରାତି୍ର ନଜି ଖଳାେର ଯବ ଝାଡ଼ବିାକୁ ଉଦ୍ୟତ
ଅଛ।ି 3 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ସ୍ନାନ କର ଓ େତୖଳ ମଦ୍ଦର୍ନ କର ଓ ନଜି
(ଉତ୍ତମ) ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି େସହ ିଖଳାକୁ ଯାଅ; ମାତ୍ର େସ ମନୁଷ୍ୟ
େଭାଜନପାନ ନ ସାରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ନଜିର ପରିଚୟ ଦଅି ନାହିଁ।
4 େସ େଯେତେବେଳ ଶୟନ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଶୟନ
ସ୍ଥାନ େଦଖି ନଣି୍ଣର୍ୟ କର; ତହୁଁ େସଠାକୁ ଯାଇ ତାହାର ଚରଣ-ସମୀପସ୍ଥ
ସ୍ଥାନ ଅନାବୃତ କରି ଶୟନ କର, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ କରିବାକୁ େହବ,
ତାହା େସ ଜଣାଇବ।” 5 େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହୁଅଛ,
େସସମସ୍ତ ମୁଁ କରିବ।ି” 6 ଏଣୁ େସ େସହ ିଖଳାକୁ ଯାଇ ନଜି ଶାଶୁର

ଆେଦଶାନୁସାେର ସମସ୍ତ କମର୍ କଲା। 7 ପୁଣ ିେଭାଜନପାନ ସାରି
େବାୟଜର ମନ ଆନନି୍ଦତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଶସ୍ୟରାଶିର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତଭାଗେର
ଶୟନ କରିବାକୁ ଗଲା, ତହିଁେର ରୂତ ଧୀେର ଧୀେର ଯାଇ ତାହାର ଚରଣ
ସମୀପସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅନାବୃତ କରି ଶୟନ କଲା। 8 ତହୁଁ ମଧ୍ୟରାତି୍ର ସମୟେର
େସ ପୁରୁଷ ଚମତୃ୍କତ େହାଇ ଉଠି ଅନାଇଲା, ଆଉ େଦଖ, ତାହାର ପାଦ
ନକିଟେର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୟନ କରିଅଛ।ି ତହିଁେର େସ ପଚାରିଲା, “ତୁେମ୍ଭ
କିଏ ?” 9 େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ରୂତ; ଏଣୁ ନଜି
ଚାଦର ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ଉପେର ବସି୍ତାର କରନୁ୍ତ, କାରଣ ଆପଣ ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା
ଜ୍ଞାତ ିଅଟନି୍ତ।” 10 େସ କହଲିା, “ଆେହ େମାହର କନ୍ୟା,” ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦପାତ୍ରୀ ହୁଅ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଧନବାନ କି ଦରିଦ୍ର
େକୗଣସ ିଯୁବାପୁରୁଷର ଅନୁଗାମିନୀ ନ େହାଇ ପ୍ରଥମାେପକ୍ଷା େଶଷେର
ଅଧିକ ସାଧୁତା େଦଖାଇଅଛ। 11 ଏଣୁ ଆେହ େମାହର କନ୍ୟା, ଭୟ କର
ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହଲି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ େସସମସ୍ତ କରିବ;ି 12 େଯେହତୁ
ତୁେମ୍ଭ େଯ ସମ୍ମାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏହା େମାହର ନଗରସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକ ଜାଣନି୍ତ।
ମୁଁ ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜ୍ଞାତ ିଅେଟ, ଏହା ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର େମା’ଠାରୁ ନକିଟ ସମ୍ପକର୍ୀୟ
ଆଉ ଜେଣ ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜ୍ଞାତ ିଅଛ।ି 13 ଏହ ିରାତି୍ର ଥାଅ; ସକାେଳ େସ
େଯେବ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କେର, େତେବ ଭଲ, େସ ମୁକ୍ତ କରୁ; ମାତ୍ର େଯେବ
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ ନ କେର, େତେବ ଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ ିେଯ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ;ି ତୁେମ୍ଭ ସକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୟନ
କର।” 14 ତହିଁେର ରୂତ ସକାଳ ଯାଏ ତାହାର ପାଦ ନକିଟେର େଶାଇ
ରହଲିା, ପୁଣ ିେକହ ିକାହାକୁ ଚହି୍ନ ିପାରିବା ସମୟ ପୂେବର୍ େସ ଉଠିଲା
କାରଣ େବାୟଜ କହଲିା, “ଖଳାକୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ େଯ ଆସଥିିଲା, ଏହା ଜଣା ନ
ଯାଉ।” 15 େସ ଆହୁରି କହଲିା, “ତୁମ୍ଭର ଆବରଣୀୟ ବସ୍ତ୍ର ବଛିାଇ ଧର,”
ତହିଁେର ରୂତ ତାହା ବଛିାଇ ଧରେନ୍ତ, େସ ଛଅ ପାତ୍ର ଯବ ମାପି ତାହାର
ମସ୍ତକେର େଦଇ ନଗରକୁ ଚାଲଗିଲା। 16 ତହୁଁ ରୂତ ନଜି ଶାଶୁ ନକିଟକୁ
ଆସେନ୍ତ, େସ କହଲିା, “ଆେହ ଆମ୍ଭର କନ୍ୟା, କଅଣ େହଲା ?” ତହିଁେର
େସ ନଜି ପ୍ରତ ିେସହ ିପୁରୁଷର କୃତ ସମସ୍ତ କମର୍ ତାହାକୁ ଜଣାଇଲା।
17 ପୁଣ ିଆହୁରି କହଲିା, “ଶାଶୁ ନକିଟକୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତେର ନ ଯାଅ” େବାଲି
କହ ିେସ େମାେତ ଏହ ିଛଅ ପାତ୍ର ଯବ େଦଇଅଛନି୍ତ। 18 ତହୁଁ ତାହାର
ଶାଶୁ ତାହାକୁ କହଲିା, “ଆେହ ଆମ୍ଭର କନ୍ୟା,” ଏ ବଷିୟ କ’ଣ େହବ,
ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣା େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସଥିାଅ; କାରଣ େସ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଏ
କମର୍ ସମାପ୍ତ ନ କରି ବଶି୍ରାମ କରିବ ନାହିଁ।”

େବାୟଜ-ରୂତ ବବିାହ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େବାୟଜ ନଗର ଦ୍ୱ ାରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବସଲିା,
ତହିଁେର େଦଖ, େସ େଯଉଁ ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜ୍ଞାତ ିବଷିୟ କହଥିିଲା,
େସ େସଠାକୁ ଆସେନ୍ତ, େବାୟଜ ତାହାକୁ ଡାକି କହଲିା, “େହ

ବନୁ୍ଧ, ଏଠିକି ଆସ ିବସ,” ଏଣୁ େସ ଆସ ିେସଠାେର ବସଲିା। 2 ତହୁଁ େସ
ନଗରସ୍ଥ ଦଶ ଜଣ ପ୍ରାଚୀନଙୁ୍କ େନଇ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର
ବସ,” େତଣୁ େସମାେନ ବସେିଲ। 3 ଏଥିେର େବାୟଜ େସହ ିମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା
ଜ୍ଞାତକିି କହଲିା, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ଏଲେିମଲକର େଯଉଁ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ଥିଲା,
ତାହା େମାୟାବ େଦଶରୁ େଫରି ଆସଥିିବା ନୟମୀ ବକି୍ରୟ କରୁଅଛ।ି
4 ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲ,ି ତୁେମ୍ଭ ନଗରଦ୍ୱ ାରେର
ଉପସି୍ଥତ େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଓ ଆମ୍ଭ ବଂଶୀୟ ପ୍ରାଚୀନଗଣର
ସାକ୍ଷାତେର ତାହା କ୍ରୟ କର। େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ମୁକ୍ତ କରିବ, େତେବ କର,
ମାତ୍ର େଯେବ ନ କରିବ, େତେବ େମାେତ ଜଣାଅ, ମୁଁ ଜାଣବିାକୁ ଚାେହଁ;
େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ମୁକ୍ତ କେଲ ଆଉ େକହ ିକରି ନ ପାେର, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ
ଉତ୍ତାରୁ ମୁଁ ଅଛ।ି ତହିଁେର େସ କହଲିା, “ମୁଁ ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବ।ି”
5 େତେବ େବାୟଜ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦନି ନୟମୀର ହସ୍ତରୁ େସହି
େକ୍ଷତ୍ର କିଣବି, େସହ ିଦନି ମୃତ େଲାକର ଅଧିକାରେର ତାହାର ନାମ ରକ୍ଷା
କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ େମାୟାବ େଦଶୀୟା ରୂତଠାରୁ ହିଁ ତାହା
କିଣବିାକୁ େହବ।” 6 ଏଥିେର େସହ ିମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜ୍ଞାତ ିକହଲିା, “ମୁଁ ନଜି
ନମିେନ୍ତ ତାହା ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାେର, ତାହା କେଲ, େମାହର ନଜି
ଅଧିକାରର କ୍ଷତ ିେହବ; ତୁେମ୍ଭ େମାହର ମୁକି୍ତ କରିବା କ୍ଷମତା ନଅି, କାରଣ
ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାେର।” 7 ମୁକି୍ତ ଓ ପାଲଟ ବଷିୟକ ସବୁ କଥା ସି୍ଥର
କରିବା ପାଇଁ ପୂବର୍କାଳେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଏହରୂିପ ରୀତ ିଥିଲା େଯ,
ଜେଣ ନଜି ପାଦୁକା କାଢ଼ ିଅନ୍ୟ ଜଣକୁ େଦଲା, ଆଉ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ
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ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ େହଲା। 8 ଏଣୁ େସ ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜ୍ଞାତ ିେଯେତେବେଳ
େବାୟଜକୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଆେପ ତାହା କିଣ,” େସେତେବେଳ େସ ନଜି
ପାଦୁକା କାଢ଼ ିେଦଲା। 9 ତହୁଁ େବାୟଜ ପ୍ରାଚୀନଗଣକୁ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
କହଲିା, ଏଲେିମଲକର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଓ କିଲୀେୟାନର ଓ
ମହେଲାନର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, ତାହା ମୁଁ ନୟମୀଠାରୁ କ୍ରୟ କଲ,ି ଏ
ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି େମାହର ସାକ୍ଷୀ େହଲ। 10 ଆହୁରି ନଜି
ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଓ ନଜି ବସତସି୍ଥାନର ଦ୍ୱ ାରରୁ େସହ ିମୃତ ବ୍ୟକି୍ତର ନାମ
େଯପରି େଲାପ େନାହବି, ଏଥିପାଇଁ େସହ ିମୃତ େଲାକର ଅଧିକାରେର
ତାହାର ନାମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମହେଲାନର ସ୍ତ୍ରୀ େମାୟାବ େଦଶୀୟା
ରୂତକୁ ନଜି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂେପ ଲାଭ କଲ ିଆଜି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ ବଷିୟର ସାକ୍ଷୀ
େହଲ।” 11 ତହିଁେର ନଗରଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ ପ୍ରାଚୀନଗଣ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ସାକ୍ଷୀ େହଲୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର
ବୃଦି୍ଧକାରିଣୀ ରାେହଲ ଓ େଲୟା, ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀର ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଗହୃକୁ ଆଗତା
ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ କରନୁ୍ତ; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ାଥାେର ବକି୍ରମଶାଳୀ ହୁଅ ଓ
େବଥଲହିମିେର ତୁମ୍ଭର ବଖି୍ୟାତ େହଉ।” 12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିଯୁବତୀ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସନ୍ତାନ େଦେବ, ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ତାମର ଗଭର୍େର
ଯିହୁଦାର ଜନି୍ମ ତ େପରସର ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ େହଉ।”

େବାୟଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର

13 ଏରୂେପ େବାୟଜ ରୂତକୁ ବବିାହ କରେନ୍ତ, େସ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ େହଲା,
ପୁଣ ିତାହାର ସହବାସ କରେନ୍ତ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଗଭର୍ଧାରଣ ଶକି୍ତ

ପାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। 14 ଏଣୁ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ନୟମୀକୁ କହେିଲ, “ଧନ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁ,” େସ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜ୍ଞାତହିୀନ କରି ନାହାନି୍ତ ; ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶେର ଏହ ିବାଳକର ନାମ ବଖି୍ୟାତ େହଉ। 15 ପୁଣ ିେସ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ
ସଜୀବକାରୀ ଓ ତୁମ୍ଭ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତପିାଳକ େହବ; େଯେହତୁ
େଯ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କେର ଓ ସାତ ପୁତ୍ରଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅଧିକ ଉତ୍ତମ େଯ
ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରବଧୂ, େସ ତାହାକୁ ପ୍ରସବ କରିଅଛ।ି” 16 େସେତେବେଳ
ନୟମୀ ବାଳକକୁ େଘନ ିନଜି େକାଳେର ରଖିଲା ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରତପିାଳନ
କଲା। 17 ଏଉତ୍ତାରୁ ନୟମୀର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନି୍ମ ଅଛ,ି ଏହ ିକଥା କହି
ପ୍ରତବିାସନିୀ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାହାର ନାମକରଣ କେଲ; େସମାେନ ତାହାର ନାମ
ଓେବଦ୍ (େସବକ) ରଖିେଲ। େସ ଦାଉଦର ପିତାମହ ଯିଶୀର ପିତାମହ।

ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ

18 େପରସର ବଂଶାବଳୀ ଏହ,ି େପରସର ପୁତ୍ର ହେିଷ୍ରାଣ;
19 ହେିଷ୍ରାଣର ପୁତ୍ର ରାମ୍ ଓ ରାମ୍ର ପୁତ୍ର ଅମ୍ମୀନାଦବ 20 ଓ
ଅମ୍ମୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ୍ ଓ ନହେଶାନର ପୁତ୍ର ସଲେମାନ 21 ଓ
ସଲେମାନର ପୁତ୍ର େବାୟଜ ଓ େବାୟଜର ପୁତ୍ର ଓେବଦ୍ 22 ଓେବଦ୍ର
ପୁତ୍ର ଯିଶୀ ଓ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ।
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ପ୍ରଥମ ଶାମୁେୟଲ

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଜନ୍ମ

ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ତମୟ େଦଶସ୍ଥ ରାମାଥୟିମ୍ସୂଫୀମର ଏକ
ଇଫ୍ର ୟିମୀୟ େଲାକ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ଇଲ୍କାନା, େସ ସୂଫର
ବୃଦ୍ଧ-ପ୍ରେପୗତ୍ର, େତାହର ପ୍ରେପୗତ୍ର, ଇଲୀହୂର ପୁତ୍ର, ଯିେରାହମର

ପୁତ୍ର; 2 ପୁଣ,ି ତାହାର ଦୁଇ ଭାଯର୍୍ୟା ଥିେଲ; ଜଣକର ନାମ ହାନ୍ନ ା, ଅନ୍ୟର
ନାମ ପନନି୍ନ ା; ପନନି୍ନ ାର ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଥିେଲ, ମାତ୍ର ହାନ୍ନ ାର େକୗଣସି
ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିନ ଥିେଲ। 3 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ବଷର୍କୁ ବଷର୍ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଆରାଧନା ଓ ବଳିଦାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା
ନଗରରୁ ଶୀେଲାକୁ ଯାଉଥାଏ। େସହ ିସ୍ଥାନେର ଏଲଙି୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫ୍ନି
ଓ ପୀନହସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକ ଥିେଲ। 4 ପୁଣ,ି ଇଲ୍କାନା ବଳିଦାନ
କରିବା ଦନିେର େସ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ପନନି୍ନ ାକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଅଂଶ େଦଲା; 5 ମାତ୍ର େସ ହାନ୍ନ ାକୁ ଦି୍ୱ ଗଣୁ ଅଂଶ େଦଲା; କାରଣ
େସ ହାନ୍ନ ାକୁ େପ୍ରମ କରୁଥିେଲ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗଭର୍ାଶୟ ରୁଦ୍ଧ
କରିଥିେଲ। 6 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗଭର୍ାଶୟ ରୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ତାହାର
ସପତ୍ନୀ ତାହାର େରାଷ ଜନ୍ମ ାଇବା ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ ଅତଶିୟ ବରିକ୍ତ କେର।
7 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗଲା େବେଳ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବଷର୍କୁ ବଷର୍
ଏପରି କେର, ତାହାର ସପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ତାହାକୁ ବରିକ୍ତ କେର;
ଏେହତୁ େସ େରାଦନ କେର, ଆଉ କିଛ ିଖାଏ ନାହିଁ। 8 ଏଥିେର ତାହାର
ସ୍ୱାମୀ ଇଲ୍କାନା ତାହାକୁ କହଲିା, ହାନ୍ନ ା, କାହିଁକି େରାଦନ କରୁଅଛ ?
କାହିଁକି ଖାଉ ନାହଁ ? କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ମନ ଦୁଃଖିତ େହାଇଅଛ ି? ମୁଁ କି ଦଶ
ପୁତ୍ରଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଉତ୍ତମ ନୁେହଁ ? 9 ଏହରୂିେପ ଏକ ସମୟେର
େସମାେନ ଶୀେଲାେର େଭାଜନପାନ ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାେର ହାନ୍ନ ା ଉଠିଲା।
େସସମୟେର ଏଲ ିଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର-ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ନକିଟସ୍ଥ ଆପଣା
ଆସନେର ବସଥିିେଲ। 10 ପୁଣ,ି ହାନ୍ନ ା ତକି୍ତମନା େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ କରୁ ଅତଶିୟ େରାଦନ କଲା। 11 ପୁଣ,ି େସ ଏକ
ମାନତ ମନାଶି କହଲିା; େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, େଯେବ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦାସୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରତ ିନତିାନ୍ତ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରିବ ଓ େମାେତ ସ୍ମରଣ
କରି ଆପଣା ଦାସୀକୁ ପାେସାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଦାସୀକୁ େଗାଟଏି
ପୁରୁଷ-ସନ୍ତାନ େଦବ, େତେବ ମୁଁ ତାହାର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦାନ କରିବ ିଓ ତାହାର ମସ୍ତକେର କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ।
12 ଏହରୂିେପ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିବା ସମୟେର
ଏଲ ିତାହାର ମୁଖକୁ ଅନାଇେଲ। 13 େସସମୟେର ହାନ୍ନ ା ଆପଣା ମେନ
ମେନ କଥା କହୁଥିଲା; େକବଳ ତାହାର ଓଷ୍ଠ ହଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାର ରବ
ଶୁଣାଯାଉ ନ ଥିଲା; େତଣୁ େସ ମତ୍ତ େହାଇଥିବ େବାଲ ିଏଲ ିବଚିାର
କେଲ। 14 ତହିଁେର ଏଲ ିତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େକେତ କାଳ ମତ୍ତ
େହାଇଥିବ ? ତୁମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର କର। 15 ଏଥିେର ହାନ୍ନ ା
ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, ନା, େମାହର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦୁଃଖିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ; ମୁଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
କି ମଦ୍ୟପାନ କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ
(େବଦନା) ଢ଼ାଳୁଥିଲ।ି 16 ଆପଣା ଦାସୀକୁ େବକାର ସ୍ତ୍ରୀ େବାଲ ିଜ୍ଞାନ ନ
କର; ମୁଁ ଆପଣା ଚନି୍ତ ା ଓ ବରିକି୍ତର ବାହୁଲ୍ୟ ସକାଶୁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ କଥା
କହୁଥିଲ।ି 17 ତହିଁେର ଏଲ ିଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, କୁଶଳେର ଯାଅ;
ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ମାଗିଲ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର େସହ ିନେିବଦନ
ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭକୁ େଦଉନୁ୍ତ। 18 ତହୁଁ େସ କହଲିା, ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ତୁମ୍ଭ
ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହପ୍ରାପ୍ତ େହଉ। ଆଉ େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପଥେର ଗଲା ଓ
େଭାଜନ କଲା, ପୁଣ,ି ତାହାର ମୁଖ ଆଉ ବଷିଣ୍ଣର୍ େନାହଲିା।

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ଜନ୍ମ  ଓ ଉତ୍ସଗର୍

19 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା
କରି େଫରିେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ରାମାକୁ ଆସେିଲ; ଆଉ
ଇଲ୍କାନା ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ହାନ୍ନ ାର ସହବାସ କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ
ସ୍ମରଣ କେଲ। 20 ପୁଣ,ି ସମୟ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ହାନ୍ନ ା ଗଭର୍ଧାରଣ କରି
ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା; ଆଉ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମାଗିଥିଲ,ି ଏହା କହ ିତାହାର
ନାମ ଶାମୁେୟଲ (ପରେମଶ୍ୱର ଦତ୍ତ) ରଖିଲା। 21 ଏଉତ୍ତାେର ଇଲ୍କାନା
ଓ ତାହାର ଗହୃସ୍ଥ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବାଷିର୍କ ବଳିଦାନ ଓ
ଆପଣା ମାନତ ନେିବଦନ କରିବାକୁ ଗେଲ। 22 ମାତ୍ର ହାନ୍ନ ା ଗଲା ନାହିଁ;
କାରଣ େସ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ କହଲିା, ବାଳକ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ (ମୁଁ ଯିବ ିନାହିଁ), ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ମୁଁ ତାହାକୁ େନଇ ଯିବ,ି ତହିଁେର
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହବ ଓ େସଠାେର ସବର୍ଦା ରହବି।
23 ତହୁଁ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଇଲ୍କାନା ତାହାକୁ କହଲିା, ଯାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ
ଦେିଶ, କର; ତାହାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରୁହ; ସଦାପ୍ରଭୁ
େକବଳ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସି୍ଥର କରନୁ୍ତ। େତଣୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ
ସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲା।
24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ତାହାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରାେନ୍ତ, ତନି ିେଗାବତ୍ସ
ଓ ଏକ ଐଫା ମଇଦା ଓ ଏକ କୁମ୍ପା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସହତି ତାହାକୁ
ଶୀେଲାସି୍ଥତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣଲିା; େସେତେବେଳ ବାଳକ ଅଳ୍ପ
ବୟସ୍କ ଥିଲା। 25 ତହୁଁ େସମାେନ େଗାବତ୍ସ ବଧ କରି ବାଳକକୁ ଏଲଙି୍କ
କତକିି ଆଣେିଲ। 26 ତହିଁେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରାଣ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ, େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ କରୁ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ
େହାଇଥିଲା, ମୁଁ େସହ।ି 27 ଏହ ିବାଳକ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଥିଲ;ି
ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଥିଲ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର େସହ ିନେିବଦନ ଅନୁସାେର
େମାେତ େଦଇଅଛନି୍ତ। 28 ଏଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ନେିବଦନ କଲ;ି େସ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସମପର୍ଣ
େହଲା, ଏଉତ୍ତାେର େସ େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କଲା।

ହାନ୍ନ ାଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପୁଣ,ି ହାନ୍ନ ା ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଲିା; େମାହର ଅନ୍ତଃକରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ମହାଉଲ୍ଲ ାସ କରୁଅଛ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
େମାହର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ େହାଇଅଛ;ି େମାହର ମୁଖ େମାର

ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଖାଲଅିଛ;ି େଯେହତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣେର ଆନନ୍ଦ
କେର। 2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପବତି୍ର ଆଉ େକହ ିନାହିଁ; େଯେହତୁ ତୁମ୍ଭ
ଭନି୍ନ  ଆଉ େକହ ିନାହିଁ; କିଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େକୗଣସି
େଶୖଳ ନାହିଁ। 3 ଏପରି ଅତ ିଅହଙ୍କାରେର ଆଉ କଥା ନ କୁହ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମୁଖରୁ ଦାମି୍ଭକତା ନଗିର୍ତ ନ େହଉ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଜ୍ଞ ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସକଳ କି୍ରୟା େତୗଲାଯାଏ। 4 ବୀରମାନଙ୍କର ଧନୁ
ଭଙ୍ଗାଯାଇଅଛ ିଓ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ବିା େଲାକମାନଙ୍କର କଟ ିବଳେର
ବନ୍ଧାଯାଇଅଛ।ି 5 େଯଉଁମାେନ ପରିତୃପ୍ତ ଥିେଲ, େସମାେନ ଆେପ ଖାଦ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ େବତନଜୀବୀ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାେନ କ୍ଷୁଧିତ ଥିେଲ,
େସମାେନ ବଶି୍ରାମ ପାଇଅଛନି୍ତ; ହଁ, ବନ୍ଧ୍ୟା ସପ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଅଛ ିଓ
ଯାହାର ଅେନକ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଥିେଲ, େସ ନେିସ୍ତଜ େହଉଅଛ।ି
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ମୃତୁୁ୍ୟ ଘଟାନି୍ତ ଓ ସଜୀବ କରନି୍ତ; େସ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଆଣନି୍ତ ଓ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନଅିନି୍ତ। 7 ସଦାପ୍ରଭୁ ନଦି୍ଧର୍ନ କରନି୍ତ ଓ
ଧନବାନ କରନି୍ତ; େସ ନତ କରନି୍ତ , େସ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରନି୍ତ। 8 େସ
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କୁଳୀନମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବସାଇବା ପାଇଁ ଓ େଗୗରବ ସଂିହାସନ ଅଧିକାର
କରିବା ପାଇଁ ଧୂଳିରୁ ଦୀନହୀନକୁ ଉଠାନି୍ତ ଓ ଦରିଦ୍ର କୁ ଖତରାଶିରୁ ଉନ୍ନତ
କରନି୍ତ; କାରଣ ପୃଥିବୀର ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ େସ ତହିଁ ଉପେର
ଜଗତ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ। 9 େସ ଆପଣା ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ଚରଣ
ରକ୍ଷା କରିେବ; ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ନୀରବ କରାଯିେବ;
େଯେହତୁ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ବଳେର ଜୟୀ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
10 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ବବିାଦ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଭଗ୍ନ
େହେବ; େସ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରିେବ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିେବ ଓ େସ ଆପଣା
ରାଜାକୁ ବଳ େଦେବ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ଅଭେିଷକୀଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ କରିେବ।
11 ଏଉତ୍ତାେର ଇଲ୍କାନା ରାମାସି୍ଥତ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଗଲା। ପୁଣ,ି ବାଳକ
ଏଲ ିଯାଜକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଥାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କଲା।

ଏଲିଙ୍କର ଅେଯାଗ୍ୟ ପୁତ୍ରଗଣ

12 ଏଲଙି୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ଦୁଷ୍ଟ ଥିେଲ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣେିଲ
ନାହିଁ। 13 େସହ ିଯାଜକମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର
କରୁଥିେଲ େଯ, େକୗଣସ ିେଲାକ ବଳିଦାନ କେଲ, ମାଂସ ସଦି୍ଧ େହବା
ସମୟେର ଯାଜକର ଦାସ ହସ୍ତେର ତି୍ରଶୂଳ େଘନ ିଆେସ; 14 ଆଉ େସ
ପାତ୍ର, ବା ତସଲା, ବା ହଣ୍ଡା, ବା କହ୍ରାଇ ଭତିେର ମାେର; େଯେତକ
ତି୍ରଶୂଳେର ଆେସ, େସସବୁ ଯାଜକ ନଏି। ଇସ୍ରାଏଲର େଯେତ େଲାକ
ଶୀେଲାକୁ ଆସେିଲ, େସଠାେର େସମାେନ େସସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହପିରି
କରୁଥିେଲ। 15 ଆହୁରି େମଦ ଦଗ୍ଧ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଯାଜକର ଦାସ
ବଳିଦାନକାରୀ େଲାକ ନକିଟକୁ ଆସ ିକେହ, ଯାଜକ ପାଇଁ ମାଂସ ଦଅି;
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସଦି୍ଧ ମାଂସ େନେବ ନାହିଁ, କଞ୍ଚା େନେବ।
16 ଏଥିେର େଯେବ େସ େଲାକ ତାହାକୁ କେହ, େମଦ ଏହକି୍ଷଣ ିଦଗ୍ଧ
େହବ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ େଯେତ ଚାେହଁ େସେତ ନଅି; େତେବ େସ
ଉତ୍ତର କେର, ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହକି୍ଷଣ ିତାହା େମାେତ େଦବାକୁ େହବ; ତୁେମ୍ଭ
ନ େଦେଲ ତାହା ବଳେର େନବ।ି 17 ଏରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
େସହ ିଯୁବା େଲାକଙ୍କର ପାପ ଅତ ିଭାରୀ େହଲା; କାରଣ େସହି
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େନୖେବଦ୍ୟ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କେଲ। 18 େସସମୟେର
ଶାମୁେୟଲ ବାଳକ ଶୁକ୍ଳ  ଏେଫାଦ ପିନି୍ଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପରିଚଯର୍୍ୟା
କେଲ। 19 ଆହୁରି ତାଙ୍କର ମାତା ପ୍ରତ ିବଷର୍ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ସେଙ୍ଗ ବାଷିର୍କ
ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ଆସବିା େବେଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ସାନ େଚାଗା
ବନାଇ ତାଙ୍କ କତକିି ଆଣଥିାଏ। 20 ପୁଣ,ି ଏଲ ିଇଲ୍କାନାକୁ ଓ ତାହାର
ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଯାହା ନେିବଦତି
େହାଇଅଛ,ି େସହ ିନେିବଦନ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସନ୍ତାନ
େଦଉନୁ୍ତ। 21 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଆପଣା ଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ। ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନ ାର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ କେଲ ଓ େସ ଗଭର୍ଧାରଣ କରି ତନି ିପୁତ୍ର
ଓ ଦୁଇ କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କେଲ। ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଶାମୁେୟଲ ବାଳକ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିେଲ। 22 ଏଲ ିଅତ ିବୃଦ୍ଧ େହେଲ;
ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା କେଲ ଓ
ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର େସବାକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ସହତି କିପରି ଶୟନ
କେଲ, ଏସବୁ କଥା େସ ଶୁଣେିଲ। 23 ତହୁଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏପରି କଥା କରୁଅଛ ? କାରଣ ମୁଁ ଏହ ିସମସ୍ତ
େଲାକଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ନାନା ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣୁଅଛ।ି
24 ନାହିଁ, ନାହିଁ, େମାହର ପୁତ୍ରମାେନ, ମୁଁ େଯଉଁ ଜନରବ ଶୁଣୁଅଛ,ି ତାହା
ଭଲ ନୁେହଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞାଲଂଘନ
କରାଉଅଛ। 25 ମନୁଷ୍ୟ ଯଦ ିମନୁଷ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେର, େତେବ
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର ବଚିାର କରିେବ; ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେର, େତେବ କିଏ ତାହା ପକ୍ଷେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ?
ତଥାପି େସମାେନ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାନଙୁ୍କ
ବଧ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। 26 ମାତ୍ର ବାଳକ ଶାମୁେୟଲ
କ୍ରେମ କ୍ରେମ ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର
ସାକ୍ଷାତେର ଅନୁଗ୍ରହପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।

ଏଲିଙ୍କ ପରିବାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ େଲାକ ଏଲଙି୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
ତାଙୁ୍କ କହଲିା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଯଉଁ ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗହୃ
ମିସରେର ଫାେରାର ଦାସତ୍ୱ େର ଥିେଲ, େସସମୟେର ଆେମ୍ଭ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ରୂେପ େସମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ ନାହୁଁ 28 ଓ ଆେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭ େବଦି
ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବାକୁ ଓ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଏେଫାଦ
ପରିଧାନ କରିବାକୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଯାଜକ େହବା
ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରି ନାହୁଁ ? ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ କି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର
ଅଗି୍ନକୃତ ସମସ୍ତ ଉପହାର ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗହୃକୁ େଦଇ ନାହୁଁ ? 29 େତେବ
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଆବାସେର େଯ େଯ ବଳି ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ତହିଁେର ପଦାଘାତ କରୁଅଛ ? ପୁଣ,ି
ଆମ୍ଭ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ସେବର୍ାତ୍ତମ ସମସ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧିକ
େଗୗରବ କରୁଅଛ ? 30 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭ ଗହୃ ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗହୃ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅନନ୍ତ କାଳ ଗମନାଗମନ
କରିେବ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ କହଥିିଲୁ ପ୍ରମାଣ, ମାତ୍ର ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ତାହା ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର େହଉ; କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭର େଗୗରବ କରନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର େଗୗରବ କରିବା, ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ
କରନି୍ତ , େସମାେନ ଲଘୁଜ୍ଞାନ କରାଯିେବ। 31 େଦଖ, େଯଉଁ ଦନି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ବାହୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗହୃର ବାହୁ କାଟ ିପକାଇବା, ଏପରି ଦନି
ଆସୁଅଛ,ି ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର ଜେଣ ବୃଦ୍ଧ େଲାକ ରହବି ନାହିଁ।
32 ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ େଯ େଯ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିେବ,
େସସବୁ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଆବାସେର ବପିତି୍ତ େଦଖିବ; ଆଉ ତୁମ୍ଭ
ଗହୃେର େକହ ିକଦାପି ବୃଦ୍ଧ େହବ ନାହିଁ। 33 ଆଉ ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ େଲାକକୁ
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଯଜ୍ଞେବଦରୁି ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ନ କରିବା, େସ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁର କ୍ଷୟ ଓ
ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟର େଶାକ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ ରହବି; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ବଂଶଜାତ ସମେସ୍ତ
େଯୗବନାବସ୍ଥାେର ମରିେବ। 34 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫ୍ନ ିଓ
ପୀନହସ୍ ପ୍ରତ ିଯାହା ଘଟବି, ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବ; େସ
ଦୁେହଁ ଏକ ଦନିେର ମରିେବ। 35 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଏକ
ବଶି୍ୱସ୍ତ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା, େସ ଆମ୍ଭ ମନ ଓ ଆମ୍ଭ ହୃଦୟ ଅନୁସାେର
କମର୍ କରିବ; ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ବଂଶ ସି୍ଥର କରିବା; ପୁଣ,ି େସ ଆମ୍ଭ
ଅଭଷିିକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସବର୍ଦା ଗମନାଗମନ କରିବ। 36 ଆଉ, ତୁମ୍ଭ
ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଏକ ରୂପା ମୁଦ୍ର ା ଓ ଏକ ରୁଟ ିପାଇଁ ତାହା
ପାଖକୁ ଆସ ିପ୍ରଣାମ କରି କହେିବ, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ମୁଁ େଯପରି ଖେଣ୍ଡ
ରୁଟ ିଖାଇବାକୁ ପାଇବ,ି ଏଥିପାଇଁ େକୗଣସ ିଯାଜକତ୍ୱ  ପଦେର େମାେତ
ରଖ।

ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

େସ ସମୟେର ବାଳକ ଶାମୁେୟଲ ଏଲଙି୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପରିଚଯର୍୍ୟା କେଲ। େସ କାଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦୁଲର୍ଭ
ଥିଲା; ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଦଶର୍ନ ନ ଥିଲା। 2 ଏହ ିସମୟେର ଏଲଙି୍କର

ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ଦଳା େହବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଣୁ େସ େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏକ ଦନି
େସ ଆପଣା ସ୍ଥାନେର େଶାଇଥିେଲ 3 ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର ଥାଏ, ଏପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ
ଲଭିବିା ପୂେବର୍ େଯେତେବେଳ ଶାମୁେୟଲ େଶାଇଥିେଲ, 4 େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଡାକିେଲ; େସ କହେିଲ, ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ।ି
5 ପୁଣ,ି େସ ଏଲଙି୍କ ନକିଟକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ କହେିଲ, ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ,ି
ଆପଣ େମାେତ ଡାକିେଲ ପରା ? େସ କହେିଲ, ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ;
େଫରିଯାଇ ଶୁଅ। ତହୁଁ େସ ଯାଇ େଶାଇେଲ; 6 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶାମୁେୟଲ େବାଲ ିପୁନବର୍ାର ଡାକିେଲ। ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ ଉଠି ଏଲଙି୍କ
ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ,ି ଆପଣ େମାେତ ଡାକିେଲ ପରା
? େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େହ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଡାକି ନାହିଁ; େଫରିଯାଇ ଶୁଅ।
7 େସସମୟେର ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ନ ଥିେଲ,
କିଅବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ େହାଇ ନ ଥିଲା।
8 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନବର୍ାର ତୃତୀୟ ଥର ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଡାକିେଲ।
ତହୁଁ େସ ଉଠି ଏଲଙି୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହେିଲ, ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ,ି ଆପଣ
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େମାେତ ଡାକିେଲ ପରା ? ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ବାଳକକୁ ଡାକୁଅଛନି୍ତ ,
ଏହା ଏଲ ିବୁଝେିଲ। 9 େତଣୁ, ଏଲ ିଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯାଇ ଶୁଅ;
େଯେବ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭ କହବି, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନୁ୍ତ,
ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛ।ି ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ ଯାଇ ଆପଣା ସ୍ଥାନେର
େଶାଇେଲ। 10 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସେିଲ, ପୁଣ,ି ଠିଆ େହାଇ ଅନ୍ୟ
ସମୟ ପରି ଶାମୁେୟଲ, ଶାମୁେୟଲ, େବାଲ ିଡାକିେଲ। େତେବ ଶାମୁେୟଲ
କହେିଲ, କହନୁ୍ତ; ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛ।ି 11 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏକ କମର୍
କରିବା, େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ଶୁଣବି, ତାହାର ଦୁଇ କଣ୍ଣର୍ ଝଁା ଝଁା
େହବ। 12 ଆେମ୍ଭ ଏଲ ିବରୁିଦ୍ଧେର ତାହାର ପରିବାର ବଷିୟେର ଯାହା
ଯାହା କହଅିଛୁ, େସସମସ୍ତ ପ୍ରଥମାବଧି େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହଦିନି ସଫଳ
କରିବା। 13 େଯେହତୁ େଯଉଁ ଅପରାଧ ବଷିୟ େସ ଜ୍ଞାତ େହଲା, ତହିଁ
ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ବଂଶକୁ ସବର୍ଦା ଦଣ୍ଡ େଦବା େବାଲ ିତାହାକୁ
କହଅିଛୁ, କାରଣ ତାହାର ପୁତ୍ରମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପଗ୍ରସ୍ତ କେଲ
େହଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଦମନ କଲା ନାହିଁ। 14 ଏେହତୁ ଏଲ ିବଂଶର
ଅପରାଧ, ବଳିଦାନ କି େନୖେବଦ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାକାଳ ପରିଷ୍କତୃ େନାହବି
େବାଲ ିଏଲ-ିବଂଶ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ ଶପଥ କରିଅଛୁ। 15 ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ
ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୟନ କେଲ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃଦ୍ୱ ାର
ଫିଟାଇେଲ। ପୁଣ,ି ଏଲଙୁି୍କ େସହ ିଦଶର୍ନ ବଷିୟ ଜଣାଇବାକୁ ଶାମୁେୟଲ
ଭୟ କେଲ। 16 ପୁଣ,ି େହ େମାହର ପୁତ୍ର ଶାମୁେୟଲ, ଏହା କହ ିଏଲି
ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଡାକିେଲ। ତହିଁେର େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ।ି
17 େତେବ େସ ପଚାରିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ କି କଥା କହେିଲ ? ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି େମା’ଠାରୁ ତାହା ଗପୁ୍ତ ନ କର; େସ େଯସମସ୍ତ କଥା କହଅିଛନି୍ତ ,
ତହିଁରୁ େକୗଣସ ିକଥା ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାରୁ ଗପୁ୍ତ କେଲ, ପରେମଶ୍ୱର େସହି
ଦଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଉନୁ୍ତ। 18 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ କିଛି
ଗପୁ୍ତ ନ କରି ତାଙୁ୍କ ସବୁ କଥା ଜଣାଇେଲ। ତହୁଁ େସ କହେିଲ, େସ ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ; ଯାହା ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଭଲ, ତାହା େସ କରନୁ୍ତ।
19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ ବଢ଼େିଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଥାଇ
ଶାମୁେୟଲଙ୍କ େକୗଣସ ିକଥା ତେଳ ପଡ଼ବିାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। 20 ତହିଁେର
ଶାମୁେୟଲ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େହବାକୁ ନଯିୁକ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ ,
ଏହା ଦାନ୍ଠାରୁ େବେର୍ଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜ୍ଞାତ େହେଲ।
21 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୀେଲାେର ପୁନବର୍ାର ଦଶର୍ନ େଦେଲ; କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୀେଲାେର ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା
ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କେଲ।

ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ ହସ୍ତଗତ

ଆଉ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଚଳିତ
େହଲା। ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଏବନ୍-ଏଜର ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ

କେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଅେଫକେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 2 ତହୁଁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସଜାଇେଲ; ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର ଲାଗେନ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ପରାଜିତ େହେଲ ଓ େସମାେନ େସହ ିଯୁଦ୍ଧେକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଧିକ
ଚାରି ସହସ୍ର େଲାକ ବଧ କେଲ। 3 ତହୁଁ େଲାକମାେନ ଛାଉଣକୁି ଆସେନ୍ତ,
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି ପରାସ୍ତ କେଲ ? ଆସ, େଯପରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସ ିତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଶୀେଲାରୁ ତାହା ଆପଣାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣୁ। 4 ତହିଁେର େସମାେନ
ଶୀେଲାକୁ େଲାକ ପଠାଇ କିରୂବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅବସି୍ଥତ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ େସଠାରୁ ଆଣେିଲ; େସେତେବେଳ ଏଲଙି୍କର
ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫ୍ନ ିଓ ପୀନହସ୍ େସ ସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ
ସେଙ୍ଗ ଥିେଲ। 5 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ ଛାଉଣକୁି ଆସେନ୍ତ,
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଏପରି ମହା ଜୟଧ୍ୱନେିର ଜୟଧ୍ୱନ ିକେଲ େଯ, ପୃଥିବୀ
କମି୍ପଲା। 6 ତହୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େସହ ିଜୟଧ୍ୱନ ିଶୁଣ ିକହେିଲ,
ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣେିର ଏହ ିମହାଜୟଧ୍ୱନ ିଶବ୍ଦର ଅଭପି୍ରାୟ କଅଣ ?
ଆଉ େସମାେନ ଜାଣେିଲ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଛାଉଣକୁି ଆସଅିଛ।ି

7 ତହିଁେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଭୀତ େହାଇ କହେିଲ, ପରେମଶ୍ୱର ଛାଉଣକୁି
ଆସଅିଛନି୍ତ। ଆହୁରି େସମାେନ କହେିଲ, ହାୟ ହାୟ ! ପୂବର୍େର ଏପରି
େକେବ େହାଇ ନାହିଁ। 8 ହାୟ ହାୟ ! ଏହ ିବଳବାନ େଦବଗଣ ହସ୍ତରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ? ଏହ ିେଦବଗଣ ପ୍ରାନ୍ତରେର ସବର୍ ପ୍ରକାର
ଆଘାତ ଦ୍ୱ ାରା ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିଥିେଲ। 9 େହ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ପୁରୁଷତ୍ୱ  ପ୍ରକାଶ କର,
ତହିଁେର ଏବ୍ର ୀୟମାେନ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ଦାସ େହବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁରୁଷତ୍ୱ  ପ୍ରକାଶ
କର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କର। 10 ତହିଁେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ପରାସ୍ତ େହାଇ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ପଳାଇେଲ;
େସେତେବେଳ ଅତ ିମହାସଂହାର େହଲା; କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ତରିିଶ
ହଜାର ପଦାତକି ମାରା ପଡ଼େିଲ। 11 ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ
ଧରାପଡ଼ଲିା; ଆଉ ଏଲଙି୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫ୍ନ ିଓ ପୀନହସ୍ ହତ େହେଲ।

ଏଲିଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

12 ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ଜେଣ େଲାକ େଦୗଡ଼ଲିା, ପୁଣ,ି
େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ମସ୍ତକେର ମାଟ ିେଦଇ େସହ ିଦନି ଶୀେଲାେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 13 ପୁଣ,ି େସ ଉପସି୍ଥତ େହବା ସମୟେର, େଦଖ, ଏଲି
ବାଟ ପାଖେର ଅେପକ୍ଷା କରି ଆପଣା ଆସନେର ବସ ିରହଅିଛନି୍ତ; କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ କମି୍ପତ େହଉଥିଲା।
ଏଥିେର େସହ ିେଲାକ ନଗରକୁ ଆସ ିସମ୍ୱାଦ ଦଅିେନ୍ତ, ନଗରଯାକ କାନି୍ଦ
ଉଠିେଲ। 14 ପୁଣ,ି ଏଲ ିେସହ ିକ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିକହେିଲ, ଏହି
େକାଳାହଳ ଶବ୍ଦର ଅଭପି୍ରାୟ କଅଣ ? ତହୁଁ େସହ ିେଲାକ ଶୀଘ୍ର ଆସି
ଏଲଙୁି୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଲା। 15 େସସମୟେର ଏଲ ିଅଠାନେବ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
ଥିେଲ ଓ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତବ୍ଧ  େହବାରୁ େସ େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 16 ପୁଣ,ି
େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ଏଲଙୁି୍କ କହଲିା, ଆେମ୍ଭ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗତ େଲାକ ଓ
ଆେମ୍ଭ ଆଜି େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଇ ଆସଲୁି। ତହିଁେର େସ କହେିଲ, େହ
ପୁତ୍ର, କି କଥା େହଲା ? 17 ତହୁଁ ସମାଚାର ଆଣବିା େଲାକ ଉତ୍ତର କରି
କହଲିା, ଇସ୍ରାଏଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ମହାସଂହାର େହଲା; ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଫ୍ନ ିଓ ପୀନହସ୍
ମେଲ, ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଧରାଗଲା। 18 ଆଉ େସ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ବଷିୟ କହବିା କ୍ଷେଣ ଏପରି ଘଟଲିା େଯ, ଏଲି
ଦ୍ୱ ାର ପାଖେର ଆପଣା ଆସନରୁ ପଛଆେଡ଼ ପଡ଼ଗିେଲ, ତହୁଁ ତାଙ୍କର େବକ
ଭାଙି୍ଗଯାଇ େସ ମେଲ; କାରଣ େସ ବୃଦ୍ଧ େଲାକ ଓ ଭାରୀ ଥିେଲ। େସ
ଚାଳିଶ ବଷର୍ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କେଲ। 19 େସସମୟେର ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ରବଧୂ ପୀନହସ୍ର ଭାଯର୍୍ୟା ଗଭର୍ବତୀ, ପ୍ରସବ କାଳ ନକିଟ ଥିଲା; ଏଣୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଧରାଗଲା, ଆଉ ତାହାର ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀ ମେଲ;
ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଶୁଣବିା ମାେତ୍ର େସ ଆେଣ୍ଠାଇ ପଡ଼ ିପ୍ରସବ କଲା; କାରଣ
େସହକି୍ଷଣ ିତାହାର େବଦନା ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 20 ତହୁଁ ପ୍ରାୟ ତାହାର
ମରଣ ସମୟେର ତାହା ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାହାକୁ
କହେିଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଅଛ। ମାତ୍ର େସ କିଛି
ଉତ୍ତର େଦଲା ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁେର ମନ େଦଲା ନାହିଁ। 21 ଆଉ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଧରାଯିବାରୁ ଓ ତାହାର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ େହତୁରୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ େଗୗରବ ଚାଲଗିଲା, ଏହା କହ ିେସ ବାଳକର ନାମ
ଐକାେବାଦ (ହୀନ େଗୗରବ) ରଖିଲା। 22 ଆଉ େସ କହଲିା, ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟରୁ େଗୗରବ ଚାଲଗିଲା, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଧରାଗଲା।

ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ

ଏଥି ମଧ୍ୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େନଇ
ଏବନ୍-ଏଜରରୁ ଅେସ୍ଦାଦକୁ ଯାଇଥିେଲ। 2 ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େନଇ ଦାେଗାନ୍

ମନି୍ଦରକୁ ଆଣ ିଦାେଗାନ୍ େଦବତା ନକିଟେର ରଖିେଲ। 3 ତହିଁ ପରଦନି
ଅେସ୍ଦାଦୀୟମାେନ ଶୀଘ୍ର ଉଠେନ୍ତ, େଦଖ, ଦାେଗାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ
ସମ୍ମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଭୂମିେର ପଡ଼ଅିଛ।ି େତଣୁ େସମାେନ ଦାେଗାନ୍କୁ
ପୁନବର୍ାର ଉଠାଇ ତାହା ସ୍ଥାନେର ରଖିେଲ। 4 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତହିଁ
ଆରଦନି ପ୍ରଭାତେର ଶୀଘ୍ର ଉଠେନ୍ତ, େଦଖ, ଦାେଗାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ
ସମ୍ମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଭୂମିେର ପଡ଼ଅିଛ;ି ପୁଣ,ି ଦାେଗାନ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତର
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ଦୁଇ ପାପୁଲ ିକଟା େହାଇ ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ଉପେର ପଡ଼ଅିଛ;ି େକବଳ ତାହାର
ମତ୍ସ୍ୟାକାର ବାକି ରହଅିଛ।ି 5 ଏେହତୁ ଦାେଗାନ୍ର ଯାଜକମାେନ ଅବା
େଯଉଁମାେନ ଦାେଗାନ୍ ମନି୍ଦରକୁ ଆସନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେସ୍ଦାଦସି୍ଥତ ଦାେଗାନ୍ର ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ମାଡ଼ନି୍ତ ନାହିଁ। 6 ମାତ୍ର
ଅେସ୍ଦାଦୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଭାରୀ େହଲା ଓ
େସ ଅେସ୍ଦାଦକୁ ଓ ତହିଁ ସୀମାସି୍ଥତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଶର୍ େରାଗେର ଆଘାତ
କରି ସଂହାର କେଲ। 7 ତହୁଁ ଅେସ୍ଦାଦୀୟ େଲାକମାେନ ତାହା େଦଖି
କହେିଲ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ରହବି
ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦବତା ଦାେଗାନ୍
ଉପେର ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ନଷୁି୍ଠର େହାଇଅଛ।ି 8 ଏଣୁ େସମାେନ େଲାକ
ପଠାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙୁି୍କ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଏକତ୍ର କରି କହେିଲ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ବଷିୟେର
ଆେମ୍ଭମାେନ କଅଣ କରିବା ? ତହିଁେର େସମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ,
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଗାଥ୍କୁ ନଆିଯାଉ। ତହୁଁ େସମାେନ
େସଠାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େନଇଗେଲ। 9 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ତାହା େନଇ ଗଲା ଉତ୍ତାେର ଏପରି େହଲା େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ହସ୍ତ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଅତ ିମହା ବ୍ୟାକୁଳତାଜନକ େହଲା; ପୁଣ,ି େସ
ନଗରସ୍ଥ ସାନ ବଡ଼ ଉଭୟଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କଠାେର ଅଶର୍
େରାଗ ବାହାରିଲା। 10 ତହୁଁ େସମାେନ ଇେକ୍ର ାଣକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ
ପଠାଇେଲ। ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଇେକ୍ର ାଣେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ,
ଇେକ୍ର ାଣୀୟମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ଆମ୍ଭ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସନୁି୍ଦକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣଅିଛନି୍ତ। 11 ଏେହତୁ େସମାେନ େଲାକ
ପଠାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙୁି୍କ ଏକତି୍ରତ କରି କହେିଲ,
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ପଠାଇ ଦଅି, ତାହା ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ
େଫରିଯାଉ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ ନ
କରୁ; କାରଣ ନଗରର ସବର୍ତ୍ର ମୃତୁୁ୍ୟଜନକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନି୍ମ ଥିଲା;
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ େସଠାେର ଅତ ିଭାରୀ ଥିଲା। 12 ପୁଣ,ି େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ମେଲ ନାହିଁ, େସମାେନ ଅଶର୍ େରାଗେର ପୀଡ଼ତି େହେଲ;
ଆଉ ନଗରର ଆତ୍ତର୍ନାଦ ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା।

ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକର ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର ସାତ ମାସ
ରହଲିା।

2 ଏଥିେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ
ଡକାଇ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ କଅଣ
କରିବା, କି େଦଇ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇବା ? ଏହା
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ। 3 ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ପଠାଇ େଦବ, େତେବ ତାହା ରିକ୍ତ
ପଠାଅ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େକୗଣସମିେତ େହେଲ େଗାଟଏି େଦାଷାଥର୍କ ଉପହାର
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ପଠାଅ; େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁସ୍ଥ େହବ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ କାହିଁକି ଘୁଞ୍ଚା ଯାଉ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଯିବ। 4 ତହୁଁ େସମାେନ ପଚାରିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ କି ପ୍ରକାର
େଦାଷାଥର୍କ ଉପହାର ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ପଠାଇବା ? ଏଥିେର
େସମାେନ କହେିଲ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିପତଗିଣର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ପାଞ୍ଚ ଅଶର୍ ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ପାଞ୍ଚ ମୂଷିକ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିପତଗିଣଙୁ୍କ ଏକରୂପ ମହାମାରୀ ଘଟଥିିଲା। 5 ଏନମିେନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଶର୍-ପ୍ରତମିା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶନାଶକାରୀ
ମୂଷିକ-ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବ ଦଅି,
େହାଇପାେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦବତାମାନଙ୍କ ଉପରୁ
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶ ଉପରୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ହାଲୁକା କରିେବ। 6 େଯପରି
ମିସ୍ରୀୟମାେନ ଓ ଫାେରା ଆପଣାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାରୀ କରିଥିେଲ, େସପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାରୀ କରୁଅଛ ? େସ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ମହାଶକି୍ତ ପ୍ରକାଶ କରେନ୍ତ, େସମାେନ କି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ ନାହିଁ ଓ େଲାକମାେନ କି ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ ନାହିଁ
? 7 ଏେହତୁ ଏେବ େଗାଟଏି ନୂଆ ଶଗଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଓ େଯଉଁ ଦୁଗ୍ଧବତୀ
ଗାଭୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଯୁଆଳି ଲାଗି ନାହିଁ, ଏପରି ଦୁଇ ଗାଭୀ ଶଗଡ଼େର

େଯାଚ ଓ େସମାନଙ୍କଠାରୁ େସମାନଙ୍କ ବାଛୁରିକୁ ଘରକୁ ଆଣ; 8 ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େନଇ େସହ ିଶଗଡ଼ ଉପେର ରଖ ଓ େଯଉଁ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ
ପଦାଥର୍ େଦାଷାଥର୍କ ଉପହାର ରୂେପ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ପଠାଇବ,
ତାହା ତହିଁ ପାଶ୍ୱର୍େର ଏକ ସନୁି୍ଦକେର ରଖ; ତହୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହା ପଠାଇ
ଦଅି। 9 ଆଉ େଦଖ, େଯେବ ତାହା ଆପଣା ସୀମାସ୍ଥ ପଥ େଦଇ େବଥ୍-
େଶମଶକୁ ଯାଏ, େତେବ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିମହା ଅମଙ୍ଗଳ
ଘଟାଇଅଛନି୍ତ , ମାତ୍ର େଯେବ ନ ଯାଏ, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବୁି େଯ,
ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ନାହିଁ; ତାହା ଘଟଣାକ୍ର େମ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘଟଅିଛ।ି 10 ତହିଁେର େଲାକମାେନ େସପରି କେଲ; ପୁଣ,ି
ଦୁଇ ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଗାଭୀ େନଇ ଶଗଡ଼େର େଯାଚେିଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ବାଛୁରିକୁ
ଘେର ବନ୍ଦ କେଲ। 11 ଆଉ େସମାେନ ଶଗଡ଼ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସନୁି୍ଦକ ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ମୂଷିକ ଓ େସମାନଙ୍କ ଅଶର୍-ପ୍ରତମିାର ସନୁି୍ଦକ ରଖିେଲ।
12 ତହୁଁ େସହ ିଗାଭୀମାେନ ସଳଖ ପଥ ଧରି େବଥ୍-େଶମଶକୁ ଯିବା
ବାଟେର ଗେଲ; େସମାେନ ଯାଉ ଯାଉ ହମ୍ୱାରବ ପକାଇ ସଡ଼କେର ଗେଲ,
ଦକି୍ଷଣକୁ କି ବାମକୁ େଫରିେଲ ନାହିଁ; ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାେନ େବଥ୍-େଶମଶ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ। 13 େସହି
ସମୟେର େବଥ୍-େଶମଶର େଲାକମାେନ ତଳଭୂମିେର ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଗହମ କାଟୁଥିେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ଅନାଇ ସନୁି୍ଦକ େଦଖିେଲ ଓ ତାହା
େଦଖି ଆନନି୍ଦତ େହେଲ। 14 ଏଉତ୍ତାେର େସହ ିଶଗଡ଼ େବଥ୍-େଶମଶୀୟ
ଯିେହାଶୂୟର େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆସ ିଏକ ବଡ଼ ପଥର ଥିବା ସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା େହାଇ
ରହଲିା; ତହିଁେର େସମାେନ େସ ଶଗଡ଼ର କାଠ ଚରିି େସହ ିଗାଭୀମାନଙୁ୍କ
େହାମବଳି ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 15 ପୁଣ,ି
େଲବୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଓ ତହିଁ ସହତି ଥିବା ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ପଦାଥର୍ର
ସନୁି୍ଦକ ଓହ୍ଲାଇ େସହ ିବଡ଼ ପଥର ଉପେର େଥାଇେଲ; ଆଉ େବଥ୍-
େଶମଶର େଲାକମାେନ େସହଦିନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମାଥର୍କ
ଉପହାର େଦେଲ ଓ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 16 ତହୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପାଞ୍ଚ
ଅଧିପତ ିତାହା େଦଖି େସହ ିଦନି ଇେକ୍ର ାଣକୁ େଫରି ଆସେିଲ।
17 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଦାଷାଥର୍କ ଉପହାର ରୂେପ
ଏହସିବୁ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ଅଶର୍ ପଠାଇଥିେଲ; ଯଥା, ଅେସ୍ଦାଦ ପାଇଁ ଏକ, ଘସା
ପାଇଁ ଏକ, ଅସି୍କେଲାନ ପାଇଁ ଏକ, ଗାଥ୍ ପାଇଁ ଏକ, ଇେକ୍ର ାଣ ପାଇଁ ଏକ;
18 ପୁଣ,ି େବଥ୍-େଶମଶୀୟ ଯିେହାଶୂୟର େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ େଯଉଁ ବଡ଼ ପଥର
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଛ,ି ଯହିଁ ଉପେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ରଖିଥିେଲ,
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଅଧିପତଙି୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର େହଉ କି
େଦଶୀୟ ଗ୍ରାମମାନ େହଉ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ନଗରସକଳର
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ମୂଷିକ ପଠାଇେଲ। 19 ପୁଣ,ି େବଥ୍-େଶମଶୀୟ
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକକୁ ଅନାଇବାରୁ େସ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ସତୁରି ଜଣଙୁ୍କ ବଧ କେଲ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାସଂହାରେର
େଲାକମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିବାରୁ େସମାେନ ବଳିାପ କେଲ। 20 ଆହୁରି
େବଥ୍-େଶମଶୀୟ େଲାକମାେନ କହେିଲ, ଏହ ିପବତି୍ର ପରେମଶ୍ୱର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର କିଏ ଛଡି଼ା େହାଇପାେର ? ଏେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ
େସ କାହା ନକିଟକୁ ଯିେବ ? 21 ତହୁଁ େସମାେନ କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହେିଲ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େଫରାଇ ଆଣଅିଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ ିଆପଣାମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ତାହା େନଇଯାଅ।

ଏଥିଉତ୍ତାେର କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମୀୟ େଲାକମାେନ ଆସି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େନଇଯାଇ ପବର୍ତସି୍ଥତ ଅବୀନାଦବର ଗହୃେର
ରଖିେଲ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକରକ୍ଷାେଥର୍ ତାହାର ପୁତ୍ର

ଇଲୀୟାସରକୁ ପବତି୍ର କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଶାମୁେୟଲ

2 ସନୁି୍ଦକ କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀେମ୍ର ବାସ କରିବା ଦନିାବଧି ଦୀଘର୍ କାଳ,
ଅଥର୍ାତ୍, େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଗତ େହଲା; ଏଥିେର ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ବଳିାପ କେଲ। 3 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶକୁ କହେିଲ, େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରୁଅଛ, େତେବ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବେିଦଶୀୟ
େଦବତାମାନଙୁ୍କ ଓ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ େଦବୀଗଣକୁ ଦୂର କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଓ େକବଳ ତାହାଙୁ୍କ
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େସବା କର; ତହିଁେର େସ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କରିେବ। 4 େତେବ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବାଲ୍-େଦବତାମାନଙୁ୍କ ଓ
ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ େଦବୀଗଣକୁ ଦୂର କେଲ ଓ େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସବା
କେଲ। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିସ୍ପାେର ଏକତ୍ର କର, ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ।ି 6 ତହୁଁ େସମାେନ ମିସ୍ପାେର
ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଜଳ କାଢ଼େିଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହା ଢ଼ାଳି
େସହଦିନି ଉପବାସ କରି େସହଠିାେର କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ। ଏଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ ମିସ୍ପାେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ବଚିାର କେଲ। 7 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ମିସ୍ପାେର ଏକତି୍ରତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଏହ ିକଥା ଶୁଣେନ୍ତ,
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିପତଗିଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି ଆସେିଲ।
ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା ଶୁଣ ିପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଭୀତ େହେଲ। 8 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ
ଛାମୁେର କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାରୁ ନରିସ୍ତ ନ ହୁଅ। 9 ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ ଏକ
ଦୁଗ୍ଧେପାଷ୍ୟ େମଷବତ୍ସ େନଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସମୁଦାୟ
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ; ଆଉ ଶାମୁେୟଲ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ। 10 ପୁଣ,ି
ଶାମୁେୟଲ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିବା ସମୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
େସଦନି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ମହାରବେର େମଘଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରି
େସମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟାକୁଳ କେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖେର
ପରାଜିତ େହେଲ। 11 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ମିସ୍ପାରୁ ବାହାରି
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ େବଥ୍-କର ତଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ। 12 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ଖେଣ୍ଡ ପଥର େନଇ
ମିସ୍ପା ଓ େଶନ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁର ନାମ ଏବନ୍-ଏଜର
(ଉପକାର ସ୍ମରଣାଥର୍କ ପ୍ରସ୍ତର) ରଖି କହେିଲ, ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିଅଛନି୍ତ। 13 ଏହ ିପ୍ରକାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ବଶୀଭୂତ େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆଉ ଆସେିଲ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି
ଶାମୁେୟଲଙ୍କର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର
ପ୍ରତକୂିଳ େହଲା। 14 ଆଉ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ େଯସମସ୍ତ
ନଗର ହରଣ କରିଥିେଲ, ଇେକ୍ର ାଣଠାରୁ ଗାଥ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ େଫରାଇ ଦଆିଗଲା; ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ତହିଁର ସୀମା ଉଦ୍ଧାର କେଲ। ଏଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇେମାରୀୟ-ମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ସନି୍ଧ େହଲା। 15 ଶାମୁେୟଲ ଆପଣାର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଇସ୍ରାଏଲର
ବଚିାର କେଲ। 16 େସ ପ୍ରତ ିବଷର୍ େବେଥଲ୍ ଓ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ଓ ମିସ୍ପାେର
ଭ୍ରମଣ କରି େସସବୁ ସ୍ଥାନେର ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର କରୁଥିେଲ। 17 ପୁଣ,ି
ରାମାେର ତାଙ୍କର ଗହୃ ଥିବାରୁ େସଠାକୁ େସ େଫରି ଆସୁଥିେଲ ଓ
େସଠାେର ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶର ବଚିାର କରୁଥିେଲ; ଆଉ େସଠାେର େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ।

ରାଜା ନମିେନ୍ତ ଦାବି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅେନ୍ତ, ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା କେଲ। 2 ତାଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର
ନାମ େଯାେୟଲ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟର ନାମ ଅବୀୟ; ଏମାେନ

େବେର୍ଶବାେର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଥିେଲ। 3 ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ତାଙ୍କର
ପଥେର ନ ଚାଲ ିଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ ଓ ଲାଞ୍ଚ େନଇ
ବଚିାର ବପିରୀତ କେଲ। 4 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍
ଏକତ୍ର େହାଇ ରାମାେର ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ; 5 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ବୃଦ୍ଧ େହଲ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ରମାେନ ତୁମ୍ଭ ପଥେର ଚାଲୁ ନାହାନି୍ତ ; ଏେହତୁ ଅନ୍ୟ ସକଳ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଏକ ରାଜା ନଯିୁକ୍ତ କର। 6 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବା
ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ରାଜା ଦଅି, େସମାେନ ଏହ ିକଥା କହବିା େବେଳ
ଶାମୁେୟଲଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟେର ତାହା ମନ୍ଦ େବାଧ େହଲା। ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 7 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହ ିେଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଯାହା କହନି୍ତ ,
େସହସିବୁ ରବେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର; କାରଣ େସମାେନ େକବଳ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ନାହାନି୍ତ , ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େଯପରି େସମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା
େନାହବିା, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ। 8 ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା ଦନିାବଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରି
େଯସମସ୍ତ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ
କରୁଅଛନି୍ତ। 9 ଏେହତୁ ଏେବ େସମାନଙ୍କ ରବେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର; ତଥାପି
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସ୍ପଷ୍ଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅି ଓ େସମାନଙ୍କ ଉପେର େଯ
ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ, େସହ ିରାଜାର ବଧିି େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ। 10 ଏଉତ୍ତାେର
େଯଉଁମାେନ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ରାଜା ମାଗିଥିେଲ, େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇେଲ। 11 ଆହୁରି େସ କହେିଲ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େଯ ରାଜତ୍ୱ  କରିବ, େସହ ିରାଜାର ଏହ ିପ୍ରକାର ବଧିି
େହବ; େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣକୁ େନଇ ଆପଣା ରଥ ନମିେନ୍ତ ଓ
ଆପଣାର ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େହବା ନମିେନ୍ତ ନଯିୁକ୍ତ କରିବ ଓ େସମାେନ ତାହାର
ରଥ ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼େିବ। 12 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର
ସହସ୍ରପତ ିଓ ପଚାଶତ୍ପତ ିକରି ନଯିୁକ୍ତ କରିବ ଓ େସ ଆପଣା ଭୂମି ଚାଷ
କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ଶସ୍ୟ କାଟବିାକୁ ଓ ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଓ ଆପଣା
ରଥସଜ୍ଜ ା ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ କାହାକୁ କାହାକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରିବ।
13 ଆଉ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ େନଇ ଗନ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରିଣୀ ଓ
ପାଚକିା ଓ ସୂପକାରିଣୀ କରିବ। 14 ଆହୁରି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସେବର୍ାତ୍ତମ
େକ୍ଷତ୍ରସବୁ େନଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ େଦବ। 15 ପୁଣ,ି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବହିନର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାର ଦଶମାଂଶ େନଇ ଆପଣାର ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ
ଦାସମାନଙୁ୍କ େଦବ। 16 ଆଉ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାସମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଦାସୀମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେବର୍ାତ୍ତମ ଯୁବା ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଗଦ୍ଦର୍ଭ ସକଳ େନଇ ଆପଣା କାଯର୍୍ୟେର ଲଗାଇବ। 17 େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େମଷପଲର ଦଶମାଂଶ େନବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ଦାସ େହବ।
18 ପୁଣ,ି େସ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ମେନାନୀତ ରାଜା ସକାଶୁ
କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ; ମାତ୍ର େସସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେବ
ନାହିଁ। 19 ତଥାପି େଲାକମାେନ ଶାମୁେୟଲଙ୍କର ରବ ଶୁଣବିାକୁ ନାସି୍ତ
କେଲ; ଆଉ େସମାେନ କହେିଲ, ନା; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଜେଣ ରାଜା
େହଉନୁ୍ତ; 20 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ େଦଶୀୟଙ୍କ ପରି
େହବା; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଚିାର କରିେବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅଗ୍ରସର େହାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ। 21 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ
େଲାକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ତାହା
କହେିଲ। 22 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, େସମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣ
ଓ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଣ ରାଜା ସି୍ଥର କର। ଏଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ
ଇସ୍ରାଏଲ-େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ନଗରକୁ ଯାଅ।

ଶାଉଲ ରାଜା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ

େସହ ିସମୟେର ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ ଅଫୀହର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେପୗତ୍ର,
ବେଖାରତର ପ୍ରେପୗତ୍ର, ସେରାରର େପୗତ୍ର, ଅବୀେୟଲର ପୁତ୍ର
କୀଶ୍ ନାମକ ଜେଣ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକ

ଥିଲା। 2 ପୁଣ,ି ତାହାର ଶାଉଲ ନାମେର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସ ସୁନ୍ଦର
ଯୁବା ପୁରୁଷ; ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ
ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ନ ଥିେଲ; େସ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ସ୍କନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ
ଉଚ୍ଚ ଥିେଲ। 3 ଏକ ସମୟେର ଶାଉଲଙ୍କ ପିତା କୀଶ୍ର ଗଧସବୁ
ହଜିେଲ। ତହିଁେର କୀଶ୍ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶାଉଲଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ
ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସେଙ୍ଗ େନଇ ଗଧ େଖାଜିବାକୁ ଉଠି ଯାଅ।
4 େତଣୁ େସ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତମୟ େଦଶ େଦଇ ଗେଲ, ତହୁଁ ଶାଲଶିା
ପ୍ରେଦଶ େଦଇ ଗେଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପାଇେଲ ନାହିଁ; େତେବ
େସମାେନ ଶାଲୀମ୍ ପ୍ରେଦଶ େଦଇ ଗେଲ, ପୁଣ,ି େସଠାେର ଗଧମାେନ ନ
ଥିେଲ; ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ େସ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ରେଦଶ େଦଇ ଗେଲ, ମାତ୍ର
େସଠାେର େସମାନଙୁ୍କ ପାଇେଲ ନାହିଁ। 5 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସୂଫ
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ପ୍ରେଦଶେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େସେତେବେଳ ଶାଉଲ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ଯୁବାକୁ
କହେିଲ, ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ େଫରି ଯାଉ; େନାହେିଲ େମାହର ପିତା
ଗଧମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କରିବା ଛାଡ଼ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା
କରିେବ। 6 ତହିଁେର େସ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, େଦଖ, ଏହ ିନଗରେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ େଲାକ ଅଛନି୍ତ , େସ ଅତ ିମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ େଲାକ; େସ
ଯାହାସବୁ କହନି୍ତ , ନଶି୍ଚୟ ସଫଳ ହୁଏ; ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ଯାଉ;
େହାଇପାେର, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ, େସ ବଷିୟ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ ପାରିେବ। 7 େତେବ ଶାଉଲ ଆପଣା ଯୁବାକୁ କହେିଲ,
ମାତ୍ର େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଗେଲ, େସ େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ କଅଣ େନବା ?
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ ସରିଲାଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ େନବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିଦଶର୍ନୀ ନାହିଁ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖେର କଅଣ ଅଛ ି? 8 ତହିଁେର େସହ ିଯୁବା ଶାଉଲଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର
ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, େଦଖ, ଆମ୍ଭ ହାତେର ଏକ େଶକଲ ରୂପାର
ଚତୁଥର୍ାଂଶ ଅଛ;ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବଷିୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବା ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ତାହା େଦବା। 9 (ପୂବର୍କାେଳ ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର କାହାରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯିବାର େହେଲ,
େସ ଏପରି କେହ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଦଶର୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉ; କାରଣ,
ବତ୍ତର୍ମାନ ଯାହାକୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କହନି୍ତ , ପୂବର୍କାଳେର ତାହାକୁ ଦଶର୍କ
କହୁଥିେଲ)। 10 ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଆପଣା ଯୁବାକୁ କହେିଲ, ଭଲ କହଲି;
ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାଉ। ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େଯଉଁ ନଗରେର
ଥିେଲ, େସଠାକୁ େସମାେନ ଗେଲ। 11 େସମାେନ ନଗରକୁ ଯିବା ଉଠାଣି
ପଥେର ଗଲା େବେଳ ଜଳ କାଢ଼ବିା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା େକେତକ
ଯୁବତୀଙୁ୍କ େଦଖି ପଚାରିେଲ, ଏଠାେର ଦଶର୍କ ଅଛନି୍ତ କି ? 12 ତହିଁେର
େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, ଅଛନି୍ତ; େଦଖ, େସ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର
ଅଛନି୍ତ; ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, କାରଣ େସ ଆଜି ନଗରକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ; ଆଜି
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର େଲାକମାନଙ୍କର ଏକ ବଳିଦାନ ଅଛ;ି 13 େସ େଭାଜନ
କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକି ଯିବା ପୂେବର୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗରେର ପହଞ୍ଚେିଲ,
େସହକି୍ଷଣ ିତାଙୁ୍କ େଦଖିବ; କାରଣ, େସ ନ ଆସବିା ଯାଏ େଲାକମାେନ
େଭାଜନ କରିେବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େସ ବଳିକି ଆଶୀବର୍ାଦ କଲା ଉତ୍ତାେର
ନମିନି୍ତ୍ର ତ େଲାକମାେନ େଭାଜନ କରନି୍ତ। ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହକି୍ଷଣି
ଉଠିଯାଅ, ଏେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ ପାଇବ। 14 ତହୁଁ େସମାେନ
ନଗରକୁ ଉଠିଗେଲ; ନଗର ମଧ୍ୟେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ମାେତ୍ର, େଦଖ,
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକି ଯିବା ପାଇଁ ଶାମୁେୟଲ ବାହାରି ଆସ ିେସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 15 ଶାଉଲ ଆସବିାର ଦନିକ ପୂେବର୍ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶାମୁେୟଲଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େର ଏହ ିକଥା କହଥିିେଲ, 16 କାଲ ିପ୍ରାୟ ଏହି
ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ରେଦଶରୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଜେଣ େଲାକ
ପଠାଇବା, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ-େଲାକଙ୍କ ଉପେର ରାଜା
କରି ଅଭଷିିକ୍ତ କରିବ ଓ େସ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିବ; କାରଣ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଆମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍େଗାଚର
େହବାରୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କଲୁ। 17 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ
ଶାଉଲଙୁ୍କ େଦଖେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯାହା ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ କହଥିିଲୁ, େସହ ିବ୍ୟକି୍ତକି େଦଖ ! େସ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ଶାସନ କରିବ। 18 େସେତେବେଳ ଶାଉଲ ନଗରଦ୍ୱ ାର ଭତିେର
ଶାମୁେୟଲଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ କହେିଲ, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଦଶର୍କର
ଗହୃ େକଉଁଠାେର, େମାେତ କୁହ। 19 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, ମୁଁ େସହ ିଦଶର୍କ; େସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକୁ େମାହର ଆେଗ
ଯାଅ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି େମାହର ସେଙ୍ଗ େଭାଜନ କରିବ; ଆଉ
ସକାେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଦିାୟ କରିବ ିଓ ତୁମ୍ଭ ମନେର େଯସବୁ କଥା ଅଛ,ି
ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବ।ି 20 ପୁଣ,ି ତନି ିଦନି େହଲା ତୁମ୍ଭର
େଯଉଁସବୁ ଗଧ ହଜିଛନି୍ତ; େସମାନଙ୍କଠାେର ମନ ଦଅି ନାହିଁ; କାରଣ
େସମାେନ ମିଳିେଲଣ।ି ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ବଷିୟ
କାହା ପାଇଁ ? ତାହା କି ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପିତୃଗହୃ ନମିେନ୍ତ
ନୁେହଁ ? 21 ତହୁଁ ଶାଉଲ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, ମୁଁ କି ଇସ୍ରାଏଲ-
ବଂଶସମୂହ ମଧ୍ୟେର କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ ନୁେହଁ ? ଆଉ
ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ ସମସ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟେର େମାର ପରିବାର କି
କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ନୁେହଁ ? େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏପ୍ରକାର କଥା କାହିଁକି କହୁଅଛ
? 22 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ଯୁବାକୁ େନଇ

େଭାଜନଶାଳାକୁ ଗେଲ ଓ ଊଣାଧିକ ତରିିଶ ନମିନି୍ତ୍ର ତ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େସମାନଙୁ୍କ ସେବର୍ାତ୍ତମ ସ୍ଥାନେର ବସାଇେଲ। 23 ଏଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ
ପାଚକକୁ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଅଂଶ େଦଇ ଆପଣା ନକିଟେର
ରଖିଥାଅ େବାଲ ିକହଥିିଲ,ି ତାହା ଆଣ। 24 ତହିଁେର ପାଚକ ଚଟୁଆ ଓ
ତହିଁ ଉପେର ଯାହା ଥିଲା, ତାହା ଆଣ ିଶାଉଲଙ୍କ ଆଗେର େଥାଇଲା। ତହୁଁ
ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, େଦଖ ! ଏହା ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆପଣା ଆଗେର ରଖି
େଭାଜନ କର; େଯେହତୁ ନରୂିପିତ ସମୟ ଅେପକ୍ଷାେର ଏହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ରଖାଯାଇଅଛ,ି କାରଣ ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିଅଛ ିେବାଲି
କହଥିିଲ।ି ତହିଁେର େସହ ିଦନି ଶାଉଲ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଭାଜନ
କେଲ। 25 ତହୁଁ େସମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଗରକୁ ଆସେନ୍ତ,
ଶାମୁେୟଲ ଗହୃଛାତ ଉପେର ଶାଉଲଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆଳାପ କେଲ।

ଶାଉଲ ରାଜା ରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ

26 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠିେଲ; ପୁଣ,ି ପ୍ରାୟ ଦବିସ-
ପ୍ରକାଶ ସମୟେର ଶାମୁେୟଲ ଗହୃଛାତ ଉପେର ଶାଉଲଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ,
ଉଠ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରିବ।ି ତହିଁେର ଶାଉଲ ଉଠିେଲ, ପୁଣ,ି େସ ଓ
ଶାମୁେୟଲ ଦୁେହଁ ବାହାରକୁ ଗେଲ। 27 ଆଉ େସମାେନ ନଗର-ପ୍ରାନ୍ତେର
େହବା େବେଳ ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହ ିଯୁବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଆେଗ ଯିବାକୁ କୁହ; (ତହୁଁ େସ ଆେଗ ଗଲା); ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ ଠିଆ
ହୁଅ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା।

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ େତୖଳପାତ୍ର େନଇ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକେର
ଢ଼ାଳିେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କରି କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଆପଣା
ଅଧିକାର ଉପେର ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରଣୀ େହବା ପାଇଁ ଅଭେିଷକ କରି

ନାହାନି୍ତ ? 2 ଆଜି ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ େମାହର ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ,
େସେତେବେଳ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସୀମାସି୍ଥତ େସଲ୍ସହେର ରାେହଲ-କବର
ନକିଟେର ଦୁଇ ପୁରୁଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
କହେିବ, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଗଧମାନଙୁ୍କ େଖାଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, େସମାେନ
ମିଳିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ପିତା ଗଧମାନଙ୍କ ଚନି୍ତ ା ଛାଡ଼ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କରି କହୁଛନି୍ତ , ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପାଇଁ କଅଣ କରିବ ି?
3 େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସଠାରୁ ଆଗକୁ ଗେଲ, ତାେବାରର ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବ, େସଠାେର ଜେଣ ତେିନାଟ ିେଛଳି ଛୁଆ, ଆଉ
ଜେଣ ତେିନାଟ ିରୁଟ,ି ପୁଣ,ି ଆଉ ଜେଣ କୁମ୍ପାଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଘନି
େବେଥଲ୍କୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଥିବାର ଏପରି ତନି ିପୁରୁଷଙ୍କର
ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ; 4 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ବାତ୍ତର୍ା ପଚାରି ତୁମ୍ଭକୁ
ଦୁଇେଗାଟ ିରୁଟ ିେଦେବ; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
5 ଏଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତେର ଉପସି୍ଥତ େହବ, େସଠାେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀ-େସୖନ୍ୟଦଳ ଅଛନି୍ତ; ଆଉ, େସଠାେର ନଗର-
ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ େନବଲ ଓ ଦାରା ଓ ବଂଶୀ ଓ ବୀଣା େନଇ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସବିାର ଏକ ଦଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭର
ସାକ୍ଷାତ େହବ; େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିେବ;
6 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିେବ, ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ ଓ ପରିବତ୍ତିର୍ତ
େହାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର େଲାକ େହାଇଯିବ। 7 ଏହ ିସବୁ ଚହି୍ନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଘଟେିଲ, ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି େହବ, େସପରି କର; କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ। 8 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େମାର ଆେଗ ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଯିବ;
ଆଉ େଦଖ, ମୁଁ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ
କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ କତକିି ଯିବ;ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ତୁମ୍ଭର
କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସାତ ଦନି ବଳିମ୍ୱ
କରିବ। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ନକିଟରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଠି
େଫରାେନ୍ତ, ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ କରିେଦେଲ ଓ
େସହଦିନି େସସମସ୍ତ ଚହି୍ନ ଘଟଲିା। 10 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ
େସସ୍ଥାନେର ପବର୍ତେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େଦଖ, ଏକ ଦଳ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ତାଙୁ୍କ େଭଟେିଲ; ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙୁ୍କ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରେନ୍ତ, େସ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
11 ଏଥିେର େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍ାବଧି ତାଙୁ୍କ ଜାଣଥିିେଲ, େସସମେସ୍ତ
େଯେତେବେଳ େଦଖିେଲ େଯ, େଦଖ, େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନି୍ତ , େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ପରସ୍ପର
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କହେିଲ, କୀଶ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରତ ିକଅଣ ଘଟଲିା ? ଶାଉଲ ହିଁ କି ଭବଷି୍ୟଦ୍-
ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ? 12 ତହିଁେର େସହ ିସ୍ଥାନର ଜେଣ ଉତ୍ତର
କରି କହଲିା, ଆଚ୍ଛା, େସମାନଙ୍କ ପିତା କିଏ ? ଏହେିହତୁ ‘ଶାଉଲ କି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ’ ଏହ ିକଥା ଏକ ପ୍ରବାଦ େହାଇ
ଉଠିଲା। 13 ତହୁଁ େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମାପ୍ତ କଲା
ଉତ୍ତାେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକୁ ଗେଲ। 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାଉଲଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ ତାଙୁ୍କ
ଓ ତାଙ୍କର ଯୁବାକୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲ ? େସ
କହେିଲ, ଗଧ େଖାଜିବା ପାଇଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ ମିଳିେଲ ନାହିଁ େବାଲି
େଦଖି, ଆେମ୍ଭମାେନ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲୁି। 15 ଏଥିେର
ଶାଉଲଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ କହେିଲ, ମୁଁ ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି ଶାମୁେୟଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ’ଣ କହେିଲ, େମାେତ କୁହ। 16 ତହିଁେର ଶାଉଲ ଆପଣା
ପିତୃବ୍ୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ଗଧସବୁ ମିଳିେଲ େବାଲ ିେସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂେପ
କହେିଲ। ମାତ୍ର ରାଜତ୍ୱର େଯଉଁ କଥା ଶାମୁେୟଲ କହଥିିେଲ, ତାହା େସ
ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ ନାହିଁ।

ଶାଉଲ ରାଜା ରୂେପ େଘାଷିତ

17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିସ୍ପାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଏକତ୍ର ଡକାଇେଲ। 18 ଓ େସ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ କହେିଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିସରରୁ
ବାହାର କରି ଆଣଲୁି ଓ ଆେମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଓ େଯସକଳ
ରାଜ୍ୟର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କେଲ, େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ; 19 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର
ଆେପ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ େକ୍ଳଶରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ତାହାଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ କହଲି, ଯାହା
େହଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଏକ ରାଜା ନଯିୁକ୍ତ କର, ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏେବ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଓ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅନୁସାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅ। 20 ଏଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ବଂଶକୁ ନକିଟକୁ ଅଣାେନ୍ତ, ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶ ନଣି୍ଣିର୍ତ
େହଲା। 21 ପୁଣ,ି େସ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶକୁ ଏକ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର
ନକିଟକୁ ଅଣାେନ୍ତ, ମଟି୍ରର େଗାଷ୍ଠୀ ନଣି୍ଣିର୍ତ େହଲା ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ କୀଶ୍ର
ପୁତ୍ର ଶାଉଲ ନଣି୍ଣିର୍ତ େହେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ତାଙୁ୍କ େଖାଜେନ୍ତ, େସ
ମିଳିେଲ ନାହିଁ। 22 ଏନମିେନ୍ତ େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ,
କି ଆଉ େକୗଣସ ିେଲାକ ଏଠାକୁ ଆସବିାର ଅଛ ି? ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଉତ୍ତର କେଲ, େଦଖ, େସ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇଅଛ।ି
23 ତହୁଁ େସମାେନ େଦୗଡ଼ଯିାଇ େସଠାରୁ ତାଙୁ୍କ ଆଣେିଲ; ପୁଣ,ି େସ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଛଡି଼ା ହୁଅେନ୍ତ, ଅନ୍ୟ ସକଳ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ସ୍କନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଚ୍ଚ େହେଲ। 24 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ତାଙୁ୍କ
େଦଖୁଛ, ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାଙ୍କ ପରି େକହ ିନାହିଁ ? ତହିଁେର
ସମସ୍ତ େଲାକ ଜୟଧ୍ୱନ ିକରି କହେିଲ, ରାଜା ଚରିଜୀବୀ େହଉନୁ୍ତ।
25 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରାଜନୀତ ିଜଣାଇେଲ ଓ ତାହା
ଖେଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକେର େଲଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିେଲ, ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃକୁ ବଦିାୟ କେଲ।
26 ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଗହୃ ଗିବୀୟାକୁ ଗେଲ; ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର
େଯଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପଶର୍ କେଲ, ଏପରି ବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ
ସହତି ଗମନ କେଲ। 27 ମାତ୍ର େକେତକ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ କହେିଲ,
ଏହ ିେଲାକ କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ? ଆଉ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ
ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କରି କିଛ ିଦଶର୍ନୀ ଆଣେିଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର େସ େମୗନ େହାଇ
ରହେିଲ।

ଶାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅେମ୍ମାନୀୟ ପରାଜିତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅେମ୍ମାନୀୟ ନାହଶ୍ ଆସ ିଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦ
ସମ୍ମୁଖେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କଲା; ତହିଁେର ଯାେବଶର ସମସ୍ତ
େଲାକ ନାହଶ୍କୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ

ନୟିମ ସି୍ଥର କର, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବା। 2 ତହୁଁ
ଅେମ୍ମାନୀୟ ନାହଶ୍ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କଲା, ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ଚକ୍ଷୁ
ଉପୁଡ଼ାଗେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନୟିମ ସି୍ଥର କରିବ;ି ଆଉ ମୁଁ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା

ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅପମାନ େଥାଇବ।ି 3 େତେବ ଯାେବଶର
ପ୍ରାଚୀନମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ, ସାତ ଦନି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଦିଅି,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମାର ସବର୍ତ୍ର ଦୂତ ପଠାଇବା; ତହିଁେର େକହି
େଯେବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନ ଥାଏ, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ
ବାହାର େହାଇ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବୁି। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦୂତମାେନ
ଶାଉଲଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଗିବୀୟାକୁ ଆସ ିେଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର
େସହସିବୁ କଥା କହେିଲ; ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ରବ
ଉଠାଇ େରାଦନ କେଲ। 5 ଏହ ିସମୟେର େଦଖ, ଶାଉଲ େକ୍ଷତ୍ରରୁ
ବଳଦମାନଙ୍କ ପେଛ ଆସୁ ଆସୁ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; ଆଉ ଶାଉଲ
ପଚାରିେଲ, େଲାକମାନଙ୍କର କଅଣ େହଲା େଯ, େସମାେନ େରାଦନ
କରୁଅଛନି୍ତ ? ତହିଁେର େସମାେନ ଯାେବଶର େଲାକମାନଙ୍କ କଥା ତାଙୁ୍କ
ଜଣାଇେଲ। 6 େସହ ିକଥା ଶୁଣବିାମାେତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାଉଲଙୁ୍କ
ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରେନ୍ତ, ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଅତଶିୟ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା। 7 ତହୁଁ େସ
ଏକ ହଳ ବଳଦ େନଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟେିଲ ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମାର ସବର୍ତ୍ର ତାହା ପଠାଇ କହେିଲ, େଯ େକହ ିବାହାରି
ଶାଉଲ ଓ ଶାମୁେୟଲଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ ନ କେର, ତାହାର ବଳଦମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଏହପିରି କରାଯିବ। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ଆଶଙ୍କା ପଡ଼େନ୍ତ, େସମାେନ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ବାହାର େହାଇ ଆସେିଲ।
8 େତେବ େସ େବଷକେର େସମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ; ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ତନି ିଲକ୍ଷ ଓ ଯିହୁଦାର ତରିିଶ ହଜାର େଲାକ େହେଲ।
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ େସହ ିଆଗତ ଦୂତମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, କାଲ ିଖରାେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ; ତହିଁେର ଦୂତମାେନ ଆସ ିଯାେବଶର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହା
ଜଣାେନ୍ତ, େସମାେନ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ। 10 ଏନମିେନ୍ତ ଯାେବଶର
େଲାକମାେନ (ନାହଶ୍କୁ) କହେିଲ, କାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ବାହାର େହାଇ ଯିବା, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକି ଯାହା ଭଲ ଦେିଶ, ତାହା
ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରିବ। 11 ପରଦନି ଶାଉଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତନି ିଦଳ
କେଲ; େତଣୁ େସମାେନ ପ୍ରଭାତୀୟ ପ୍ରହରେର ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣି
ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଖରାେବଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ; ତହିଁେର
େସମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଏପରି ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହେଲ େଯ,
େସମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ରହେିଲ ନାହିଁ। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େଲାକମାେନ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, କିଏ କହୁଥିଲା କି, ଶାଉଲ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା େହବ ? େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଣ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା। 13 ମାତ୍ର ଶାଉଲ କହେିଲ, ଆଜି
େକୗଣସ ିେଲାକର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନି୍ତ। 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଯାଇ େସଠାେର
ପୁନବର୍ାର ରାଜତ୍ୱ  ସି୍ଥର କରିବା। 15 ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ
ଗେଲ ଓ େସହ ିଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଶାଉଲଙୁ୍କ ରାଜା
କେଲ; ଆଉ େସସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସମାେନ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିଦାନ କେଲ; ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ଥାନେର ଶାଉଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
େଲାକ ମହାଆନନ୍ଦ କେଲ।

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ବଦିାୟ ବାତ୍ତର୍ା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଯାହା ଯାହା କହଲି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େସହ ିରବ ଶୁଣଲି ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଏକ ଜଣକୁ ରାଜା

କଲ।ି 2 ଆଉ ଏେବ େଦଖ, ରାଜା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଗମନାଗମନ
କରୁଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପକ୍ୱେକଶ େହାଇଅଛ;ି ଆଉ େଦଖ, େମାହର
ପୁତ୍ରମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ମୁଁ େଯୗବନାକାଳାବଧି ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରିଅଛ।ି 3 େଦଖ, ମୁଁ
ଏଠାେର ଅଛ;ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର,
େମାହର ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅି; ମୁଁ କାହାର େଗାରୁ େନଇଅଛ ି? ଅବା ମୁଁ
କାହାର ଗଧ େନଇଅଛ ି? ଅବା ମୁଁ କାହାର ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛ ି? ମୁଁ କାହା
ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କରିଅଛ ି? କିଅବା ମୁଁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ
କାହା ହସ୍ତରୁ ଲାଞ୍ଚ େନଇଅଛ ି? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହା େଫରାଇ େଦବ।ି
4 ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହଁ,
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କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କରି ନାହଁ, କିଅବା ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିେଲାକ
ହସ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ନାହଁ। 5 େତଣୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାହର ହସ୍ତେର େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଲ ନାହିଁ, ଏଥିେର ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କର ଅଭଷିିକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ସାକ୍ଷୀ
ଅଛନି୍ତ; ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, ସାକ୍ଷୀ ଅଛନି୍ତ। 6 ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ
କରିଥିେଲ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣଥିିେଲ। 7 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହକି୍ଷେଣ ଛଡି଼ା ହୁଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃତ ସମସ୍ତ
ଧମର୍କମର୍ ବଷିୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ବେିବଚନା
କରିବ।ି 8 ଯାକୁବ ମିସରକୁ ଆସଲିା ଉତ୍ତାେର େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ, େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଓ ହାେରାଣଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ
ମିସରରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ ଓ ଏହି
ସ୍ଥାନେର େସମାନଙୁ୍କ ବାସ କରାଇେଲ। 9 ମାତ୍ର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାେସାରେନ୍ତ, େସ ହାେସାରର େସନାପତି
ସୀଷରାର ହସ୍ତେର ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ େମାୟାବର ରାଜା
ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କେଲ ଓ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ। 10 େସେତେବେଳ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରି
କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ, େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ତ୍ୟାଗ କରି ବାଲ୍ େଦବଗଣର ଓ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ େଦବୀଗଣର ପୂଜା କରିଅଛୁ;
ମାତ୍ର ଏେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର, ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବା। 11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଯିରୁବ୍ବାଲକୁ ଓ ବଦାନକୁ ଓ ଯିପ୍ତହକୁ ଓ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ପଠାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ, ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଭିର୍ୟେର ବାସ କଲ। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଲ େଯ, ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ନାହଶ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ବାହାର େହାଇ ଆସୁଅଛ,ି େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ କହଲି;
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜେଣ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବ।
13 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହାକୁ ମେନାନୀତ କଲ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା
ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିରାଜାଙୁ୍କ ଏେବ େଦଖ; େଦଖ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଏକ ରାଜା ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 14 େଯେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କର େସବା କରିବ ଓ
ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣବି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ ନ କରିବ,
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱକାରୀ ରାଜା, ଉଭୟ
େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁବତ୍ତର୍ୀ େହବ, େତେବ
ଭଲ; 15 ମାତ୍ର େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ନ ଶୁଣବି ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିବ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ
େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପ୍ରତକୂିଳେର ଥିଲା, େସପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର େହବ। 16 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛଡି଼ା ହୁଅ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ ମହତ କମର୍ କରିେବ, ତାହା
େଦଖ। 17 ଆଜି କି ଗହମ କାଟବିା ସମୟ ନୁେହଁ ? ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି
େମଘଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଓ ବୃଷି୍ଟ ପଠାଇେବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଡାକିବ;ି ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ମାଗି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େଯଉଁ
ମନ୍ଦତା କରିଅଛ, ତାହା େଯ ବଡ଼, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି ଓ େଦଖିବ।
18 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡ଼ାକିେଲ, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େସହଦିନି
େମଘଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଓ ବୃଷି୍ଟ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଓ
ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ କେଲ। 19 ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ େଲାକ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ନ ମରୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଦାସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କର; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ସବୁ ପାପ ଉପେର
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ମାଗି ମନ୍ଦତା ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛୁ। 20 ଏଥିେର
ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଭୟ ନ କର; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ
ମନ୍ଦତା କରିଅଛ, ପ୍ରମାଣ; ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ ବମିୁଖ ନ
ହୁଅ, ମାତ୍ର ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା
କର; 21 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବପିଥଗାମୀ ନ ହୁଅ; ଯଦ ିହୁଅ, େତେବ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବସ୍ତୁସକଳର ଅନୁଗାମୀ େହବ; େସମାେନ ଉପକାର କି ରକ୍ଷା
କରିବାକୁ ଅସମଥର୍, େଯେହତୁ େସମାେନ ଅବସ୍ତୁ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ମହାନାମ ସକାଶୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା େଲାକ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ।
23 ଆହୁରି ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିବ,ି ଏହା ଦୂେର ଥାଉ; ମାତ୍ର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଓ ସରଳ ପଥ ବଷିୟ ଶିକ୍ଷା କରାଇବ।ି 24 େକବଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କର, ପୁଣ,ି ସତ୍ୟ ରୂେପ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହତି
ତାହାଙ୍କର େସବା କର; କାରଣ େଦଖ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କିପରି
ମହତ କମର୍ମାନ କରିଅଛନି୍ତ। 25 ମାତ୍ର େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତିାନ୍ତ ମନ୍ଦ
ଆଚରଣ କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜା ଉଭୟ ବନିଷ୍ଟ
େହବ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ

ଶାଉଲ ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। 2 ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ଆପଣା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ତନିି
ହଜାର େଲାକ ମେନାନୀତ କେଲ; ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ହଜାର

ମିକ୍ମେସ୍ର ଓ େବେଥଲ୍ ପବର୍ତେର ଶାଉଲଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ରହେିଲ, ଆଉ
ଏକ ହଜାର ବନି୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ଗିବୀୟାେର େଯାନାଥନ ସଙ୍ଗେର
ରହେିଲ; ପୁଣ,ି ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ େସ ଆପଣା ଆପଣା
ତମ୍ୱୁକୁ ବଦିାୟ କେଲ। 3 ଆଉ େଯାନାଥନ େଗବାସି୍ଥତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ପ୍ରହରୀ-େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ସଂହାର କରେନ୍ତ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତାହା ଶୁଣେିଲ।
େସେତେବେଳ ଶାଉଲ େଦଶର ସବର୍ତ୍ର ତୂରୀ ବଜାଇ କହେିଲ, ଏବ୍ର ୀୟ
େଲାକମାେନ ଶୁଣନୁ୍ତ। 4 ତହୁଁ ଶାଉଲ େଯ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀ-
େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ସଂହାର କରିଅଛନି୍ତ ଓ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ େଯ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏହା ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣେିଲ।
ଏଣୁ େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙ୍କ ପାଖେର ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ଏକତ୍ର େହେଲ।
5 ଏଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର
ତରିିଶ ସହସ୍ର ରଥ ଓ ଛଅ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ ସମୁଦ୍ର  ତୀରସ୍ଥ
ବାଲୁକାର ନ୍ୟାୟ େଲାକସମୂହ ଏକତ୍ର େହେଲ; େସମାେନ ଆସି
ମିକ୍ମେସ୍ର େବଥ୍-ଆବନର ପୂବର୍ ଦଗିେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 6 ଏଣୁ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବପିଦଗ୍ରସ୍ତ େଦଖିେଲ; (କାରଣ
େଲାକମାେନ ବଡ଼ କଷ୍ଟ େଭାଗ କେଲ), ଏେହତୁ େଲାକମାେନ ଗମୁ୍ଫାେର ଓ
କଣ୍ଟାବଣେର ଓ େଶୖଳେର ଓ ଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନେର ଓ ଗାତେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ଲୁଚାଇେଲ। 7 ଏହ ିସମୟେର ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କର େକେତକ େଲାକ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ପାର େହାଇ ଗାଦ୍ ଓ ଗିଲୀୟଦ େଦଶକୁ ଯାଇଥିେଲ; ମାତ୍ର ଶାଉଲ ଏଯାଏ
ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ଥିେଲ, ଆଉ ସମସ୍ତ େଲାକ ଥରଥର େହାଇ ତାଙ୍କର
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହେଲ।

ଶାଉଲଙ୍କ ଅେଯାଗ୍ୟ େହାମବଳି

8 ଏଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲଙ୍କର ନରୂିପିତ ସମୟାନୁସାେର ଶାଉଲ ସାତ
ଦନି ବଳିମ୍ୱ କେଲ; ମାତ୍ର ଶାମୁେୟଲ ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଆସେିଲ ନାହିଁ; ଏେହତୁ
େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 9 ଏଥିେର
ଶାଉଲ କହେିଲ, ଏଠାେର େମା’ ନକିଟକୁ େସହ ିେହାମବଳି ଓ େସହି
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଆଣ। ଆଉ େସ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 10 ପୁଣ,ି
େସ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାର ସମାପ୍ତ କରିବାମାେତ୍ର େଦଖ, ଶାମୁେୟଲ
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; ତହିଁେର ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ ମଙ୍ଗଳବାଦ କରିବା ପାଇଁ
େଭଟବିାକୁ ଗେଲ। 11 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ କଲ ?
ଶାଉଲ ଉତ୍ତର କେଲ, ମୁଁ େଦଖିଲ,ି େଯ େଲାକମାେନ େମା’ ନକିଟରୁ
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହଉଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ନରୂିପିତ ଦବିସ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଆସଲି ନାହିଁ,
ମଧ୍ୟ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ମିକ୍ମେସ୍ର ଏକତ୍ର େହାଇଅଛନି୍ତ; 12 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
କହଲି,ି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଏହକି୍ଷଣ ିେମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଆସେିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗି ନାହିଁ। ଏନମିେନ୍ତ ମୁଁ
ସାହସ ବାନି୍ଧ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କଲ।ି 13 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ମୂଖର୍ର କମର୍ କରିଅଛ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ପାଳନ କଲ ନାହିଁ; କରିଥିେଲ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତୁମ୍ଭର ରାଜତ୍ୱ  ଏେବ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ
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କରିଥାଆେନ୍ତ। 14 ମାତ୍ର ଏେବ ତୁମ୍ଭର ରାଜତ୍ୱ  ସି୍ଥର େହବ ନାହିଁ; ସଦାପ୍ରଭୁ
ନଜି ମନର ମତ ଏକ ଜଣ ଆପଣା ପାଇଁ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିଅଛନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ତାହାକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ନରୂିପଣ କରିଅଛନି୍ତ ,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାଳନ କଲ
ନାହିଁ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ ଉଠି ଗିଲ୍ଗଲ୍ରୁ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ
ଗିବୀୟାକୁ ଗେଲ। େସେତେବେଳ ଶାଉଲ ଗଣନା କରି ଊଣାଧିକ ଛଅ ଶତ
େଲାକ ଆପଣା ନକିଟେର ଥିବାର େଦଖିେଲ। 16 ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଓ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବତ୍ତର୍ମାନ ଥିବା େଲାକମାେନ
ବନି୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ େଗବାେର ରହେିଲ; ମାତ୍ର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ମିକ୍ମେସ୍ର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 17 ଏଉତ୍ତାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ଛାଉଣରୁି ତନି ିଦଳ ବନିାଶକ େଲାକ ଆସେିଲ; ଏକ ଦଳ ଅଫ୍ର ା ପଥେର
ଗମନ କରି ଶୂୟାଲ ପ୍ରେଦଶକୁ ଗେଲ; 18 ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ େବଥ୍-
େହାରଣ ପଥ ଆେଡ଼ େଫରିେଲ; ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ ପ୍ରାନ୍ତର ଆେଡ଼
ସେିବାୟିମ ଉପତ୍ୟକାର ଅଭମିୁଖସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ପଥ େଦଇ ଗମନ କେଲ।
19 େସସମୟେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ-େଦଶେର କମାର ମିଳୁ ନ ଥିେଲ;
କାରଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ କହେିଲ, େକଜାଣ ିଏବ୍ର ୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଖଡ୍ଗ  ବା ବଚ୍ଛର୍ା ନମିର୍ାଣ କରିେବ; 20 ଏଣୁ ଆପଣା ଆପଣା ଫାଳ ଓ
ଛୁରୀ ଓ କୁହ୍ରାଡ଼ ିଓ େକାଡ଼ ିପଜାଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାର େହଲା; 21 େତଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର େକାଡ଼ି
ଓ ଛୁରୀ ଓ ବଦିା ଓ କୁହ୍ରାଡ଼ ିଦନ୍ଥଡ଼ା େହାଇଥାଏ; ମଧ୍ୟ ଅଙୁ୍କଶ ଧାର କରିବା
ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର (ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାର େହଲା)। 22 ଏଣୁ
ଯୁଦ୍ଧ ସମୟେର ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାନଙ୍କ କାହାରି
ହସ୍ତେର ଖଡ୍ଗ  କି ବଚ୍ଛର୍ା ନ ଥିଲା; େକବଳ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର
େଯାନାଥନର ହସ୍ତେର ଥିଲା। 23 ଏଉତ୍ତାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀ
ଦଳ ବାହାର େହାଇ ମିକ୍ମସ୍ ଘାଟୀକୁ ଗେଲ।

େଯାନାଥନଙ୍କ ସାହସକି ବଜିୟ

ଏକ ଦନି ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରବାହକ
ଯୁବାକୁ କହଲିା, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସପାଖସି୍ଥତ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀଦଳ ନକିଟକୁ ଯାଉ। ମାତ୍ର େସ

ଆପଣା ପିତାକୁ ଏହା ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। 2 େସସମୟେର ଶାଉଲ ଗିବୀୟାର
ପ୍ରାନ୍ତଭାଗେର ମିେଗ୍ରାଣସ୍ଥ ଡାଳିମ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେର ଥିେଲ; ପୁଣ,ି ଊଣାଧିକ ଛଅ
ଶହ େଲାକ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ; 3 ମଧ୍ୟ େଯଉଁ ଏଲ ିଶୀେଲାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକ ଥିେଲ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେପୗତ୍ର, ପୀନହସ୍ର େପୗତ୍ର,
ଐକାେବାଦର ଭ୍ର ାତା ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର ଅହୀୟ ଏେଫାଦ ପିନି୍ଧ େସଠାେର
ଥିଲା। ଆଉ େଯାନାଥନ େଯ ବାହାର େହାଇ ଯାଇଅଛ,ି ଏ କଥା
େଲାକମାେନ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। 4 ପୁଣ,ି େଯାନାଥନ େଯଉଁ ଘାଟୀ େଦଇ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀଦଳ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲା, ତହିଁର
ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଏକପାେଖ ଦନ୍ତାକାର ଏକ େଶୖଳ ଓ ଅନ୍ୟ ପାେଖ ଦନ୍ତାକାର
ଏକ େଶୖଳ ଥିଲା; ତହିଁର ଏକର ନାମ େବାେତ୍ସସ ଓ ଅନ୍ୟର ନାମ
େସନ।ି 5 ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଦନ୍ତ ଉତ୍ତରଆଡ଼ ମିକ୍ମସ୍ର
ଅଭମିୁଖେର ଓ ଅନ୍ୟଟ ିଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ େଗବା ଅଭମିୁଖେର ଥିଲା। 6 ପୁଣ,ି
େଯାନାଥନ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଯୁବାକୁ କହଲିା, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସହି
ଅସୁନ୍ନ ତମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀଦଳ ନକିଟକୁ ଯାଉ; େହାଇପାେର, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର କମର୍ କରିେବ; େଯେହତୁ ଅେନକ ଦ୍ୱ ାରା େହଉ କି
ଅଳ୍ପ ଦ୍ୱ ାରା େହଉ, ଉଦ୍ଧାର କରିବାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େକୗଣସ ିପ୍ରତବିନ୍ଧକ
ନାହିଁ। 7 ତହିଁେର ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ କହଲିା, ତୁମ୍ଭ ମନେର ଯାହା ଅଛ,ି
ସବୁ କର; ଚାଲ, େଦଖ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମନ ପରି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛୁ।
8 େତେବ େଯାନାଥନ କହଲିା, େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ଆଡ଼କୁ ଯାଇ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇବା। 9 େଯେବ
େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିବ, ରହଥିାଅ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କତକିି
ଆସବିା; େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା େହାଇ
ରହବିା, େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଉଠି ଯିବା ନାହିଁ। 10 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଉଠି ଆସ େବାଲ ିେଯେବ େସମାେନ କହେିବ, େତେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଉଠି ଯିବା; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ
ସମପର୍ଣ କେଲ; ଆଉ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଚହି୍ନ େହବ। 11 ତହୁଁ େସ
ଦୁେହଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀଦଳ ନକିଟେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ

େଦଖାଇେଲ; ଏଥିେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ କହେିଲ, ଏହ ିେଦଖ, ଏବ୍ର ୀୟ
େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗାଡ଼େର ଲୁଚଥିିେଲ, େସଠାରୁ ଏେବ ବାହାରି
ଆସୁଅଛନି୍ତ। 12 ପୁଣ,ି ପ୍ରହରୀ ଦଳୀୟ େଲାକମାେନ େଯାନାଥନକୁ ଓ
ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରବାହକକୁ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କତକିି ଉଠି
ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି େକୗତୁକ େଦଖାଇବା। ଏଥିେର
େଯାନାଥନ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରବାହକକୁ କହଲିା, େମା’ ପେଛ ପେଛ ଉଠି ଆସ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲଣ।ି
13 ଏଥିେର େଯାନାଥନ ଆପଣା ହାତ ଓ େଗାଡ଼ େଦଇ ଉପରକୁ ଉଠି
ଗଲା ଓ ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଗଲା; ତହିଁେର େସହି
େଲାକମାେନ େଯାନାଥନର ଆେଗ ଆେଗ ପତତି େହେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାର
ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ତାହାର ପେଛ ପେଛ ବଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 14 େଯାନାଥନ
ଓ ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରବାହକର କୃତ ଏହ ିପ୍ରଥମ ହତ୍ୟାେର ପ୍ରାୟ ଅଦ୍ଧର୍ ଏକର
ଭୂମିେର ଊଣାଧିକ େକାଡ଼ଏି ଜଣ ହତ େହେଲ। 15 ତହିଁେର େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ
ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ଓ ସବୁ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କମ୍ପ େହଲା; ପ୍ରହରୀଦଳ ଓ
ବନିାଶକମାେନ ମଧ୍ୟ କମି୍ପେଲ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା; ଏହରୂିେପ େଘାରତର
ମହାକମ୍ପ େହଲା। 16 େସେତେବେଳ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ଗିବୀୟାେର
ଶାଉଲଙ୍କର ପ୍ରହରୀମାେନ ଅନାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, େଲାକଗହଳ ଭାଙି୍ଗ
ଯାଇ ଏଆେଡ଼ େସଆେଡ଼ ଯାଉଅଛନି୍ତ। 17 େତଣୁ ଶାଉଲ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏେବ ଗଣନା କରି େଦଖିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କିଏ ଯାଇଛ ି? ତହିଁେର େସମାେନ ଗଣନା କରେନ୍ତ, େଦଖ, େଯାନାଥନ ଓ
ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ନାହାନି୍ତ। 18 ତହୁଁ ଶାଉଲ ଅହୀୟକୁ କହେିଲ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଏଠାକୁ ଆଣ, କାରଣ, େସସମୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସନୁି୍ଦକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େସଠାେର ଥିଲା। 19 ପୁଣ,ି ଶାଉଲ
ଯାଜକ ସେଙ୍ଗ କଥା କହବିା େବେଳ ଏପରି େହଲା େଯ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ଛାଉଣେିର ଆହୁରି ଆହୁରି େକାଳାହଳ ବଢ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା; ତହିଁେର ଶାଉଲ
ଯାଜକକୁ କହେିଲ, କମର୍ ବନ୍ଦ କର। 20 ତହୁଁ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ
ସମସ୍ତ େଲାକ ଏକତ୍ର େହାଇ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଗେଲ; େସେତେବେଳ େଦଖ,
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ଖଡ୍ଗ  ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠୁଛ ିଓ
ମହାେକାଳାହଳ େହଉଅଛ।ି 21 ଆହୁରି, େଯଉଁ ଏବ୍ର ୀୟମାେନ ଚାରିଆଡ଼ସ୍ଥ
େଦଶରୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣକୁି ଯାଇ ପୂବର୍ ପରି େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଥିେଲ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ ସହତି ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ େହବା ପାଇଁ େଫରି ଆସେିଲ। 22 େସହପିରି େଯଉଁ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ଲୁଚ ିରହଥିିେଲ,
େସସମେସ୍ତ ମଧ୍ୟ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପଳାୟନ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣ ିଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳେର
େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ ିଲାଗି ରହେିଲ। 23 ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସହଦିନି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ ଓ େବଥ୍-ଆବନର ପାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା।

ଶାଉଲଙ୍କ ନେିବର୍ାଧ ମାନତ

24 ପୁଣ,ି େସହଦିନି ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ବଡ଼ କଷ୍ଟ େଭାଗିେଲ;
ତଥାପି ଶାଉଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଶପଥ କରାଇେଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ,
ଅଥର୍ାତ୍, ମୁଁ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ
କିଛ ିଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ। ଏେହତୁ
େଲାକମାନଙ୍କର େକହ ିଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା ନାହିଁ। 25 ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ
େଲାକମାେନ ବନକୁ ଆସେିଲ; ମୃତି୍ତକା ଉପେର ମହୁ ଥିଲା। 26 ଆଉ
େଲାକମାେନ ବନେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େଦଖ, ଏକ ମହୁର ଝରଣା; ମାତ୍ର
େକହ ିଆପଣା ମୁହଁକୁ ହାତ େନଲା ନାହିଁ; କାରଣ େଲାକମାେନ େସହି
ଶପଥକୁ ଭୟ କେଲ। 27 ମାତ୍ର େଯାନାଥନ ଆପଣା ପିତା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଶପଥ କରାଇବା େବେଳ ଶୁଣ ିନ ଥିଲା; ଏେହତୁ େସ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ
ଯଷି୍ଟର ଅଗ୍ରଭାଗ ବଢ଼ାଇ ମହୁଚାକେର ବୁଡ଼ାଇଲା ଓ ମୁଖକୁ ହସ୍ତ େନଲା;
ତହିଁେର ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ସେତଜ େହଲା। 28 େସେତେବେଳ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, ତୁମ୍ଭ ପିତା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ରୂେପ
ଏହ ିଶପଥ କରାଇଅଛନି୍ତ େଯ, ଆଜି େଯଉଁ ଜନ ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କେର,
େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ। ମାତ୍ର େଲାକମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ। 29 ତହିଁେର
େଯାନାଥନ କହଲିା, େମା’ ପିତା େଦଶକୁ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛନି୍ତ; େଦଖିଲ, ଏହି
ମହୁରୁ ଟକିିଏ ଆସ୍ୱାଦ କରିବାରୁ େମାର ଚକ୍ଷୁ କିପରି ସେତଜ େହାଇଅଛ ି!
30 େଯେବ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆଜି
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ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେର େଭାଜନ କରିବାକୁ ପାଇଥାଆେନ୍ତ, େତେବ େକେତ ଅଧିକ ଭଲ
ହୁଅନ୍ତା ? କାରଣ ଏେବ ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିମହାହତ୍ୟା
େହାଇ ନାହିଁ। 31 ପୁଣ,ି େସଦନି େସମାେନ ମିକ୍ମସ୍ଠାରୁ ଅୟାେଲାନ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଅତଶିୟ
କ୍ଳ ାନ୍ତ େହେଲ। 32 ଏେହତୁ େଲାକମାେନ ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ଉପେର ଉଡ଼ ିପଡ଼େିଲ,
ପୁଣ,ି େମଣ୍ଢା, େଗାରୁ ଓ ବାଛୁରି େନଇ ଭୂମିେର ବଧ କେଲ; ତହୁଁ
େସମାେନ ରକ୍ତ ସେମତ ତାହା େଭାଜନ କେଲ। 33 ଏଥିେର େକହ ିେକହି
ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖନୁ୍ତ, େଲାକମାେନ ରକ୍ତ ସେମତ େଭାଜନ କରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରୁଅଛନି୍ତ। ତହିଁେର େସ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସଘାତକ କମର୍ କରିଅଛ; ଏହକି୍ଷେଣ େମାହର ପାଖକୁ
େଗାଟଏି ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼ାଇ ଆଣ। 34 ଆହୁରି ଶାଉଲ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େଗାରୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା େମଷ
ଏଠାକୁ େମା’ କତକିି ଆଣ ିବଧ କରି େଭାଜନ କର; ମାତ୍ର ରକ୍ତ ସେମତ
ମାଂସ େଭାଜନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ ନ କର। ତହିଁେର େସହି
ରାତି୍ର ସମସ୍ତ େଲାକ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େଗାରୁ ସଙ୍ଗେର ଆଣି
େସଠାେର ବଧ କେଲ। 35 ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାଙ୍କର ନମିିର୍ତ ପ୍ରଥମ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଏହ।ି 36 ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ କହେିଲ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ରାତି୍ର
େବେଳ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ସକାଳ ଆଲୁଅ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟୁ ଓ େସମାନଙ୍କର ଜଣକୁ ହିଁ ବାକି ନ ରଖୁ। ତହିଁେର
େସମାେନ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ, ତାହା ସବୁ କର। େତେବ
ଯାଜକ କହଲିା, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଉ। 37 ତହୁଁ ଶାଉଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ପଚାରିେଲ, ମୁଁ କ’ଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପଛେର ଯିବ ି? ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
େସମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ ? ମାତ୍ର େସଦନି େସ ତାଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ। 38 ତହିଁେର ଶାଉଲ କହେିଲ, େହ େଲାକମାନଙ୍କ
ପ୍ରଧାନ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅ; ଆଜିର ଏହି
ପାପ କିପରି େହଲା, ଏହା ବେିବଚନା କରି େଦଖ। 39 କାରଣ େଯ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ , ମୁଁ େସହ ିଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ େନଇ
କହୁଅଛ,ି େଯେବ େସ ପାପ େମାହର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନଠାେର ଥାଏ, େତେବ
େସ ନତିାନ୍ତ ମରିବ। ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦଲା ନାହିଁ। 40 ଏଥିେର ଶାଉଲ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ପାଖେର ଥାଅ, ପୁଣ,ି ମୁଁ ଓ େମାର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ
ଅନ୍ୟ ପାଖେର ଥିବା। ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ
ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ, ତାହା କର। 41 ଏନମିେନ୍ତ ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯଥାଥର୍ (ନଷି୍ପତି୍ତ) ଦଅି। ତହିଁେର
େଯାନାଥନ ଓ ଶାଉଲ ନଣି୍ଣିର୍ତ େହେଲ; ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ଛାଡ଼ ପାଇେଲ।
42 ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ କହେିଲ, େମାହର ଓ େମାର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନର
ମଧ୍ୟେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କର, ତହିଁେର େଯାନାଥନ ନଣି୍ଣିର୍ତ େହଲା।
43 େସେତେବେଳ ଶାଉଲ େଯାନାଥନକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ କରିଅଛ,
େମାେତ ଜଣାଅ। ତହିଁେର େଯାନାଥନ ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହଲିା, ମୁଁ ଆପଣା
ହାତେର ଥିବା ଯଷି୍ଟର ଅଗ୍ରଭାଗେର ଅଳ୍ପ ମହୁ େନଇ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛି
ପ୍ରମାଣ; ଆଉ େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ମରିବ।ି 44 େତେବ ଶାଉଲ କହେିଲ,
ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଦଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ େଦଉନୁ୍ତ; େଯାନାଥନ, ତୁେମ୍ଭ
ନତିାନ୍ତ ମରିବ। 45 ଏଥିେର େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର େଯ ଏହ ିମହାଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛ,ି େସହ ିେଯାନାଥନ କ’ଣ
ମରିବ ? ଏହା ଦୂେର ଥାଉ; ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ତାହାର
ମସ୍ତକର େଗାଟଏି େକଶ ହିଁ ତେଳ ପଡ଼ବି ନାହିଁ; କାରଣ, େସ ଆଜି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି କମର୍ କରିଅଛ;ି ଏହରୂିେପ େଲାକମାେନ େଯାନାଥନକୁ
ମୁକ୍ତ କରିବାରୁ ତାହାର ମୃତୁୁ୍ୟ େହଲା ନାହିଁ। 46 ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ େଫରିଗେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ।

ଶାଉଲଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର

47 ଶାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜତ୍ୱ  ଗ୍ରହଣ କଲା ଉତ୍ତାେର, େସ ଆପଣା
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ  ସହତି, ଅଥର୍ାତ୍, େମାୟାବ ଓ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ

ଓ ଇେଦାମ ଓ େସାବାର ରାଜାଗଣ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ, ଆଉ େସ େଯଉଁଆେଡ଼ େଫରିେଲ, େସଆେଡ଼ ଦଣ୍ଡ େଦେଲ।
48 ପୁଣ,ି େସ ବୀରତ୍ୱ  ପ୍ରକାଶ କେଲ ଓ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ସଂହାର
କେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୁଟକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେଲ।
49 େଯାନାଥନ ଓ ଯିଶ୍ବ ିଓ ମଲ୍କୀଶୂୟ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ; ଆଉ
ତାଙ୍କର ଦୁଇ କନ୍ୟାର ନାମ ଏହ;ି େଜ୍ୟଷ୍ଠାର ନାମ େମରବ୍ ଓ କନଷି୍ଠାର
ନାମ ମୀଖଲ, 50 ଶାଉଲଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟାର ନାମ ଅହୀେନାୟମ୍, େସ
ଅହୀମାସର କନ୍ୟା; ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର େସନାପତରି ନାମ ଅବ୍ନର, େସ
ଶାଉଲଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ, େନର୍ର ପୁତ୍ର। 51 ଆଉ ଶାଉଲଙ୍କର ପିତା କୀଶ୍ ଓ
ଅବ୍ନରର ପିତା େନର୍, ଏ ଦୁେହଁ ଅବୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
52 ଶାଉଲଙ୍କର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି େଘାରତର ଯୁଦ୍ଧ
େହଲା; ଏେହତୁ ଶାଉଲ େକୗଣସ ିବୀର କି େକୗଣସ ିବକି୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ
େଦଖିେଲ, ତାହାକୁ ଆପଣା ନକିଟେର ସଂଗ୍ରହ କେଲ।

ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜପଦେର ଅଭେିଷକ
କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ପଠାଇଥିେଲ; ଏଣୁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣ। 2 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ଇସ୍ରାଏଲ ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସବିା େବେଳ ପଥ ମଧ୍ୟେର
ଅମାେଲକ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି ତାହା ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଥିଲା, ଆେମ୍ଭ
ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛୁ। 3 ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ଅମାେଲକକୁ
ଆଘାତ କର ଓ େସମାନଙ୍କର ସବର୍ସ୍ୱ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କର ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ଦୟା କର ନାହିଁ; ମାତ୍ର ପୁରୁଷଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ବାଳକଠାରୁ
ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, େଗାରୁଠାରୁ େମଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଓଟଠାରୁ ଗଧ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଧ କର। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଡକାଇ ଟଲାୟୀମେର େସମାନଙ୍କର ଗଣନା କେଲ, ତହିଁେର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ
ପଦାତକି ଓ ଯିହୁଦାର ଦଶ ସହସ୍ର େଲାକ େହେଲ, 5 ତହୁଁ ଶାଉଲ
ଅମାେଲକ ନଗରକୁ ଆସ ିଉପତ୍ୟକାେର ଛକି ବସେିଲ। 6 ପୁଣ,ି ଶାଉଲ
େକନୀୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯାଅ, ଚାଲଯିାଅ, ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ବାହାର ହୁଅ, େକଜାଣ ିମୁଁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ;ି
କାରଣ ମିସରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ ବାହାରି ଆସବିା େବେଳ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିଥିଲ। ତହିଁେର େକନୀୟମାେନ
ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଗେଲ। 7 ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ
ହବୀଲାଠାରୁ ମିସର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଶୂରର ନକିଟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ
ଆଘାତ କେଲ। 8 ପୁଣ,ି େସ ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଗାଗକୁ ଜିଅନ୍ତା
ଧରିେଲ ଓ େଲାକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ।
9 ମାତ୍ର ଶାଉଲ ଓ େଲାକମାେନ ଅଗାଗ ପ୍ରତ ିଓ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ େମଷ ଓ
େଗାରୁ ପ୍ରତ ିଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବାଛୁରି ଓ େମଷଛୁଆ ପ୍ରତ ିଓ ଯାବତୀୟ ଉତ୍ତମ
ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ ିଦୟା କରି େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
ଯାହା କିଛ ିତୁଚ୍ଛ ଓ େରାଗା ଥିଲା, ତାହା େସମାେନ ବଜିର୍ତ ରୂେପ ବନିାଶ
କେଲ।

ଶାଉଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ

10 ଏଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
ଯଥା; 11 ଆେମ୍ଭ େଯ ଶାଉଲକୁ ରାଜା କଲୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଦୁଃଖିତ;
କାରଣ େସ ଆମ୍ଭଠାରୁ ବମିୁଖ େହାଇଅଛ ିଓ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରି
ନାହିଁ। ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହେଲ, ତଥାପି ସମସ୍ତ ରାତି୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ। 12 ପୁଣ,ି ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙ୍କ ସହତି
ପ୍ରଭାତେର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିେଲ, ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଏହି
ସମ୍ୱାଦ ଦଆିଗଲା େଯ, ଶାଉଲ କମିର୍ଲକୁ ଆସଥିିେଲ, ଆଉ େଦଖ, େସ
ଆପଣା ପାଇଁ ଜୟସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି େସଠାରୁ େଫରି, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି
ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ବାହାରି ଯାଇଅଛନି୍ତ। 13 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଗେଲ; ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦପାତ୍ର, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଅଛ।ି 14 ତହିଁେର
ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, େତେବ େମା’ କଣ୍ଣର୍େର େଯ େମଷରବ େହଉଛ ିଓ ମୁଁ
େଯ େଗାରୁ-ରବ ଶୁଣୁଛ,ି ଏଥିର ଅଥର୍ କଅଣ ? 15 ତହୁଁ ଶାଉଲ କହେିଲ,
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େସମାେନ ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ େସସବୁ ଆଣଛିନି୍ତ ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଲାକମାେନ
ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ େମଷ ଓ େଗାରୁ ପ୍ରତ ିଦୟା କେଲ; ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ସକଳକୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିଅଛୁ। 16 େସେତେବେଳ
ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ତାହା ଛାଡ଼, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାତି୍ରେର
େମାେତ ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବ।ି ଏଥିେର େସ
କହେିଲ, କୁହ। 17 େତଣୁ ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, କୁହ େଦଖି, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଦୃଷି୍ଟେର କ୍ଷୁଦ୍ର  େହେଲ େହଁ କି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶସମୂହର ମସ୍ତକ େହାଇ ନାହଁ
? ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା କରି ଅଭଷିିକ୍ତ କେଲ;
18 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାେର ପଠାଇ କହେିଲ, ଯାଅ, େସହି
ଅମାେଲକୀୟ ପାପୀମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କର, ଆଉ େସମାେନ
ନଃିେଶଷେର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କର।
19 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣଲି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ
ଉପେର ଉଡ଼ ିପଡ଼ଲି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ, ତାହା କଲ ?
20 ଏଥିେର ଶାଉଲ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣଲି ିଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ େଯଉଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଠାଇେଲ, ତାହା କଲ ିଓ
ଅମାେଲକର ରାଜା ଅଗାଗକୁ ଆଣଲି,ି ପୁଣ,ି ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ ବନିାଶ କଲ।ି 21 ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବନିାଶାେଥର୍ ବଜିର୍ତ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁଟ ରୂେପ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ େମଷ ଓ େଗାରୁ େନେଲ।
22 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣବିାେର,
େସପରି କି େହାମ ଓ ବଳିଦାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନ୍ତାଷ ହୁଏ ? େଦଖ,
ଶୁଣବିା ବଳିଦାନଠାରୁ ଓ ମେନାେଯାଗୀ େହବା େମଷେମଦଠାରୁ ଉତ୍ତମ।
23 େଯେହତୁ ବେିଦ୍ର ାହ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପାପ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ଅବସ୍ତୁର ଓ
ଠାକୁରମାନର ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ। ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ,
ଏଥିପାଇଁ େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା େହାଇ ଥିବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛନି୍ତ।
24 ଏଥିେର ଶାଉଲ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ପାପ କରିଅଛ;ି କାରଣ ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ;ି ମୁଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଭୟ କରି େସମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣଲି।ି 25 ଏେହତୁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଏେବ
େମା’ ପାପ କ୍ଷମା କର ଓ ମୁଁ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଣାମ
କରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ େମା’ ସେଙ୍ଗ େଫରି ଆସ। 26 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ
ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ େଫରି ଯିବ ିନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର
ରାଜା େହାଇ ଥିବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛନି୍ତ। 27 ଏଥିେର ଶାଉଲଙୁ୍କ ଚାଲି
ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ େଫରାେନ୍ତ, େସ ତାଙ୍କ େଚାଗାର ଅଞ୍ଚଳ ଧରି ଟାଣେିଲ,
ତହିଁେର ତାହା ଚରିିଗଲା। 28 ଏଣୁ ଶାମୁେୟଲ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆଜି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜତ୍ୱ  ଟାଣ ିଚରିିେଲ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ତମ
ତୁମ୍ଭର ଏକ ପ୍ରତବିାସୀକି ତାହା େଦେଲ। 29 ଆହୁରି ଇସ୍ରାଏଲର ବଶି୍ୱାସ-
ଭୂମି ମିଥ୍ୟା କହେିବ ନାହିଁ, କି ମତ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ େସ
ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନି୍ତ େଯ, େସ ଦି୍ୱ ମତ େହେବ। 30 େତେବ େସ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ
ପାପ କରିଅଛୁ; ତଥାପି ଏେବ େମାହର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖେର େମାହର େଗୗରବ ରଖ ଓ ମୁଁ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଣାମ କରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ େମା’ ସେଙ୍ଗ େଫରି
ଆସ। 31 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ େଫରିଯାଆେନ୍ତ,
ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଣାମ କେଲ। 32 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଗାଗକୁ
ଏଠାେର ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣ। ତହିଁେର ଅଗାଗ ଖୁସ ିେହାଇ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସଲିା; କାରଣ ଅଗାଗ କହଲିା, ଅବଶ୍ୟ ମୃତୁୁ୍ୟର ତକି୍ତତା ଗଲା। 33 ମାତ୍ର
ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ଖଡ୍ଗ  େଯପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ସନ୍ତାନହୀନ
କରିଅଛ,ି େସପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ମାତା ସନ୍ତାନହୀନ େହବ।
ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଗାଗକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ
କରି ହାଣେିଲ। 34 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ ରାମାକୁ ଗେଲ; ପୁଣ,ି ଶାଉଲ
ଗିବୀୟା-ଶାଉଲେର ସି୍ଥତ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଗେଲ। 35 ମାତ୍ର ଶାଉଲଙ୍କର
ମରଣଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାମୁେୟଲ ଆଉ ତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେଲ ନାହିଁ; କାରଣ
ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ େଶାକ କେଲ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ଶାଉଲଙୁ୍କ ରାଜା କରିବାରୁ ଦୁଃଖିତ େହେଲ।

ଦାଉଦ ରାଜା ରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େକେତ
କାଳ ଶାଉଲ ପାଇଁ େଶାକ କରିବ ? ଆେମ୍ଭ ତ ତାହାକୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା େହାଇ ଥିବା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ କଲୁ, ତୁେମ୍ଭ

ଆପଣା ଶୃଙ୍ଗ େତୖଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ଚାଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େବଥଲହିମିୀୟ
ଯିଶୀ ନକିଟକୁ ପଠାଇବା, କାରଣ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ରାଜା େଦଖିଅଛୁ। 2 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, ମୁଁ
କିପରି ଯାଇ ପାରିବ ି? ଶାଉଲ ଏହା ଶୁଣେିଲ େମାେତ ବଧ କରିେବ। ଆଉ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ଛଡ଼ା ସଙ୍ଗେର ନଅି ଓ କୁହ, ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଆସଅିଛୁ। 3 ପୁଣ,ି ଯିଶୀକି
େସ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କର, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ଯାହା କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ତାହା
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଯାହାକୁ କହବିା, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ
ତାହାକୁ ଅଭେିଷକ କରିବ। 4 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରି େବଥଲହିମିେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। ତହିଁେର
ନଗରର ପ୍ରାଚୀନମାେନ କମ୍ପମାନ େହାଇ ତାଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ଆସି
ପଚାରିେଲ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନ କୁଶଳ ? 5 େସ କହେିଲ, କୁଶଳ; ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଆସଅିଛ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କର, ପୁଣ,ି େମା’ ସେଙ୍ଗ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଆସ।
ଏଉତ୍ତାେର େସ ଯିଶୀକି ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରି ବଳିଦାନ
ନମିେନ୍ତ ଆସବିା ପାଇଁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ। 6 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆସଲିା
ଉତ୍ତାେର େସ ଇଲୀୟାବ୍ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କରି କହେିଲ, ଅବଶ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଗେର ତାହାଙ୍କର ଅଭଷିିକ୍ତ େଲାକ ଉପସି୍ଥତ। 7 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହାର ରୂପ କି ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ନ
କର; େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ; ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି
େଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସପରି େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟରୂପ
େଦେଖ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ େଦଖନି୍ତ; 8 ଏଉତ୍ତାେର ଯିଶୀ
ଅବୀନାଦବକୁ ଡାକି ଶାମୁେୟଲଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ େଦଇ ଗମନ କରାଇଲା।
ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ହିଁ ମେନାନୀତ କରି
ନାହାନି୍ତ। 9 େତେବ ଯିଶୀ ଶମ୍ମକୁ ଗମନ କରାଇଲା; ତହିଁେର େସ କହେିଲ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମେନାନୀତ କରି ନାହାନି୍ତ। 10 ଏହରୂିେପ ଯିଶୀ
ଆପଣାର ସାତ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଗମନ କରାଇଲା; ମାତ୍ର
ଶାମୁେୟଲ ଯିଶୀକି କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରି
ନାହାନି୍ତ। 11 ଏଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ ଯିଶୀକି କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ସବୁ ସନ୍ତାନ
କି ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ ? େସ କହଲିା, େକବଳ କନଷି୍ଠଟ ିବାକି ଅଛ,ି ଆଉ
େଦଖ, େସ େମଷପଲ ଚରାଉଛ।ି ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ଯିଶୀକୁ କହେିଲ,
େଲାକ ପଠାଇ ତାକୁ ଅଣାଅ; େସ ଏଠାକୁ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ
(େଭାଜନେର) ବସବୁି ନାହିଁ। 12 ତହିଁେର େସ େଲାକ ପଠାଇ ତାହାକୁ
ଅଣାଇଲା। େସ ଈଷତ୍ ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ଓ ସୁନୟନ ଓ େଦଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର।
େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ଉଠ, ଏହାକୁ ଅଭେିଷକ କର; ଏ େସହି
େଲାକ। 13 ତହୁଁ ଶାମୁେୟଲ େତୖଳଶୃଙ୍ଗ େନଇ ତାଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର
ତାଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ କେଲ; ତହିଁେର େସହ ିଦନିାବଧି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ। ଏଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ ଉଠି ରାମାକୁ
ଚାଲଗିେଲ।

ଶାଉଲଙ୍କ େସବାେର ଦାଉଦ

14 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାଉଲଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ; ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମନ୍ଦ-ଆତ୍ମା ତାଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
15 ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲଙ୍କର ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖନୁ୍ତ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମନ୍ଦ-ଆତ୍ମା ଆପଣଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରୁଅଛ।ି 16 ଏଣୁ
ଜେଣ ନପିୁଣ ବୀଣାବାଦକ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦାସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କରନୁ୍ତ; ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
େସହ ିମନ୍ଦ-ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପେର ଥିବା େବେଳ, େସ େଲାକ ଆପଣା
ହାତେର ବଜାଇେଲ ଆପଣ ଭଲ େହାଇଯିେବ। 17 ତହୁଁ ଶାଉଲ ଆପଣା
ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆଚ୍ଛା, େଯ ଭଲ ବଜାଇ ପାେର, ଏପରି ଏକ ଜଣ
େମା’ ପାଇଁ େଦଖି ତାହାକୁ େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣ। 18 ତହିଁେର ଯୁବାମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା; େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ େବଥଲହିମିୀୟ ଯିଶୀର
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ଏକ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େଦଖିଅଛ,ି େସ ବଜାଇବାେର ନପିୁଣ ଓ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ଓ
େଯାଦ୍ଧା ଓ କଥାେର ବଜି୍ଞ, ଆଉ ରୂପବାନ, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେଙ୍ଗ
ସେଙ୍ଗ ଅଛନି୍ତ। 19 ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଯିଶୀ ନକିଟକୁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ
ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, େଯ େମଷପଲ ସଙ୍ଗେର ଥାଏ,
ତାକୁ େମା’ ନକିଟକୁ ପଠାଇଦଅି। 20 ତହିଁେର ଯିଶୀ ରୁଟେିର ନଦା ଏକ
ଗଧ, ଏକ କୁମ୍ପା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଏକ େଛଳିଛୁଆ େନଇ ଆପଣା ପୁତ୍ର
ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତେର ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଲା। 21 ତହୁଁ ଦାଉଦ
ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ ଓ ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ
ଅତଶିୟ େସ୍ନହ କେଲ; ତହିଁେର େସ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ େହେଲ।
22 ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ ଯିଶୀକି କହ ିପଠାଇେଲ, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
ଦାଉଦକୁ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହବାକୁ ଦଅି; କାରଣ େସ େମା’ ଦୃଷି୍ଟେର
ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ।ି 23 ଏଣୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େସହ ିମନ୍ଦ-ଆତ୍ମା
େଯେତେବେଳ ଶାଉଲଙ୍କ ଉପେର ଥାଏ, େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ବୀଣା
େନଇ ଆପଣା ହାତେର ବଜାନି୍ତ ; ତହିଁେର ଶାଉଲ ଆଶ୍ୱାସ ପାଆନି୍ତ ଓ ଭଲ
ହୁଅନି୍ତ , ପୁଣ,ି ମନ୍ଦ-ଆତ୍ମା ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଯିାଏ।

ଦାଉଦ ଏବଂ ଗଲୀୟାତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ
େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଯିହୁଦାର
ଅଧିକାରସ୍ଥ େସାେଖାେର ସଂଗହୃୀତ େହାଇ େସାେଖା ଓ

ଅେସକା ମଧ୍ୟେର ଏଫସ୍-ଦମ୍ମୀମେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 2 ପୁଣ,ି
ଶାଉଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ସଂଗହୃୀତ େହାଇ ଏଲା ତଳଭୂମିେର
ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େସୖନ୍ୟ ସଜାଇେଲ।
3 ତହିଁେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପବର୍ତର ଏକ ଦଗିେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
ପବର୍ତର ଅନ୍ୟ ଦଗିେର ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣ,ି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉପତ୍ୟକା
ଥିଲା। 4 ଏଥିେର ଗାଥ୍ ନବିାସୀ ଗଲୀୟାତ ନାମକ ଏକ ମଲ୍ଲ େଯାଦ୍ଧା
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣରୁି ବାହାର େହଲା, େସ ସାେଢ଼ ଛଅ ହାତ ଉଚ୍ଚ।
5 ପୁଣ,ି ତାହାର ମସ୍ତକେର ପିତ୍ତଳର େଟାପର ଥିଲା ଓ େସ ମାଛକାତି
ତୁଲ୍ୟ ସାଞ୍ଜଆୁେର ସଜି୍ଜତ ଥିଲା ଓ େସହ ିସାଞ୍ଜଆୁ ପାଞ୍ଚ ସହସ୍ର େଶକଲ
ପରିମିତ ପିତ୍ତଳର ଥିଲା। 6 ତାହାର ପାଦ ପିତ୍ତଳ-ପତ୍ରେର ଆବୃତ ଓ
ତାହାର କାନ୍ଧେର ପିତ୍ତଳର ଶଲ୍ୟ ଥିଲା। 7 ତାହାର ବଚ୍ଛର୍ାର ଦଣ୍ଡ ତନ୍ତୀର
ନରାଜ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ବଚ୍ଛର୍ାର ଫଳକର ପରିମାଣ ଛଅ ଶହ େଶକଲ
ଲୁହା ଥିଲା; ପୁଣ,ି ତାହା ଆେଗ ଆେଗ ତାହାର ଢ଼ାଲବାହକ ଚାଲଲିା।
8 ଆଉ େସ ଛଡି଼ା େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀ ଆେଡ଼ ଡାକି
େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ସାଜିବା ପାଇଁ ବାହାର େହାଇ
ଆସଅିଛ ? ମୁଁ କି େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକ ନୁେହଁ ? ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ କି
ଶାଉଲର ଦାସ ନୁହଁ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଣ େଲାକ
ମେନାନୀତ କର ଓ େସ େମାହର କତକିି ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ। 9 େସ େଯେବ
େମା’ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାରିବ ଓ େମାେତ ବଧ କରିବ, େତେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ େହବୁ; ମାତ୍ର େଯେବ ମୁଁ ତାହାକୁ ପାରିବି
ଓ ବଧ କରିବ,ି େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ େହବ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ। 10 ଆହୁରି େସ ପେଲଷ୍ଟୀୟ କହଲିା,
ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ;ି େମାେତ ଜେଣ େଲାକ
ଦଅି, ଆେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। 11 ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ଓ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟର ଏହ ିସକଳ କଥା ଶୁଣେନ୍ତ, େସମାେନ
ହତାଶ େହେଲ ଓ ଅତଶିୟ ଭୟ କେଲ। 12 ଦାଉଦ େବଥଲହିମି ଯିହୁଦା
ନବିାସୀ ଏକ ଇଫ୍ର ାଥୀୟ ପୁରୁଷର ପୁତ୍ର ଥିେଲ, ତାହାର ନାମ ଯିଶୀ;
ତାହାର ଆଠ ପୁତ୍ର ଥିେଲ; ପୁଣ,ି ଶାଉଲଙ୍କ ସମୟେର େସ ପୁରୁଷ ବୃଦ୍ଧ ଓ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗତବୟସ୍କ େବାଲ ିଗଣତି ଥିଲା। 13 ଯିଶୀର ତନିି
ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଶାଉଲଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିେଲ; ପୁଣ,ି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବା
ତାହାର ତନି ିପୁତ୍ର ମଧ୍ୟେର େଜ୍ୟଷ୍ଠର ନାମ ଇଲୀୟାବ୍ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟର ନାମ
ଅବୀନାଦବ ଓ ତୃତୀୟର ନାମ ଶମ୍ମ, ଆଉ ଦାଉଦ କନଷି୍ଠ ଥିେଲ।
14 େକବଳ ବଡ଼ ତନି ିଜଣ ଶାଉଲଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଥିେଲ। 15 ମାତ୍ର
ଦାଉଦ ଆପଣା ପିତାର େମଷପଲ ଚରାଇବା ନମିେନ୍ତ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟରୁ
େବଥଲହିମିକୁ ଯା’ଆସ କରୁଥାଆନି୍ତ। 16 ପୁଣ,ି େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକ
ଚାଳିଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାତଃକାଳେର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର ନକିଟକୁ ଆସି
ଆପଣାକୁ େଦଖାଉଥାଏ। 17 ଏହ ିସମୟେର ଯିଶୀ ଆପଣାର ପୁତ୍ର

ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିଭଜାଶସ୍ୟରୁ ଏକ
ଐଫା ଓ ଏହ ିଦଶଟା ରୁଟ ିନଅି ଓ ଛାଉଣକୁି ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଶୀଘ୍ର େଘନ ିଯାଅ। 18 ପୁଣ,ି ଏହ ିଦଶ ଖଣ୍ଡ େଛନାଚକି୍ତ
େସମାନଙ୍କର ସହସ୍ରପତ ିନକିଟକୁ େଘନ ିଯାଅ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କର
କୁଶଳବାତ୍ତର୍ା ପଚାରି େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଚହି୍ନ ଆଣ। 19 ଏହ ିସମୟେର
ଶାଉଲ ଓ େସମାେନ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ଏଲା ତଳଭୂମିେର ଥାଇ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିେଲ। 20 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ
ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଜେଣ ରଖୁଆଳ ହସ୍ତେର େମଷପଲ ଛାଡ଼ ିଯିଶୀର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇ ଗମନ କେଲ; ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟଗଣ
ବାହାରି ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ମହାନାଦ କରିବା ସମୟେର େସ ଶଗଡ଼ବନି୍ଦ
ସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 21 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧ
ସଜାଇେଲ ଓ େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ େହେଲ। 22 ପୁଣ,ି
ଦାଉଦ ସାମଗ୍ରୀରକ୍ଷକ ହସ୍ତେର ଆପଣା ସାମଗ୍ରୀ ରଖି େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟକୁ
େଦୗଡ଼ ିଆସ ିଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ କୁଶଳବାତ୍ତର୍ା ପଚାରିଲା। 23 େସ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, ଗାଥ୍ ନବିାସୀ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଗଲୀୟାତ ନାମକ ମଲ୍ଲ େଯାଦ୍ଧା ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସ ିପୂବର୍ ପରି କଥା କହଲିା; ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣେିଲ।
24 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ସମେସ୍ତ େସହ ିପୁରୁଷକୁ େଦଖି ତାହା ସମ୍ମୁଖରୁ
ପଳାଇେଲ ଓ ଅତଶିୟ ଭୀତ େହେଲ। 25 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ
କହେିଲ, ଏହ ିେଯ େଲାକ ଉଠି ଆସଅିଛ,ି ଏହାକୁ କ’ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଦଖିଲ ? ନଶି୍ଚୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ େସ ଉଠି ଆସଅିଛ;ି
ପୁଣ,ି ଏହାକୁ େଯଉଁ େଲାକ ବଧ କରିବ, ରାଜା ତାହାକୁ ବହୁତ ଧନେର
ଧନବାନ କରିେବ ଓ ତାହାକୁ ଆପଣା କନ୍ୟା େଦେବ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ତାହାର ପିତୃଗହୃକୁ କରମୁକ୍ତ କରିେବ। 26 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ
ଆପଣା ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େଯଉଁ ଜନ
ଏହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ ବଧ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ଅପମାନ ଦୂର କରିବ, ତାହା
ପ୍ରତ ିକ’ଣ କରାଯିବ ? କାରଣ, ଏହ ିଅସୁନ୍ନ ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟ କିଏ େଯ, େସ
ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ? 27 ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ପୂବର୍ ପରି ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, େଯ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ,
ତାହା ପ୍ରତ ିଉପେରାକ୍ତ ପ୍ରକାେର କରାଯିବ। 28 େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିା
େବେଳ ତାଙ୍କର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ଭ୍ର ାତା ଇଲୀୟାବ୍ ଶୁଣଲିା; ତହିଁେର ଇଲୀୟାବ୍ର
େକ୍ର ାଧ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା, ଆଉ େସ କହଲିା, ତୁ କାହିଁକି
ଏଠିକି ଆସଲୁି ? ପ୍ରାନ୍ତରେର ତୁ େସ େମଣ୍ଢା େକେତାଟ ିକାହା ପାଖେର
ଛାଡ଼ଲୁି ? ମୁଁ େତା’ ଗବର୍ ଓ େତା’ ମନର ଦୁଷ୍ଟତା ଜାେଣ; କାରଣ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ
େଦଖିବା ପାଇଁ ଆସଅିଛୁ। 29 ଏଥିେର ଦାଉଦ କହେିଲ, ମୁଁ ଏେବ କଅଣ
କଲ ି? ଏଥିେର କି େକୗଣସ ିକାରଣ ନାହିଁ ? 30 ପୁଣ,ି େସ ତାହା ପାଖରୁ
େଫରି ଅନ୍ୟ େଲାକ ଆଡ଼କୁ ଗେଲ ଓ ପୂବର୍ ପରି କହେିଲ; ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ାର ପୂବର୍ ପରି ଉତ୍ତର େଦେଲ। 31 ଦାଉଦଙ୍କର ଏହସିବୁ
କଥା ଶୁଣାଯା’େନ୍ତ, େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହା କହେିଲ,
େତଣୁ େସ ତାଙୁ୍କ ଡକାଇେଲ। 32 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତାହା ସକାଶୁ କାହାରି ହୃଦୟ ନରିାଶ ନ େହଉ; ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯାଇ
େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। 33 ତହିଁେର ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରି
ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତ ଯୁବା, ମାତ୍ର େସ େଯୗବନାବଧି େଯାଦ୍ଧା।
34 ତହୁଁ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆପଣା ପିତାର େମଷ
ଚରାଉଥାଏ; ପୁଣ,ି େକୗଣସ ିସମୟେର େଗାଟଏି ସଂିହ କି େଗାଟଏି ଭାଲୁ
ଆସ ିପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଛୁଆ େଘନ ିଗେଲ, 35 ମୁଁ ତାହା ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତାକୁ
ମାରି ତା’ ମୁଖରୁ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କେର; ପୁଣ,ି େସ େମା’ ଉପରକୁ ଉଠିେଲ,
ମୁଁ ତାହାର ଦାଢ଼ ିଧରି ତାହାକୁ ମାରି ବଧ କେର। 36 ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସଂିହ
ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଧ କରିଅଛ;ି ପୁଣ,ି ଏହ ିଅସୁନ୍ନ ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
େସମାନଙ୍କର େଗାଟକି ପରି େହବ, କାରଣ େସ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ।ି 37 ଆହୁରି ଦାଉଦ କହେିଲ, େଯଉଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ସଂିହ ହାତରୁ ଓ ଭାଲୁ ହାତରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିଅଛନି୍ତ; େସ
ଏହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ହାତରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିେବ। ଏଥିେର ଶାଉଲ
ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ େହେବ। 38 ତହୁଁ
ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକେର ପିତ୍ତଳ େଟାପର
େଦଇ ତାଙୁ୍କ ସାଞ୍ଜଆୁ ପିନ୍ଧାଇେଲ। 39 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଉପେର
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ଖଡ୍ଗ  ବାନି୍ଧ ଚାଲବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ; କାରଣ େସ ତାହା ପରଖ କରି ନ
ଥିେଲ। ଆଉ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ଏହ ିେବଶେର ଯାଇ ନ
ପାେର, କାରଣ ମୁଁ େସସବୁ ପରଖ କରି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦାଉଦ ତାହା କାଢ଼ି
ରଖିେଲ। 40 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ଯଷି୍ଟ ହାତେର େଘନ ିନଦୀରୁ ପାେଞ୍ଚାଟି
ଚକି୍କଣ ପଥର ବାଛେିଲ ଓ ଆପଣା ପାଖେର େମଷପାଳକର େଯଉଁ ଝୁଲି
ଥିଲା, େସହ ିଝୁଲେିର ତାହା ରଖିେଲ; ଆଉ େସ ହାତେର ଆପଣା ଛାଟଣିୀ
ଧରି େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ନକିଟକୁ ଗେଲ। 41 ଏଥିେର ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଗ୍ରସର
େହାଇ ଦାଉଦଙ୍କର ସନି୍ନ କଟ େହଲା ଓ ତାହାର ଢ଼ାଲବାହକ ତାହାର ଆେଗ
ଆେଗ ଚାଲଲିା। 42 ତହୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଖି
ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କଲା, କାରଣ େସ ଯୁବା ଓ ଈଷତ୍ ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ଓ ସୁନ୍ଦର-ବଦନ
ଥିେଲ। 43 ପୁଣ,ି େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, ମୁଁ କି କୁକ୍କରୁ, େଯ
ତୁ ଯଷି୍ଟ େନଇ େମା’ ପାଖକୁ ଆସଛୁି ? ତହିଁେର ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଆପଣା
େଦବତାମାନଙ୍କ ନାମେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଶାପ େଦଲା। 44 ଆଉ େସହି
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, େମା’ କତକିି ଆ, ମୁଁ େତାର ମାଂସ ଆକାଶ-
ପକ୍ଷୀ ଓ ବଲି-ପଶୁମାନଙୁ୍କ େଦବ।ି 45 େତେବ ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ  େଘନ,ି ବଚ୍ଛର୍ା େଘନ ିଓ ଶଲ୍ୟ େଘନ ିେମା’ କତକିି
ଆସଅିଛ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଯାହାଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ, େସହ ିଇସ୍ରାଏଲ
େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀର ପରେମଶ୍ୱର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଅଛ।ି 46 ଆଜିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ େମା’ ହସ୍ତେର
ସମପିର୍ େଦେବ; ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ
ଅଲଗା କରିବ;ି ପୁଣ,ି ମୁଁ ଆଜି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟଗଣର ଶବ
ଆକାଶ-ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ବନ-ପଶୁମାନଙୁ୍କ େଦବ;ି ତହିଁେର
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏକ ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିସମୁଦାୟ ଜଗତ
ଜାଣେିବ। 47 ଆଉ ଏହ ିସମସ୍ତ ସମାଜ ଜାଣେିବ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଖଡ୍ଗ  ଓ
ବଚ୍ଛର୍ା ଦ୍ୱ ାରା ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ ନାହିଁ; କାରଣ ଏହ ିଯୁଦ୍ଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ। 48 ଏଉତ୍ତାେର େସହି
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଉଠି ଦାଉଦଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଭଟବିାକୁ ଆସ ିନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅେନ୍ତ,
ଦାଉଦ ଶୀଘ୍ର େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ସହତି େଭଟବିାକୁ େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀ ଆେଡ଼
େଦୗଡ଼େିଲ। 49 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ଆପଣା ଝୁଲେିର ହାତ ପୂରାଇ ତହିଁରୁ
େଗାଟଏି ପଥର କାଢ଼ ିଛାଟଣିୀେର ମାରି େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟର କପାଳକୁ
ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର େସ ପଥର ତାହା କପାଳେର ପଶିଯା’େନ୍ତ, େସ
ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଭୂମିେର ପଡ଼ଲିା। 50 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଦାଉଦ ଛାଟଣିୀ ଓ ପଥର
ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ଉପେର ଜୟଲାଭ କେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ
ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ, ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତେର ଖଡ୍ଗ  ନ ଥିଲା।
51 ତହୁଁ ଦାଉଦ େଦୗଡ଼ଯିାଇ େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ଉପେର ଠିଆ େହେଲ ଓ
ତାହାର ଖଡ୍ଗ  ଧରି ଖାପରୁ କାଢ଼ ିତାହାକୁ ବଧ କେଲ ଓ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର
ମସ୍ତକ େଛଦନ କେଲ। ଆଉ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବୀରକୁ
ମୃତ େଦଖି ପଳାଇେଲ। 52 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ
ଉଠି ଜୟଧ୍ୱନ ିକେଲ ଓ ଗାଥ୍ ନଗର  ସନି୍ନ କଟ ଓ ଇେକ୍ର ାଣ ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। ତହିଁେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ହତ େଲାକମାେନ ଶାରୟିମ୍ ପଥେର ଗାଥ୍ ଓ ଇେକ୍ର ାଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଡ଼େିଲ।
53 ଏଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇବାରୁ େନଉଟ ିଆସ ିେସମାନଙ୍କ ଛାଉଣ ିଲୁଟ କେଲ। 54 ପୁଣ,ି
ଦାଉଦ େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟର ମସ୍ତକ େନଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣେିଲ; ମାତ୍ର
ତାହାର ସଜ୍ଜ ା ଆପଣା ତମ୍ୱୁେର ରଖିେଲ। 55 େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଦାଉଦଙୁ୍କ ବାହାରିବାର େଦଖି ଶାଉଲ େସୖନ୍ୟର େସନାପତ ିଅବ୍ନରକୁ
କହେିଲ; ଅବ୍ନର, ଏ ଯୁବା କାହାର ପୁଅ ? ଅବ୍ନର କହଲିା, େହ
ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ କହୁଛ,ି ମୁଁ କହ ିପାରିବି
ନାହିଁ। 56 ତହିଁେର ରାଜା କହେିଲ, ପଚାର, ଏ େଭଣ୍ଡଆିଟ ିକାହାର ପୁଅ ?
57 ଆଉ ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ ବଧ କରି ପେଲଷ୍ଟୀୟର ମସ୍ତକ ହସ୍ତେର
ଧରି େଫରି ଆସବିା େବେଳ ଅବ୍ନର ତାଙୁ୍କ େନଇ ଶାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ
ଆଣଲିା। 58 ତହୁଁ ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େହ ଯୁବକ, ତୁେମ୍ଭ କାହାର
ପୁଅ ? ଦାଉଦ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େବଥଲହିମିୀୟ ଯିଶୀର
ପୁଅ।

ଦାଉଦ-େଯାନାଥନଙ୍କ ବନୁ୍ଧତା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାଉଲଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର କଥା ସମାପ୍ତ ହୁଅେନ୍ତ,
େଯାନାଥନର ପ୍ରାଣ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାଣେର ସଂଲଗ୍ନ େହଲା, ଆଉ
େଯାନାଥନ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପରି ତାଙୁ୍କ େସ୍ନହ କଲା। 2 ପୁଣ,ି

ଶାଉଲ େସହ ିଦନି ତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ପିତୃଗହୃକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ
େଦେଲ ନାହିଁ। 3 ଆଉ େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପରି େସ୍ନହ
କରିବାରୁ େସମାେନ ଏକ ନୟିମ କେଲ। 4 ପୁଣ,ି େଯାନାଥନ ଆପଣା
େଦହରୁ େଚାଗା କାଢ଼ ିଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଲା, ମଧ୍ୟ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଓ ଖଡ୍ଗ  ଓ
ଧନୁ ଓ କଟବିନ୍ଧନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙୁ୍କ େଦଲା। 5 ଆଉ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ
େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ପଠାନି୍ତ , େସ େସଠାକୁ ଯାଇ ବୁଦି୍ଧେର କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ ,
ଏେହତୁ ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ ଓ ଏହା
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଓ ଶାଉଲଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ
େଦଖାଗଲା।

ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିଶାଉଲଙ୍କ ଈଷର୍ା

6 ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ ବଧ କରି େଫରିଲା େବେଳ େଲାକମାେନ ଆସୁ
ଆସୁ ଏପରି େହଲା େଯ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମସ୍ତ ନଗରରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ବାହାରି
ଦାରା, ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିଓ ତି୍ରତନ୍ତ୍ର ୀ ବାଦ୍ୟ ସହତି ଗାୟନ ଓ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ
ଶାଉଲ ରାଜାଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ ଆସେିଲ। 7 ଆଉ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀମାେନ ବାଦ୍ୟ
କରୁ କରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର କ୍ରେମ ଗାୟନ କରି କହେିଲ: ଶାଉଲ ବଧ
କେଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କେଲ ଅୟୁତ ଅୟୁତ।

8 ଏଥିେର ଶାଉଲ ଅତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ େହେଲ ଓ ଏହ ିକଥା ତାଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟେର
ମନ୍ଦ େବାଧ େହଲା; ଏଣୁ େସ କହେିଲ, େସମାେନ ଦାଉଦକୁ ଅୟୁତ
ଅୟୁତର ଜୟୀ ଓ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ େକବଳ ସହସ୍ର ସହସ୍ରର ଜୟୀ େବାଲ ିକହେିଲ;
ରାଜତ୍ୱ  ଛଡ଼ା ତାହାର ଆଉ କଅଣ ପାଇବାର ବାକି ଅଛ ି? 9 େସହି
ଦନିାବଧି ଶାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୁଦୃଷି୍ଟ ରଖିେଲ। 10 ପରଦନି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ଦ-ଆତ୍ମା ଶାଉଲଙୁ୍କ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରେନ୍ତ, େସ ଗହୃ
ମଧ୍ୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ପ୍ରତଦିନି
ପରି ହସ୍ତେର ବାଦ୍ୟ ବଜାଇେଲ; େସସମୟେର ଶାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତେର ବଚ୍ଛର୍ା
ଥିଲା। 11 ତହୁଁ ଶାଉଲ ବଚ୍ଛର୍ା ଫିଙି୍ଗେଲ; କାରଣ େସ କହେିଲ, ମୁଁ
ଦାଉଦକୁ କାନ୍ଥେର େଫାଡ଼ବି।ି ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଦୁଇଥର
ଘୁଞ୍ଚଗିେଲ। 12 ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ ଓ ଶାଉଲଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ। 13 ଏେହତୁ ଶାଉଲ
ଆପଣା ନକିଟରୁ ତାଙୁ୍କ ଅନ୍ତର କରି ତାଙୁ୍କ ସହସ୍ର ଉପେର ଆପଣାର
େସନାପତ ିକେଲ; ଆଉ େସ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଗତାୟାତ କେଲ।
14 ଆଉ ଦାଉଦ ଆପଣାର ସବୁ କଥାେର ବୁଦି୍ଧମାନ େହେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର େହେଲ। 15 ପୁଣ,ି େଯେତେବେଳ ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ ଅତି
ବୁଦି୍ଧମାନ େଦଖିେଲ, େସ ତାଙ୍କ ବଷିୟେର ଭୀତ େହେଲ। 16 ମାତ୍ର ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ଦାଉଦଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେଲ; କାରଣ େସ େସମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଗତାୟାତ କେଲ।

ମୀଖଲଙ୍କ ସହ ଦାଉଦଙ୍କ ବବିାହ

17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, େମରବ୍ ନାମ୍ନୀ େମାହର
େଜ୍ୟଷ୍ଠା କନ୍ୟାକୁ େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ତାହାର ବବିାହ େଦବ;ି େକବଳ
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପକ୍ଷେର ବକି୍ରମୀ ହୁଅ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କର।
ଶାଉଲ ମେନ କେଲ, େମାହର ହସ୍ତ ତାହା ଉପେର ନ ଉଠୁ, ମାତ୍ର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ତାହା ଉପେର ଉଠୁ। 18 ଏଥିେର ଦାଉଦ
ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ କିଏ ଓ େମାହର ଜୀବନ କଅଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର େମାହର ପିତୃବଂଶ କଅଣ େଯ, ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଜୁଆଁଇ େହବ ି?
19 ମାତ୍ର େଯଉଁ ସମୟେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଶାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା େମରବ୍ ଦତ୍ତ
େହାଇଥା’ନ୍ତ ା, େସସମୟେର ଏପରି ଘଟଲିା େଯ, େସ ମେହାଲାତୀୟ
ଅଦ୍ର ୀେୟଲକୁ ଭାଯର୍୍ୟା ରୂେପ ଦତ୍ତ େହଲା। 20 ପୁଣ,ି ଶାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା
ମୀଖଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ େପ୍ରମ କଲା; ତହୁଁ େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ ତାହା
ଜଣାେନ୍ତ, େସକଥା ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ପସନ୍ଦ େହଲା। 21 ପୁଣ,ି ଶାଉଲ
କହେିଲ, ମୁଁ ତାହାକୁ େସହ ିକନ୍ୟା େଦବ,ି ତହିଁେର େସ ତାହାର ଫାନ୍ଦ
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ସ୍ୱରୂପ େହବ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ତାହାର ପ୍ରତକୂିଳ େହବ। ଏଣୁ
ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆଜି ଦି୍ୱ ତୀୟବାର େମାର ଜୁଆଁଇ
େହବ। 22 ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାପନେର ଦାଉଦ ସେଙ୍ଗ ଆଳାପ କରି କୁହ, େଦଖ, ରାଜା
ତୁମ୍ଭ ଉପେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଅଛନି୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େପ୍ରମ
କରୁଅଛନି୍ତ; ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କର ଜୁଆଁଇ ହୁଅ। 23 ତହିଁେର
ଶାଉଲଙ୍କର ଦାସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଏହ ିକଥା କହେିଲ।
ତହୁଁ ଦାଉଦ କହେିଲ, ରାଜାଙ୍କର ଜୁଆଁଇ େହବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କି
କ୍ଷୁଦ୍ର  କଥା ? କାରଣ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର  େଲାକ ଓ ଅଳ୍ପମାନ୍ୟ। 24 ଏଥିେର ଦାଉଦ
ଏପରି ଏପରି କହେିଲ େବାଲ ିଶାଉଲଙ୍କ ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇ
କହେିଲ। 25 ତହିଁେର ଶାଉଲ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏପରି
କୁହ, ରାଜା କିଛ ିମୂଲ୍ୟ ଚାହାନି୍ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ
ପରିେଶାଧ େନବା ନମିେନ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଶେହ ସୁନ୍ନ ତ ଚମ୍ମର୍
ଚାହାନି୍ତ। ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଦାଉଦଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
ଶାଉଲଙ୍କର ବଚିାର ଥିଲା। 26 ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏହି
କଥା ଜଣାେନ୍ତ, ରାଜାଙ୍କର ଜୁଆଁଇ େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ପସନ୍ଦ
େହଲା। 27 ଏଥିଉତ୍ତାେର କାଳ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େନାହୁଣୁ, ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର
େଲାକମାେନ ଉଠିଯାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଶହ େଲାକଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ; ପୁଣ,ି ଦାଉଦ େସମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ ଚମର୍ ଆଣେିଲ, ତହୁଁ େସ
େଯପରି ରାଜାଙ୍କର ଜୁଆଁଇ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପୂଣ୍ଣର୍ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତାହା
ରାଜାଙୁ୍କ େଦେଲ। ତହିଁେର ଶାଉଲ ତାଙୁ୍କ ଆପଣା କନ୍ୟା ମୀଖଲକୁ ଭାଯର୍୍ୟା
ରୂେପ ଦାନ କେଲ। 28 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ; ଏହା
ଶାଉଲ େଦଖିେଲ ଓ ଜାଣେିଲ; ମଧ୍ୟ ଶାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମୀଖଲ ତାଙୁ୍କ
େପ୍ରମ କଲା। 29 ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କର ବଷିୟେର ଅଧିକ ଭୀତ
େହେଲ; ଆଉ ଶାଉଲ ସବର୍ଦା ଦାଉଦଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  େହେଲ। 30 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାେନ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ େଯେତ
ଥର ବାହାରିେଲ, େସେତ ଥର ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ବୁଦି୍ଧର କାଯର୍୍ୟ କେଲ; ଏଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅତଶିୟ ମାନ୍ୟ େହଲା।

ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ପୀଡ଼ତି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଶାଉଲ ଆପଣା
ପୁତ୍ର େଯାନାଥନକୁ ଓ ଆପଣା ଦାସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହେିଲ।
2 ମାତ୍ର ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କଠାେର ଅତ୍ୟନ୍ତ

ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲା। ଏେହତୁ େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, େମାର ପିତା
ଶାଉଲ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହାନି୍ତ ; ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାତଃକାଳେର ଆପଣା ବଷିୟେର ସାବଧାନ େହାଇ େକୗଣସ ିଗପୁ୍ତ
ସ୍ଥାନେର ରହ ିଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ; 3 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ରେର ଥିବ,
େସସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଯାଇ େମାହର ପିତାଙ୍କ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ତୁମ୍ଭ
ବଷିୟେର େମାର ପିତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କେଥାପକଥନ କରିବ;ି େଯେବ ମୁଁ କିଛି
େଦଖିବ,ି େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବ।ି 4 ପୁଣ,ି େଯାନାଥନ ଆପଣା ପିତା
ଶାଉଲଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର ଭଲ କଥା କହ ିତାଙୁ୍କ କହଲିା, ମହାରାଜ,
ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ ନ କରନୁ୍ତ, େଯେହତୁ େସ ଆପଣଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହାର ସମସ୍ତ କମର୍ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେର
ଅତ ିମଙ୍ଗଳଜନକ େହାଇଅଛ;ି 5 କାରଣ େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ହସ୍ତେର ଧରି
େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ ବଧ କଲା, ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ
ନମିେନ୍ତ ମହା ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କେଲ; ଆପଣ ତାହା େଦଖିଥିେଲ ଓ ଆନନ୍ଦ
କରିଥିେଲ; େତେବ ଆପଣ ବନିା କାରଣେର ଦାଉଦକୁ ବଧ କରି କାହିଁକି
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ରକ୍ତ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିେବ ? 6 ଏଥିେର ଶାଉଲ େଯାନାଥନର
ରବ ଶୁଣେିଲ; ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ଶପଥ କରି କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା
ପ୍ରମାେଣ େସ ହତ େହେବ ନାହିଁ। 7 ଏଉତ୍ତାେର େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ଡାକିଲା ଓ େଯାନାଥନ ତାଙୁ୍କ େସ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲା। ପୁଣ,ି
େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣଲିା, ତହିଁେର େସ ପୂବର୍ ପରି
ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରହେିଲ। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର ଯୁଦ୍ଧ େହଲା; ତହିଁେର
ଦାଉଦ ବାହାରି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରି େସମାନଙୁ୍କ
ମହାସଂହାରେର ବଧ କେଲ; ତହୁଁ େସମାେନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ
କେଲ। 9 ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ ଆପଣା ହାତେର ବଚ୍ଛର୍ା ଧରି ଗହୃେର
ବସଥିିବା େବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ

ଆସଲିା; େସସମୟେର ଦାଉଦ ଆପଣା ହସ୍ତେର ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଥିେଲ,
10 ଏପରି ସମୟେର ଶାଉଲ ବଚ୍ଛର୍ାେର ଦାଉଦଙୁ୍କ କାନ୍ଥେର େଫାଡ଼ି
ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁେଲ; ମାତ୍ର େସ ଶାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘୁଞ୍ଚଯିିବାରୁ ବଚ୍ଛର୍ା
କାନ୍ଥେର େଫାଡ଼ ିେହାଇଗଲା; ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ପଳାଇ େସହ ିରାତି୍ର ରକ୍ଷା
ପାଇେଲ। 11 ତହୁଁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜଗି ସକାେଳ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର
ଗହୃକୁ ଶାଉଲ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ; ଏଥିେର ଦାଉଦଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା
ମୀଖଲ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ଆଜି ରାତି୍ର ଆପଣା ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ନ କେଲ,
କାଲ ିହତ େହବ। 12 େତଣୁ ମୀଖଲ ଝରକା େଦଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଓହ୍ଲାଇ
େଦଲା; ଏଥିେର େସ ଗେଲ ଓ ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ। 13 ତହୁଁ ମୀଖଲ
ମୂତ୍ତିର୍ େନଇ ଶଯ୍ୟାେର ଶୁଆଇଲା ଓ ଛାଗେଲାମ ନମିିର୍ତ େରଜାଇ ତହିଁର
ମସ୍ତକେର େଦଇ ତାହାକୁ ଚାଦରେର େଘାଡ଼ାଇ ରଖିଲା। 14 ଏଉତ୍ତାେର
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଧରି େନବା ପାଇଁ ଶାଉଲ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାେନ୍ତ, ମୀଖଲ କହଲିା,
େସ ପୀଡ଼ତି ଅଛନି୍ତ। 15 ତହିଁେର ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ
ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ କହେିଲ, ତାହାକୁ ଶଯ୍ୟାେର େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣ, ମୁଁ
ତାହାକୁ ବଧ କରିବ।ି 16 ତହୁଁ ଦୂତମାେନ ଭତିେର ଯାଆେନ୍ତ, େଦଖ,
ଶଯ୍ୟାେର ମୂତ୍ତିର୍ ଅଛ ିଓ ତହିଁର ମସ୍ତକେର ଛାଗେଲାମ ନମିିର୍ତ େରଜାଇ
ଅଛ।ି 17 ଏଣୁ ଶାଉଲ ମୀଖଲକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାେତ ଏରୂପ
ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲ ଓ େମା’ ଶତ୍ରୁ କୁ ଛାଡ଼େିଦଲ େଯ, େସ ପଳାଇଗଲା ?
ତହିଁେର ମୀଖଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କଲା, େସ େମାେତ କହେିଲ, େମାେତ
ଛାଡ଼ଦିଅି; ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବ ି? 18 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଦାଉଦ
ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ ଓ ରାମାେର ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଶାଉଲ
ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଥିେଲ, ତାହା ସବୁ ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। ତହୁଁ େସ ଓ
ଶାମୁେୟଲ ଯାଇ ନାେୟାତେର ବାସ କେଲ। 19 ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲଙୁ୍କ
ଜଣାଇ ଦଆିଗଲା, େଦଖ, ଦାଉଦ ରାମାସି୍ଥତ ନାେୟାତେର ଅଛନି୍ତ।
20 େତଣୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର
େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦଳକୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଓ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଠିଆ େହବାର େଦଖେନ୍ତ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାଉଲଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସେିଲ, ତହିଁେର
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେଲ। 21 ଆଉ ଏହ ିକଥା
ଶାଉଲଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆିଯାଆେନ୍ତ, େସ ଅନ୍ୟ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ, ମାତ୍ର
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେଲ। ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ
ପୁନବର୍ାର ତୃତୀୟ ଥର ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ ଓ େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେଲ। 22 େତେବ େସ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ରାମାକୁ ଯାଇ
େସଖୁସି୍ଥତ ବୃହତ କୂପ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; ପୁଣ,ି େସ ପଚାରି
କହେିଲ, ଶାମୁେୟଲ ଓ ଦାଉଦ େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ ? ଏଥିେର ଜେଣ
କହଲିା, େଦଖ, େସମାେନ ରାମାସି୍ଥତ ନାେୟାତେର ଅଛନି୍ତ। 23 େତଣୁ େସ
ରାମାସି୍ଥତ ନାେୟାତକୁ ଗେଲ; ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ
ମଧ୍ୟ ଆସେନ୍ତ, େସ ଯାଉ ଯାଉ ରାମାସି୍ଥତ ନାେୟାତେର ଉପସି୍ଥତ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେଲ। 24 ପୁଣ,ି େସ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
କାଢ଼ ିଶାମୁେୟଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେଲ, ଆଉ େସହି
ସାରାଦନି ଓ ସାରାରାତି୍ର େପାଷାକ ନ ପିନି୍ଧ ପଡ଼ ିରହେିଲ। େତଣୁ େଲାେକ
କହନି୍ତ , ଶାଉଲ ହିଁ କି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ?

ଦାଉଦଙୁ୍କ େଯାନାଥନର ସାହାଯ୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ରାମାସି୍ଥତ ନାେୟାତରୁ ପଳାଇ ଆସି
େଯାନାଥନ ଆଗେର କହେିଲ, ମୁଁ କଅଣ କଲ ି? େମାହର
ଅପରାଧ କଅଣ ? ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁେର େମାହର ପାପ

କଅଣ େଯ, େସ େମାର ପ୍ରାଣ ଚାହୁଁଅଛନି୍ତ ? 2 ତହୁଁ େସ ତାଙୁ୍କ କହଲିା;
ଏହା ନ େହଉ; ତୁେମ୍ଭ ମରିବ ନାହିଁ; େଦଖ, େମାହର ପିତା େମାର
କଣ୍ଣର୍େଗାଚର ନ କରି ବଡ଼ କି ସାନ େକୗଣସ ିକମର୍ କରନି୍ତ ନାହିଁ; େତେବ
େମାହର ପିତା େମା’ଠାରୁ ଏହ ିକଥା କାହିଁକି େଗାପନ କରିେବ ? େସପରି
ନୁେହଁ। 3 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଶପଥ କରି ପୁନବର୍ାର କହେିଲ, ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭ
ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ,ି ଏହା ତୁମ୍ଭ ପିତା ଉତ୍ତମ ରୂେପ ଜାଣନି୍ତ; ଏଣୁ
େସ କହନି୍ତ , େଯାନାଥନ ଏହା ନ ଜାଣୁ, ଜାଣେିଲ େସ ଦୁଃଖିତ େହବ; ମାତ୍ର
ଯାହା େହଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଜୀବତି ଥିବା
ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ କହୁଅଛ ିେଯ, େମାର ଓ ମରଣ ମଧ୍ୟେର ପାହୁେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଅଛ।ି
4 େତେବ େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କେର,
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ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କରିବ।ି 5 ତହୁଁ ଦାଉଦ େଯାନାଥନକୁ କହେିଲ,
େଦଖ, କାଲ ିଅମାବାସ୍ୟା, ପୁଣ,ି ରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଭାଜନେର ବସବିା ପାଇଁ
େମାେତ ତ୍ରୁ ଟ ିକରିବାକୁ େହବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େମାେତ ଯିବାକୁ ଦଅି, ମୁଁ
ତୃତୀୟ ଦନିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକ୍ଷତ୍ରେର ଲୁଚ ିରହବି।ି 6 େଯେବ ତୁମ୍ଭ
ପିତା େମା’ ବଷିୟ କିଛ ିପଚାରିେବ, େତେବ କହବି, ଦାଉଦ ଆପଣା
ନଗର େବଥଲହିମିକୁ ଧାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ ବହୁତ କହଲିା, କାରଣ
େସସ୍ଥାନେର ସମୁଦାୟ ପରିବାର ନମିେନ୍ତ ବାଷିର୍କ ବଳିଦାନ େହବ।
7 ଏଥିେର େସ େଯେବ କହେିବ, ଭଲ, େତେବ ତୁମ୍ଭ ଦାସର କୁଶଳ
େହବ; ମାତ୍ର େସ େଯେବ ଅତ ିେକ୍ର ାଧ କରନି୍ତ , େତେବ ଜାଣ େଯ, ତାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଅମଙ୍ଗଳ ସି୍ଥର େହାଇଅଛ।ି 8 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଦାସ ପ୍ରତି
ଦୟା କର; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସହତି ଆପଣା ଦାସକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ
ନୟିମେର ଆବଦ୍ଧ କରିଅଛ; ମାତ୍ର େମାହର େଯେବ େକୗଣସ ିଅପରାଧ
ଥାଏ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ େମାେତ ବଧ କର; ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
କାହିଁକି େମାେତ େନଇ ଯିବ ? 9 ତହିଁେର େଯାନାଥନ କହଲିା, ତାହା
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର େହଉ; କାରଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟଣା େମା’ ପିତାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ସି୍ଥର େହାଇଥିବାର େଯେବ ମୁଁ ଜାଣବି,ି େତେବ ମୁଁ କି ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ
କହବି ିନାହିଁ ? 10 ତହୁଁ ଦାଉଦ େଯାନାଥନକୁ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ପିତା େଯେବ
କଟୁ ଭାବେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦେବ, େତେବ କିଏ େମାେତ କହବି ?
11 ତହିଁେର େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷତ୍ରକୁ
ଯାଉ। ତହିଁେର େସ ଦୁେହଁ ବାହାରି େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗେଲ। 12 ଏଉତ୍ତାେର
େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସାକ୍ଷୀ
ରହେିଲ; ମୁଁ କାଲ ିଏହ ିସମୟେର ବା ତୃତୀୟ ଦନିେର ଆପଣା ପିତାଙ୍କ
ମନ ବୁଝଲିା ଉତ୍ତାେର, େଦଖ, େଯେବ ଦାଉଦଙ୍କ ପକ୍ଷେର ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ,
େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କତକିି େଲାକ ପଠାଇ କି ତାହା ତୁମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍େଗାଚର ନ
କରିବ ି? 13 ତୁମ୍ଭର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା େମା’ ପିତାଙ୍କର ମାନସ ଥିେଲ,
େଯେବ ମୁଁ ତାହା ତୁମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍େଗାଚର ନ କେର ଓ ତୁେମ୍ଭ କୁଶଳେର ଯିବା
ପାଇଁ େଯେବ ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇ ନ ଦଏି, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଦଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ
ତହିଁରୁ ଅଧିକ େମାେତ େଦଉନୁ୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି େମା ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ
େହାଇଅଛନି୍ତ , େସପରି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର େହଉନୁ୍ତ। 14 େହେଲ ମୁଁ େଯପରି ନ
ମେର, ଏଥିପାଇଁ େମାହର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା େମା’ ପ୍ରତି
ପ୍ରକାଶ କରିବ; 15 େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, ସଦାକାଳ େମା’ ବଂଶରୁ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦୟା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ ନାହିଁ; ନା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଶତ୍ରୁ କୁ ଭୂତଳରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କଲା ଉତ୍ତାେର ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। 16 ଏହରୂିେପ
େଯାନାଥନ ଦାଉଦ ବଂଶ ସହତି ନୟିମ ସି୍ଥର କରି କହଲିା, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଦାଉଦଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ପରିେଶାଧ େନେବ। 17 ଆଉ େଯାନାଥନ
ଦାଉଦଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରିବାରୁ ପୁନବର୍ାର ତାଙୁ୍କ ଶପଥ କରାଇଲା, କାରଣ େସ
ତାଙୁ୍କ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ସମାନ େସ୍ନହ କଲା। 18 ପୁଣ,ି େଯାନାଥନ ତାଙୁ୍କ
କହଲିା, କାଲ ିଅମାବାସ୍ୟା; ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଆସନ ଶୂନ୍ୟ େହେଲ ତୁେମ୍ଭ
େଖାଜାଯିବ। 19 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ତନି ିଦନି ରହଲିା ଉତ୍ତାେର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ
କାଯର୍୍ୟଦନିେର େଯଉଁଠାେର ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇଥିଲ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ଏଷଲ
ନାମକ ପଥର ପାଖେର ରହବି। 20 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଛଳେର
ତହିଁର ପାଶ୍ୱର୍କୁ ତନି ିତୀର ମାରିବ।ି 21 ଆଉ େଦଖ, ମୁଁ ଏକ ବାଳକକୁ
ପଠାଇ କହବି,ି ଯାଇ ତୀର େଖାଜ। ମୁଁ େଯେବ େସହ ିବାଳକକୁ କେହ,
େଦଖ, ତୀର ତୁମ୍ଭ ଏପାଖେର ଅଛ,ି ତାହା େନଇ ଆସ; େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଅଛ,ି େକୗଣସ ିଭୟ ନାହିଁ।
22 ମାତ୍ର େଦଖ, ତୁମ୍ଭ େସପାଖେର ତୀର ଅଛ,ି େଯେବ ମୁଁ େସ ବାଳକକୁ
ଏପରି କେହ; େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଚାଲ ିଯାଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଦିାୟ
କେଲ। 23 ଆଉ େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଓ େମାହର ଏହ ିକେଥାପକଥନ
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଓ େମା’ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷୀ ରହେିଲ। 24 ତହିଁେର
ଦାଉଦ େକ୍ଷତ୍ରେର ଲୁଚେିଲ; ପୁଣ,ି ଅମାବାସ୍ୟା ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ରାଜା
େଭାଜନେର ବସେିଲ। 25 ଆଉ ରାଜା ଅନ୍ୟ ସମୟ ପରି କାନ୍ଥ ନକିଟସ୍ଥ
ଆପଣା ଆସନେର ବସେିଲ; ଏଥିେର େଯାନାଥନ ଠିଆ େହଲା ଓ ଅବ୍ନର
ଶାଉଲଙ୍କ ପାଖେର ବସଲିା; ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା।
26 ତଥାପି େସହଦିନି ଶାଉଲ କିଛ ିକହେିଲ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ବଚିାର
କେଲ, ତାହାକୁ କିଛ ିଘଟଅିଛ,ି େସ ଶୁଚ ିନାହିଁ; େସ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଚ ିନ ଥିବ।
27 ମାତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟାର ପର ଦବିସ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନିେର ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ଥାନ
ଶୂନ୍ୟ େହଲା; ତହିଁେର ଶାଉଲ ଆପଣା ପୁତ୍ର େଯାନାଥନକୁ କହେିଲ,

ଯିଶୀର ପୁତ୍ର କାହିଁକି େଭାଜନକୁ ଆସୁ ନାହିଁ, କାଲ ିନାହିଁ କି ଆଜି ନାହିଁ ?
28 ତହୁଁ େଯାନାଥନ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କଲା, ଦାଉଦ େବଥଲହିମିକୁ ଯିବା
ପାଇଁ େମାେତ ବହୁତ କହଲିା, 29 ଆଉ େସ କହଲିା, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
େମାେତ ଯିବାକୁ ଦଅି; କାରଣ ନଗରେର େମାର ପରିବାର ପାଇଁ ବଳିଦାନ
େହବାର ଅଛ ିଓ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ପାଇଁ େମାହର ଭାଇ େମାେତ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ। ଏେହତୁ ମୁଁ େଯେବ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ,ି
େତେବ ବନିୟ କରୁଅଛ ିେମାର ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ େମାେତ
ଛାଡ଼ଦିଅି। ଏହ ିକାରଣରୁ େସ ରାଜାଙ୍କ େମଜକୁ ଆସ ିନାହିଁ। 30 ଏଥିେର
େଯାନାଥନ ପ୍ରତ ିଶାଉଲଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା ଓ େସ ତାହାକୁ
କହେିଲ, ଆେର ବପିଥଗାମିନୀ େଦ୍ର ାହଣିୀର ପୁତ୍ର, ତୁ େଯ ଆପଣାର ଲଜ୍ଜ ା
ଓ ଆପଣା ମାତାର ଆବରଣୀୟର ଲଜ୍ଜ ା ନମିେନ୍ତ ଯିଶୀର ପୁତ୍ରକୁ
ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ, ଏହା କ’ଣ ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ ? 31 କାରଣ େସହି
ଯିଶୀର ପୁତ୍ର େଯଯାଏ ଭୂତଳେର ବଞ୍ଚଥିାଏ, େସଯାଏ, ତୁ, କି େତା’ ରାଜ୍ୟ
ସି୍ଥର େହବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏେବ େଲାକ ପଠାଇ ତାକୁ େମା’ କତକିି
ଆଣ, କାରଣ େସ ନଶି୍ଚୟ ମରିବ। 32 ତହିଁେର େଯାନାଥନ ଆପଣା ପିତା
ଶାଉଲଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, େସ କାହିଁକି ହତ େହବ ? େସ କଅଣ
କରିଅଛ ି? 33 ତହୁଁ ଶାଉଲ ତାହାକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଉପରକୁ
ଆପଣା ବଚ୍ଛର୍ା େଫାପାଡ଼େିଲ; ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େଯାନାଥନ ଜାଣଲିା େଯ, ଦାଉଦଙୁ୍କ
ବଧ କରିବା ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସି୍ଥରୀକୃତ େହାଇଅଛ।ି 34 ଏେହତୁ
େଯାନାଥନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧେର େମଜରୁ ଉଠିଲା ଓ ମାସର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନିେର
କିଛ ିେଭାଜନ କଲା ନାହିଁ; କାରଣ ତାହାର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ଅପକାର
କରିବାରୁ େସ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଦୁଃଖିତ େହଲା। 35 ଏଉତ୍ତାେର ପ୍ରାତଃକାଳେର
େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ସହତି ନରୂିପିତ ସମୟେର େକ୍ଷତ୍ରକୁ ବାହାରି ଗଲା,
ଆଉ ତାହା ସେଙ୍ଗ େଗାଟଏି ସାନ ବାଳକ ଥିଲା। 36 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା
ବାଳକକୁ କହଲିା, ମୁଁ େଯଉଁ ତୀର ମାରିବ,ି ତାହାସବୁ ତୁ େଦୗଡ଼ ିଯାଇ
େଖାଜ୍। ଏଥିେର ବାଳକ େଦୗଡ଼େନ୍ତ, େସ ତାହା ଉପର େଦଇ ଯିବାକୁ ତୀର
ମାରିଲା। 37 ଆଉ େଯାନାଥନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତୀର ମାରିଥିଲା, େସହି
ସ୍ଥାନେର ବାଳକ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େଯାନାଥନ ବାଳକକୁ ଡାକି କହଲିା,
ତୀର େତା’ େସପାଖେର ଅଛ ିପରା ? 38 ଆହୁରି େଯାନାଥନ ବାଳକକୁ
ଡାକି କହଲିା, ଚଞ୍ଚଳ େଦୗଡ଼୍, ରହ ନା। ତହିଁେର େଯାନାଥନର ବାଳକ
ତୀର ସାଉଣି୍ଟ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ନକିଟକୁ ଆସଲିା। 39 ମାତ୍ର େସ ବାଳକ କିଛି
ଜାଣଲିା ନାହିଁ; େକବଳ େଯାନାଥନ ଓ ଦାଉଦ େସ କଥା ଜାଣେିଲ।
40 ଏଉତ୍ତାେର େଯାନାଥନ ଆପଣା ବାଳକ ହସ୍ତେର ଆପଣା ଶସ୍ତ୍ରାଦ ିେଦଇ
ତାହାକୁ କହଲିା, ଯା, ଏସବୁ ନଗରକୁ େନ। 41 ପୁଣ,ି ବାଳକ ଯିବା ମାେତ୍ର
ଦାଉଦ ଦକି୍ଷଣ ଆଡ଼ର ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିେଲ ଓ ଭୂମିଷ୍ଠ େହାଇ ତନି ିଥର
ପ୍ରଣାମ କେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ପରସ୍ପରକୁ ଚୁମ୍ୱନ କେଲ ଓ ଏକ ଆେରକ
ସେଙ୍ଗ େରାଦନ କେଲ, ମାତ୍ର ଦାଉଦ ବଳି ପଡ଼େିଲ। 42 ଏଥିେର
େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, କୁଶଳେର ଯାଅ, ଆେମ୍ଭ ଦୁେହଁ ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରି କହଅିଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍ଦା େମାର ଓ
ତୁମ୍ଭର, ପୁଣ,ି େମା’ ବଂଶ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େହଉନୁ୍ତ। ତହୁଁ େସ
ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ, ପୁଣ,ି େଯାନାଥନ ନଗରକୁ ଗଲା।

ଦାଉଦ ଏବଂ ପବତି୍ର ରୁଟି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ େନାବେର ଅହୀେମଲକ୍ ଯାଜକ ନକିଟକୁ
ଆସେିଲ; ତହିଁେର ଅହୀେମଲକ୍ କମ୍ପମାନ େହାଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର େକୗଣସି

େଲାକ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଏକା କାହିଁକି ? 2 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଅହୀେମଲକ୍
ଯାଜକକୁ କହେିଲ, ରାଜା େମାେତ େଗାଟଏି କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା
କରିଅଛନି୍ତ ଓ େମାେତ କହଅିଛନି୍ତ , େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ପଠାଏ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛ,ି େସହ ିବଷିୟ େକହ ିକିଛ ିନ
ଜାଣୁ; ଆଉ ମୁଁ ଯୁବାମାନଙୁ୍କ ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ।ି
3 ଏେବ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର କଅଣ ଅଛ ି? ପାଞ୍ଚଟ ିରୁଟ,ି ଅବା ଯାହା କିଛ ିଅଛ,ି
ତାହା େମା’ ହସ୍ତେର ଦଅି। 4 ଏଥିେର ଯାଜକ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି
କହଲିା, େମା’ ହସ୍ତେର ସାଧାରଣ ରୁଟ ିନାହିଁ; େଯେବ ଯୁବାମାେନ
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ ରଖିଥିେବ, େତେବ େକବଳ ପବତି୍ର
ରୁଟ ିଅଛ।ି 5 ତହୁଁ ଦାଉଦ ଯାଜକକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, ପ୍ରକୃତେର
ଊଣାଧିକ ଏହ ିତନି ିଦନି େହଲା, ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ
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େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏ େକବଳ ସାମାନ୍ୟ ଯାତ୍ରା େହେଲ େହଁ, ମୁଁ ବାହାରିବା
େବେଳ ଯୁବାମାନଙ୍କ ପାତ୍ର ପବତି୍ର ଥିଲା; େତେବ ଆଜି େସମାନଙ୍କ ପାତ୍ର
େକେତ ଅଧିକ ପବତି୍ର ନ ଥିବ ? 6 ତହିଁେର ଯାଜକ ତାଙୁ୍କ ପବତି୍ର ରୁଟି
େଦଲା; କାରଣ େସ ସ୍ଥାନେର ଆଉ ରୁଟ ିନ ଥିଲା, େକବଳ ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟି
ଥିଲା, ତାହା ଉଠାଇ େନବା ଦନି ତପ୍ତ ରୁଟ ିରଖିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖରୁ ତାହା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। 7 େସହଦିନି ଶାଉଲଙ୍କର
ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଟକା ଯାଇଥିଲା;
ତାହାର ନାମ ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ୍, େସ ଶାଉଲଙ୍କର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। 8 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ଅହୀେମଲକ୍କୁ କହେିଲ, ଏଠାେର
ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ବଚ୍ଛର୍ା କି ଖଡ୍ଗ  ନାହିଁ ? କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  କି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର
ସଙ୍ଗେର ଆଣ ିନାହିଁ, େଯଣୁ ରାଜାଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ଲିା।
9 ତହିଁେର ଯାଜକ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ଏଲା ତଳଭୂମିେର ଯାହାକୁ ବଧ
କରିଥିଲ, େଦଖ; େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ ଗଲୀୟାତର ଖଡ୍ଗ  ଏେଫାଦ ପେଛ
ବସ୍ତ୍ରେର ଗଡୁ଼ା େହାଇଅଛ,ି େଯେବ ତାହା େନବ, ନଅି; ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ
ଏଠାେର କିଛ ିନାହିଁ। ତହୁଁ ଦାଉଦ କହେିଲ ତାହା ପରି ଆଉ କିଛ ିନାହିଁ;
ତାହା େମାେତ ଦଅି।

ଗାେଥ୍ର ଦାଉଦ

10 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଉଠି ଶାଉଲଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରୁ େସହଦିନି ପଳାଇ
ଗାଥ୍ର ରାଜା ଆଖୀଶ୍ ନକିଟକୁ ଗେଲ। 11 ତହିଁେର ଆଖୀଶ୍ର ଦାସମାେନ
ତାକୁ କହେିଲ, ଏହ ିଦାଉଦ କି େଦଶର ରାଜା ନୁହନି୍ତ ? ପୁଣ,ି
େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ବଷିୟେର ନୃତ୍ୟ କରି କି ପରସ୍ପର କହ ିନ ଥିେଲ,
ଶାଉଲ ବଧ କେଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କେଲ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ?
12 ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଏ କଥା ମେନ ରଖିେଲ, ପୁଣ,ି ଗାଥ୍ର ରାଜା ଆଖୀଶ୍କୁ
ବଡ଼ ଭୟ କେଲ। 13 ଏଣୁ େସ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ମତି
ବଦଳାଇେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣାକୁ ବାତୁଳ ପରି େଦଖାଇ
ଦ୍ୱ ାର କବାଟ ଆଞ୍ଚଡୁ଼େିଲ ଓ ଆପଣା ଦାଢ଼େିର ଲାଳ େବାହବିାକୁ େଦେଲ।
14 ତହିଁେର ଆଖୀଶ୍ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, େଦଖ, ଏ ବାତୁଳ,
ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁଅଛ; ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏହାକୁ େମାର ପାଖକୁ
ଆଣଲି ? 15 େମାହର କ’ଣ ବାତୁଳ େଲାକର ଅଭାବ ଅଛ ିେଯ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ େମାର ଆଗେର ବାତୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଣଅିଛ
? ଏ େଲାକ କ’ଣ େମାହର ଘରକୁ ଆସବି ?

ଅଦୁଲ୍ଲ ମ ଗମୁ୍ପାେର ଦାଉଦ

ଏେହତୁ ଦାଉଦ େସଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଅଦୁଲ୍ଲ ମ ଗମୁ୍ଫାକୁ
ପଳାଇେଲ, ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ତାଙ୍କର ପିତୃଗହୃସ୍ଥ
ସମେସ୍ତ ତାହା ଶୁଣେନ୍ତ, େସମାେନ େସଠାକୁ ତାଙ୍କ କତକିି

ଗେଲ। 2 ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ କି୍ଳଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ତକି୍ତମନା େଲାକ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ; ତହିଁେର େସ
େସମାନଙ୍କର େସନାପତ ିେହେଲ; ଏହରୂିେପ ଊଣାଧିକ ଚାରି ଶହ େଲାକ
ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ େହେଲ। 3 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ େସଠାରୁ େମାୟାବ
େଦଶସ୍ଥ ମିେସ୍ପକୁ ଗେଲ; ପୁଣ,ି େସ େମାୟାବର ରାଜାକୁ କହେିଲ, ମୁଁ
ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପ୍ରତ ିକଅଣ କରିେବ, ତାହା ମୁଁ
ଜାଣବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆସ ିରହବିାକୁ
ଦଅି। 4 ତହୁଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ େମାୟାବ-ରାଜାର ସାକ୍ଷାତକୁ ଆଣେିଲ
ତହିଁେର ଦାଉଦ ଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନେର ରହବିା ସମୟଯାକ େସମାେନ େସହି
ରାଜା ସହତି ବାସ କେଲ। 5 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଗାଦ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ
କହଲିା, ଏହ ିଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନେର ନ ରୁହ; ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଯିହୁଦା େଦଶକୁ
ଯାଅ। େତେବ ଦାଉଦ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି େହରତ୍ ବଣେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ।

ଶାଉଲଙ୍କ ଯାଜକ ସଂହାର

6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ ଶୁଣେିଲ େଯ, ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ
େଲାକମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛ;ି ଏହ ିସମୟେର ଶାଉଲ ନଜି ହସ୍ତେର
ବଚ୍ଛର୍ା ଧରି ଗିବୀୟାସି୍ଥତ ରାମାେର ଝାଉଁଗଛ ତେଳ ବସଥିିେଲ ଓ ତାଙ୍କର
ଚାରିଆେଡ଼ ତାଙ୍କର ଦାସ ସମେସ୍ତ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 7 ତହିଁେର ଶାଉଲ
ଚାରିଆେଡ଼ ଠିଆ େହାଇଥିବା ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ

ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ, ଶୁଣ; ଯିଶୀର ପୁତ୍ର କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତଜିଣକୁ େକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବ, େସ କ’ଣ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ସହସ୍ରପତ ିଓ ଶତପତ ିକରିବ, 8 ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େମାହର
ବରୁିଦ୍ଧେର କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଅଛ ? ଆଉ, େମାହର ପୁତ୍ର ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ସେଙ୍ଗ
ନୟିମ କଲା େବେଳ େକହ ିେମାହର କଣ୍ଣର୍େଗାଚର କଲ ନାହିଁ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକହ ିେମା’ ପାଇଁ ଚନିି୍ତତ େହଲ ନାହିଁ, କିଅବା ଆଜିର ପରି
େମାହର ପ୍ରତକୂିଳେର ଛକି ବସ ିଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ େମାର ପୁତ୍ର େଯ
େମାର ଦାସକୁ ମତାଇ ଅଛ,ି ଏହା େକହ ିେମାର କଣ୍ଣର୍େଗାଚର କଲ ନାହିଁ ?
9 େତେବ ଶାଉଲଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ୍ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, ମୁଁ ଯିଶୀର ପୁତ୍ରକୁ େନାବେର
ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ୍ ନକିଟକୁ ଯିବାର େଦଖିଥିଲ।ି 10 ପୁଣ,ି
ଅହୀେମଲକ୍ ତାହା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପଚାରିଲା ଓ ତାହାକୁ
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଗଲୀୟାତର ଖଡ୍ଗ  େଦଲା। 11 ତହୁଁ ରାଜା
ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ୍ ଯାଜକକୁ ଓ େନାବ ନବିାସୀ ତାହାର
ପିତୃବଂଶୀୟ ସମସ୍ତ ଯାଜକଙୁ୍କ ଡାକିବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର
େସ ସମେସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 12 ଏଥିେର ଶାଉଲ କହେିଲ,
େହ ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ। େସ ଉତ୍ତର କଲା, େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ,
ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛ।ି 13 ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଓ ଯିଶୀର
ପୁତ୍ର କାହିଁକି େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛ ? ଆଜିର ପରି ଯିଶୀର
ପୁତ୍ର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି ଛକି ବସବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତ ତାହାକୁ ରୁଟ ିଓ
ଖଡ୍ଗ  େଦଇଅଛ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ତାହା ପାଇଁ ପଚାରିଅଛ।
14 ଏଥିେର ଅହୀେମଲକ୍ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ
ଦାସ ମଧ୍ୟେର ଦାଉଦ ପରି କିଏ ବଶି୍ୱସ୍ତ ? େସ ତ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୁଆଁଇ
ଓ ଆପଣଙ୍କର ସଭାସଦ୍ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଗହୃେର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। 15 ମୁଁ କ’ଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ତାହା ଲାଗି ପଚାରିବାକୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲ ି?
ତାହା େମା’ଠୁ ଦୂର େହଉ; ମହାରାଜ ଆପଣାର ଏହ ିଦାସକୁ ବା େମାହର
ସମସ୍ତ ପିତୃଗହୃକୁ େକୗଣସ ିେଦାଷ ନ େଦଉନୁ୍ତ; କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
ଏସବୁ ବଷିୟେର ଅଳ୍ପ କି ବହୁତ କିଛ ିଜାେଣ ନାହିଁ। 16 ଏଥିେର ରାଜା
କହେିଲ, େହ ଅହୀେମଲକ୍, ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗହୃ ସମେସ୍ତ ନଶି୍ଚୟ
ମରିବ। 17 ତହୁଁ ରାଜା ଆପଣା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
ଧାଉଡ଼ଆିମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ
ବଧ କର; କାରଣ ଦାଉଦ ପକ୍ଷେର େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହସ୍ତ ଅଛ,ି ଆଉ
େସମାେନ ଦାଉଦର ପଳାଇବା କଥା ଜାଣେିଲ େହଁ ତାହା େମାହର
କଣ୍ଣର୍େଗାଚର କେଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଦାସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅସମ୍ମତ େହେଲ।
18 ଏଣୁ ରାଜା େଦାେୟଗ୍କୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େଫରି ଏହ ିଯାଜକମାନଙୁ୍କ
ଆକ୍ରମଣ କର। ତହିଁେର ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ୍ େଫରି ଯାଜକମାନଙୁ୍କ
ଆକ୍ରମଣ କଲା ଓ େସହଦିନି େସ ଶୁକ୍ଳ  ଏେଫାଦ-ପରିଧାନକାରୀ ପଞ୍ଚାଶୀ
ଜଣଙୁ୍କ ବଧ କଲା। 19 ପୁଣ,ି େସ ଯାଜକମାନଙ୍କର େନାବ ନଗରକୁ
ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ଆଘାତ କଲା; େସ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ ଓ
ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ଉଭୟଙୁ୍କ, ପୁଣ,ି େଗାରୁ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଓ େମଷାଦକୁି ଆଘାତ
କଲା। 20 େସହ ିସମୟେର ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ୍ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଅବୀୟାଥର ନାମେର ଜେଣ ରକ୍ଷା ପାଇ ଦାଉଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ
ପଳାଇଲା। 21 ପୁଣ,ି ଅବୀୟାଥର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜଣାଇଲା େଯ, ଶାଉଲ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଅଛ।ି 22 ତହୁଁ ଦାଉଦ ଅବୀୟାଥରକୁ
କହେିଲ, ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ୍ େସଠାେର ଥିବା େବେଳ ମୁଁ େସହଦିନି
ଜାଣଲି ିେଯ, େସ ନଶି୍ଚୟ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଜଣାଇବ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗହୃସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ ଘଟାଇଅଛ।ି 23 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସେଙ୍ଗ ରୁହ, ଭୟ ନ କର;
କାରଣ େଯ େମାର ପ୍ରାଣ ଚାେହଁ, େସ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଚାେହଁ; ମାତ୍ର େମା’
ସେଙ୍ଗ ତୁେମ୍ଭ ସୁରକି୍ଷତ େହବ।

କିୟୀଲା ସହରକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହେିଲ, େଦଖ,
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ କିୟୀଲା ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି
ଖଳାରୁ ଶସ୍ୟ ଲୁଟୁଅଛନି୍ତ। 2 ଏନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ

ପଚାରି କହେିଲ, ମୁଁ ଯାଇ କି ଏହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବ ି?
ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯାଅ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ
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କରି କିୟୀଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। 3 ଏଥିେର ଦାଉଦଙ୍କର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଭୟ କରୁଅଛୁ; େଯେବ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର କିୟୀଲାକୁ ଯିବା, େତେବ େକେତ
ଅଧିକ ଭୟ ନ କରିବା ? 4 େତଣୁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର
ପଚାରିେଲ। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, ଉଠ, କିୟୀଲାକୁ
ଯାଅ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା।
5 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ କିୟୀଲାକୁ ଯାଇ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣକୁ
େନଇଗେଲ ଓ ମହାସଂହାରେର େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ। ଏହରୂିେପ
ଦାଉଦ କିୟୀଲା ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ। 6 େଯେତେବେଳ
ଅହୀେମଲକ୍ର ପୁତ୍ର ଅବୀୟାଥର କିୟୀଲାକୁ ଦାଉଦଙ୍କ କତକିି ପଳାଇ
ଆସଥିିଲା, େସେତେବେଳ ଏକ ଏେଫାଦ ହାତେର େନଇ ଆସଥିିଲା।
7 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ କିୟୀଲାକୁ ଆସଅିଛ ିେବାଲ ିଶାଉଲଙୁ୍କ କୁହାଯାଆେନ୍ତ,
ଶାଉଲ କହେିଲ, ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ େମା’ ହସ୍ତେର ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଅଛନି୍ତ; େଯେହତୁ େସ ଦ୍ୱ ାର ଓ ଅଗର୍ଳବଶିିଷ୍ଟ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ
କରିବା େହତୁରୁ ଅବରୁଦ୍ଧ େହାଇଅଛ।ି 8 ଏଥିେର କିୟୀଲାକୁ ଯାଇ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଘରିବା ପାଇଁ ଶାଉଲ ଆପଣାର
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡକାଇେଲ। 9 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ଜାଣେିଲ େଯ,
ଶାଉଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରିଅଛନି୍ତ; ଏଣୁ େସ ଅବୀୟାଥର
ଯାଜକକୁ କହେିଲ, ଏଠାକୁ ଏେଫାଦ ଆଣ। 10 େତେବ ଦାଉଦ କହେିଲ,
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ଶାଉଲ କିୟୀଲାକୁ ଆସ ିେମା’
ସକାେଶ େସହ ିନଗର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନି୍ତ େବାଲ ିତୁମ୍ଭ ଦାସ
ନଶିି୍ଚତ ରୂେପ ଶୁଣଅିଛ।ି 11 କିୟୀଲା ନବିାସୀମାେନ କ’ଣ େମାେତ ତାଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପିର୍ େଦେବ ? ତୁମ୍ଭ ଦାସ େଯପରି ଶୁଣଅିଛ,ି େସପରି କ’ଣ
ଶାଉଲ ଆସେିବ ? େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ଆପଣା ଦାସକୁ ଏହା ଜଣାଅ। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, େସ
ଆସବି। 12 େତେବ ଦାଉଦ କହେିଲ, କିୟୀଲା ନବିାସୀମାେନ େମାେତ ଓ
େମା’ େଲାକମାନଙୁ୍କ କ’ଣ ଶାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ ? ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସମପର୍ଣ କରିେବ। 13 ତହୁଁ ଦାଉଦ
ଓ ତାଙ୍କର ଊଣାଧିକ ଛଅ ଶହ େଲାକ ଉଠି କିୟୀଲାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ ଓ
େଯଉଁଠାକୁ ଯାଇ ପାରିେଲ, େସଠାକୁ ଗେଲ। ଏଥିେର ଦାଉଦ କିୟୀଲାରୁ
ପଳାଇ ଯାଇଅଛ ିେବାଲ ିଶାଉଲଙୁ୍କ କୁହାଗଲା; େତଣୁ େସ ଯିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ
େହେଲ।

ପାବର୍ତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳେର ଦାଉଦ

14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ନାନା ଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନେର ବାସ କରି
ସୀଫ୍ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ରହେିଲ। ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ପ୍ରତଦିନି
ତାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ, ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ହାତେର େଦେଲ
ନାହିଁ। 15 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଜାଣେିଲ େଯ, ଶାଉଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ େନବା
ପାଇଁ ବାହାର େହାଇ ଆସଅିଛନି୍ତ; େସସମୟେର ଦାଉଦ ସୀଫ୍ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ
ବଣେର ଥିେଲ। 16 ଏଣୁ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଉଠି ଦାଉଦଙ୍କ
କତକିି ବଣକୁ ଗଲା ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ସବଳ କଲା।
17 ପୁଣ,ି େସ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, ଭୟ ନ କର; କାରଣ େମାର ପିତା
ଶାଉଲଙ୍କର ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର
ରାଜା େହବ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦି୍ୱ ତୀୟ େହବ;ି ଏହା ମଧ୍ୟ େମାର ପିତା ଶାଉଲ
ଜାଣନି୍ତ। 18 ଏଥିେର େସ ଦୁେହଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନୟିମ କେଲ;
ତହୁଁ ଦାଉଦ ବଣେର ବାସ କେଲ ଓ େଯାନାଥନ ଆପଣା ଘରକୁ ଗଲା।
19 ଏଉତ୍ତାେର ସୀଫୀୟ େଲାକମାେନ ଗିବୀୟାକୁ ଶାଉଲଙ୍କ କତକିି ଆସି
କହେିଲ, ଦାଉଦ କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମରୁଭୂମିର ଦକି୍ଷଣ ଦଗିସ୍ଥ
ହଖୀଲା ପବର୍ତର ବଣେର ନାନା ଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନେର ଲୁଚ ିରହ ିନାହିଁ ?
20 ଏେହତୁ େହ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନର ସମସ୍ତ
ମେନାବାଞ୍ଛାନୁସାେର ଆସନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି ମହାରାଜଙ୍କ ହସ୍ତେର ତାହାକୁ ସମପର୍ଣ
କରିବା ଭାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର। 21 ତହୁଁ ଶାଉଲ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦର ପାତ୍ର; କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପ୍ରତ ିକୃପା
କଲ। 22 ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ଆହୁରି ସି୍ଥର କର ଓ
େକଉଁଠାେର ତାହାର େଖାଜ ପଡ଼ଅିଛ,ି କିଏ ତାହାକୁ େସଠାେର େଦଖିଅଛ,ି
ଏହା ବୁଝ ିେଦଖ; କାରଣ େମାେତ କୁହାଯାଇଅଛ ିେଯ, େସ ଅତ ିସତକର୍

େହାଇ ଚଳୁଅଛ।ି 23 ଏେହତୁ େଯ େଯ ଲୁଚବିା ସ୍ଥାନେର େସ ଆପଣାକୁ
ଲୁଚାଏ, େସସବୁ େଦଖି ବୁଝ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ କତକିି ନଶି୍ଚୟ େଫରି
ଆସ, ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯିବ;ି େସ େଯେବ େଦଶେର ଥାଏ,
େତେବ ମୁଁ ଯିହୁଦାର ସମୁଦାୟ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ େଖାଜିବ।ି 24 ତହୁଁ
େସମାେନ ଉଠି ଶାଉଲଙ୍କ ଆେଗ ସୀଫ୍କୁ ଗେଲ; େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ମରୁଭୂମିର ଦକି୍ଷଣସି୍ଥତ ପଦାେର ମାେୟାନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଥିେଲ। 25 ଏଣୁ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ େଖାଜିବାକୁ
ଗେଲ; ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏହା ଜଣାେନ୍ତ, େସ େଶୖଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଆସ ିମାେୟାନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର ରହେିଲ। ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ ତାହା ଶୁଣି
ମାେୟାନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଦାଉଦଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 26 ପୁଣ,ି
ଶାଉଲ ପବର୍ତର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍କୁ ଗେଲ, ଆଉ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର
େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍କୁ ଗେଲ; ତହୁଁ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କ ଭୟରୁ
ପଳାଇବାକୁ ଚଞ୍ଚଳ େହେଲ; କାରଣ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକଙୁ୍କ ଧରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଚାରିଆେଡ଼
େଘରିଥିେଲ। 27 ଏପରି ସମୟେର ଜେଣ ଦୂତ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
କହଲିା, ଶୀଘ୍ର ଆସନୁ୍ତ; କାରଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େଦଶ ଆକ୍ରମଣ କେଲଣ।ି
28 ତହୁଁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ େଗାଡ଼ାଇବାରୁ େଫରି
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାତ୍ରା କେଲ; ଏଣୁ େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନର
ନାମ େସଲା-ହମ୍ମହଲେିକାତ୍ (ବଭିାଗକାରୀ େଶୖଳ) ରଖିେଲ।
29 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଯାଇ ଐନଗଦୀସ୍ଥ ଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନେର
ବାସ କେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ଶାଉଲଙୁ୍କ ପ୍ରାଣଦାନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ
େଫରେନ୍ତ, େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହେିଲ, େଦଖନୁ୍ତ,
ଦାଉଦ ଐନଗଦୀସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଅଛ।ି 2 ତହୁଁ ଶାଉଲ

ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ତନି ିହଜାର ବଛା େଲାକ େନଇ ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ୟ ଛାଗର େଶୖଳ ସବୁେର େଖାଜିବାକୁ ଗେଲ।
3 ପୁଣ,ି େସ ପଥ ନକିଟସ୍ଥ େମଷଶାଳାେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େସଠାେର
େଗାଟଏି ଗମୁ୍ଫା ଥିଲା; ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ପାଦ ଢ଼ାଙି୍କବା ପାଇଁ ତହିଁ ଭତିରକୁ
ଗେଲ। େସହ ିସମୟେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ େସହ ିଗମୁ୍ଫାର
ଅନ୍ତଭର୍ାଗେର ଥିେଲ। 4 ଏଥିେର ଦାଉଦଙ୍କର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
େଯଉଁ ଦନି ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଥିିେଲ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ଶତ୍ରୁ କୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େଦବା, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭକୁ େଯପରି ଭଲ ଦଶିିବ,
େସପରି ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତ ିକରିବ, େସଦନି ଏହ ିେଦଖ। ତହୁଁ ଦାଉଦ ଉଠି
େଗାପନେର ଶାଉଲଙ୍କର େଚାଗାଧଡ଼ ିକାଟ ିେନେଲ। 5 ମାତ୍ର ଶାଉଲଙ୍କର
ବସ୍ତ୍ରଧଡ଼ ିକାଟବିାରୁ ପେଛ ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କଲା।
6 ଏଣୁ େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ
େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ହାତ ଉଠାଇବ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କରିବାକୁ
େମାେତ ନ େଦଉନୁ୍ତ; କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ। 7 ଏସବୁ କଥା
ଦ୍ୱ ାରା ଦାଉଦ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦମନ କେଲ ଓ ଶାଉଲଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର େସମାନଙୁ୍କ ଉଠିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ
ଗମୁ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଆପଣା ପଥେର ଗେଲ। 8 ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
ଉଠି ଗମୁ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ଗେଲ ଓ ଶାଉଲଙ୍କର ପେଛ ଡାକି କହେିଲ, େହ
େମାହର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ। ତହିଁେର ଶାଉଲ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାେନ୍ତ,
ଦାଉଦ ଭୂମିଷ୍ଠ େହାଇ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 9 ଆଉ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ,
େଦଖନୁ୍ତ, ଦାଉଦ ଆପଣଙ୍କର ଅନଷି୍ଟ ଚାହୁଁଅଛ,ି େଲାକମାନଙ୍କର ଏପରି
କଥା ଆପଣ କାହିଁକି ଶୁଣୁଅଛନି୍ତ ? 10 େଦଖନୁ୍ତ, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଗମୁ୍ଫା
ମଧ୍ୟେର କିପରି ଆପଣଙୁ୍କ େମାହର ହସ୍ତେର େଦଇଥିେଲ, ଏହା ଆଜି
ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ େଦଖିଅଛ;ି ଆପଣଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ େକହ ିେକହି
େମାେତ କହଥିିେଲ; ମାତ୍ର େମାର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣଙୁ୍କ ଦୟା କଲା ଓ ମୁଁ କହଲି,ି
ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ହାତ ଉଠାଇବ ିନାହିଁ, କାରଣ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ। 11 ଆହୁରି େମାହର ପିତା, େଦଖନୁ୍ତ, ହଁ, େମାର
ହାତେର ଆପଣଙ୍କ େଚାଗାଧଡ଼ ିେଦଖନୁ୍ତ; ମୁଁ େଯ ଆପଣଙ୍କ େଚାଗା ଧଡ଼ି
କାଟଲି,ି ମାତ୍ର ଆପଣଙୁ୍କ ବଧ ନ କଲ,ି ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝନୁ୍ତ ଓ େଦଖନୁ୍ତ
େଯ, େମା’ ହାତେର କିଛ ିମନ୍ଦ ବା ଅଧମର୍ ନାହିଁ, ଆପଣ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ
ଧରିବା ପାଇଁ ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ େହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରି
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ନାହିଁ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ଓ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର କରନୁ୍ତ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ େମାହର ପରିେଶାଧ େନଉନୁ୍ତ; ମାତ୍ର େମାହର ହସ୍ତ
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳ େହବ ନାହିଁ। 13 ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରବାଦ କେହ, ଯଥା,
ଦୁଷ୍ଟଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ବାହାେର; ମାତ୍ର େମାହର ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳ େହବ
ନାହିଁ। 14 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କାହା ପଛେର ବାହାର େହାଇ ଆସଅିଛନି୍ତ ?
ଆପଣ କାହା ପଛେର େଗାଡ଼ାଇ ଅଛନି୍ତ ? େଗାଟଏି ମଲା କୁକ୍କରୁ ପଛେର,
େଗାଟଏି ଡାଉଁଶ ପଛେର। 15 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା େହଉନୁ୍ତ,
ଆଉ େମାହର ଓ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର କରନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି ଦୃଷି୍ଟ କରି
େମାହର ବବିାଦ ନଷି୍ପତି୍ତ କରନୁ୍ତ ଓ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ।
16 ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଏହସିବୁ କଥା କହସିାରିଲା ଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ
କହେିଲ, ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ଏ କ’ଣ ତୁମ୍ଭର ରବ ? ତହୁଁ ଶାଉଲ ରବ
ଉଠାଇ େରାଦନ କେଲ। 17 ପୁଣ,ି େସ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ
େମା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାମିର୍କ; କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭ
େମାହର ଭଲ କରିଅଛ। 18 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିକିପରି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର
କରିଅଛ, ତାହା ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର େଦେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବଧ କଲ ନାହିଁ। 19 ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା
ଶତ୍ରୁ କୁ ପାଇେଲ, େସ କ’ଣ ତାକୁ ଭଲେର ଯିବାକୁ େଦବ ? ଏଣୁ ଆଜି
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଅଛ, ତହିଁ ଲାଗି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତମ
ପୁରସ୍କାର େଦଉନୁ୍ତ। 20 ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ରାଜା
େହବ ଓ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ସି୍ଥର େହବ। 21 ଏେହତୁ ଏେବ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େମାର ନକିଟେର ଶପଥ କର େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମା’
ଉତ୍ତାେର େମାହର ବଂଶକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ ନାହିଁ ଓ େମାହର ପିତୃଗହୃରୁ
େମା’ ନାମ େଲାପ କରିବ ନାହିଁ। 22 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟେର
ଶପଥ କେଲ। ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ ଗହୃକୁ ଗେଲ; ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର
େଲାକମାେନ ଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଆେରାହୀ ଗେଲ।

ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାମୁେୟଲ ମେଲ; ତହୁଁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ
ଏକତ୍ର େହାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିାପ କେଲ ଓ ରାମାସି୍ଥତ ତାଙ୍କର
ଗହୃେର ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ। ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ଉଠି ପାରଣ

ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗେଲ।

ଦାଉଦ ଓ ଅବୀଗଲ

2 େସହ ିସମୟେର ମାେୟାନ୍ସି୍ଥତ ଜେଣ େଲାକ କମିର୍ଲେର ବ୍ୟବସାୟ
କରୁଥିଲା; େସ ଅତ ିବଡ଼ େଲାକ ଓ ତାହାର ତନି ିସହସ୍ର େମଷ ଓ ଏକ
ସହସ୍ର ଛାଗୀ ଥିେଲ; ପୁଣ,ି େସ କମିର୍ଲେର ଆପଣା େମଷେଲାମ େଛଦନ
କରୁଥିଲା। 3 େସହ ିମନୁଷ୍ୟର ନାମ ନାବଲ ଓ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟାର ନାମ
ଅବୀଗଲ; େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦି୍ଧମତୀ ଓ ରୂପବତୀ; ମାତ୍ର େସହ ିପୁରୁଷ
କଟୁଭାଷୀ ଓ କୁକମର୍କାରୀ ଓ େସ କାେଲବ ବଂଶଜ ଥିଲା। 4 ଆଉ
ନାବଲ ଆପଣା େମଷର େଲାମ େଛଦନ କରୁଅଛ ିେବାଲ ିଦାଉଦ
ପ୍ରାନ୍ତରେର ଶୁଣେିଲ। 5 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଦଶ ଜଣ ଯୁବାଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ ଓ
ଦାଉଦ େସହ ିଯୁବାମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କମିର୍ଲକୁ ଉଠି ନାବଲ
କତକିି ଯାଅ ଓ େମାହର ନାମେର ତାହାକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। 6 ପୁଣ,ି
ତାହାକୁ ଏପରି କୁହ, ତୁେମ୍ଭ ଚରିଜୀବୀ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହଉ, ତୁମ୍ଭ
ଗହୃର ମଙ୍ଗଳ େହଉ ଓ ତୁମ୍ଭ ସବର୍ସ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ େହଉ। 7 ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଲୁି,
ତୁମ୍ଭର େଲାମେଛଦକମାେନ ଅଛନି୍ତ; ତୁମ୍ଭର େମଷପାଳକମାେନ ଏେବ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅପକାର
କରି ନାହୁଁ, କିଅବା କମିର୍ଲେର ଥିବା ସମୟଯାକ େସମାନଙ୍କର କିଛ ିହଜି
ନାହିଁ। 8 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙୁ୍କ ପଚାର, େସମାେନ କହେିବ; ଏେହତୁ
ଏହ ିଯୁବାମାେନ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉନୁ୍ତ; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଭ
ଦନିେର ଆସଅିଛୁ। ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଯାହା ଆେସ, ତାହା
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଦଅି। 9 ତହୁଁ
ଦାଉଦଙ୍କର ଯୁବାମାେନ ଯାଇ ଦାଉଦଙ୍କ ନାମେର ନାବଲକୁ ଏହସିବୁ କଥା
କହ ିକ୍ଷାନ୍ତ େହେଲ। 10 ତହିଁେର ନାବଲ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦଇ କହଲିା, ଦାଉଦ କିଏ ? ଯିଶୀର ପୁତ୍ର କିଏ ? ଆଜିକାଲ ିଅେନକ
ଦାସ ଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁନବିଠାରୁ ବଗିିଡ଼ ିବୁଲୁଛନି୍ତ।
11 େତେବ ମୁଁ କ’ଣ ଆପଣା ରୁଟ ିଓ ଆପଣା ଜଳ ଓ ଆପଣା

େଲାମେଛଦକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ହତ ପଶୁମାନଙ୍କ ମାଂସ େନଇ େକଉଁଆଡ଼ର
ଅଜ୍ଞାତ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦବ ି? 12 ତହୁଁ ଦାଉଦଙ୍କର ଯୁବାମାେନ ଆପଣା
ବାଟେର େଫରି ଗେଲ ଓ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିେସହସିବୁ କଥା ତାଙୁ୍କ
ଜଣାଇେଲ। 13 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ବାନ୍ଧ। ତହିଁେର େସମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ବାନି୍ଧେଲ ଓ ଦାଉଦ ହିଁ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ
ବାନି୍ଧେଲ; ତହୁଁ ଦାଉଦଙ୍କର ପଛେର ଊଣାଧିକ ଚାରି ଶହ େଲାକ ଗମନ
କେଲ; ପୁଣ,ି ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଖେର ରହେିଲ। 14 ଏଥି
ମଧ୍ୟେର ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନାବଲର ଭାଯର୍୍ୟା ଅବୀଗଲକୁ ଜଣାଇ
କହଲିା, େଦଖ, ଦାଉଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ମଙ୍ଗଳବାଦ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିେଲ, ତହିଁେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଖାଇ
େଗାଡ଼ାଇେଲ। 15 ମାତ୍ର େସହ ିେଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଡ଼
ଉପକାରୀ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷତ୍ରେର େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଥିବାଯାଏ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅପକାର େହାଇ ନାହିଁ, କି ଆେମ୍ଭମାେନ କିଛି
ହରାଇ ନାହୁଁ। 16 ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େମଷ ଜଗିବାର
ସମୟଯାକ େସମାେନ ରାତି୍ରେର ଓ ଦନିେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରାଚୀର
ସ୍ୱରୂପ ଥିେଲ। 17 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁମ୍ଭର କି କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ଏହା ବେିବଚନା
କରି ବୁଝ; କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କତ୍ତର୍ା ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗହୃ ପ୍ରତକୂିଳେର
ଅମଙ୍ଗଳ ସି୍ଥର େହାଇଅଛ;ି ମାତ୍ର େସ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ େଯ, ତାଙୁ୍କ େକହି
କିଛ ିକହ ିନ ପାେର। 18 ତହୁଁ ଅବୀଗଲ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଶହ ରୁଟ ିଓ ଦୁଇ
କୁମ୍ପା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ପାଞ୍ଚଟ ିକଟା େମଷ ଓ ପାଞ୍ଚ ଗଉଣୀ ଭଜା ଶସ୍ୟ ଓ
ଶେହ େପଣ୍ଡା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ ଦୁଇ ଶହ ଡମିି୍ୱରିଚକି୍ତ େନଇ ଗଧମାନଙ୍କ
ଉପେର ନଦଲିା। 19 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙୁ୍କ କହଲିା, େମାହର
ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲ; େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଯାଉଅଛ।ି ମାତ୍ର
େସ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ନାବଲକୁ ଏହା ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। 20 ଏରୂେପ େସ
ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଉପେର ଚଢ଼ ିପବର୍ତ ଉହାଡ଼ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ, େଦଖ, ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଅବୀଗଲ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ଓ େସ
େସମାନଙୁ୍କ େଭଟଲିା। 21 ପୂବର୍େର ଦାଉଦ କହଥିିେଲ, ମୁଁ ଏଇଟାର
ପ୍ରାନ୍ତରେର ଥିବା ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ ଖାଲ ିମିଛେର ଜଗିଲ,ି ଏହାର ସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ
କିଛ ିହରଣ େହାଇ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ ଭଲ ପାଲେଟ େମାର ମନ୍ଦ କରିଅଛ।ି
22 ଏହାର ଯାହା କିଛ ିଅଛ,ି େସସବୁ ମଧ୍ୟରୁ େଯେବ ସକାଳ ଆଲୁଅ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଗାଟଏି ପୁରୁଷ ପିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ରେଖ, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର
ଦାଉଦଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େସହ ିଦଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ େଦଉନୁ୍ତ। 23 ଏଣୁ
ଅବୀଗଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଖେନ୍ତ, ଶୀଘ୍ର ଗଦ୍ଦର୍ଭରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ ିଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା। 24 ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ଚରଣେର ପଡ଼ି
କହଲିା, େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, େମା’ ଉପେର, େମାହର ଉପେର ହିଁ େସହି
ଅପରାଧ ବତୁ୍ତର୍; ଆପଣା ଦାସୀକି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର କହବିାକୁ
େଦଉନୁ୍ତ ଓ ଆପଣା ଦାସୀର କଥା ଆପଣ ଶୁଣନୁ୍ତ। 25 ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
େମାହର ପ୍ରଭୁ, େସହ ିଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ନାବଲକୁ ମନେର ନ କରନୁ୍ତ; କାରଣ
ତାହାର ନାମ େଯପରି, େସ େସପରି; ତାହାର ନାମ ନାବଲ ଓ ମୂଢ଼ତା
ତାହାଠାେର ଅଛ;ି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏହ ିଦାସୀ େମାହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ େପ୍ରରିତ
ଯୁବାମାନଙୁ୍କ େଦଖି ନାହିଁ। 26 େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣଙୁ୍କ
ରକ୍ତପାତ େଦାଷରୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ନଜି ହସ୍ତେର ଆତ୍ମ-ପ୍ରତକିାର କରିବାରୁ
ବାରଣ କେଲ, ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଓ ଆପଣ
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଓ େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ
ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାେନ ନାବଲ ପରି େହଉନୁ୍ତ। 27 ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ
େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଯଉଁ େଭଟୀ ଆଣଅିଛ,ି ତାହା େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଅନୁଗାମୀ ଯୁବାମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଉ। 28 ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀର
ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନୁ୍ତ; େମାର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନି୍ତ ,
ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ନଶି୍ଚୟ ସୁସି୍ଥର କରିେବ ଓ
ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଆପଣଙ୍କଠାେର ମନ୍ଦତା େଦଖା ନ ଯିବ। 29 ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟ
ଆପଣଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ େନବାକୁ ଉଠିେଲ େହଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ
ଜୀବନରୂପ ଗଣି୍ଠଲୀେର ଗଣି୍ଠ ପଡ଼ ିରହବି; ମାତ୍ର େସ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ
ପ୍ରାଣକୁ ଛାଟଣିୀେଖାଲରୁ ଫିଙି୍ଗେଦଲା ପରି ଫିଙି୍ଗ େଦେବ। 30 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣଙ୍କ ବଷିୟେର େଯସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କଥା କହଅିଛନି୍ତ , ତାହା
େଯେତେବେଳ େସ େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଫଳ କରି ଆପଣଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର
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ଅଗ୍ରଣୀ ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିେବ, 31 େସେତେବେଳ ଆପଣ ଅକାରଣେର
ରକ୍ତପାତ କେଲ, କିଅବା େମାର ପ୍ରଭୁ ନେିଜ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତକିାର କେଲ େବାଲି
ଆପଣଙ୍କର ବଘି୍ନ କି ହୃଦୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ଜନି୍ମ ବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବା େବେଳ ଆପଣଙ୍କର ଏହ ିଦାସୀକି ସ୍ମରଣ କରିେବ।
32 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଅବୀଗଲକୁ କହେିଲ, ଆଜି େଯ େମା’ ସଙ୍ଗେର
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇେଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ; 33 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ସୁବଚିାର ଧନ୍ୟ େହଉ ଓ
ଆଜି େମାେତ ରକ୍ତପାତ େଦାଷରୁ ଓ େମାର ନଜି ହସ୍ତେର ଆତ୍ମ-ପ୍ରତକିାରରୁ
ନବୃିତ୍ତ କଲ େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟା ହୁଅ। 34 କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ହଂିସା
କରିବାରୁ େମାେତ ବାରଣ କେଲ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର,
ତାହାଙ୍କର ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଏହା ସତ୍ୟ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର େମାେତ
େଭଟବିା ପାଇଁ ଆସ ିନ ଥିେଲ, ସକାଳ ଆଲୁଅ େବଳକୁ ନାବଲର େଗାଟଏି
ପୁରୁଷ ପିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ଥାଆନ୍ତା। 35 ତହୁଁ େସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା
ଆଣଥିିଲା, ଦାଉଦ ତାହା ହସ୍ତରୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କେଲ ଓ ତାହାକୁ କହେିଲ,
କୁଶଳେର ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଅ; େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ରବ ଶୁଣଲି ିଓ ତୁମ୍ଭକୁ
ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ।ି 36 ଏଉତ୍ତାେର ଅବୀଗଲ ନାବଲ ନକିଟକୁ ଆସଲିା,
େସେତେବେଳ େଦଖ, େସ ଆପଣା ଗହୃେର ରାଜେଭାଜ ପରି େଭାଜ
କରିଥିଲା; ପୁଣ,ି ନାବଲ ଅତଶିୟ ମତ୍ତ ଥିବାରୁ ତାହାର ମନ ଅତ ିପ୍ରଫୁଲ୍ଲ
ଥିଲା; ଏେହତୁ ସକାଳ ଆଲୁଅ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅବୀଗଲ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ
େକୗଣସ ିକଥା ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। 37 ମାତ୍ର ପ୍ରାତଃକାଳେର ନାବଲର ମତ୍ତତା
ତୁଟେନ୍ତ, ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ତାହାକୁ େସହସିବୁ କଥା ଜଣାଇଲା; ତହିଁେର
ତାହାର ହୃଦୟ ତାହା ଅନ୍ତରେର ମରିଗଲା ଓ େସ ପଥର ପରି
େହାଇଗଲା। 38 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଊଣାଧିକ ଦଶ ଦନି ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ନାବଲକୁ ଆଘାତ କରେନ୍ତ, େସ ମଲା। 39 ଏଉତ୍ତାେର ନାବଲ ମରିଅଛ,ି
ଏହା ଦାଉଦ ଶୁଣ ିକହେିଲ, ନାବଲ ହସ୍ତରୁ େମାହର ଅପମାନଜନକ
ବବିାଦର ପ୍ରତବିାଦ କେଲ ଓ ଆପଣା ଦାସକୁ ମନ୍ଦ କମର୍ରୁ ନବୃିତ୍ତ କେଲ
େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ; ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ନାବଲର ମନ୍ଦ କମର୍ର
ପ୍ରତଫିଳ ତାହା ମସ୍ତକେର ବତ୍ତର୍ାଇଅଛନି୍ତ। ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଅବୀଗଲକୁ
ବବିାହ କରିବା ବଷିୟ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନକିଟକୁ େଲାକ
ପଠାଇେଲ। 40 ତହୁଁ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାେନ କମିର୍ଲକୁ; ଅବୀଗଲ କତକିି
ଆସ ିତାହାକୁ କହେିଲ, ଦାଉଦ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
େନବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ କତକିି ପଠାଇଅଛନି୍ତ। 41 ଏଥିେର େସ ଉଠି
ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି କହଲିା, େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ େମାହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦାସମାନଙ୍କ ପାଦ େଧାଇବା ଦାସୀ। 42 ତହୁଁ ଅବୀଗଲ ନଜିର ପାଞ୍ଚ
ଅନୁଚରୀ ଯୁବତୀଙି୍କ ସେଙ୍ଗ େଘନ ିଶୀଘ୍ର ଉଠି ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଉପେର ଆେରାହଣ
କଲା; ପୁଣ,ି େସ ଦାଉଦଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରି ତାଙ୍କର
ଭାଯର୍୍ୟା େହଲା। 43 ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମକୁ ବବିାହ
କେଲ; ତହିଁେର େସ ଦୁେହଁ ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା େହେଲ। 44 ମାତ୍ର ଶାଉଲ
ଆପଣା ମୀଖଲ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ଦାଉଦଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଗଲ୍ଲ ୀମ ନବିାସୀ
ଲୟିଶର ପୁତ୍ର ପଲ୍ଟକୁି େଦଇଥିେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ପୁନବର୍ାର ଶାଉଲଙୁ୍କ ପ୍ରାଣଦାନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସୀଫୀୟମାେନ ଗିବୀୟାକୁ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସ ିକହେିଲ, ଦାଉଦ କ’ଣ ମରୁଭୂମି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହଖୀଲା
ପବର୍ତେର ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ ନାହିଁ। 2 ଏଥିେର ଶାଉଲ ଉଠି

ସୀଫ୍ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଦାଉଦଙୁ୍କ େଖାଜିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ତନି ିସହସ୍ର ବଛା
େଲାକ ସେଙ୍ଗ େନଇ ସୀଫ୍ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗେଲ। 3 ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ପଥ
ପାଶ୍ୱର୍େର ମରୁଭୂମି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହଖୀଲା ପବର୍ତେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ।
ମାତ୍ର ଦାଉଦ ପ୍ରାନ୍ତରେର ବାସ କରୁଥିେଲ, ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ , ଏହା େସ େଦଖିେଲ। 4 ଏଣୁ ଦାଉଦ େଚାର ପଠାଇ
ଶାଉଲ ନଶି୍ଚୟ ଆସଅିଛନି୍ତ େବାଲ ିଜାଣେିଲ। 5 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଉଠି
ଶାଉଲଙ୍କର ଛାଉଣ-ିସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ; ଆଉ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ
େସନାପତ ିେନର୍ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନରର ଶୟନ-ସ୍ଥାନ େଦଖିେଲ; ଶାଉଲ
ଶଗଡ଼ବନି୍ଦ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେର େଶାଇଥିେଲ ଓ ତାଙ୍କର ଚାରିଆେଡ଼ େଲାକମାେନ
ଛାଉଣ ିକରିଥିେଲ। 6 ଏଥିେର ଦାଉଦ ହତି୍ତୀୟ ଅହୀେମଲକ୍କୁ ଓ
ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ,
େମା’ ସଙ୍ଗେର ଛାଉଣକୁି ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ କିଏ ଯିବ ? ତହିଁେର

ଅବୀଶୟ କହଲିା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଯିବ।ି 7 ତହୁଁ ରାତି୍ର େବେଳ ଦାଉଦ ଓ
ଅବୀଶୟ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଶାଉଲ ଶଗଡ଼ବନି୍ଦ
ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କରି ନଦିି୍ର ତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ତାଙ୍କର ବଚ୍ଛର୍ା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ
ପାଖ ଭୂମିେର ମରା େହାଇଅଛ;ି ପୁଣ,ି ଅବ୍ନର ଓ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର
ଚାରିଆେଡ଼ େଶାଇଅଛନି୍ତ। 8 େସେତେବେଳ ଅବୀଶୟ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ,
ପରେମଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ;
ଏଣୁ ଏେବ ଏହ ିବଚ୍ଛର୍ାେର ତାହାକୁ ଆଘାତ କରି ଏକାଥରେକ ଭୂମିେର ବଦି୍ଧ
କରିବାକୁ େମାେତ ଅନୁମତ ିେଦଉନୁ୍ତ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଦୁଇ ଥର ଆଘାତ କରିବି
ନାହିଁ। 9 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଅବୀଶୟକୁ କହେିଲ, ତାଙୁ୍କ ବନିାଶ କର ନାହିଁ,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତର ପ୍ରତକୂିଳେର କିଏ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହାଇପାେର ? 10 ଆହୁରି ଦାଉଦ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି
ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିେବ; ଅବା ତାଙ୍କର ମରଣ ଦନି
ଉପସି୍ଥତ େହବ; କିଅବା େସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇ ବନିଷ୍ଟ େହେବ। 11 ମୁଁ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳେର ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବ,ି ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ
େମା’ଠାରୁ ଦୂର କରନୁ୍ତ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାଖରୁ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ
ଜଳପାତ୍ର େନଇ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିବା। 12 ତହୁଁ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କର
ମସ୍ତକ ପାଖରୁ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ଜଳପାତ୍ର େନେଲ ଓ େସମାେନ ବାହାରିଗେଲ,
ମାତ୍ର ସମେସ୍ତ ନଦିି୍ର ତ ଥିବାରୁ େକହ ିତାହା େଦଖିଲା ନାହିଁ, କି ଜାଣଲିା
ନାହିଁ, କି େକହ ିଜାଗିଲା ନାହିଁ; କାରଣ ସମେସ୍ତ ନଦିି୍ର ତ ଥିେଲ; େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ େଘାର ନଦି୍ର ାଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିେଲ। 13 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ
େସପାଖକୁ ଯାଇ ଦୂର ପବର୍ତଶିଖରେର ଠିଆ େହେଲ; େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର ଥିଲା। 14 ଆଉ ଦାଉଦ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ େନର୍ର
ପୁତ୍ର ଅବ୍ନରକୁ ଡାକି କହେିଲ, େହ ଅବ୍ନର, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଉତ୍ତର େଦବ
ନାହିଁ ? େତେବ ଅବ୍ନର ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, ରାଜାଙୁ୍କ ଡାକ ପକାଇବା
େଲାକ ତୁେମ୍ଭ କିଏ ? 15 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଅବ୍ନରକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ କି
ଜେଣ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ? ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ପରି କିଏ ଅଛ ି? େତେବ
ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙୁ୍କ ଜଗି ରହଲି ନାହିଁ ? କାରଣ ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆସଥିିଲା।
16 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଯଉଁ କମର୍ କଲ, ତାହା ଭଲ ନୁେହଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି
ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େଯାଗ୍ୟ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜଗି ରହଲି ନାହିଁ। ଏେବ
ରାଜାଙ୍କ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ନକିଟେର ଥିବା ଜଳପାତ୍ର କାହିଁ, େଦଖିଲ ?
17 େସେତେବେଳ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କର ରବ ବାରି କହେିଲ, େହ େମାର
ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ଏ କ’ଣ ତୁମ୍ଭର ରବ ? ତହିଁେର ଦାଉଦ କହେିଲ, େମାହର
ରବ, େମାହର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ। 18 ଆହୁରି େସ କହେିଲ, େମାର ପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ଦାସ ପେଛ ପେଛ କାହିଁକି େଗାଡ଼ାଇଅଛନି୍ତ ? ମୁଁ କଅଣ କରିଅଛି
? ଅବା େମା’ ହାତେର େକଉଁ ମନ୍ଦତା ଅଛ ି? 19 ଏେହତୁ ଏେବ େମାର
ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସ କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ। େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙୁ୍କ
େମାର ପ୍ରତକୂିଳେର ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଥାଆନି୍ତ , େତେବ େସ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ;
ମାତ୍ର େଯେବ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାେନ ତାହା କରିଥା’ନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉନୁ୍ତ; କାରଣ ମୁଁ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଅଧିକାରେର ସଂଲଗ୍ନ େହାଇ ନ ରହବି,ି ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆଜି େମାେତ
ତଡ଼େିଦଇ କହଅିଛନି୍ତ , ଯାଅ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କର। 20 ଏେହତୁ
ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଦୂରେର େମାହର ରକ୍ତ ଭୂମିେର ପତତି ନ
େହଉ। କାରଣ େଯପରି େକହ ିପବର୍ତେର ତତିି୍ତର ପକ୍ଷୀ ପେଛ ମୃଗୟା
କେର, େସପରି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଗାଟଏି ଡାଉଁଶର ଅେନ୍ୱଷଣେର
ବାହାର େହାଇ ଆସଅିଛନି୍ତ। 21 ଏଥିେର ଶାଉଲ କହେିଲ, ମୁଁ ପାପ କଲ;ି
େହ େମାହର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, େଫରି ଆସ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଉ ହଂିସା କରିବି
ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି େମାହର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ବହୁମୂଲ୍ୟ େହଲା; େଦଖ,
ମୁଁ ମୂଖର୍ତାର କମର୍ କରିଅଛ ିଓ ଅତଶିୟ ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇଅଛ।ି 22 ତହିଁେର
ଦାଉଦ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, ମହାରାଜ, ଏ ବଚ୍ଛର୍ା େଦଖନୁ୍ତ ! ଯୁବାମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପାର େହାଇ ଆସ ିଏହା େନଇ ଯାଉ। 23 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଧାମିର୍କତା ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରମାେଣ ଫଳ
େଦଉନୁ୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙୁ୍କ େମାହର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ େହଁ
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳେର ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି
ନାହିଁ। 24 ଏେହତୁ େଦଖନୁ୍ତ, ଆଜି େଯପରି େମା’ ଦୃଷି୍ଟେର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ
ବଡ଼ େହଲା, େସପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େମାହର ପ୍ରାଣ ବଡ଼ େହଉ ଓ
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େସ େମାେତ ସମସ୍ତ େକ୍ଳଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନୁ୍ତ। 25 ଏଥିେର ଶାଉଲ
ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ େମାହର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ; ତୁେମ୍ଭ ମହତ
କମର୍ କରିବ ଓ ଅବଶ୍ୟ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ। ତହୁଁ ଦାଉଦ ଆପଣା ପଥେର
ଗେଲ ଓ ଶାଉଲ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ େଫରି ଗେଲ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପଳାୟନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ମେନ ମେନ କହେିଲ, ଏେବ ମୁଁ େକୗଣସି
ଦନି ଶାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତେର ବନିଷ୍ଟ େହବ;ି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
େଦଶକୁ ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଇବା ବନୁି େମାହର ଆଉ କିଛ ିଭଲ

ଉପାୟ ନାହିଁ; ତହିଁେର ଶାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର େମାେତ
େଖାଜି େଖାଜି ନରିାଶ େହେବ; ଏହରୂିେପ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ।ି
2 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିବା ଛଅ ଶହ େଲାକ ଉଠି ପାର
େହାଇ େମାୟାବର ପୁତ୍ର ଆଖୀଶ୍ ନାମକ ଗାଥ୍ର ରାଜା ନକିଟକୁ ଗେଲ।
3 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା
ପରିବାର ସହତି ଆଖୀଶ୍ ନକିଟେର ଗାଥ୍ ନଗରେର ବାସ କେଲ,
ବେିଶଷତଃ ଦାଉଦ ଓ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମ୍ ଓ ନାବଲର ଭାଯର୍୍ୟା
କମିର୍ଲୀୟା ଅବୀଗଲ ନାମ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଏହ ିଦୁଇ ଭାଯର୍୍ୟା େସଠାେର ବାସ
କେଲ। 4 ଏଣୁ ଦାଉଦ ଗାଥ୍କୁ ପଳାଇଅଛ,ି ଏହ ିକଥା ଶାଉଲଙୁ୍କ ଜଣାଇ
ଦଆିଯାଆେନ୍ତ, େସ ପୁନବର୍ାର ତାଙ୍କର ଆଉ ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ ନାହିଁ।
5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଆଖୀଶ୍କୁ କହେିଲ, େଯେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ,ି େତେବ େମାହର ବାସ ନମିେନ୍ତ େଦଶର େଲାକମାେନ
େକୗଣସ ିନଗରେର େମାେତ ସ୍ଥାନ େଦଉନୁ୍ତ; କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
ଆପଣଙ୍କ ସହତି ରାଜଧାନୀେର ବାସ କରିବ ? 6 ତହିଁେର ଆଖୀଶ୍ େସହି
ଦନି ତାହାକୁ ସକି୍ଲଗ୍ ନଗର େଦଲା; ଏହ ିେହତୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସକି୍ଲଗ୍
ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଅଧିକାରେର ଅଛ।ି 7 ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
େଦଶେର ବାସ କରିବା ଦନିର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ବଷର୍ ଚାରି ମାସ ଥିଲା।
8 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଯାଇ ଗଶୂରୀୟ ଓ
ଗିଷରୀୟ ଓ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାଆନି୍ତ; କାରଣ
ଶୂରର ସନି୍ନ କଟ ଓ ମିସର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁ େଦଶ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପୂବର୍କାଳରୁ
େସମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ। 9 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ େସହ ିେଦଶ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ
ଆଘାତ କରି ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ହିଁ ଜୀବତି ରଖନି୍ତ ନାହିଁ ଓ େମଷ,
େଗାରୁ, ଗଦ୍ଦର୍ଭ, ଉଷ୍ଟ୍ର ଓ ବସ୍ତ୍ରାଦ ିଲୁଟ କରି ଆଖୀଶ୍ ନକିଟକୁ େଫରି
ଆସନି୍ତ। 10 ଏଥିେର ଆଜି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ସ୍ଥାନ ଆକ୍ରମଣ କଲ େବାଲି
ଆଖୀଶ୍ ପଚାରେନ୍ତ, ଦାଉଦ କହନି୍ତ , ଯିହୁଦାର ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳ ଓ
ଯିରହେମଲୀୟମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳ ଓ େକନୀୟମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ।
11 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ଏପରି କରନି୍ତ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର ବାସ
କରିବା ସମୟାବଧି ଏପରି କରିବାର ତାଙ୍କର ରୀତ ିେହାଇଅଛ,ି ଏହ ିକଥା
େକହ ିଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କହବି େବାଲ ିଭାବ ିଦାଉଦ ଗାଥ୍କୁ
ଆଣବିା ପାଇଁ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଜୀବତି ରଖନି୍ତ ନାହିଁ। 12 ଏେହତୁ
ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରି କହଲିା, େସ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ
ନକିଟେର ଆପଣାକୁ ନତିାନ୍ତ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛ;ି ଏଣୁ େସ ସବର୍ଦା
େମାହର ଦାସ େହାଇ ରହବି।

େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ
ସଂଗ୍ରହ କେଲ। ଏଣୁ ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁମ୍ଭକୁ ଓ

ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତଭୁକ୍ତ େହାଇ େମା’ ସେଙ୍ଗ ଯିବାକୁ େହବ,
ଏହା ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଜାଣ। 2 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଆଖୀଶ୍କୁ କହେିଲ,
ତାହାେହେଲ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କଅଣ କରିବ, ତାହା ଆପଣ ଜାଣେିବ। େତଣୁ
ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଆପଣା
ମସ୍ତକ-ରକ୍ଷକ କରିବ।ି

ଭୂତୁଡ଼ଆି ସହ ଶାଉଲଙ୍କ ପରାମଶର୍

3 ଏହ ିସମୟକୁ ଶାମୁେୟଲ ମରିଯାଇଥିେଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ
ତାଙ୍କ ପାଇଁ େଶାକ କରି ତାଙ୍କର ନଜି ନଗର ରାମାେର ତାଙୁ୍କ କବର
େଦଇଥିେଲ। ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ଭୂତୁଡ଼ଆି ଓ ଗଣୁଆି େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଶରୁ
ଦୂର କରି େଦଇଥିେଲ। 4 ଏଥିେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଆସି
ଶୂେନମେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ; ପୁଣ,ି ଶାଉଲ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ

ଏକତ୍ର କରେନ୍ତ, େସମାେନ ଗିେଲ୍ବାୟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 5 ମାତ୍ର
ଶାଉଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ େଦଖି ଭୀତ େହେଲ ଓ ତାଙ୍କର
ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମି୍ପତ େହଲା। 6 ତହୁଁ ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ପଚାରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ; ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱ ାରା, ନା
ଊରୀମ୍ ଦ୍ୱ ାରା, ନା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା। 7 େତେବ ଶାଉଲ
ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େମା’ ପାଇଁ େଗାଟଏି ଭୂତୁଡ଼ଆି ସ୍ତ୍ରୀ େଖାଜ,
ମୁଁ ତାହା କତକିି ଯାଇ ତାହାଠାରୁ ବୁଝବି।ି ଏଥିେର ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖନୁ୍ତ, ଐନ୍-େଦାରେର ଏକ ଭୂତୁଡ଼ଆି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛ।ି 8 ତହୁଁ
ଶାଉଲ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରି ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷଙୁ୍କ ସେଙ୍ଗ େନଇ
ଗେଲ ଓ େସମାେନ ରାତି୍ର େବେଳ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ;
ତହୁଁ ଶାଉଲ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଭୂତ ଦ୍ୱ ାରା େମା’ ପାଇଁ ଟକିିଏ ମନ୍ତ୍ର  ପଢ଼, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହାଙ୍କର ନାମ କହବି,ି ତାଙୁ୍କ େମା’ କତକିି ଉଠାଇ ଆଣ।
9 ଏଥିେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, େଦଖ, ଶାଉଲ ଯାହା କରିଅଛ,ି କିପରି େସ
ଭୂତୁଡ଼ଆି ଓ ଗଣୁଆିମାନଙୁ୍କ େଦଶରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ;
ଏଣୁ େମାହର ମୃତୁୁ୍ୟ ଘଟାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି େମାହର ପ୍ରାଣ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଫାନ୍ଦ ପାତୁଅଛ ? 10 ଏଥିେର ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରି
ତାହାକୁ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଏହ ିକଥା ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିଦଣ୍ଡ ବତ୍ତିର୍ବ ନାହିଁ। 11 େସେତେବେଳ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, ମୁଁ
କାହାକୁ ତୁମ୍ଭ କତକିି ଉଠାଇ ଆଣବି ି? େସ କହେିଲ, େମା’ କତକିି
ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ ଉଠାଇ ଆଣ। 12 ଏଥିେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାମୁେୟଲଙୁ୍କ େଦଖି
ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର କ୍ରନ୍ଦନ କଲା, ଆଉ େସ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହଲିା, ଆପଣ କାହିଁକି
େମାେତ ପ୍ରତାରଣା କେଲ ? କାରଣ ଆପଣ ଶାଉଲ। 13 ତହୁଁ ରାଜା
ତାହାକୁ କହେିଲ, ଭୟ ନ କର; ତୁେମ୍ଭ କଅଣ େଦଖୁଅଛ ? ତହିଁେର େସ
ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହଲିା, ମୁଁ େଦବଗଣ (ତୁଲ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ) ଭୂମିରୁ ଉଠି
ଆସବିାର େଦଖୁଅଛ।ି 14 ଏଥିେର ଶାଉଲ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, ତାହାର
ରୂପ କି ପ୍ରକାର ? େସ କହଲିା, ଜେଣ ବୃଦ୍ଧ େଲାକ ଉଠି ଆସୁଅଛ;ି େସ
େଚାଗାେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  ! ତହୁଁ ଶାଉଲ ଜାଣେିଲ େଯ, େସ ଶାମୁେୟଲ, ଏଣୁ
େସ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 15 ତହିଁେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉଠାଇ ଆଣ ିକାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ କଲ ? ତହୁଁ ଶାଉଲ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବପିଦଗ୍ରସ୍ତ େହାଇଅଛ;ି କାରଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େମା’
ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନି୍ତ ଓ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି
େମାେତ ଆଉ ଉତ୍ତର େଦଉ ନାହାନି୍ତ , ନା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ହାତେର,
ନା ସ୍ୱପ୍ନେର (ଉତ୍ତର େଦଉ ନାହାନି୍ତ); ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଅଣ କରିବ,ି ଏହା
େମାେତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡକାଇଲ।ି 16 ଏଥିେର ଶାମୁେୟଲ
କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତ ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ
େହାଇଅଛନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି ପଚାରୁଅଛ ? 17 ସଦାପ୍ରଭୁ
େମା’ ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି କହଥିିେଲ, େସ ଆପଣା ପାଇଁ େସପରି କରିଅଛନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ରାଜତ୍ୱ  ଟାଣ ିଚରିିଅଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତବିାସୀ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ତାହା େଦଇଅଛନି୍ତ। 18 େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣଲି
ନାହିଁ ଓ ଅମାେଲକ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ ସଫଳ କଲ ନାହିଁ,
ଏେହତୁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏହ ିକମର୍ କରିଅଛନି୍ତ। 19 ଆହୁରି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିେବ; ଏଣୁ କାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାେନ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ େହବ; ମଧ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିେବ। 20 ତହିଁେର ଶାଉଲ େସହକି୍ଷଣ ିଭୂମିେର ଲମ୍ୱ େହାଇ ପଡ଼ଗିେଲ
ଓ ଶାମୁେୟଲଙ୍କର କଥା ସକାଶୁ ଅତଶିୟ ଭୟ କେଲ ଓ ତାଙ୍କଠାେର
ଆଉ କିଛ ିବଳ ରହଲିା ନାହିଁ; କାରଣ େସ ସାରାଦନି ଓ ସାରାରାତି୍ର କିଛି
େଭାଜନ କରି ନ ଥିେଲ। 21 ଏଥିେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଉଲଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
ତାଙୁ୍କ ଅତଶିୟ ବହି୍ୱଳ େଦଖି କହଲିା, େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ଆପଣଙ୍କ
ରବ ଶୁଣଅିଛ ିଓ ମୁଁ େମା’ ପ୍ରାଣ ଆପଣା ହାତେର ଧରି ଯାହା ଆପଣ
େମାେତ କହେିଲ, ଆପଣଙ୍କ େସହ ିକଥା ମୁଁ ଶୁଣଲି।ି 22 ଏେହତୁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ଏେବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଦାସୀର ରବ ଶୁଣନୁ୍ତ ଓ ଆପଣଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ମୁଠିଏ ଆହାର େଥାଇବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତ ିେଦଉନୁ୍ତ ଓ
େଭାଜନ କରନୁ୍ତ, ତହିଁେର ନଜି ପଥେର ଗଲା େବେଳ ବଳ ପାଇେବ।
23 ମାତ୍ର େସ ଅସମ୍ମତ େହାଇ କହେିଲ, ମୁଁ େଭାଜନ କରିବ ିନାହିଁ। ତଥାପି
ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ଓ େସ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ତାଙୁ୍କ ବଳାେନ୍ତ, େସ େସମାନଙ୍କ ରବ
ଶୁଣେିଲ। ପୁଣ,ି େସ ଭୂମିରୁ ଉଠି ଶଯ୍ୟା ଉପେର ବସେିଲ।
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24 େସେତେବେଳ େସ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହୃେର େଗାଟଏି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବାଛୁରି ଥିଲା;
ଏଣୁ େସ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ମାରିଲା ଓ ମଇଦା େନଇ ତାହା ଦଳି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ
ରୁଟ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। 25 ତହୁଁ େସ ଶାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଓ ତାଙ୍କର
ଦାସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ତାହା ଆଣେନ୍ତ, େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ। ତହିଁ
ଉତ୍ତାେର େସହ ିରାତି୍ରେର େସମାେନ ଉଠି ଚାଲଗିେଲ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଦାଉଦ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ

େସହ ିସମୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ ସକଳ ଅେଫକେର ଏକତ୍ର କେଲ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଯିଷି୍ରେୟଲସ୍ଥ ନଝିର୍ର ନକିଟେର ଛାଉଣି

ସ୍ଥାପନ କେଲ। 2 ଏଥିେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିପତମିାେନ ଶତ ଶତ ଓ
ସହସ୍ର ସହସ୍ର େସୖନ୍ୟ େନଇ କ୍ରେମ କ୍ରେମ ଅଗ୍ରସର େହେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ
ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ଆଖୀଶ୍ ସହତି ପେଛ ପେଛ ଅଗ୍ରସର େହେଲ।
3 ତହିଁେର ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାେନ କହେିଲ, ଏହ ିଏବ୍ର ୀୟମାେନ
ଏଠାେର କଅଣ କରୁଅଛନି୍ତ ? ତହୁଁ ଆଖୀଶ୍ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଏ କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଶାଉଲଙ୍କର ଦାସ ଦାଉଦ ନୁେହଁ ?
େସ ଏେତ ଦନି ଓ ଏେତ ବଷର୍ େହଲା େମା’ ସଙ୍ଗେର ଅଛ ିଓ େମାହର
ପକ୍ଷ େହବା ଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାହାଠାେର େକୗଣସ ିେଦାଷ ପାଇ
ନାହିଁ। 4 ମାତ୍ର ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାେନ ତାହା ଉପେର କ୍ରୁଦ୍ଧ େହେଲ ଓ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େସ େଲାକକୁ େଫରାଇ
ଦଅି, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାଇଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ନରୂିପଣ କରିଅଛ, େସ ଆପଣାର
େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େଫରିଯାଉ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ ନାହିଁ,
େକଜାଣ ିଯୁଦ୍ଧ ସମୟେର େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷ େହାଇ ପଡ଼ବି; ଏଇଟା
ଆଉ କାହିଁେର ଆପଣା ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରସନ୍ନ  କରିବ ? କି ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ମସ୍ତକ ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ ? 5 ଏଇଟା କି େସହ ିଦାଉଦ ନୁେହଁ, ଯାହାର ବଷିୟ
େଲାକମାେନ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ପରସ୍ପର ଗାନ କରି କହଥିିେଲ; ଶାଉଲ ବଧ
କେଲ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କେଲ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ? 6 ଏଥିେର
ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଡାକି କହଲିା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ତୁେମ୍ଭ
ସରଳ େଲାକ ଓ େମା’ ସହତି େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ଗମନାଗମନ
େମା’ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ କତକିି ଆସବିା ଦନିଠାରୁ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭଠାେର େକୗଣସ ିମନ୍ଦତା ପାଇ ନାହିଁ; ତଥାପି ଅଧିପତମିାନଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ନୁହଁ। 7 ଏଣୁ ଏେବ େଫର ଓ କୁଶଳେର ଯାଅ,
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ, ତାହା ନ କର। 8 ତହୁଁ
ଦାଉଦ ଆଖୀଶ୍କୁ କହେିଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ କଅଣ କଲ ି? ଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା ଦନିାବଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏହ ିଦାସଠାେର ଆପଣ
କ’ଣ ପାଇେଲ େଯ, ମୁଁ ଯାଇ େମା’ ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ିନାହିଁ ? 9 ଏଥିେର ଆଖୀଶ୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଦୃଷି୍ଟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ପରି ଉତ୍ତମ; ତଥାପି
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଅଧିପତମିାେନ କହୁଅଛନି୍ତ , େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯୁଦ୍ଧକୁ
ଯିବ ନାହିଁ। 10 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆଗତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁର
ଦାସମାେନ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠ ଓ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠିଲାକ୍ଷଣ ିଆଲୁଅ
େହେଲ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। 11 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ
ପ୍ରଭାତେର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶକୁ େଫରି ଯିବା ପାଇଁ
ଶୀଘ୍ର ଉଠିେଲ। ଆଉ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ ଗମନ କେଲ।

ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ

ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ତୃତୀୟ ଦନିେର
ସକି୍ଲଗ୍ ନଗରେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େସସମୟକୁ
ଅମାେଲକୀୟ େଲାକମାେନ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଓ ସକି୍ଲଗ୍ ଆକ୍ରମଣ

କରିଥିେଲ ଓ ସକି୍ଲଗ୍କୁ ଆଘାତ କରି ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିଥିେଲ। 2 ପୁଣ,ି
ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇ
ଯାଇଥିେଲ; େସମାେନ କାହାକୁ ବଧ ନ କରି ସମସ୍ତଙୁ୍କ େନଇ ଆପଣା
ପଥେର ଚାଲ ିଯାଇଥିେଲ। 3 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ
ନଗରେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େଦଖ, ନଗର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ ଓ େସମାନଙ୍କ
ଭାଯର୍୍ୟା, ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ବନ୍ଦୀ ରୂେପ ନୀତ େହାଇଅଛନି୍ତ। 4 ତହୁଁ
ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ
େରାଦନ କେଲ, ଏପରି କି ଆଉ େରାଦନ କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କଠାେର କିଛି

ବଳ ରହଲିା ନାହିଁ। 5 ପୁଣ,ି ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମ୍ ଓ କମିର୍ଲୀୟ
ନାବଲର ଭାଯର୍୍ୟା ଅବୀଗଲ ନାମ୍ନୀ ଦାଉଦଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଯର୍୍ୟା ବନ୍ଦୀ
େହାଇଥିେଲ। 6 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଅତଶିୟ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହେଲ; କାରଣ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ମନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ସକାଶୁ ବରିକ୍ତ
େହବାରୁ େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ପଥରେର ମାରିବାକୁ କହେିଲ; ମାତ୍ର, ଦାଉଦ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆପଣାକୁ ସବଳ କେଲ।
7 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଅହୀେମଲକ୍ର ପୁତ୍ର ଅବୀୟାଥର ଯାଜକକୁ କହେିଲ,
େମା’ କତକିି ଟକିିଏ ଏେଫାଦ ଆଣଲି। ତହିଁେର ଅବୀୟାଥର ଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଏେଫାଦ ଆଣଲିା। 8 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ପଚାରି କହେିଲ, ମୁଁ ଏହ ିେସୖନ୍ୟଦଳର ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇେଲ କି େସମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଧରି ପାରିବ ି? ତହିଁେର େସ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ପେଛ ପେଛ ଯାଅ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ
ଧରିବ ଓ ବଫିଳ େନାହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। 9 ତହୁଁ ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଛଅ ଶହ େଲାକ ଯାଇ ବେିଷାର ନଦୀ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ, େସଠାେର ପଶ୍ଚାତ୍ ପରିତ୍ୟକ୍ତ େଲାକମାେନ ରହଗିେଲ। 10 ମାତ୍ର
ଦାଉଦ ଓ ଚାରି ଶହ େଲାକ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; କାରଣ ଦୁଇ ଶହ
େଲାକ ଏପରି କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଥିେଲ େଯ, େସମାେନ ବେିଷାର ନଦୀ ପାର
େହାଇ ନ ପାରି ପଛେର ରହଗିେଲ। 11 ଏଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ
େକ୍ଷତ୍ରେର ଜେଣ ମିସ୍ରୀୟକୁ ପାଇ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ ଓ ତାହାକୁ
ଆହାର ଦଅିେନ୍ତ େସ େଭାଜନ କଲା; ମଧ୍ୟ େସମାେନ ପାନ କରିବା ପାଇଁ
ତାହାକୁ ଜଳ େଦେଲ; 12 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାକୁ ଡମିି୍ୱରିଚକି୍ତ ରୁ ଏକ ଖଣ୍ଡ
ଓ ଦୁଇ େପଣ୍ଡା ଦ୍ର ାକ୍ଷା େଦେଲ; ଆଉ େସ େଭାଜନ କରେନ୍ତ େଚତନା
ପାଇଲା, କାରଣ େସ ତନି ିଦନି ତନି ିରାତି୍ର କିଛ ିଆହାର କରି ନ ଥିଲା, କି
କିଛ ିଜଳପାନ କରି ନ ଥିଲା। 13 ଏଥିେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ,
ତୁେମ୍ଭ କାହାର େଲାକ ? ଓ ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛ ? ତହୁଁ େସ
କହଲିା, ମୁଁ ଜେଣ ମିସ୍ରୀୟ ଯୁବା ଓ ଏକ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକର ଦାସ;
ପୁଣ,ି ତନି ିଦନି େହଲା ମୁଁ ପୀଡ଼ତି େହବାରୁ େମାହର ମୁନବି େମାେତ ଛାଡ଼ି
ଚାଲଗିଲା। 14 ଆେମ୍ଭମାେନ କେରଥୀୟମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମଣ କଲୁ
ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ସକି୍ଲଗ୍କୁ ଅଗି୍ନେର ଓ ଯିହୁଦାର ଅଧିକାର ଓ କାେଲବର
ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳ ଦଗ୍ଧ କଲୁ। 15 ତହିଁେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ଆମ୍ଭକୁ େସହ ିେସୖନ୍ୟଦଳ ନକିଟକୁ େନଇଯିବ ? ତହୁଁ େସ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ
େଯ େମାେତ ବଧ କରିବ ନାହିଁ, ଅବା େମାହର ମୁନବି ହସ୍ତେର େମାେତ
ସମପର୍ଣ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କର, େତେବ
ମୁଁ େସହ ିେସୖନ୍ୟଦଳ ନକିଟକୁ ତୁମ୍ଭକୁ େନଇଯିବ।ି 16 ଏଉତ୍ତାେର େସ
ତାଙୁ୍କ େନଇଯାଆେନ୍ତ, େଦଖ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଓ ଯିହୁଦାର େଦଶରୁ
ପ୍ରଚୁର ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣଥିିବାରୁ େସମାେନ ଭୂମିଯାକ ବ୍ୟାପି େଭାଜନପାନ ଓ
ଉତ୍ସବ କରୁଅଛନି୍ତ। 17 ଏେହତୁ ଦାଉଦ େଗାଧୂଳି ସମୟାବଧି ପରଦନି
ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ; ଆଉ େଯଉଁ ଚାରି ଶହ ଯୁବା
େଲାକ ଓଟ ଚଢ଼ ିପଳାଇେଲ, େସମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ; ଜେଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା ନାହିଁ। 18 ପୁଣ,ି ଅମାେଲକୀୟମାେନ
ଯାହା କିଛ ିେନଇ ଯାଇଥିେଲ, ଦାଉଦ େସସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କେଲ; ମଧ୍ୟ
ଦାଉଦ ଆପଣାର ଦୁଇ ଭାଯର୍୍ୟାଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କେଲ। 19 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର
ସାନ କି ବଡ଼, ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା, ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ କି ଯାହା କିଛି
ଅମାେଲକୀୟମାେନ େନଇଥିେଲ, ତହିଁରୁ କିଛ ିଊଣା େହଲା ନାହିଁ; ଦାଉଦ
ସବୁ େଫରି ପାଇେଲ। 20 ଆଉ େସମାେନ ନଜି ପଶୁପଲ ଆେଗ ଆେଗ
େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଗାେମଷାଦ ିପଲ ଅଡ଼ାଇ େନଉଥିେଲ, ଦାଉଦ େସସବୁ
େନେଲ, ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ କହେିଲ, ଏ ଦାଉଦଙ୍କ ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ।
21 ଏଉତ୍ତାେର ଅତ ିକ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ ଦାଉଦଙ୍କର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ନ
ପାରିବାରୁ େଯଉଁ ଦୁଇ ଶହ େଲାକଙୁ୍କ େସମାେନ ବେିଷାର ନଦୀ ନକିଟେର
ରଖି ଯାଇଥିେଲ, ଦାଉଦ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ; ତହୁଁ େସମାେନ
ଦାଉଦଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ବାହାରିେଲ;
ପୁଣ,ି ଦାଉଦ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ କୁଶଳବାତ୍ତର୍ା
ପଚାରିେଲ। 22 େସେତେବେଳ ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେର େଯଉଁମାେନ ଯାଇଥିେଲ,
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ପାପାଧମ ମନୁଷ୍ୟ ସମେସ୍ତ ଉତ୍ତର େଦଇ
କହେିଲ, େସମାେନ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଗେଲ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରାପ୍ତ ଲୁଟ ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିେଦବୁ ନାହିଁ, େକବଳ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିେଦବୁ, େସମାେନ
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ତାଙୁ୍କ େନଇ ଚାଲଯିାଆନୁ୍ତ। 23 ଏଥିେର ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ
େମାହର ଭ୍ର ାତୃଗଣ, େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳଗାମୀ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ, େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା େଦଇଅଛନି୍ତ , ତାହା େନଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏରୂପ କରିବା
ଉଚତି ନୁେହଁ। 24 ପୁଣ,ି ଏ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା କିଏ ଶୁଣବି ?
କାରଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗମନକାରୀ େଲାକ େଯପରି ଆପଣା ଅଂଶ ପାଇବ,
ସାମଗ୍ରୀ ନକିଟେର ରହବିା େଲାକ େସପରି ଅଂଶ ପାଇବ, େସମାେନ
ସମାନ ଅଂଶ ପାଇେବ। 25 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ େସହ ିଦନିାବଧି ଇସ୍ରାଏଲ
ନମିେନ୍ତ ଏହ ିବଧିି ଓ ଶାସନ ସି୍ଥର କେଲ, ତାହା ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଅଛ।ି
26 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ସକି୍ଲ େଗ୍ର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ େବେଥଲ୍ ଓ
ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳସ୍ଥ ରାମତ୍ ଓ ଯତ୍ତୀର 27 ଓ ଅେରାେୟର ଓ ଶିେଫ୍ମାତ୍ ଓ
ଇଷି୍ଟେମାୟ; 28 ରାଖଲ ଓ ଯିରହେମଲୀୟମାନଙ୍କ ନଗର ଓ
େକନୀୟମାନଙ୍କ ନଗର 29 ଓ ହମର୍ା ଓ େକାରାଶନ ଓ ଅଥାକ୍ 30 ଓ
ହେିବ୍ର ାଣ ଓ େଯ େଯ ସ୍ଥାନେର ଦାଉଦଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର
ଗମନାଗମନ େହାଇଥିଲା, 31 େସହ ିସମସ୍ତ ସ୍ଥାନସି୍ଥତ ଆପଣା ମିତ୍ର
ଯିହୁଦାର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ନକିଟକୁ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ କିଛ ିକିଛ ିପଠାଇ
କହେିଲ, େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଭଟୀ।

ଶାଉଲଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

ଏଥି ମଧ୍ୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ; ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ଗିେଲ୍ବାୟ ପବର୍ତେର ହତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ।

2 ଆଉ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ଲାଗି େଗାଡ଼ାଇେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନକୁ ଓ
ଅବୀନାଦବକୁ ଓ ମଲ୍କୀଶୂୟକୁ ବଧ କେଲ। 3 ଏହରୂିେପ ଶାଉଲଙ୍କ
ସଙ୍ଗେର ଭାରୀ ଯୁଦ୍ଧ େହଲା ଓ ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାେନ ତାଙୁ୍କ ଧରିେଲ; ଆଉ

ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାନଙ୍କ ସକାଶୁ େସ ଅତଶିୟ ଆହତ େହେଲ। 4 ତହିଁେର ଶାଉଲ
ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରବାହକକୁ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ  ବାହାର କରି ତହିଁେର େମାେତ
ଭୁସ ିପକାଅ; େକଜାଣ ିଏହ ିଅସୁନ୍ନ ତମାେନ ଆସ ିେମାେତ ଭୁସ ିପକାଇ
େକୗତୁକ କରିେବ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଅତଶିୟ ଭୀତ େହବାରୁ
ସମ୍ମତ େହଲା ନାହିଁ। ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଖଡ୍ଗ  େନଇ ଆେପ ତହିଁ ଉପେର
ପଡ଼େିଲ। 5 ତହିଁେର ଶାଉଲ ମରିଅଛନି୍ତ , ଏହା େଦଖି ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରବାହକ
େସହପିରି ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ଉପେର ପଡ଼ ିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ମଲା। 6 ଏହରୂିେପ
ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ତନି ିପୁତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଓ ତାଙ୍କର ନଜି
େଲାକ ସମେସ୍ତ େସହ ିଦନି ଏକ ସଙ୍ଗେର ମେଲ। 7 ଏଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାେନ ପଳାଇେଲ, ଆଉ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ମେଲ, ଏହା
େଦଖି ତଳଭୂମିର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରିସ୍ଥ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାେନ ନଗର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇେଲ; ତହୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ
ଆସ ିତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପର ଦବିସ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ସଜ୍ଜ ାଦ ିଫିଟାଇ େନବା ପାଇଁ
ଆସେନ୍ତ, େସମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ତନି ିପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଗିେଲ୍ବାୟ
ପବର୍ତେର ପଡ଼ଥିିବାର େଦଖିେଲ। 9 ତହୁଁ େସମାେନ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ
େଛଦନ କରି ତାଙ୍କର ସଜ୍ଜ ାଦ ିଫିଟାଇ େନେଲ, ଆଉ ଆପଣାମାନଙ୍କ
େଦବପ୍ରତମିାଗଣର ଗହୃକୁ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ସମ୍ୱାଦ େଦବା ପାଇଁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶର ଚାରିଆେଡ଼ ପଠାଇେଲ। 10 ପୁଣ,ି େସମାେନ
ତାଙ୍କର ସଜ୍ଜ ା ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ େଦବୀ ଗହୃେର ରଖିେଲ ଓ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ
େବଥ୍-ଶାନ ପ୍ରାଚୀରେର ଟାଙି୍ଗ େଦେଲ। 11 ଏଉତ୍ତାେର ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦ
ନବିାସୀମାେନ ଶାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ କୃତ କମର୍ର ସମ୍ୱାଦ
ପାଆେନ୍ତ, 12 ସମସ୍ତ ବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ଉଠି େସହ ିରାତି୍ରସାରା ଗମନ
କରି ଶାଉଲଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଶରୀର େବଥ୍-ଶାନ ପ୍ରାଚୀରରୁ
ଯାେବଶକୁ େନଇ େସଠାେର େସସବୁ ଦଗ୍ଧ କେଲ। 13 ପୁଣ,ି େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥ େନଇ ଯାେବଶସ୍ଥ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତେଳ େପାତ ିରଖିେଲ ଓ
ସାତ ଦନି ଉପବାସ କେଲ।
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ଦି୍ୱ ତୀୟ ଶାମୁେୟଲ

ଶାଉଲଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟେର ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତକିି୍ରୟା

ଶାଉଲଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ ପେର, ଦାଉଦ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ୍କ ବଧକରି
େଫରି ସକି୍ଲଗ୍ ନଗରେର ଦୁଇ ଦନି ରହେିଲ। 2 ତୃତୀୟ ଦନିେର
ଶାଉଲଙ୍କ ଛାଉଣ ିଭତିରୁ ଜେଣ େଲାକ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ଓ

ମସ୍ତକେର ମାଟ ିେଦଇ ଆସଲିା; ପୁଣ ିେସ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
ହୁଅେନ୍ତ, ଭୂମିେର ପଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କଲା। 3 ତହିଁେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛ ?” ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ
ଛାଉଣରୁି ପଳାଇ ଆସଲି।ି” 4 ତହିଁେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହେିଲ, “କଥା
କଅଣ, େମାେତ କହଲି ?” ତହୁଁ େସ ଉତ୍ତର କଲା, “େଲାକମାେନ ଯୁଦ୍ଧରୁ
ପଳାଇେଲ, ପୁଣ ିଅେନକ େଲାକ ପତତି େହେଲ ଓ ମେଲ, ଆଉ ଶାଉଲ
ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ମଧ୍ୟ ମେଲ।” 5 ତହିଁେର ଦାଉଦ େସହି
ଯୁବାକୁ କହେିଲ, “ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ମେଲ େବାଲି
ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଜାଣଲି ?” 6 ତହିଁେର େସହ ିଯୁବା ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ
ଅଚାନକ ଗିେଲ୍ବାୟ ପବର୍ତେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଶାଉଲ ଆପଣା ବଚ୍ଛର୍ା
ଉପେର ଆଉଜି ପଡ଼ଅିଛନି୍ତ; ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ ତାଙ୍କ ପେଛ ଲାଗି
ରହଅିଛନି୍ତ। 7 ଶାଉଲ ପଛକୁ ଅନାେନ୍ତ, େମାେତ େଦଖି ଡାକିେଲ। ତହିଁେର
ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲ,ି “ଏଠାେର ମୁଁ ଅଛ।ି” 8 େତଣୁ େସ େମାେତ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ କିଏ ?” ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲ,ି “ମୁଁ ଜେଣ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକ।”
9 େତେବ େସ େମାେତ କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମା’ ଉପେର ଠିଆ
େହାଇ େମାେତ ବଧ କର, େମାେତ ବଡ଼ କଷ୍ଟ େହଉଅଛ;ି କାରଣ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େମା’ଠାେର ପ୍ରାଣ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରହଅିଛ।ି” 10 ତହିଁେର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପେର ଠିଆ
େହାଇ ତାଙୁ୍କ ବଧ କଲ;ି କାରଣ େସ ପତନ େହଲା ଉତ୍ତାେର େସ ଆଉ
ବଞ୍ଚେିବ ନାହିଁ େବାଲ ିମୁଁ ଜାଣଲି;ି ପୁଣ ିମୁଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟ ଓ ବାହୁର
ବାଜୁ େନଇ ଏଠାକୁ େମା’ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କତକିି ଆଣଅିଛ।ି 11 ଏଥିେର ଦାଉଦ
ଦୁଖଃ ସକାଶୁ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧରି ଚରିିେଲ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାେନ
ମଧ୍ୟ େସହପିରି କେଲ; 12 ପୁଣ ିଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକମାେନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହବାରୁ
ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାେନ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଳିାପ ଓ େରାଦନ
କେଲ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କେଲ। 13 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ େସହି
ଯୁବାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ ସ୍ଥାନର େଲାକ ?” େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ମୁଁ
ଜେଣ ବେିଦଶୀ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକର ପୁତ୍ର।” 14 ତହୁଁ ଦାଉଦ ତାହାକୁ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତଙୁ୍କ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା
ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭୟ ନ କଲ, ଏ କିପରି ?” 15 ଏଥିେର ଦାଉଦ
ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡାକି କହେିଲ, “ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ
କର।” ତହିଁେର େସ ତାକୁ ଆଘାତ କରେନ୍ତ, େସ ଅମାେଲକୀୟ ମଲା।
16 ପୁଣ ିଦାଉଦ ମୃତ ଅମାେଲକୀୟକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ରକ୍ତ ତୁମ୍ଭ
ମସ୍ତକେର ବତୁ୍ତର୍; କାରଣ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ
କହଅିଛ,ି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତଙୁ୍କ ବଧ କରିଅଛ।ି”

ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କ େଶାକ

17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାନାଥନଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟେର
ବଳିାପ କେଲ; 18 ପୁଣ ିଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େସହ ିଧନୁଗର୍ୀତ
ଶିଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; େଦଖ, ତାହା ଯାେଶର୍ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ଅଛ।ି
19 “େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭର ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମ୍ଭ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ହତ
େହେଲ ! ବୀରମାେନ କିପରି ପତତି େହେଲ ! 20 ଗାେଥ୍ର ଏହା ନ
ଜଣାଅ, ଅସି୍କେଲାନର ଦାଣ୍ଡେର ଏହା ପ୍ରଚାର ନ କର; କେଲ ପେଲଷ୍ଟୀୟ
କନ୍ୟାମାେନ ଆନନ୍ଦ କରିେବ ଓ ଅସୁନ୍ନ ତମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ଜୟଧ୍ୱନି

କରିେବ। 21 େହ ଗିେଲ୍ବାୟ ପବର୍ତଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କାକର କି
ବୃଷି୍ଟ ନ ପଡଢ଼ୁ କିଅବା ଉପହାରଜନକ େକ୍ଷତ୍ର ନ େହଉ; କାରଣ େସଠାେର
ବୀରମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲ ମଳିନ େହଲା, ଶାଉଲଙ୍କର ଢ଼ାଲ େତୖଳେର
ଅନଭଷିିକ୍ତ ରହଲିା। 22 ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ରକ୍ତରୁ, ବୀରମାନଙ୍କ େମଦରୁ
େଯାନାଥନଙ୍କ ଧନୁ େଫେର ନାହିଁ ଓ ଶାଉଲଙ୍କର ଖଡ୍ଗ  ଖାଲ ିେହାଇ େଫେର
ନାହିଁ। 23 ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ ଜୀବଦ୍ଦଶାେର ପରସ୍ପର ପି୍ରୟ ଓ
ତୁଷି୍ଟଜନକ ଥିେଲ, ମରଣ ସମୟେର େହଁ େସମାେନ ଭନି୍ନ  େହେଲ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀଠାରୁ େବଗବାନ, େସମାେନ ସଂିହଠାରୁ ବଳବାନ
ଥିେଲ। 24 େହ ଇସ୍ରାଏଲର କନ୍ୟାଗଣ, ଶାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ େରାଦନ କର,
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ରେର ସୁନ୍ଦର ରୂେପ ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ କେଲ, େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଉପେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡେିଲ। 25 ବୀରମାେନ ଯୁଦ୍ଧ
ମଧ୍ୟେର କିପରି ମରିଅଛନି୍ତ। େଯାନାଥନ ତୁମ୍ଭ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ହତ େହେଲ।
26 େହ େମାହର ଭାଇ େଯାନାଥନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛ;ି
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଅତ ିତୁଷି୍ଟଜନକ ଥିଲ; େମା’ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ,
ତାହା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ େପ୍ରମରୁ ବଳିଗଲା। 27 ବୀରମାେନ କିପରି ପତତି
େହେଲ ଓ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରସକଳ ବନିଷ୍ଟ େହଲା।”

ଦାଉଦ ଯିହୁଦାେର ରାଜା ଅଭଷିିକ୍ତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାରି କହେିଲ, “ମୁଁ କ’ଣ
ଯିହୁଦାର େକୗଣସ ିଏକ ନଗରକୁ ଯିବ”ି ? ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଯାଅ।” ପୁଣ ିଦାଉଦ କହେିଲ, “ମୁଁ େକଉଁ ସହରକୁ

ଯିବ ି?” େସ କହେିଲ “ହେିବ୍ର ାଣକୁ।” 2 ଏଣୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ
ଭାଯର୍୍ୟା ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମ୍ ଓ କମିର୍ଲୀୟ ନାବଲର ଭାଯର୍୍ୟା
ଅବୀଗଲ ନାମ୍ନୀ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ। 3 ଆଉ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣା
ସଙ୍ଗୀମାନଙୁ୍କ ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ େନେଲ; ତହିଁେର
େସମାେନ ହେିବ୍ର ାଣର ନଗରମାନେର ବାସ କେଲ। 4 ତହୁଁ ଯିହୁଦାର
େଲାକମାେନ ଆସ ିେସହ ିସ୍ଥାନେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଯିହୁଦା ବଂଶ ଉପେର
ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କେଲ। ଏଉତ୍ତାେର ଗିଲୀୟଦ ଅଞ୍ଚଳର ଯାେବଶ୍ ନଗରର
େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ କବର େଦେଲ େବାଲ ିେଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ଜଣାଇେଲ। 5 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଯାେବଶ୍-ଗିଲୀୟଦର େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଆଶୀବର୍ାଦପାତ୍ର, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ରାଜା ଶାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହି
ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙୁ୍କ କବର େଦଇଅଛ। 6 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରନୁ୍ତ; ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକମର୍
କରିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିଦୟାର ପ୍ରତଦିାନ କରିବ।ି 7 ଏେହତୁ
ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସବଳ େହଉ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାହସକି ହୁଅ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜା ଶାଉଲ ମରିଅଛନି୍ତ , ମଧ୍ୟ ଯିହୁଦା ବଂଶ ଆପଣା
ଉପେର େମାେତ ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।”

ଈେଶ୍ବାଶତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂେପ ମେନାନୀତ

8 ଏଥି ମଧ୍ୟେର େନର୍ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର ନାମକ ଶାଉଲଙ୍କର
େସୖନ୍ୟଦଳର େସନାପତ ିଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈେଶ୍ବାଶତକୁ ମହନୟିମକୁ
େନଇଯାଇ, 9 ଗିଲୀୟଦ ଓ ଅଶୂରି ଓ ଯିଷି୍ରେୟଲ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ
ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା କେଲ। 10 ଶାଉଲଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଈେଶ୍ବାଶତ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଉପେର ରାଜ୍ୟ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କଲା। ମାତ୍ର ଯିହୁଦା ବଂଶ
ଦାଉଦଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହେଲ। 11 ପୁଣ ିହେିବ୍ର ାଣେର ଯିହୁଦା ବଂଶ
ଉପେର ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜା େହବାର ସାତ ବଷର୍ ଛଅ ମାସ ଥିଲା।
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ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ

12 େନର୍ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର ଓ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈେଶ୍ବାଶତର
ଦାସମାେନ ମହନୟିମରୁ ବାହାରି ଗିବୀେୟାନ୍କୁ ଗେଲ। 13 େସେତେବେଳ
ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସଗଣ ବାହାରି ଗିବୀେୟାନ୍ର
ପୁଷ୍କରିଣୀ ନକିଟେର େସମାନଙୁ୍କ େଭଟେିଲ; ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ
ପୁଷ୍କରିଣୀର ଏକ ପାଖେର, ଅନ୍ୟ ଦଳ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଅନ୍ୟ ପାଖେର
ବସେିଲ। 14 ଏଥିେର ଅବ୍ନର େଯାୟାବକୁ କହଲିା, “ଯୁବାମାନଙୁ୍କ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉଠି େଖଳିବା ପାଇଁ କହନୁ୍ତ।” ତହୁଁ େଯାୟାବ
କହଲିା, “ଉଠନୁ୍ତ।” 15 େତଣୁ େସମାେନ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଉଠିେଲ;
ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଓ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈେଶ୍ବାଶତ ପକ୍ଷେର ବାର ଜଣ ଓ
ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣ ଅଗ୍ରସର େହେଲ। 16 ତହୁଁ
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସହେଯାଦ୍ଧାର ମସ୍ତକ ଧରି
ଏକଆେରକ ବକ୍ଷେର ଖଡ୍ଗ  ଭୁସେିଲ; ତହୁଁ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକତ୍ର
ମେଲ; ଏେହତୁ ଗିବୀେୟାନ୍-ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ ହଲି୍କତ୍
ହତ୍ସୂରୀମ୍ େହଲା। 17 େସହ ିଦନି ଅତ ିେଘାର ଯୁଦ୍ଧ େହଲା; ପୁଣି
ଅବ୍ନର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ପରାସ୍ତ େହେଲ। 18 େସହ ିସ୍ଥାନେର େଯାୟାବ ଓ ଅବୀଶୟ ଓ ଅସାେହଲ
ନାମେର ସରୁୟାର ତନି ିପୁତ୍ର ଥିେଲ; େସହ ିଅସାେହଲ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ମୃଗ ପରି
ଦ୍ରୁ ତଗତ ିଥିଲା। 19 ପୁଣ ିଅସାେହଲ ଅବ୍ନର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇଲା;
ଆଉ ଅବ୍ନରର ପେଛ ଗଲା େବେଳ େସ ଦକି୍ଷଣ କି ବାମକୁ େଫରିଲା
ନାହିଁ। 20 େତେବ ଅବ୍ନର ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାଇ କହଲିା, “ଅସାେହଲ,
ଏ କି ତୁେମ୍ଭ ?” େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ମୁଁ।” 21 ଏଥିେର ଅବ୍ନର ତାହାକୁ
କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଡାହାଣ କି ବାମ ଆେଡ଼ େଫରି ଏହି
ଯୁବାମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଜଣକୁ ଧରି ତାହାର ସଜ୍ଜ ା ଲୁଟ ିନଅି।” ମାତ୍ର
ଅସାେହଲ ତାହାର ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନରୁ େଫରିଲା ନାହିଁ। 22 ତହୁଁ ଅବ୍ନର
ପୁନବର୍ାର ଅସାେହଲକୁ କହଲିା, “େମାହର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ େଫର; ମୁଁ
କାହିଁକି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରି ଭୂମିସାତ୍ କରିବ ି? ତାହା କେଲ ମୁଁ କିପରି
ତୁମ୍ଭ ଭାଇ େଯାୟାବ ଆଗେର ମୁଖ େଦଖାଇବ ି?” 23 ତଥାପି େସ
େଫରିବାକୁ ମନା କଲା; ଏଣୁ ଅବ୍ନର ବଚ୍ଛର୍ାର ପଛ ଅଗେର ତାହାର େପଟ
ଭୁସ ିଦଅିେନ୍ତ, ବଚ୍ଛର୍ା ତାହାର ପଛଆେଡ଼ ଫୁଟ ିବାହାରିଲା; ତହୁଁ େସ
େସହଠିାେର ପଡ଼ ିେସହ ିସ୍ଥାନେର ମଲା; ପୁଣ ିେଯେତ େଲାକ ଅସାେହଲର
ପଡ଼ବିା ଓ ମରିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ, େସମାେନ ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ।
24 ମାତ୍ର େଯାୟାବ ଓ ଅବୀଶୟ ଅବ୍ନରର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ;
ପୁଣ ିେସମାେନ ଗିବୀେୟାନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରର ପଥ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଗୀଆ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ଅମା ପବର୍ତ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବା େବଳକୁ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ େହଲା। 25 ଏଥି
ମଧ୍ୟେର ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ଅବ୍ନରର ପଶ୍ଚାତ୍ ମିଳି ଏକ ଦଳ େହାଇ
େଗାଟଏି ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗେର ଠିଆ େହେଲ। 26 େତେବ ଅବ୍ନର େଯାୟାବକୁ
ଡାକି କହଲିା, “ଖଡ୍ଗ  କ’ଣ ସବର୍ଦା ଗ୍ରାସ କରିବ ? େଶଷେର ତାହା େଯ
ତକି୍ତ େହବ, ଏହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ ? େତେବ ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ େଫରିବା ପାଇଁ େକେତ କାଳ ଆଜ୍ଞା
ନ େଦବ ?” 27 ଏଥିେର େଯାୟାବ କହଲିା, “ପରେମଶ୍ୱର ଜୀବତି ଥିବା
ପ୍ରମାେଣ (କହୁ), ତୁେମ୍ଭ କହ ିନ ଥିେଲ ତ େମାର େସୖନକିମାେନ ନଶି୍ଚୟ
ସକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଭାଇ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇ ଥା’େନ୍ତ।”
28 ତହୁଁ େଯାୟାବ ତୂରୀ ବଜାେନ୍ତ, ସମସ୍ତ େଲାକ ଅଟକି ରହେିଲ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ପଛେର ଆଉ େଗାଡ଼ାଇେଲ ନାହିଁ, କି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ନାହିଁ।
29 ଏଉତ୍ତାେର ଅବ୍ନର ଓ ତାହାର େଲାକମାେନ େସହ ିରାତି୍ରସାରା
ପଦାଭୂମି େଦଇ ଗମନ କେଲ ଓ େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ସମୁଦାୟ
ବେିଥ୍ରାଣ େଦଶ େଦଇ ଯାଇ ମହନୟିମେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 30 ଆଉ
େଯାୟାବ ଅବ୍ନରର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ େଫରିଲା; ପୁଣ ିେସ ସମୁଦାୟ
େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରେନ୍ତ, ଦାଉଦଙ୍କର େସୖନକିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଇଶ
ଜଣ ଓ ଅସାେହଲ ଅନୁପସି୍ଥତ ଥିେଲ। 31 ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାେନ
ଆଘାତ କରିବାରୁ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଓ ଅବ୍ନରର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତନିି
ଶହ ଷାଠିଏ େଲାକ ମରିଥିେଲ। 32 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଅସାେହଲକୁ
ଉଠାଇ େନଇ େବଥଲହିମିସି୍ଥତ ତାହାର ପିତାର କବରେର କବର େଦେଲ।
ପୁଣ ିେଯାୟାବ ଓ ତାହାର େଲାକମାେନ ସାରାରାତି୍ର ଯାତ୍ରା କେଲ ଓ
ହେିବ୍ର ାଣ ନକିଟେର େସମାେନ ସକାଳ ପହଞ୍ଚେିଲ।

ଅବ୍ନର ଦାଉଦଙ୍କ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାଉଲ ବଂଶ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଦୀଘର୍ କାଳ
ଯୁଦ୍ଧ େହଲା; ପୁଣ ିଦାଉଦ ଧୀେର ଧୀେର ବଳବାନ େହେଲ,
ମାତ୍ର ଶାଉଲ ବଂଶ ଧୀେର ଧୀେର କ୍ଷୀଣ େହେଲ। 2 ପୁଣି

ହେିବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦଙ୍କର େକେତକ ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ; ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ
ଅେମ୍ନାନ, େସ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମଠାରୁ ଜାତ; 3 ପୁଣ ିଦି୍ୱ ତୀୟ
ପୁତ୍ର କିଲାବ୍, େସ କମିର୍ଲୀୟ ନାବଲର ଭାଯର୍୍ୟା ଅବୀଗଲଠାରୁ ଜାତ, ପୁଣି
ତୃତୀୟ ଅବଶାେଲାମ, େସ ଗଶୂରର ରାଜା ତଲ୍ମୟର କନ୍ୟା ମାଖାର ପୁତ୍ର।
4 ପୁଣ ିଚତୁଥର୍ ଅେଦାନୀୟ, େସ ହଗୀତର ପୁତ୍ର; ପୁଣ ିପଞ୍ଚମ ଶଫଟୀୟ,
େସ ଅବଟିଲର ପୁତ୍ର। 5 ଷଷ୍ଠ ଯିତ୍ରୀୟମ, େସ ଦାଉଦଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ଇଗ୍ଲାର
ପୁତ୍ର; ହେିବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦଙ୍କର ଏହସିବୁ ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ। 6 ଶାଉଲ
ବଂଶ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବା େବେଳ ଅବ୍ନର ଶାଉଲ
ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କଲା। 7 ମାତ୍ର ଶାଉଲଙ୍କର ଏକ
ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ରିସ୍ପା, େସ ଅୟାର କନ୍ୟା; ପୁଣି
ଈେଶ୍ବାଶତ ଅବ୍ନରକୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାହର ପିତାଙ୍କ
ଉପପତ୍ନୀ ସହତି ସହବାସ କଲ ?” 8 େତେବ ଅବ୍ନର ଈେଶ୍ବାଶତର
କଥା ସକାଶୁ ଅତ ିେକ୍ର ାଧ କରି କହଲିା, “ମୁଁ କି ଯିହୁଦାର କୁକ୍କରୁ ମୁଣ୍ଡ ?
ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ପିତା ଶାଉଲ ବଂଶକୁ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଓ ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ଦୟା
କରୁଅଛ,ି ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାଉଦ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରି ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ
ଆଜି ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀ ବଷିୟେର େମା’ ଉପେର ଆେରାପ କରୁଅଛ ? 9 ଶାଉଲ
ବଂଶରୁ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର କରିବାକୁ ଓ ଦାନ୍ଠାରୁ େବେର୍ଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ଉପେର ଦାଉଦଙ୍କର ସଂିହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ,
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର
ଯଦ ିମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ କେର, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ଅବ୍ନରକୁ େସହ ିଦଣ୍ଡ
ଓ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଦଅିନୁ୍ତ।” 11 ତହିଁେର େସ ଅବ୍ନରକୁ େଗାଟଏି କଥା
ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ େସ ତାହାକୁ ଭୟ କଲା।
12 ଏଉତ୍ତାେର ଅବ୍ନର ଆପଣା ପକ୍ଷରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ାବହ
ପଠାଇ କହଲିା, “ଏ େଦଶ କାହାର ? ଆହୁରି କହଲିା, ‘ଆପଣ େମା’
ସଙ୍ଗେର ନୟିମ କରନୁ୍ତ, ତହିଁେର େଦଖନୁ୍ତ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆପଣଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ େମା’ ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟ େହବ।’”
13 ଏଥିେର ଦାଉଦ କହେିଲ, “ଭଲ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ନୟିମ କରିବ;ି
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ େଗାଟଏି କଥା ଚାେହଁ, ତାହା ଏହ,ି ତୁେମ୍ଭ େମା’ ମୁଖ
େଦଖିବାକୁ ଆସବିା େବେଳ ପ୍ରଥେମ ଶାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମୀଖଲକୁ ନ
ଆଣେିଲ େମା’ ମୁଖ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ।” 14 ତହୁଁ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଈେଶ୍ବାଶତ ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ାବହମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ କହେିଲ, “ମୁଁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ଶହ ସୁନ୍ନ ତ ଚମର୍ େଦଇ ଯାହାକୁ ବବିାହ
କରିଅଛ,ି େମାହର ଭାଯର୍୍ୟା େସହ ିମୀଖଲକୁ େମାେତ ଦଅି।” 15 ତହିଁେର
ଈେଶ୍ବାଶତ େଲାକ ପଠାଇ ଲୟିଶର ପୁତ୍ର ପଲ୍ଟୀେୟଲ ନାମକ ତାହାର
ସ୍ୱାମୀ ନକିଟରୁ ମୀଖଲକୁ େନଲା। 16 ଏଣୁ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ େରାଦନ କରି
କରି ତାହା ସେଙ୍ଗ ଆସ ିବହୁରୀମ ନଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ପେଛ ପେଛ
ଗଲା। ଏଥିେର ଅବ୍ନର ତାହାକୁ କହଲିା, “ଯାଅ ଗହୃକୁ େଫରି ଯାଅ,”
ତହୁଁ େସ େଫରି ଗଲା। 17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବ୍ନର ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍
ସହତି ଏରୂପ କଥାବାତ୍ତର୍ା କଲା, “ପୂବର୍େର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଉପେର ରାଜା େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଚାହିଁ ଥିଲ; 18 ଏେବ ତାହା କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର କହଅିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ
ଦାଉଦର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ହସ୍ତରୁ ଓ େସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା।” 19 ଆଉ
ଅବ୍ନର ବନି୍ୟାମୀନ୍ର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ମଧ୍ୟ େସହ ିକଥା କହଲିା; ପୁଣି
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସମସ୍ତ ବଂଶ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ େଦଖାଗଲା,
ଅବ୍ନର େସହ ିସମସ୍ତ କଥା ଦାଉଦଙ୍କର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ମଧ୍ୟ କହବିା
ପାଇଁ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଯାତ୍ରା କଲା। 20 ଏରୂେପ ଅବ୍ନର ଆପଣା ସଙ୍ଗେର
େକାଡ଼ଏି ଜଣକୁ େନଇ ହେିବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
ତହିଁେର ଦାଉଦ ଅବ୍ନର ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଭାଜ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 21 ଏଉତ୍ତାେର ଅବ୍ନର ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ଉଠିଯାଇ
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େମାହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନକିଟେର ସଂଗ୍ରହ କରିବ;ି
ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣଙ୍କ ସହତି ନୟିମ କରିେବ ଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ
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ଉପେର ନଜି ପ୍ରାଣର ଇଚ୍ଛାମେତ ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ।” ତହୁଁ ଦାଉଦ
ଅବ୍ନରକୁ ବଦିାୟ କରେନ୍ତ, େସ କୁଶଳେର ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା।

ଅବ୍ନରଙ୍କ ହତ୍ୟା

22 ଏଉତ୍ତାେର, ଦାଉଦଙ୍କର େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ େଯାୟାବ ପ୍ରଚୁର ଲୁଟତି
ଦ୍ର ବ୍ୟ ସଙ୍ଗେର େନଇ ଆସେିଲ; ମାତ୍ର ଅବ୍ନର ହେିବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦଙ୍କ
ସଙ୍ଗେର ନ ଥିଲା, କାରଣ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ବଦିାୟ କରିବାରୁ େସ
କୁଶଳେର ଯାଇଥିଲା। 23 େଯାୟାବ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େସୖନ୍ୟଦଳ
ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େଲାକମାେନ େଯାୟାବକୁ କହେିଲ, “େନର୍ର ପୁତ୍ର
ଅବ୍ନର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଥିିଲା ଓ େସ ତାହାକୁ ବଦିାୟ କରିବାରୁ
େସ କୁଶଳେର ଯାଇଅଛ।ି” 24 ଏଥିେର େଯାୟାବ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
କହଲିା, “ଆପଣ କଅଣ କେଲ ? େଦଖନୁ୍ତ, ଅବ୍ନର ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସଥିିଲା, ଆପଣ କାହିଁକି ତାହାକୁ ବଦିାୟ କରି େଦେଲ, େସ ତ ଗଲାଣି
? 25 ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, େନର୍ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର ଆପଣଙୁ୍କ
ଭୁଲାଇବାକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଗମନାଗମନ ଜାଣବିାକୁ ଓ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା
କରନି୍ତ , େସହସିବୁ ଜାଣବିାକୁ ଆସଥିିଲା ?” 26 ଏଉତ୍ତାେର େଯାୟାବ
ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟରୁ ବାହାରି ଆସ ିଅବ୍ନରର ପଛେର ବାତ୍ତର୍ାବହ ପଠାେନ୍ତ,
େସମାେନ ସରିା କୂପ ନକିଟରୁ ତାହାକୁ େଫରାଇ ଆଣେିଲ; ମାତ୍ର ଦାଉଦ
ଏହା ଜାଣେିଲ ନାହିଁ। 27 ପୁଣ ିଅବ୍ନର ହେିବ୍ର ାଣକୁ େଫରି ଆସେନ୍ତ,
େଯାୟାବ ତାହା ସଙ୍ଗେର ନେିରାଳାେର ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ
ନଗରର ଦ୍ୱ ାର ଭତିରକୁ େନଇଗଲା, ମାତ୍ର ଆପଣା ଭାଇ ଅସାେହଲର
ରକ୍ତପାତ ସକାଶୁ ତାହାର େପଟେର ଆଘାତ କରେନ୍ତ, େସ ମଲା।
28 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣ ିକହେିଲ, “େନର୍ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନରର
ରକ୍ତପାତ ବଷିୟେର ମୁଁ ଓ େମାହର ରାଜ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଅନନ୍ତ
କାଳ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ; 29 ତାହା େଯାୟାବର ମସ୍ତକେର ଓ ତାହାର ପିତୃବଂଶ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ବତୁ୍ତର୍ ଓ େଯାୟାବ-ବଂଶେର ପ୍ରେମହୀ କି କୁଷ୍ଠୀ କି
ଯଷି୍ଟେର ନଭିର୍ରଶୀଳ କି ଖଡ୍ଗ ହତ କି ଭକ୍ଷ୍ୟହୀନ େଲାକର ଅଭାବ ନ
େହଉ।” 30 ଏହରୂିେପ େଯାୟାବ ଓ ତାହାର ଭାଇ ଅବୀଶୟ, ଅବ୍ନରକୁ
ବଧ କେଲ; େଯେହତୁ େସ ଗିବୀେୟାେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟେର େସମାନଙ୍କ
ଭାଇ ଅସାେହଲକୁ ମାରିଥିଲା।

ଦାଉଦଙ୍କ େଶାକ

31 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ େଯାୟାବକୁ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େଲାକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ଅଖା ପିନ୍ଧ ଓ
ଅବ୍ନରର ଆେଗ ଆେଗ େଶାକ କରି ଚାଲ।” ପୁଣ ିଦାଉଦ ରାଜା
ଶବଶଯ୍ୟାର ପେଛ ପେଛ ଚାଲେିଲ। 32 ଆଉ େସମାେନ ହେିବ୍ର ାଣେର
ଅବ୍ନରକୁ କବର େଦେଲ ଓ ରାଜା ରବ ଉଠାଇ ଅବ୍ନର-କବର
ନକିଟେର େରାଦନ କେଲ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ମଧ୍ୟ େରାଦନ କେଲ।
33 ପୁଣ ିରାଜା ଅବ୍ନର ପାଇଁ ବଳିାପ କରି କହେିଲ,” େଯପରି ମୂଢ଼
ମେର, େସପରି କି ଅବ୍ନରକୁ ମରିବାକୁ େହଲା ? 34 ତୁମ୍ଭ ହାତ ବନ୍ଧା ନ
ଥିଲା, କି େବଡ଼େିର ତୁମ୍ଭ ପାଦ ବନ୍ଧା ନ ଥିଲା; େଯପରି ମନୁଷ୍ୟ ଅଧମର୍ୀ-
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଗେର ପେଡ଼, େସପରି ତୁେମ୍ଭ ପଡ଼ଲି।” ଏଥିେର ସମସ୍ତ
େଲାକ ପୁନବର୍ାର ତାହା ପାଇଁ େରାଦନ କେଲ। 35 ଏଉତ୍ତାେର ଦନି ଥାଉ
ଥାଉ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଭାଜନ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ େଲାକ ଆସେିଲ; ମାତ୍ର
ଦାଉଦ ଶପଥ କରି କହେିଲ, “ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯେବ ମୁଁ ରୁଟ ିକି ଆଉ
କିଛ ିସ୍ପଶର୍ କେର, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େସହ ିଦଣ୍ଡ ଓ ତହିଁରୁ
ଅଧିକ ଦଅିନୁ୍ତ।” 36 ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ ବୁଝେିଲ ଓ ତାହା େସମାନଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଭଲ େଦଖାଗଲା; ରାଜା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା କେଲ, ତାହାସବୁ
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଭଲ ଥିଲା। 37 ଏହରୂିେପ େନର୍ର ପୁତ୍ର
ଅବ୍ନରକୁ ବଧ କରାଇବା େଯ ରାଜାଙ୍କ ଆଡଢ଼ୁ େହାଇ ନାହିଁ, ଏହା ସମସ୍ତ
େଲାକ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ େସହ ିଦନି ଜାଣେିଲ। 38 ଆହୁରି ରାଜା
ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଅଧିପତ ିଓ
ମହାନ ପୁରୁଷ େଯ ପତତି େହଲା, ଏହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ ?
39 ଏଣୁ ମୁଁ ରାଜାଭଷିିକ୍ତ େହେଲ େହଁ ଆଜି ଦୁବର୍ଳ େହଲ;ି ଏହି
ପୁରୁଷମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ସରୁୟାର ପୁତ୍ରମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିନଷୁି୍ଠର; ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକୁକି୍ରୟାକାରୀକୁ ତାହାର କୁକମର୍ ଅନୁସାେର ପ୍ରତଫିଳ ଦଅିନୁ୍ତ।”

ଈେଶ୍ବାଶତଙ୍କ ହତ୍ୟା

ଆଉ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈେଶ୍ବାଶତ େଯେତେବେଳ ଶୁଣଲିା େଯ,
ହେିବ୍ର ାଣେର ଅବ୍ନର ମରିଅଛ,ି େସେତେବେଳ ତାହାର ହସ୍ତ
ଦୁବର୍ଳ େହଲା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ନରିାଶ େହେଲ।

2 ପୁଣ ିଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈେଶ୍ବାଶତର ଦୁଇ ଜଣ ଦଳପତ ିଥିେଲ;
ଜଣକର ନାମ ବାନା ଓ ଅନ୍ୟର ନାମ େରଖବ; ଏମାେନ ବନି୍ୟାମୀନ୍
ବଂଶଜାତ େବେରାତୀୟ ରିେମ୍ମାନ୍ର ପୁତ୍ର। (କାରଣ େବେରାତ ମଧ୍ୟ
ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଅଧିକାରେର ଗଣତି; 3 ମାତ୍ର େବେରାତୀୟମାେନ ଗିତ୍ତୟିମକୁ
ପଳାଇେଲ ଓ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ।)
4 ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନଙ୍କର େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ଥିଲା, ତାହାର ଦୁଇ
ପାଦ େଛାଟା। ଯିଷି୍ରେୟଲରୁ ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ ବଷିୟକ ସମ୍ୱାଦ
ଆସବିା େବେଳ ତାହାକୁ ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା, ପୁଣ ିତାହାର େସବକିା
ତାହାକୁ େନଇ ପଳାଇଲା; ମାତ୍ର ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ େହବାରୁ ପିଲା
ପଡ଼ ିଯାଇ େଛାଟା େହଲା। ତାହାର ନାମ ମଫୀେବାଶତ୍। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଈେଶ୍ବାଶତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେର ବଶି୍ରାମ େନବା େବେଳ େବେରାତୀୟ
ରିେମ୍ମାନ୍ର ପୁତ୍ର େରଖବ ଓ ବାନା ଯାଇ ପ୍ରାୟ ଖରା େବେଳ ତାହାର
ଗହୃେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 6 ପୁଣ ିେସମାେନ େସଠାେର ପ୍ରେବଶ କରି
ଗହମ ଆଣବିା ଛଳେର ଗହୃ ଭତିରକୁ ଯାଇ ତାହାର େପଟେର ଆଘାତ
କେଲ। ତହୁଁ େରଖବ ଓ ତାହାର ଭାଇ ବାନା ପଳାଇ ଗେଲ। 7 (ଘଟଣା)
ଏରୂପ େହଲା େଯ, େସମାେନ ଗହୃ ଭତିରକୁ ଆସ ିେସ ଆପଣା ଶୟନ
ଗହୃେର ଶଯ୍ୟା ଉପେର େଶାଇଥିବା ସମୟେର ତାହାକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ
କେଲ ଓ ତାହାର ମସ୍ତକ କାଟ ିେସହ ିମସ୍ତକ େନଇ ଆରାବା ନାମକ
ଅଥର୍ାତ୍ ଯଦ୍ଦର୍ନ ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ରାତି୍ରସାରା ଗମନ କେଲ। 8 ଏଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ଈେଶ୍ବାଶତର ମସ୍ତକ ହେିବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦଙ୍କ କତକିି ଆଣେିଲ ଓ
ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀ ଶତ୍ରୁ  େଯ
ଶାଉଲ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈେଶ୍ବାଶତର ମସ୍ତକ ଏହ;ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ
ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶଠାରୁ ପରିେଶାଧ
େନଇଅଛନି୍ତ।” 9 ମାତ୍ର ଦାଉଦ େବେରାତୀୟ ରିେମ୍ମାନ୍ର ପୁତ୍ର େରଖବକୁ ଓ
ତାହାର ଭାଇ ବାନାକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “େଯ ସମୁଦାୟ େକ୍ଳଶରୁ
େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ
କହୁଅଛ,ି 10 େଯେତେବେଳ ଜେଣ ଆପଣାକୁ ଶୁଭ ବାତ୍ତର୍ାବାହକ ମେନକରି
େମାେତ କହଲିା, ‘େଦଖନୁ୍ତ, ଶାଉଲ ମରିଅଛ,ି’ େସେତେବେଳ ମୁଁ ତହିଁର
ପୁରସ୍କାର େଦବା ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ ଧରି ସକି୍ଲଗ୍ଠାେର ବଧ କଲ।ି
11 େତେବ େଯଉଁମାେନ ଧାମିର୍କ େଲାକକୁ ତାହାର ନଜି ଗହୃ ଭତିେର,
ତାହାର ଶଯ୍ୟା ଉପେର ମାରି ପକାଇଅଛନି୍ତ , ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ କି
ତେତାଧିକ ନ କରିବ,ି ଏେବ ମୁଁ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହାର ରକ୍ତର
ପରିେଶାଧ ନ େନବ ିଓ ପୃଥିବୀରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ନ କରିବ ି?”
12 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦଅିେନ୍ତ, େସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ, ଆଉ େସମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଓ ପାଦ େଛଦନ କରି
ହେିବ୍ର ାଣର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନକିଟେର ଟଙ୍ଗାଇ େଦେଲ। ମାତ୍ର େସମାେନ
ଈେଶ୍ବାଶତର ମସ୍ତକ େନଇ ହେିବ୍ର ାଣେର ଅବ୍ନର-କବରେର କବର
େଦେଲ।

ଦାଉଦ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅଭଷିିକ୍ତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ବଂଶ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅସି୍ଥ ଓ
ତୁମ୍ଭର ମାଂସ। 2 ଅତୀତେର ଶାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା

ଥିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର େସନାକୁ େନତୃତ୍ୱ  େଦଉଥିଲ; ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଅିଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ ପାଳନ
କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଗ୍ରଣୀ େହବ।” 3 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ; ତହିଁେର ଦାଉଦ
ରାଜା ହେିବ୍ର ାଣେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ନୟିମ
କେଲ ଓ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କେଲ।
4 ଦାଉଦ ତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ ଓ େସ
ଚାଳିଶ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 5 େସ ହେିବ୍ର ାଣେର ଯିହୁଦା ଉପେର ସାତ
ବଷର୍ ଛଅ ମାସ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ; ପୁଣ ିେସ ଯିରୂଶାଲମେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
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ଓ ଯିହୁଦା ଉପେର େତତଶି ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 6 ଏଉତ୍ତାେର ରାଜା ଓ
ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ େଦଶବାସୀ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିରୂଶାଲମକୁ
ଯାତ୍ରା କେଲ, ତହିଁେର ଦାଉଦ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସ ିପାରିେବ ନାହିଁ େବାଲି
ମେନ କରି େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ଧ ଓ େଛାଟାମାନଙୁ୍କ
ଦୂର ନ କେଲ, ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ।” 7 ତଥାପି ଦାଉଦ
ସେିୟାନର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼କୁ ଅଧିକାର କେଲ; ଯାହା ଦାଉଦ-ନଗର େହଲା।
8 ପୁଣ ିଦାଉଦ େସହ ିଦନି କହେିଲ, “େଯେକହ ିଯିବୂଷୀୟମାନଙୁ୍କ ବଧ
କେର, େସ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯାଇ ଦାଉଦ-ପ୍ରାଣର ଘୃଣତି େସହ ିେଛାଟା ଓ
ଅନ୍ଧମାନଙୁ୍କ ବଧ କରୁ। ଏେହତୁ େଲାେକ କହନି୍ତ , ଅନ୍ଧ ଓ େଛାଟାମାେନ
େସଠାେର ଅଛନି୍ତ; େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଭତିରକୁ ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ।”
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ େସହ ିଦୃଢ଼ ଗଡ଼େର ବାସ କରି ତାହାର ନାମ
ଦାଉଦ-ନଗର ରଖିେଲ। ଆଉ ଦାଉଦ ମିେଲ୍ଲ ାଠାରୁ ଭତିର ଆେଡ଼
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଗଡ଼ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 10 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ପରେମଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କର ସହାୟ େହବାରୁ େସ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହାନ
େହେଲ। 11 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସାରର ରାଜା ହୂରମ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଦୂତଗଣ ଓ ଏରସ କାଠ ଓ ବେଢ଼ଇ ଓ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲା;
ତହିଁେର େସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 12 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜପଦେର ସି୍ଥର କେଲ ଓ ଆପଣା
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙ୍କ ସକାଶୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତ କେଲ, ଏହା େସ
ବୁଝେିଲ। 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ହେିବ୍ର ାଣରୁ ଆସଲିା ଉତ୍ତାେର
ଯିରୂଶାଲମେର ଆଉ ଅେନକ ଉପପତ୍ନୀ ଓ ଭାଯର୍୍ୟା ଗ୍ରହଣ କେଲ; ତହିଁେର
ଦାଉଦଙ୍କର ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ େହେଲ। 14 ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙ୍କର
ଔରସେର େଯଉଁମାେନ ଜନି୍ମ େଲ, େସମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ:ି ଯଥା :- ଶମ୍ମୂୟ
ଓ େଶାବବ୍ ଓ ନାଥନ ଓ ଶେଲାମନ 15 ଓ ୟିଭର ଓ ଇଲୀଶୂୟ ଓ
େନଫଗ୍ ଓ ଯାଫୀୟ 16 ଓ ଇଲୀଶାମା ଓ ଇଲୀୟାଦା ଓ ଇଲୀେଫଲଟ୍।

ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ବଜିୟ

17 ଏଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ
କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶୁଣ ିସମସ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ ଆସେିଲ; ତହୁଁ ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣ ିଗଡ଼କୁ
ଚାଲଗିେଲ। 18 ଏହ ିସମୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଆସ ିରଫାୟୀମ
ତଳଭୂମିେର ବସି୍ତାର େହାଇଥିେଲ 19 ଏଥିେର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ
ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି କହେିଲ, “ମୁଁ କି ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି ଯିବି
? ତୁେମ୍ଭ କି େସମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ ? ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଉଠି ଯାଅ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା।” 20 ତହୁଁ ଦାଉଦ
ବାଲ୍-ପରାସୀମକୁ ଆସେିଲ ଓ ଦାଉଦ େସଠାେର େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ
କେଲ; ପୁଣ ିେସ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର େମା’ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ
ଜଳ ଦ୍ୱ ାରା େସତୁଭଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିଅଛନି୍ତ।” ଏେହତୁ େସ େସହି
ସ୍ଥାନର ନାମ ବାଲ୍-ପରାସୀମ (ଭଗ୍ନ-ସ୍ଥାନ) ରଖିେଲ। 21 େସହ ିସ୍ଥାନେର
େସମାେନ ଆପଣା ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ, ତହିଁେର ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ େସହସିବୁ ଦଗ୍ଧ କେଲ। 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପୁନବର୍ାର ଆସ ିରଫାୟୀମ ତଳଭୂମିେର ବସି୍ତାର (ବଶି୍ରାମ
େନେଲ) େହେଲ। 23 ତହିଁେର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେନ୍ତ, େସ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଉଠି ଉଠି ଯାଅ ନାହିଁ; େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଘୁରି ଆସି
ତୂତ ବୃକ୍ଷ େତାଟା ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କର। 24 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
େସହ ିତୂତ ବୃକ୍ଷ େତାଟା ଉପେର େସୖନ୍ୟଗମନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେିଲ ଆକ୍ରମଣ
କରିବ; କାରଣ େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ
ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅଗ୍ରସର େହେବ।” 25 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ଦାଉଦ େସପରି କେଲ ଓ େଗବାଠାରୁ
େଗଷର ନକିଟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ।

ଯିରୂଶାଲମେର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ପୁନବର୍ାର ଇସ୍ରାଏଲର ତରିିଶ ହଜାର ବଚ୍ଛା
େଲାକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। 2 ଆଉ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର
ସଙ୍ଗୀ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଉଠି, େସହ ିନାମେର ଖ୍ୟାତ, ଅଥର୍ାତ୍,

କିରୂବଗଣ ମଧ୍ୟେର ଉପବଷି୍ଟ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଖ୍ୟାତ,

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ବାଲ-ିଯିହୁଦାଠାରୁ ଆଣବିାକୁ ଗେଲ। 3 ପୁଣି
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଏକ ନୂଆ ଶଗଡ଼େର ରଖି ପବର୍ତସ୍ଥ
ଅବୀନାଦବର ଗହୃରୁ ଆଣେିଲ; ପୁଣ ିଅବୀନାଦବର ପୁତ୍ର ଉଷ ଓ ଅହୀେୟା
େସହ ିନୂଆ ଶଗଡ଼ ଚଳାଇେଲ। 4 ଆଉ େସମାେନ ପବର୍ତସ୍ଥ ଅବୀନାଦବର
ଗହୃରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ସହତି ତାହା ଆଣେିଲ; ଅହୀେୟା ସନୁି୍ଦକର
ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲଲିା। 5 ପୁଣ ିଦାଉଦ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦବଦାରୁ କାଷ୍ଠେର ନମିିର୍ତ ନାନା ପ୍ରକାର
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର , ବୀଣା ଓ େନବଲ ଓ ଦାରା ଓ ମନି୍ଦରା ଓ କରତାଳ
ବଜାଇେଲ।

ଉଷ ଏବଂ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ

6 ଆଉ େସମାେନ ନାେଖାନ ନାମକ ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ
ହୁଅେନ୍ତ, ବଳଦମାେନ ଅମଣା େହବାରୁ ଉଷ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଧରିଲା। 7 େସେତେବେଳ ଉଷ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା; ଏଣୁ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର ଭ୍ରମ ସକାଶୁ ତାହାକୁ
ଆଘାତ କରେନ୍ତ, େସ େସହଠିାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ପାଖେର ମଲା।
8 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଉଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଦାଉଦ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ,
ଏଣୁ େସ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ େପରସ-ଉଷ (ଉଷ ପ୍ରତ ିଆକ୍ରମଣ)
ରଖିେଲ; ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିନାମ ଅଛ।ି 9 ପୁଣ ିଦାଉଦ େସହ ିଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରି କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ କି ପ୍ରକାେର େମା’
ନକିଟକୁ ଆସବି ?” 10 ତହୁଁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଦାଉଦ-ନଗରକୁ
ଆପଣା କତକିି ଆଣବିାକୁ ଅନଚୁି୍ଛକ େହେଲ; ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାହା େନଇ
ପଥପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଗାଥୀୟ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମର ଗହୃେର ରଖିେଲ, 11 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଗାଥୀୟ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମର ଗହୃେର ତନି ିମାସ
ରହଲିା; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 12 ଏଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଓେବଦ୍-ଇେଦାମର ପରିବାରକୁ ଓ ତାହାର ସବର୍ସ୍ୱକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଅଛନି୍ତ
େବାଲ ିଦାଉଦ ରାଜାଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା। ତହୁଁ ଦାଉଦ ଯାଇ ଓେବଦ୍-
ଇେଦାମର ଗହୃରୁ ଆନନ୍ଦପୂବର୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକକୁ ଦାଉଦ-ନଗରକୁ
ଆଣେିଲ। 13 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକବାହକମାେନ ଛଅ ପାଦ ଗଲା
ଉତ୍ତାେର େସ ଏକ େଗାରୁ ଓ ଏକ ପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ବଳିଦାନ କେଲ। 14 ପୁଣି
ଦାଉଦ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନୃତ୍ୟ କେଲ;
େସହ ିସମୟେର ଦାଉଦ ଶୁକ୍ଳ  ଏେଫାଦ ପିନି୍ଧଥିେଲ। 15 ଏହରୂିେପ ଦାଉଦ
ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଜୟଧ୍ୱନ ିଓ ତୂରୀଧ୍ୱନ ିକରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସନୁି୍ଦକ ଆଣେିଲ।

ମୀଖଲ ଏବଂ ଦାଉଦ

16 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଦାଉଦ-ନଗରେର ଉପସି୍ଥତ େହବା େବେଳ
ଶାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମୀଖଲ ଝରକା େଦଇ ଅନାଇ ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର କୁଦବିାର ଓ ନାଚବିାର େଦଖିଲା; ଏଣୁ େସ ଆପଣା
ମେନ ମେନ ତାଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କଲା। 17 ଏଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସନୁି୍ଦକ ଭତିରକୁ ଆଣ ିେସହ ିସ୍ଥାନେର, ଅଥର୍ାତ୍, ତହିଁ ପାଇଁ ଦାଉଦ େଯଉଁ
ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ; ତହୁଁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 18 ପୁଣ ିଦାଉଦ
େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରି ସାରିଲା ଉତ୍ତାେର
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।
19 ପୁଣ ିେସ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ଜନତା ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ,
ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ଏକ ଏକ ଖଣ୍ଡ ରୁଟ ିଓ ଏକ
ଏକ ଅଂଶ ମାଂସ ଓ ଏକ ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଚକି୍ତ ପରିେବଷଣ କେଲ। ତହିଁେର
ସମସ୍ତ େଲାକ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ।
20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ପାଇଁ
େଫରି ଗେଲ। ତହିଁେର ଶାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମୀଖଲ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଭଟବିା
ପାଇଁ ବାହାେର ଆସ ିକହଲିା, “ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େକେଡ଼ େଗୗରବ
ପାଇେଲ, େସ ଆଜି ଆପଣା ଦାସଗଣର ଦାସୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ବବିସ୍ତ୍ର
େହାଇଥିେଲ, େଯପରି େକୗଣସ ିଅଗାଡ଼ ିେଲାକ ନଲିର୍ଜ୍ଜ  ରୂେପ ବବିସ୍ତ୍ର ହୁଏ
!” 21 ଏଥିେର ଦାଉଦ ମୀଖଲକୁ କହେିଲ, “ତାହା ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େହଲା, େସ ତ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶ ଅେପକ୍ଷା
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅଗ୍ରଣୀ ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିବାକୁ
େମାେତ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମୁଁ
ଆେମାଦ କରିବ।ି 22 ପୁଣ ିମୁଁ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର  େହବ ିଓ ନଜି
ଦୃଷି୍ଟେର ନୀଚ େହବ;ି ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦାସୀମାନଙ୍କ କଥା କହଲି,
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ େଗୗରବ ପାଇବ।ି” 23 ଏେହତୁ ଶାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା
ମୀଖଲର ମରଣ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ େହଲା ନାହିଁ।

ଦାଉଦଙ୍କ ସହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାଜା ଆପଣା ଗହୃେର ବାସ କରିବା େବେଳ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ
େଦଲା ଉତ୍ତାେର 2 ରାଜା ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ କହେିଲ,

“େଦଖ, ଏେବ ମୁଁ ଏରସ କାଷ୍ଠେର ନମିିର୍ତ ଗହୃେର ବାସ କରୁଅଛ,ି ମାତ୍ର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ପରଦା ପଛେର ବାସ କରୁଅଛ।ି” 3 ତହିଁେର ନାଥନ
ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହାସବୁ କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ।” 4 ଏଉତ୍ତାେର େସହ ିରାତି୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାଥନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା, 5 “ଯାଅ,
ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦକୁ ଜଣାଅ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,’ ତୁେମ୍ଭ କି
ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ବସତଗିହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ? 6 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା ଦନିାବଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େକୗଣସ ିଗହୃେର ବାସ କରି ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ତମ୍ୱୁ ଓ ଆବାସ ମଧ୍ୟେର
ଗତାୟାତ କରିଅଛୁ। 7 ଆେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ସହତି େଯଉଁ
ସବୁ ସ୍ଥାନେର ଗମନାଗମନ କଲୁ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର, ଆମ୍ଭ
େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିଲୁ,
ଇସ୍ରାଏଲର ଏପରି େକୗଣସ ିବଂଶକୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
ଏରସ କାଷ୍ଠର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି ନାହଁ, ଏପରି ଏକ କଥା କି ଆେମ୍ଭ
କହଅିଛୁ ?” 8 ଏଣୁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦକୁ ଏପରି କୁହ,
“େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଆମ୍ଭ େଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅଗ୍ରଣୀ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େମଷଶାଳାରୁ,
େମଷମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ; 9 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନକୁ ଗଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ େହଲୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କଲୁ; ଆହୁରି ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମହାନ େଲାକମାନଙ୍କ ନାମ
ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ମହାନାମ କରିବା। 10 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନ ନରୂିପଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ େରାପଣ
କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନେର ବାସ କରି ଆଉ
ଶାସତି େହେବ ନାହିଁ; 11 କିଅବା େଯପରି ପୂବର୍କାଳେର ଓ େଯଉଁ
ସମୟାବଧି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣକୁ
ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛୁ, େସସମୟାବଧି େଯପରି େହାଇଅଛ,ି େସପରି ଅଧମର୍ର
ସନ୍ତାନମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ େକ୍ଳଶ େଦେବ ନାହିଁ; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ରାମ େଦବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
କହନି୍ତ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିେବ। 12 ତୁମ୍ଭର
ଦନି ପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତୃେଲାକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଶୟନ
କେଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଔରସଜାତ ବଂଶକୁ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାେର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ
ଆେମ୍ଭ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ସି୍ଥର କରିବା। 13 େସ ଆମ୍ଭ ନାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ରାଜ୍ୟ-ସଂିହାସନ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ
କରିବା। 14 ଆେମ୍ଭ ତାହାର ପିତା େହବା ଓ େସ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର େହବ; େସ
ଅପରାଧ କେଲ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡେର ଓ ମନୁଷ୍ୟ-
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରହାରେର ଶାସି୍ତ େଦବା। 15 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂରୀକୃତ
ଶାଉଲଠାରୁ େଯପରି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କଲୁ, େସପରି ତାହାଠାରୁ
ଆମ୍ଭର ଦୟା ଦୂର େହବ ନାହିଁ। 16 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତୁମ୍ଭ ରାଜତ୍ୱ  ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ଅନନ୍ତ କାଳ ସି୍ଥରୀକୃତ େହବ; ତୁମ୍ଭର ସଂିହାସନ ଅନନ୍ତ
କାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ।” 17 ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଓ ଦଶର୍ନ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର କଥା କହେିଲ।

ଦାଉଦଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାଥର୍ନା

18 ଏଥିେର ଦାଉଦ ରାଜା ଭତିରକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ବସେିଲ ଓ କହେିଲ, “େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଏ ଓ େମାର ବଂଶ ବା
କଅଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଣଅିଛ ? 19 ତଥାପି, େହ ପ୍ରଭୁ,

ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଏହା ହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ େହଲା; ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦାସର ବଂଶ ବଷିୟେର ଆଗତ ଦୀଘର୍କାଳର କଥା ମଧ୍ୟ କହଅିଛ;
େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହା କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ? 20 ଏଣୁ ଦାଉଦ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଉ କଅଣ କହପିାେର ? କାରଣ େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦାସକୁ ଜାଣୁଅଛ। 21 ତୁେମ୍ଭ ନଜି ବାକ୍ୟ ସକାଶୁ ଓ ନଜି
ଇଛାନୁସାେର ଏହସିବୁ ମହାନ କାଯର୍୍ୟ କରି ଆପଣା ଦାସକୁ ଜଣାଇ ଅଛ।
22 ଏେହତୁ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ମହାନ; କାରଣ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ
ଆଉ େକହ ିନାହିଁ, କିଅବା ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି କଣ୍ଣର୍େର ଯାହା ଶୁଣଅିଛୁ,
ତଦନୁସାେର ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର େକହ ିନାହିଁ। 23 ତୁମ୍ଭ େଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲ ତୁଲ୍ୟ ପୃଥିବୀେର ଆଉ େକଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ ଅଛ ି? େସମାନଙୁ୍କ
ଆପଣା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ େଲାକ ରୂେପ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ, ଓ ଆପଣା ନାମ
କରିବାକୁ ପୁଣ ିମିସରରୁ, ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ଓ େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣଠାରୁ ତୁମ୍ଭ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୁକ୍ତ ତୁମ୍ଭର େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ମହତ୍ କମର୍ ଓ ତୁମ୍ଭ େଦଶ ପାଇଁ ଭୟାନକ କମର୍ କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଆଗମନ କରିଥିେଲ। 24 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆପଣା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ େଲାକ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଆପଣା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଅଛ। ଆଉ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େହାଇଅଛ। 25 ଏେବ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦାସ ବଷିୟେର ଓ ତାହାର ବଂଶ ବଷିୟେର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ
କହଅିଛ, ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ କର ଓ େଯପରି କହଅିଛ,
େସପରି କର। 26 “ପୁଣ ିେସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ଥାୟୀ େହବ,” ଏହି
କଥା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅନନ୍ତ କାଳ ମହତ୍ େହଉ। 27 କାରଣ େହ
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ
ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିବ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସର କଣ୍ଣର୍େଗାଚର କରିଅଛ;
ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ସାହସ
ପାଇଲା। 28 ଆଉ ଏେବ, େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ , ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର
ଓ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତ ିଏହ ିମଙ୍ଗଳ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛ; 29 ଏେହତୁ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ଦାସର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
ଅନନ୍ତ କାଳ ବଦି୍ୟମାନ ରହବି, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କର; କାରଣ େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆେପ ଏହା କହଅିଛ; ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ
ଦାସର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ଆଶୀବର୍ାଦେର ଅନନ୍ତ କାଳ ଆଶୀବର୍ାଦଯୁକ୍ତ େହଉ।”

ଦାଉଦଙ୍କ ସାମରିକ ବଜିୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ନତ କେଲ
ଓ ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଗାଥ୍ ଏବଂ ମାତୃନଗରର
କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  େନେଲ। 2 ପୁଣ ିେସ େମାୟାବକୁ ପରାସ୍ତ କରି େସହି

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୂମିେର ଶୟନ କରାଇ ଦଉଡ଼େିର ମାପିେଲ ଓ େସ ବଧ
କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଉଡ଼ ିଓ ଜୀବତି ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ ଦଉଡ଼ି
ମାପିେଲ। ତହିଁେର େମାୟାବୀୟମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ େହାଇ ତାଙୁ୍କ କର
େଦେଲ। 3 େସାବାର ରାଜା ରେହାବର ପୁତ୍ର ହଦେଦଷର ଫରାତ୍ ନଦୀ
ନକିଟେର ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ପୁନବର୍ାର ପାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟେର ଦାଉଦ
ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କେଲ। 4 ପୁଣ ିଦାଉଦ ତାହାଠାରୁ ଏକ ସହସ୍ର ସାତ ଶହ
ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଓ େକାଡ଼ଏି ସହସ୍ର ପଦାତକି େସୖନ୍ୟ େନେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ ରଥ-
ଅଶ୍ୱ ସମସ୍ତର େଗାଡ଼-ଶିରା କାଟ ିପକାଇେଲ, ମାତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଶେହ ରଥ
ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ରଖିେଲ। 5 ଏଉତ୍ତାେର ଦେମ୍ମଶକର ଅରାମୀୟମାେନ େସାବାର
ହଦେଦଷର ରାଜାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସେନ୍ତ, ଦାଉଦ େସହି
ଅରାମୀୟମାନଙ୍କର ବାଇଶ ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ। 6 ତହୁଁ
ଦାଉଦ ଦେମ୍ମଶକର ଅରାମ େଦଶେର ପ୍ରହରୀ-ଦଳ ସ୍ଥାପନ କେଲ; ପୁଣି
ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ େହାଇ କର ଆଣେିଲ। ଏହି
ପ୍ରକାେର ଦାଉଦ େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଜୟ େଦେଲ।
7 ଆଉ, ଦାଉଦ ହଦେଦଷରର ଦାସମାନଙ୍କ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଢ଼ାଲସବୁ େନଇ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣେିଲ। 8 ପୁଣ ିଦାଉଦ ରାଜା ହଦେଦଷର-ଅଧିକାରସ୍ଥ
େବଟହ ଓ େବେରାଥା ନଗରରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ପିତ୍ତଳ ଆଣେିଲ।
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ହଦେଦଷରର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ପରାସ୍ତ
କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ହମାତର ରାଜା ତୟି ଶୁଣେନ୍ତ, 10 ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳ ବାତ୍ତର୍ା ପଚାରିବା ନମିେନ୍ତ ଓ ହଦେଦଷର ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରି
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ପରାସ୍ତ କରିବା ସକାଶୁ ତାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ନମିେନ୍ତ େସ ଆପଣା ପୁତ୍ର
େଯାରାମ୍କୁ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଲା; େଯେହତୁ ହଦେଦଷର ସେଙ୍ଗ
ତୟିର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ପୁଣ ିେଯାରାମ୍ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ରୂପା, ସୁନା, ଓ
ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର େନଇ ଆସଥିିଲା। 11 ଦାଉଦ ରାଜା ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର କେଲ, ପୁଣ ିେଯଉଁ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ବଶୀଭୂତ
କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କଠାରୁ, 12 ଅଥର୍ାତ୍, ଅରାମ ଓ େମାୟାବ ଓ ଅେମ୍ମାନ
ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକ ଓ ଅମାେଲକୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁନା
ଓ ରୂପା, ପୁଣ ିେସାବାର ରାଜା ରେହାବର ପୁତ୍ର ହଦେଦଷରଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ
ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର କରିଥିେଲ। 13 ଆହୁରି ଦାଉଦ ଲବଣ
ଉପତ୍ୟକାେର ଅରାମୀୟମାନଙ୍କର ଅଠର ହଜାର େଲାକ ବଧ କରି େଫରି
ଆସ ିବଡ଼ ନାମ ପାଇେଲ। 14 ପୁଣ ିେସ ଇେଦାମ େଦଶେର ପ୍ରହରୀଦଳ
ସ୍ଥାପନ କେଲ; େସ ଇେଦାମର ସବର୍ତ୍ର ପ୍ରହରୀଦଳ ସ୍ଥାପନ କେଲ, ଆଉ
ଇେଦାମୀୟ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ େହେଲ। ଆଉ ଦାଉଦ
େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଜୟ େଦେଲ। 15 ଏହରୂିେପ ଦାଉଦ
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ; ପୁଣ ିଦାଉଦ ଆପଣାର ସମସ୍ତ
େଲାକ ପ୍ରତ ିବଚିାର ଓ ନ୍ୟାୟ କେଲ। 16 ଆଉ ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ
େସୖନ୍ୟ ଉପେର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା; ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇତହିାସ
େଲଖକ ଥିଲା; 17 ପୁଣ ିଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥରର ପୁତ୍ର
ଅହୀେମଲକ୍ ଯାଜକ ଥିେଲ; ସରାୟ େଲଖକ ଥିଲା; 18 ଆଉ
ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର
ନଯିୁକ୍ତ ଥିଲା, ପୁଣ ିଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ରାଜକୀୟ ଉପେଦଷ୍ଟା ଥିେଲ।

ଦାଉଦ ଓ ମଫୀେବାଶତ୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ପଚାରିେଲ, “େଯାନାଥନ ସକାଶୁ ମୁଁ ଯାହା
ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାେର, ଏପରି େକହ ିକି ଶାଉଲଙ୍କ
ବଂଶେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛ ି?” 2 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ସୀବଃ

ନାମକ ଶାଉଲଙ୍କ ବଂଶର ଏକ ଦାସକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଡାକେନ୍ତ, ରାଜା
ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କି ସୀବଃ ?” ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କ
ଦାସ େସହ।ି” 3 ତହିଁେର ରାଜା ପଚାରିେଲ, “ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରି ପାେର, ଏପରି େକହ ିକି ଏେବ
ଶାଉଲଙ୍କ ବଂଶେର ଅଛ ି?” ଏଥିେର ସୀବଃ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା,
“େଯାନାଥନର ଏକ ପୁତ୍ର ଏେବ ଅଛ,ି ତାହାର ପାଦ େଛାଟା।” 4 ତହୁଁ
ରାଜା ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “େସ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି?” ତହିଁେର ସୀବଃ
ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େଦଖନୁ୍ତ, େସ େଲା-ଦବାରେର ଅମ୍ମୀେୟଲର ପୁତ୍ର
ମାଖୀରର ଗହୃେର ଅଛ।ି” 5 େତେବ ଦାଉଦ ରାଜା େଲା-ଦବାରକୁ େଲାକ
ପଠାଇ ଅମ୍ମୀେୟଲର ପୁତ୍ର ମାଖୀରର ଗହୃରୁ ତାହାକୁ ଅଣାଇେଲ।
6 ଏଥିେର ଶାଉଲଙ୍କର େପୗତ୍ର, େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ମଫୀେବାଶତ୍ ଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସ ିମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କଲା। ତହୁଁ ଦାଉଦ କହେିଲ, “େହ
ମଫୀେବାଶତ୍।” େସ ଉତ୍ତର କଲା, “େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଉପସି୍ଥତ
ଅଛ।ି” 7 ତହିଁେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଭୟ ନ କର; କାରଣ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ପିତା େଯାନାଥନ ସକାଶୁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ ିଓ
ତୁମ୍ଭ ପିତାମହ ଶାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୂମି ତୁମ୍ଭକୁ େଫରାଇ େଦବ ିଓ ତୁେମ୍ଭ
ନତି୍ୟ େମାହର େମଜେର େଭାଜନ କରିବ।” 8 େତଣୁ େସ ପ୍ରଣାମ କରି
କହଲିା, “ମୁଁ ତ ମଲା କୁକ୍କରୁ ପରି, ଆପଣ େଯ େମାେତ ଅନାଇେବ,
ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଏପରି କଅଣ ?” 9 େତେବ ରାଜା ଶାଉଲଙ୍କର ଦାସ
ସୀବଃକୁ ଡାକି କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କତ୍ତର୍ାର ପୁତ୍ରକୁ ଶାଉଲଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ
ବଂଶର ସବର୍ସ୍ୱ େଦଲ।ି 10 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭ
ଦାସମାେନ ତାହା ପାଇଁ ଭୂମିର କୃଷିକମର୍ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭ କତ୍ତର୍ାର ପୁତ୍ରର
ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ତହିଁର ଫଳ ଆଣ ିେଦବ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ କତ୍ତର୍ାର ପୁତ୍ର
ମଫୀେବାଶତ୍ ନତି୍ୟ େମାହର େମଜେର େଭାଜନ କରିବ।” ଏହ ିସୀବଃର
ପନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଓ େକାଡ଼ଏି ଦାସ ଥିେଲ। 11 େତେବ ସୀବଃ ରାଜାଙୁ୍କ
କହଲିା, “ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସକୁ େଯଉଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଉଅଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କରିବ।” ମଫୀେବାଶତ୍
ବଷିୟେର ରାଜା କହେିଲ, “େସ ଏକ ରାଜପୁତ୍ର ପରି ଆମ୍ଭ େମଜେର
େଭାଜନ କରିବ।” 12 େସହ ିମଫୀେବାଶତ୍ର ଏକ ସାନ ପୁତ୍ର ଥିଲା,
ତାହାର ନାମ ମୀକା। ପୁଣ ିସୀବଃର ଗହୃେର ବାସକାରୀ ସମସ୍ତ େଲାକ
ମଫୀେବାଶତ୍ର ଦାସ େହେଲ। 13 ଏହରୂିେପ, ମଫୀେବାଶତ୍

ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କଲା; େସ ନତି୍ୟ ରାଜେମଜେର େଭାଜନ କଲା;
ଯଦଓି ତାହାର ଦୁଇ ପାଦ େଛାଟା ଥିଲା।

ଅେମ୍ମାନୀୟ ଓ ଅରାମୀୟର ପରାଜୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ମରେନ୍ତ, ତାହାର
ପୁତ୍ର ହାନୂନ୍ ତାହାର ବଦଳେର ରାଜା େହଲା। 2 ତହିଁେର
ଦାଉଦ କହେିଲ, “ହାନୂନ୍ର ପିତା ନାହଶ େଯପରି େମା’ ପ୍ରତି

ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, େସପରି ମୁଁ ହାନୂନ୍ ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି”
େତଣୁ ତାହାକୁ ପିତୃେଶାକରୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ ଆପଣା
ଦାସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। ତହୁଁ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାେନ ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନଗଣର େଦଶେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 3 ମାତ୍ର ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର
ଅଧିପତମିାେନ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ହାନୂନ୍କୁ କହେିଲ, “ଦାଉଦ ଆପଣଙ୍କ
ନକିଟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଅଛ ିେବାଲ ିେସ େଯ ଆପଣଙ୍କ
ପିତାଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରମ କରୁଅଛ,ି ଏହା କି ଆପଣ ବଚିାର କରନି୍ତ ? ଦାଉଦ କି
ନଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଅଭପି୍ରାୟେର ତହିଁେର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଓ ତାହା
ନାଶ କରିବାକୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ କତକିି ପଠାଇ ନାହିଁ ?”
4 ତହିଁେର ହାନୂନ୍ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙୁ୍କ ଧରି େସମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ରି ଅେଧ
େକ୍ଷୗର କଲା ଓ େସମାନଙ୍କ ପିଚା ପାଖ ବସ୍ତ୍ର ମଝରୁି କାଟ ିପକାଇ
େସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରିେଦଲା। 5 ତହୁଁ େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏହା ଜ୍ଞାତ
କରାେନ୍ତ, େସ େସମାନଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; କାରଣ
େସମାେନ ଅତଶିୟ ଲଜି୍ଜତ ଥିେଲ। ପୁଣ ିରାଜା କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଦାଢ଼ ିବଢ଼ବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୀେହା ନଗରେର ଥାଅ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େଫରି
ଆସବି।” 6 ଏଥିେର ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, େସମାେନ
ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏେହତୁ ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନଗଣ େଲାକ ପଠାଇ େବଥ୍ରେହାବସ୍ଥ ଓ େସାବାସି୍ଥତ ଅରାମୀୟ
େକାଡ଼ଏି ହଜାର ପଦାତକିକୁ ଓ ଏକ ହଜାର େଲାକ ସହତି ମାଖାର
ରାଜାକୁ ଓ େଟାବର ବାର ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ େବତନ େଦଇ ରଖିେଲ।
7 ଆଉ ଦାଉଦ ଏହା ଶୁଣ ିେଯାୟାବକୁ ଓ ବୀର େସୖନ୍ୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ପଠାଇେଲ। 8 ତହିଁେର ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ବାହାର େହାଇ ଆସ ିଦ୍ୱ ାର-
ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ନକିଟେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; ପୁଣ ିେସାବା ଓ
ରେହାବର ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ, ଆଉ େଟାବର ଓ ମାଖାର
େଲାକମାେନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଅଲଗା ରହେିଲ। 9 ଏହରୂିେପ େଯାୟାବ ଆପଣା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆେଗ ଓ ପେଛ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବାର େଦଖି ଇସ୍ରାଏଲର
ସମୁଦାୟ ବଛା େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ େଲାକ ବାଛ ିଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
େସୖନ୍ୟ ସଜାଇଲା। 10 ପୁଣ ିେସ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଭାଇ
ଅବୀଶୟ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲା; ତହିଁେର େସ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ
ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର େସୖନ୍ୟ ସଜାଇଲା। 11 ପୁଣ ିେସ କହଲିା,
“ଯଦ ିଅରାମୀୟମାେନ େମା ନମିେନ୍ତ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେବ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; ମାତ୍ର ଯଦ ିଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନମାେନ ତୁମ୍ଭ
ନମିେନ୍ତ ଅଧିକ ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେବ, େତେବ ମୁଁ ଆସ ିତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବ।ି 12 ବଳବାନ ହୁଅ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବଳବାନ
କରୁ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ, େସ ତାହା କରନୁ୍ତ।”
13 ତହିଁେର େଯାୟାବ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ, େସମାେନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ
ପଳାଇେଲ। 14 ଏଥିେର ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ପଳାଇବାର େଦଖି ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ଅବୀଶୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ।
େତେବ େଯାୟାବ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରି
ଆସଲିା। 15 ଏଉତ୍ତାେର ଅରାମୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖେର
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ େଦଖି ଏକତ୍ର େହେଲ। 16 ପୁଣ ିହଦେଦଷର େଲାକ
ପଠାଇ ଫରାତ୍ ନଦୀର େସପାରିସି୍ଥତ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ଅଣାଇଲା; ତହୁଁ
େସମାେନ େହଲମକୁ ଆସେିଲ; ହଦେଦଷରର େସନାପତ ିେଶାବକ
େସମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଥିଲା। 17 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏହା ଜ୍ଞାତ
କରାଯା’େନ୍ତ, େସ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକତ୍ର କରି ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ
େହଲମକୁ ଆସେିଲ। ତହିଁେର ଅରାମୀୟମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସୖନ୍ୟ
ସଜାଇ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 18 ମାତ୍ର ଅରାମୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ; ପୁଣ ିଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ସାତ ଶହ ରଥାରୂଢ଼
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ଓ ଚାଳିଶ ହଜାର ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ େସୖନ୍ୟ ବଧ କେଲ, ପୁଣ ିେସ େସମାନଙ୍କ
େସନାପତ ିେଶାବକକୁ ଆଘାତ କରେନ୍ତ, େସ େସହଠିାେର ମଲା। 19 ତହୁଁ
ହଦେଦଷରର ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ େଦଖି ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ଶାନି୍ତର ଚୁକି୍ତ କରି େସମାନଙ୍କର ଦାସ
େହେଲ। ଏେହତୁ ଅରାମୀୟମାେନ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବାକୁ ଭୟ କେଲ।

ଦାଉଦ ଓ ବେତ୍ଶବା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ବଷର୍ର ପରିବତ୍ତର୍ନ ସମୟେର ରାଜାମାେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ
ଯିବା େବେଳ ଦାଉଦ େଯାୟାବକୁ ଓ ତାହା ସହତି ଆପଣା
ଦାସମାନଙୁ୍କ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର

େସମାେନ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରି ରବ୍ବା ନଗର ଅବେରାଧ
କେଲ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଯିରୂଶାଲମେର ରହେିଲ। 2 ଦେିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର
ଦାଉଦ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ରାଜଗହୃର ଛାତ ଉପେର ବୁଲୁଥିେଲ; ପୁଣି
େସହ ିଛାତ ଉପରୁ େସ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା େଦଖିେଲ; େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ
େଦଖିବାକୁ ଅତ ିସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। 3 େତଣୁ ଦାଉଦ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ବଷିୟ
ବୁଝବିା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାେନ୍ତ ଜେଣ କହଲିା, “େସ କ’ଣ ଇଲୀୟାମର
କନ୍ୟା ହତି୍ତୀୟ ଊରୀୟର ଭାଯର୍୍ୟା ବେତ୍ଶବା ନୁେହଁ ?” 4 ତହୁଁ ଦାଉଦ
ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆଣେିଲ, ପୁଣ ିେସ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ, ଦାଉଦ
ତାହା ସହତି ଶୟନ କେଲ; େସସମୟେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଋତୁସ୍ନାନ କରିଥିଲା।
ଏଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣା ଗହୃକୁ େଫରିଗଲା। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ
ଗଭର୍ବତୀ ହୁଅେନ୍ତ, ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ ଜଣାଇ କହଲିା, “ମୁଁ
ଗଭର୍ବତୀ େହାଇଅଛ।ି” 6 ତହୁଁ ଦାଉଦ େଯାୟାବ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ
କହେିଲ, “ହତି୍ତୀୟ ଊରୀୟକୁ େମା’ ନକିଟକୁ ପଠାଇଦଅି।” ତହିଁେର
େଯାୟାବ ଊରୀୟକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଦଲା। 7 େତଣୁ ଊରୀୟ
ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଦାଉଦ ତାହାକୁ େଯାୟାବର କୁଶଳ ବାତ୍ତର୍ା ଓ
େଲାକମାନଙ୍କର କୁଶଳ ବାତ୍ତର୍ା ଓ ଯୁଦ୍ଧର କୁଶଳ ବାତ୍ତର୍ା ପଚାରିେଲ। 8 ପୁଣି
ଦାଉଦ ଊରୀୟକୁ କହେିଲ, “ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଇ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର।”
ତହିଁେର ଊରୀୟ ରାଜଗହୃରୁ ବାହାରିଗଲା, ପୁଣ ିତା’ ପେଛ ପେଛ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟରୁ ଉପହାର ଗଲା। 9 ମାତ୍ର ଊରୀୟ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଦାସଗଣ
ସହତି ରାଜଗହୃ ଦ୍ୱ ାରେର ଶୟନ କଲା, ଆଉ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଗଲା ନାହିଁ।
10 ଏଥିେର ଊରୀୟ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଇ ନାହିଁ, ଏହା େଲାକମାେନ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜଣାେନ୍ତ, ଦାଉଦ ଊରୀୟକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଯାତ୍ରାରୁ
ଆସ ିନାହଁ ? ଆପଣା ଗହୃକୁ କାହିଁକି ଗଲ ନାହିଁ ?” 11 େତେବ ଊରୀୟ
ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, “ସନୁି୍ଦକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ପତ୍ରକୁଟୀରେର ଅଛନି୍ତ
ଓ େମା’ ପ୍ରଭୁ େଯାୟାବ ଓ େମାହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାେନ ପଦାେର ଛାଉଣି
କରିଅଛନି୍ତ , େତେବ ମୁଁ କ’ଣ େଭାଜନ କରିବାକୁ ଓ ପାନ କରିବାକୁ ଓ
ଭାଯର୍୍ୟା ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯିବ ି? ଆପଣ ଜୀବତି ଓ
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ ଏକଥା କରିବ ିନାହିଁ।”
12 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଊରୀୟକୁ କହେିଲ, “ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାେର ଥାଅ, ମୁଁ
କାଲ ିତୁମ୍ଭକୁ ବଦିାୟ କରିବ।ି” ତହୁଁ ଊରୀୟ େସ ଦନି ଓ ପର ଦନି
ଯିରୂଶାଲମେର ରହଲିା। 13 ଆଉ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରେନ୍ତ, େସ
ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଭାଜନପାନ କଲା; ପୁଣ ିଦାଉଦ ତାହାକୁ ମାତ୍ତାଲ
କରାଇେଲ; ତଥାପି ସନ୍ଧ୍ୟାକାେଳ େସ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଦାସଗଣ ସହତି
ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କରିବାକୁ ଗଲା, ମାତ୍ର ଆପଣା ଗହୃକୁ ଗଲା
ନାହିଁ। 14 ଏଣୁ ଦାଉଦ ସକାେଳ େଯାୟାବ ନକିଟକୁ ପତ୍ର େଲଖି ଊରୀୟ
ହାତେର ତାହା ପଠାଇେଲ। 15 ପତ୍ରେର େସ ଏହା େଲଖିଥିେଲ, ଯଥା,
“େଯପରି ଊରୀୟ ଆହତ େହାଇ ମରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଘାର
ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ମୁଖେର ତାହାକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରି ତାହା ନକିଟରୁ ଘୁଞ୍ଚଯିିବ।” 16 ପୁଣି
େଯାୟାବ ନଗର ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବା େବେଳ ବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକମାେନ
େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ , ଏହା ଜାଣ ିେସ ଊରୀୟକୁ େସଠାେର ନଯିୁକ୍ତ କଲା।
17 ଏଉତ୍ତାେର ନଗରର େଲାକମାେନ ବାହାେର ଯାଇ େଯାୟାବ ସେଙ୍ଗ
ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, ତହିଁେର ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତ େଲାକ ମେଲ
ଓ ହତି୍ତୀୟ ଊରୀୟ ମଧ୍ୟ ମଲା। 18 େତେବ େଯାୟାବ ବାତ୍ତର୍ାବାହକଙୁ୍କ
ପଠାଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲା; 19 ପୁଣ ିତାହାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲା ଉତ୍ତାେର,
20 ଯଦ ିରାଜାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଉେଠ ଓ େସ ତୁମ୍ଭକୁ କହନି୍ତ , ‘କାହିଁକି

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନଗରର ଏେତ ନକିଟକୁ ଗଲ ? େସମାେନ
ପ୍ରାଚୀରରୁ ବାଣ ମାରିେବ େବାଲ ିକ’ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଲି ନାହିଁ ?
21 ଯିରୁେବ୍ବଶତର ପୁତ୍ର ଅବୀେମଲକ୍କୁ କିଏ ମାରିଲା ? ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ
ପ୍ରାଚୀରରୁ ତାହା ଉପରକୁ ଚକି ଉପର-ପଟ ପକାେନ୍ତ, େସ କ’ଣ
େତେବସେର ମଲା ନାହିଁ ? କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀରର ଏେତ ନକିଟକୁ
ଗଲ ?’ େତେବ ତୁେମ୍ଭ କହବି, ‘ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ହତି୍ତୀୟ ଊରୀୟ ମଧ୍ୟ
ମରିଅଛ।ି’” 22 ତହିଁେର େସହ ିଦୂତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି, େଯାୟାବ ଯହିଁ ପାଇଁ
ତାହାକୁ ପଠାଇଥିଲା, େସହସିବୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଯାଇ ଜଣାଇଲା। 23 େସହି
ଦୂତ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, “େସ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରବଳ
େହାଇ ପଦାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାହାରି ଆସେିଲ, ତହୁଁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଦ୍ୱ ାର-ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରି କରି ଗଲୁ।
24 ଏଥିେର ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାେନ ପ୍ରାଚୀରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଉପେର ବାଣ
ନେିକ୍ଷପ କେଲ; ତହୁଁ ମହାରାଜଙ୍କର େକେତକ ଦାସ ମେଲ ଓ ଆପଣଙ୍କ
ଦାସ ହତି୍ତୀୟ ଊରୀୟ ମଧ୍ୟ ମଲା।” 25 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ େସହି
ଦୂତକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଯାୟାବକୁ ଏପରି କହବି, ‘ଏଥିେର ତୁେମ୍ଭ
ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଖଡ୍ଗ  େଯପରି ଏକକୁ, େସପରି ଅନ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ
କେରନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନଗର ପ୍ରତକୂିଳେର ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ଉଚ୍ଛନି୍ନ
କର,’ ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ସାହସକି କର।” 26 ଏଉତ୍ତାେର
ଊରୀୟର ଭାଯର୍୍ୟା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଊରୀୟର ମୃତୁୁ୍ୟ ସମ୍ୱାଦ ପାଇ ଆପଣା
ସ୍ୱାମୀ ନମିେନ୍ତ ବଳିାପ କଲା। 27 ପୁଣ ିେଶାକ କରିବା ସମୟ ଗତ
ହୁଅେନ୍ତ, ଦାଉଦ େଲାକ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆପଣା ଗହୃକୁ େନେଲ, ତହୁଁ େସ
ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା େହଲା ଓ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ
ଏହ ିେଯଉଁ କମର୍ କେଲ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ ଥିଲା।

ନାଥନଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ଅନୁତାପ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ନାଥନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ
କେଲ। ତହୁଁ େସ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏକ
ନଗରେର ଦୁଇ େଲାକ ଥିେଲ; ଜେଣ ଧନୀ ଓ ଜେଣ ଦରିଦ୍ର ।

2 ଧନୀ େଲାକର ଅତ ିପ୍ରଚୁର େଗାେମଷାଦ ିଓ ପଲ ଥିଲା; 3 ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ର
େଲାକର େଗାଟଏି ସାନ େମଷବତ୍ସା ବନିା ଅନ୍ୟ ଆଉ କିଛ ିନ ଥିଲା, ଯାହା
େସ କିଣ ିପାଳିଥିଲା; ତାହା ସେଙ୍ଗ ଓ ତାହାର ବାଳକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େସ
ଏକତ୍ର ବଢ଼ଲିା; େସ ତାହାର ନଜି ତୁଣ୍ଡର ଆହାରରୁ ଖାଇଲା ଓ ତାହାର
ନଜି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କଲା ଓ ତାହାର େକାଳେର ଶୟନ କଲା, ପୁଣ ିତାହା
ପ୍ରତ ିେସ କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। 4 ଦେିନ େସହ ିଧନୀ େଲାକ ନକିଟକୁ
ଜେଣ ଯାତ୍ରୀ ଆସଲିା, କିନୁ୍ତ େସ ଧନୀ େଲାକ ଆପଣା ନକିଟକୁ ଆଗତ
ପଥିକ ପାଇଁ ରାନି୍ଧବାକୁ ନଜି ପଲରୁ ଓ ନଜି େଗାଠରୁ େନବାକୁ କୁଣି୍ଠତ
େହଲା, ମାତ୍ର େସହ ିଦରିଦ୍ର  େଲାକର େମଷବତ୍ସାଟକୁି େନଇ ଆଗନୁ୍ତକ
େଲାକ ପାଇଁ ରାନି୍ଧଲା।” 5 ଏଥିେର େସହ ିଧନୀ େଲାକ ପ୍ରତ ିଦାଉଦଙ୍କର
େକ୍ର ାଧ ଅତଶିୟ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା; ପୁଣ ିେସ ନାଥନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯଉଁ
ବ୍ୟକି୍ତ ଏହା କରିଅଛ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ େସ ମୃତୁୁ୍ୟର
େଯାଗ୍ୟ; 6 େସ ଏହ ିକମର୍ କରିବାରୁ ଓ େସ କିଛ ିଦୟା ନ କରିବାରୁ
େସହ ିେମଷବତ୍ସାର ଚାରିଗଣୁ େଫରାଇ େଦବ।” 7 ଏଥିେର ନାଥନ
ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ତ ତୁେମ୍ଭ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର
ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କଲୁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କଲୁ; 8 ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁର ଗହୃ ଓ ତୁମ୍ଭ େକାଳେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁର
ଭାଯର୍୍ୟାମାନଙୁ୍କ େଦଲୁ, ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲୁ;
ଆଉ ଯଦ ିଏହା ଅଳ୍ପ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆହୁରି
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଷିୟ େଦଇଥା’ନୁ୍ତ। 9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ, ତାହା
କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲ ? ତୁେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା
ହତି୍ତୀୟ ଊରୀୟକୁ ମାରିଅଛ ଓ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ତୁମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା େହବା
ପାଇଁ େନଇଅଛ, ପୁଣ ିଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ଊରୀୟକୁ ବଧ
କରିଅଛ। 10 ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭ ଗହୃରୁ ଖଡ୍ଗ  େକେବ ଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ତୁମ୍ଭ ଭାଯର୍୍ୟା େହବା ପାଇଁ ହତି୍ତୀୟ ଊରୀୟର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ
େନଇଅଛ।’ 11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନଜି
ବଂଶରୁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ଭାଯର୍୍ୟାମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର େନଇ ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମୀୟକୁ େଦବା; ତହିଁେର େସ
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ପ୍ରକାଶ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ଭାଯର୍୍ୟାଗଣ ସହତି ଶୟନ କରିବ। 12 ତୁେମ୍ଭ ଏହା
େଗାପନେର କଲ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଏହ ିକମର୍ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଗେର ଓ
ପ୍ରକାଶ୍ୟେର କରିବା।’” 13 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ନାଥନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ।ି” ଏଥିେର ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଅଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ ମରିବ
ନାହିଁ। 14 ତଥାପି ଏହ ିକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରିଅଛ,
ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିେଯଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନି୍ମ ଅଛ,ି େସ ନଶି୍ଚୟ ମରିବ।”
15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ନାଥନ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଚାଲଗିେଲ। ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଊରୀୟର ଭାଯର୍୍ୟାଠାରୁ ଜାତ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଆଘାତ କରେନ୍ତ,
େସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ତି େହଲା।

ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମୃତୁୁ୍ୟ

16 ଏେହତୁ ଦାଉଦ ବାଳକ ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ନେିବଦନ
କେଲ ଓ ଦାଉଦ ଉପବାସ କେଲ ଓ ଭତିେର ଯାଇ ସାରା ରାତ ିଭୂମିେର
ପଡ଼ ିରହେିଲ। 17 ଏଥିେର ଦାଉଦଙ୍କ ଗହୃସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ଉଠି ତାଙୁ୍କ
ଭୂମିରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଛଡି଼ା େହେଲ; ମାତ୍ର େସ ଉଠିେଲ
ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଭାଜନ କେଲ ନାହିଁ। 18 ଏଉତ୍ତାେର
ସପ୍ତମ ଦନିେର ବାଳକ ମଲା। ମାତ୍ର ବାଳକ େଯ ମରିଅଛ,ି ଏହ ିକଥା
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ଭୟ କେଲ; କାରଣ
େସମାେନ କହେିଲ, “େଦଖ, ବାଳକ ବଞ୍ଚଥିିବା େବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ବହୁତ
କହେିଲ େହଁ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ; ଏେବ ବାଳକ ମରିଅଛ,ି
ଏ କଥା ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ, େସ ଆପଣାର କି ଅନଷି୍ଟ ନ କରିେବ ?”
19 ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ପରସ୍ପର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ େହଉଥିବାର
େଦଖି ଅନୁମାନ କେଲ େଯ, ବାଳକ ମରିଅଛ;ି ଏଣୁ ଦାଉଦ ଆପଣା
ଦାସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “ବାଳକ ମଲାଣ ିକି ?” େସମାେନ କହେିଲ,
“ମଲାଣ।ି” 20 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଭୂମିରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଓ ମଦ୍ଦର୍ନ ଓ ବସ୍ତ୍ର
ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କେଲ; ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ େସ
ଆପଣା ଗହୃକୁ ଆସ ିଆଜ୍ଞା ଦଅିେନ୍ତ, େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିେଲ, ତହୁଁ େସ େଭାଜନ କେଲ। 21 ଏଥିେର ତାଙ୍କର
ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆପଣ ଏ କି ପ୍ରକାର କମର୍ କେଲ ? ବାଳକ
ବଞ୍ଚଥିିବା େବେଳ ଆପଣ ତାହା ପାଇଁ ଉପବାସ ଓ େରାଦନ କେଲ; ମାତ୍ର
ବାଳକ ମଲା ଉତ୍ତାେର ଆପଣ ଉଠି େଭାଜନ କେଲ।” 22 ତହିଁେର େସ
କହେିଲ, “ବାଳକ ବଞ୍ଚଥିିବା େବେଳ ମୁଁ ଉପବାସ ଓ େରାଦନ କଲ;ି
କାରଣ ମୁଁ କହଲି,ି “େକଜାଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପ୍ରତ ିକୃପା କେଲ, େମାହର
ବାଳକଟ ିବଞ୍ଚ ିପାରିବ।” 23 ମାତ୍ର ଏେବ ତ େସ ମଲା, ମୁଁ କାହିଁକି
ଉପବାସ କରିବ ି? ମୁଁ କି ତାକୁ େଫରାଇ ଆଣ ିପାରିବ ି? ମୁଁ ତାହା
ନକିଟକୁ ଯିବ,ି ମାତ୍ର େସ େମା’ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବି ନାହିଁ।”

ଶେଲାମନଙ୍କ ଜନ୍ମ

24 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ବେତ୍ଶବାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କେଲ ଓ
ତାହା ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାହାର ସହବାସ କେଲ; ଏଥିଉତ୍ତାେର ବେତ୍ଶବା
ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରେନ୍ତ, ଦାଉଦ ତାହାର ନାମ ଶେଲାମନ େଦେଲ, ଆଉ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ େପ୍ରମ କେଲ। 25 ପୁଣ ିେସ ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା କହ ିପଠାେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶୁ େସ ତାହାର ନାମ ଯିଦଦିୀୟ
େଦେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ରବ୍ବା ନଗରୀ ଦଖଲ

26 ଏଥି ମଧ୍ୟେର େଯାୟାବ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ରବ୍ବା ନଗର
ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାଜନଗର ଅଧିକାର କଲା। 27 ପୁଣ ିେଯାୟାବ
ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହଲିା, “ମୁଁ ରବ୍ବା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିଅଛ,ି ଆହୁରି ଜଳନଗର ଅଧିକାର କରିଅଛ।ି 28 ଏେହତୁ ଆପଣ
ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି ନଗର ନକିଟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରି
ତାହା ଅଧିକାର କରନୁ୍ତ, େନାହେିଲ ମୁଁ େସ ନଗର ଅଧିକାର କେଲ, ତାହା
େମା’ ନାମାନୁସାେର ଖ୍ୟାତ େହବ।” 29 ଏଣୁ ଦାଉଦ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
ଏକତ୍ର କରି ରବ୍ବାକୁ ଗେଲ ଓ ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ଅଧିକାର
କେଲ। 30 ପୁଣ ିଦାଉଦ େସମାନଙ୍କର ରାଜାର ମସ୍ତକରୁ ମୁକୁଟ କାଢ଼ି

େନେଲ; ତାହା ଏକ ତାଳନ୍ତ ପରିମିତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ ତହିଁେର ବହୁମୂଲ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତରମାନ ଥିଲା; ଆଉ ତାହା ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍ତକେର ଦଆିଗଲା। ପୁଣ ିେସ
େସହ ିନଗରରୁ ପ୍ରଚୁର ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। 31 ଆହୁରି
ଦାଉଦ ନଗର ମଧ୍ୟରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କରତ
ଓ ଲୁହା ମଇ ଓ ଲୁହା କୁହ୍ରାଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡ େଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଇଟା
ଭାଟେିର କାମ କରାଇେଲ; େସ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ସମୁଦାୟ ନଗର
ପ୍ରତ ିଏହ ିପ୍ରକାର କେଲ। ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ
ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରି ଆସେିଲ।

ତାମର ଓ ଅେମ୍ନାନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏହ ିଘଟଣା େହଲା; ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଅବଶାେଲାମର ତାମର ନାମେର ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ ଥିଲା;
ନଜିର ସାବତ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ ିଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅେମ୍ନାନ

କାମାସକ୍ତ େହଲା। 2 ପୁଣ ିଅେମ୍ନାନ ଆପଣା ଭଉଣୀ ତାମର ଲାଗି ଏପରି
ଆକୁଳ େହଲା େଯ, େସ ପୀଡ଼ତି େହଲା; କାରଣ ତାମର ଅନୂଢ଼ା ଥିଲା ଓ
ତାହା ପ୍ରତ ିକିଛ ିକରିବାକୁ ଅେମ୍ନାନକୁ କଷ୍ଟକର େବାଧ େହଲା। 3 ମାତ୍ର
ଦାଉଦଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଶିମୀୟର ପୁତ୍ର େଯାନାଦବ୍ ନାମେର ଅେମ୍ନାନର ଜେଣ
ବନୁ୍ଧ ଥିଲା; େସହ ିେଯାନାଦବ୍ ଅତ ିଚତୁର। 4 ଏଣୁ େଯାନାଦବ୍ ଅେମ୍ନାନକୁ
କହଲିା, “େହ ରାଜପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଦନିକୁ ଦନି ଏପରି କ୍ଷୀଣ େହାଇ
ଯାଉଅଛ; େମାେତ କ’ଣ ତାହା କହବି ନାହିଁ ?” ଏଥିେର ଅେମ୍ନାନ ତାହାକୁ
କହଲିା, “ମୁଁ େମାର ଭ୍ର ାତା ଅବଶାେଲାମର ଭଉଣୀ ତାମର ପ୍ରତ ିକାମାସକ୍ତ
ଅେଟ।” 5 ଏଥିେର େଯାନାଦବ୍ ତାହାକୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଶଯ୍ୟାେର ପଡ଼ି
େରାଗର ବାହାନା କର; ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ପିତା ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିବାକୁ ଆସେିଲ ତାଙୁ୍କ
କୁହ, ‘େମାହର ଭଗିନୀ ତାମରକୁ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ ିେମାେତ ଖାଦ୍ୟ
େଦବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଉନୁ୍ତ, େସ େମା’ ଆଗେର ଖାଦ୍ୟ ରାନି୍ଧବ, ତହିଁେର ମୁଁ
ତାହା େଦଖି ତାହା ହାତରୁ େଭାଜନ କରିବ।ି’” 6 ଏଣୁ ଅେମ୍ନାନ େରାଗର
ବାହାନା କରି ପଡ଼ ିରହଲିା; ପୁଣ ିରାଜା ତାହାକୁ େଦଖିବାକୁ ଆସେନ୍ତ,
ଅେମ୍ନାନ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଦୟାକରି େମା’ ଭଗିନୀ ତାମରକୁ ଆସବିାକୁ
େଦଉନୁ୍ତ, ପୁଣ ିମୁଁ େଦଖିବା ସମୟେର େସ େମା’ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ରୁଟ ିପ୍ରସ୍ତୁତ
କରୁ, ତହିଁେର ମୁଁ ତାହା ହାତରୁ ଖାଇବ।ି” 7 େତେବ ଦାଉଦ ତାମରର
ଗହୃକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଅେମ୍ନାନର ଘରକୁ ଟକିିଏ
ଯାଇ ତାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛ ିରାନି୍ଧଦଅି।” 8 ତହିଁେର ତାମର ଆପଣା
ଭାଇ ଅେମ୍ନାନର ଗହୃକୁ ଗଲା; େସେତେବେଳ େସ ଶଯ୍ୟାେର ଥିଲା। ତହୁଁ
ତାମର ଚକଟା ମଇଦା େନଇ ଦଳି ତାହା ଆଗେର ରୁଟ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହା
େସକିଲା। 9 ପୁଣ ିେସ ପାତ୍ର େନଇ ତାହା ଆଗେର ତାହା େଦଲା, ମାତ୍ର
େସ େଭାଜନ କରିବାକୁ ମନା କଲା। ଆଉ ଅେମ୍ନାନ େସବକଙୁ୍କ କହଲିା,
“ଆମ୍ଭ ନକିଟରୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବାହାର କରିଦଅି।” ତହିଁେର ସମେସ୍ତ ତାହା
ନକିଟରୁ ବାହାରି ଗେଲ। 10 ତହୁଁ ଅେମ୍ନାନ ତାମରକୁ କହଲିା,
“ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଶୟନ-ଗହୃକୁ ଆଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ହାତେର େଭାଜନ କରିବ।ି”
ଏଥିେର ତାମର ଆପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁଟ ିେନଇ ତାହା ଭାଇ ଅେମ୍ନାନର ଶୟନ-
ଗହୃକୁ ଗଲା। 11 ପୁଣ ିତାହାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ତାହା ନକିଟକୁ ନଅିେନ୍ତ,
େସ ତାମରକୁ ଧରି କହଲିା, “ଆସ, େମା’ ଭଉଣୀ, େମା’ ସଙ୍ଗେର ଶୁଅ।”
12 ତହିଁେର େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ନା ନା, େମାର ଭାଇ, େମାେତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ନ
କର; “କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏହପିରି କମର୍ ନ କରାଯିବା ଉଚତି୍।”
ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିମୂଢ଼କମର୍ ନ କର ! 13 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା କଳଙ୍କ େକଉଁଠାକୁ
େନଇଯିବ ି? ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ମୂଢ଼ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜଣକ ପରି
େହବ। ଏଣୁ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କର, େସ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେମାେତ େଦବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ େହେବ ନାହିଁ।” 14 ତଥାପି
ଅେମ୍ନାନ ତାହାର ରବ ଶୁଣଲିା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆେପ ତାହା ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନ
େହବାରୁ ତାହାକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ତାହା ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କଲା।
15 ଏଉତ୍ତାେର ଅେମ୍ନାନ ତାହାକୁ ଅତଶିୟ ଘୃଣା କଲା; େସ ତାହାକୁ
େଯପରି େପ୍ରମ କରିଥିଲା, ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କଲା। ଏଣୁ ଅେମ୍ନାନ
ତାହାକୁ କହଲିା, ଉଠ୍, ଯା। 16 ତହିଁେର େସ କହଲିା, “େସପରି ନ େହଉ!
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଅଛ, ତା ଅେପକ୍ଷା େମାେତ ଏପରି
ବାହାର କରିେଦବା ଅଧିକ ଅନ୍ୟାୟ !” ମାତ୍ର େସ ତାହା କଥା ଶୁଣବିାକୁ
ଅସମ୍ମତ େହଲା। 17 ଏଥିେର ଅେମ୍ନାନ ଆପଣା େସବାକାରୀ ଯୁବାକୁ ଡାକି
କହଲିା, “ତାମରକୁ ଆମ୍ଭ ନକିଟରୁ ବାହାର କରି କବାଟେର ଅଗର୍ଳ ଦଅି।”
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18 ତାମର େଦହେର ଲମ୍ୱା ଅଙ୍ଗରଖା ଥିଲା, କାରଣ ଅନୂଢ଼ା
ରାଜକନ୍ୟାମାେନ େସହ ିପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନୁ୍ଧଥିେଲ। ଏଥିେର ଅେମ୍ନାନର ଦାସ
ତାହାକୁ ବାହାେର ଆଣ ିତାହା ପେଛ କବାଟେର ଅଗର୍ଳ େଦଲା। 19 ତହୁଁ
ତାମର ଆପଣା ମସ୍ତକେର ଭସ୍ମ େଦଇ ତାହା େଦହର ଲମ୍ୱା ଅଙ୍ଗରଖା
ଚରିିଲା, ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ମସ୍ତକେର ହସ୍ତ େଦଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ
ଚାଲଗିଲା। 20 ଏଥିେର ତାହାର ଭାଇ ଅବଶାେଲାମ ତାହାକୁ କହଲିା,
“ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ଅେମ୍ନାନ କି ତୁମ୍ଭର ବଳାତ୍କାର କରିଅଛ ି? େହଉ, ଆମ୍ଭ
ଭଉଣୀ, ଏେବ ତୁନ ିହୁଅ, େସ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ; ଏ କଥା ମେନ ଧର ନାହିଁ।”
ତହିଁେର ତାମର ଉଦାସନିୀ େହାଇ ଆପଣା ସେହାଦର ଅବଶାେଲାମର
ଗହୃେର ରହଲିା। 21 ମାତ୍ର ଦାଉଦ ରାଜା ଏହସିବୁ କଥା ଶୁଣ ିଅତ୍ୟନ୍ତ
କ୍ରୁଦ୍ଧ େହେଲ। 22 ପୁଣ ିଅବଶାେଲାମ ଅେମ୍ନାନକୁ ଭଲ କି ମନ୍ଦ କିଛି
କହଲିା ନାହିଁ; କାରଣ ତାହାର ଭଉଣୀ ତାମରକୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାରୁ
ଅବଶାେଲାମ ଅେମ୍ନାନକୁ ଘୃଣା କଲା।

ଅବଶାେଲାମର ପ୍ରତେିଶାଧ

23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ ଉତ୍ତାେର ଇଫ୍ର ୟିମ ନକିଟସ୍ଥ
ବାଲହାେସାରେର ଅବଶାେଲାମର େମଷର େଲାମ େଛଦନ େହଲା; ତହୁଁ
ଅବଶାେଲାମ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ରଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କଲା। 24 ପୁଣ ିଅବଶାେଲାମ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହଲିା, “େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସର େମଷେଲାମ
େଛଦନ େହଉଅଛ,ି ଏଣୁ ମହାରାଜ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଦାସମାେନ ଆପଣଙ୍କ ଏହି
ଦାସର ସଙ୍ଗେର ଆସନୁ୍ତ।” 25 ଏଥିେର ରାଜା ଅବଶାେଲାମକୁ କହେିଲ,
“ନାହିଁ, େମାହର ପୁତ୍ର, ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ନ ଯାଉ, ଗେଲ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଭାର
ସ୍ୱରୂପ େହବୁ।” ମାତ୍ର େସ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲା; ତଥାପି ରାଜା ଯିବାକୁ
ସମ୍ମତ େନାହ ିତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 26 ଏଥିେର ଅବଶାେଲାମ
କହଲିା, “େଯେବ ଏହା ନ ହୁଏ, େତେବ ଆପଣ ଆମ୍ଭ ଭାଇ ଅେମ୍ନାନକୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ।” େତେବ ରାଜା ତାହାକୁ କହେିଲ,
“ଅେମ୍ନାନ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଯିବ ?” 27 ମାତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ବାଧ୍ୟ
କରିବାରୁ ରାଜା ଅେମ୍ନାନକୁ ଓ ସବୁ ରାଜପୁତ୍ରଙୁ୍କ ତାହା ସେଙ୍ଗ ପଠାଇେଲ।
28 ଏଉତ୍ତାେର ଅବଶାେଲାମ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁଥାଅ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଅେମ୍ନାନର ଚତି୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  େହେଲ,
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି,ି ‘ଅେମ୍ନାନକୁ ମାର,’ େସେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ, ଭୟ କରିବ ନାହିଁ; ମୁଁ କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହିଁ ? ବଳ ବାନ୍ଧ ଓ ବକି୍ରମଶାଳୀ ହୁଅ।” 29 ଏଥିେର
ଅବଶାେଲାମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ ଅବଶାେଲାମର ଯୁବାମାେନ ଅେମ୍ନାନ ପ୍ରତି
କେଲ। ତହୁଁ ରାଜପୁତ୍ର ସମେସ୍ତ ଉଠି ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଖଚର
ଉପେର ଚଢ଼ ିପଳାଇେଲ। 30 େସମାେନ ବାଟେର ଥାଉ ଥାଉ ଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟେର ସମ୍ୱାଦ ଉପସି୍ଥତ େହଲା େଯ, “ଅବଶାେଲାମ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ବଧ କରିଅଛ,ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ।” 31 ତହିଁେର
ରାଜା ଉଠି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ଭୂମିେର ଲମ୍ୱ େହାଇ ପଡ଼େିଲ ଓ ତାଙ୍କର
ଦାସ ସମେସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଠିଆ େହେଲ।
32 େସେତେବେଳ ଦାଉଦଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଶିମୀୟର ପୁତ୍ର େଯାନାଦବ୍ ଉତ୍ତର
େଦଇ କହଲିା, “େସମାେନ ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଧ କରିଅଛନି୍ତ େବାଲି
େମାହର ପ୍ରଭୁ େବାଧ ନ କରନୁ୍ତ; େକବଳ ଅେମ୍ନାନ ମରିଅଛ,ି କାରଣ
ଅବଶାେଲାମର ଭଗିନୀ ତାମରକୁ ଅେମ୍ନାନ ବଳାତ୍କାର କରିବା ଦନିାବଧି
ଅବଶାେଲାମର ମୁଖେର ଏହା ସି୍ଥରୀକୃତ େହାଇଥିଲା। 33 ଏେହତୁ ସମସ୍ତ
ରାଜପୁତ୍ର ମରିଅଛନି୍ତ େବାଲ ିେମାହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ମନେର ନ େଘନନୁ୍ତ;
କାରଣ େକବଳ ଅେମ୍ନାନ ମରିଅଛ।ି” 34 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଅବଶାେଲାମ
ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏଉତ୍ତାେର େଯଉଁ ଯୁବା େଲାକ ପ୍ରହରୀକମର୍ କରୁଥିଲା,
େସ ଅନାେନ୍ତ, େଦଖିଲା େଯ, େଦଖ, ଆପଣା ପଶ୍ଚାଦି୍ଦଗରୁ ପବର୍ତ-ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ
ପଥ େଦଇ ଅେନକ େଲାକ ଆସୁଅଛନି୍ତ। 35 ତହିଁେର େଯାନାଦବ୍ ରାଜାଙୁ୍କ
କହଲିା, “େଦଖନୁ୍ତ, ରାଜପୁତ୍ରମାେନ ଆସୁଅଛନି୍ତ; ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େଯପରି
କହଲିା, େସପରି େହଲା।” 36 େସ ଏହ ିକଥା କହବିା ସମାପ୍ତ କଲା କ୍ଷେଣ
େଦଖ, ରାଜପୁତ୍ରମାେନ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ
େରାଦନ କେଲ; ଆଉ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ଦାସମାେନ ମଧ୍ୟ ଅତଶିୟ େରାଦନ
କେଲ। 37 ମାତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ପଳାଇ ଗଶୂରର ରାଜା ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର
ତଲ୍ମୟ ନକିଟକୁ ଗଲା। ପୁଣ ିଦାଉଦ ପ୍ରତଦିନି ଆପଣା ପୁତ୍ର ପାଇଁ େଶାକ
କେଲ। 38 ଏହରୂିେପ ଅବଶାେଲାମ ପଳାଇ ଗଶୂରକୁ ଯାଇ େସଠାେର

ତନି ିବଷର୍ ରହଲିା। 39 ପୁଣ ିଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅବଶାେଲାମ ଆେଡ଼
ଯିବା ଆକାଂକ୍ଷାେର ବ୍ୟାକୁଳ େହଲା; କାରଣ େସ ଅେମ୍ନାନକୁ ମୃତ ଜାଣି
ତାହା ବଷିୟେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଅବଶାେଲାମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ େଦଖିଲା େଯ,
ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅବଶାେଲାମ ଆେଡ଼ ଅଛ।ି 2 ଏଣୁ
େଯାୟାବ ତେକାୟକୁ େଲାକ ପଠାଇ େସଠାରୁ ଏକ ଜ୍ଞାନବତୀ

ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଣାଇ ତାହାକୁ କହଲିା, “ଆେଗା, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ
େଶାକକାରିଣୀର େବଶ ଧର ଓ େଶାକସୂଚକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ, ତୁେମ୍ଭ େତଲ
ଲଗାଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୃତ େଲାକ ପାଇଁ ବହୁ କାଳରୁ େଶାକକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ପରି ହୁଅ; 3 ପୁଣ ିରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଏହ ିପ୍ରକାେର ତାଙୁ୍କ କୁହ।
ଆଉ େଯାୟାବ ତାହାକୁ ବକ୍ତବ୍ୟ କଥା ଶିଖାଇଲା। 4 ତହୁଁ ତେକାୟର
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙୁ୍କ କଥା କହବିା େବେଳ ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କରି
କହଲିା, “ମହାରାଜ, ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ।” 5 ତହିଁେର ରାଜା ତାହାକୁ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭର କଅଣ େହଲା ?” େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛ,ି ମୁଁ
ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ, େମା’ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଅଛ।ି 6 ଆପଣଙ୍କ ଏହ ିଦାସୀର ଦୁଇ
ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସ ଦୁେହଁ େକ୍ଷତ୍ରେର ଝଗଡା କେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ
ଛଡ଼ାଇ େଦବାକୁ େକହ ିନ ଥିବାରୁ ଜେଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରି ବଧ କଲା।
7 ଏେବ େଦଖନୁ୍ତ, ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି
କହୁଛନି୍ତ , ‘ଆପଣା ଭାଇକୁ େଯ ମାରିଲା, ତାହାକୁ ସମପର୍ଣ କର, ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ହତ ଭାଇର ପ୍ରାଣ ବଦେଳ ତାହାର ପ୍ରାଣ େନବୁ,’
ପୁଣ ିଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବୁ; ଏହା କେଲ େସମାେନ େମାର
ବାକୀ ଥିବା ନଆିଁ ଲଭିାଇ େଦେବ ଓ ପୃଥିବୀରୁ େମା’ ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଓ
ଅବଶିଷ୍ଟ କିଛ ିରଖିେବ ନାହିଁ।” 8 ଏଥିେର ରାଜା େସହ ିସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା େଦବ।ି” 9 ତହୁଁ ତେକାୟର
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, ଏ ଅପରାଧଟି
େମା’ ଉପେର ଓ େମା’ ପିତୃଗହୃ ଉପେର ଥାଉ; ମାତ୍ର ମହାରାଜ ଓ ତାଙ୍କ
ସଂିହାସନ େଦାଷରହତି େହଉନୁ୍ତ।” 10 ତହିଁେର ରାଜା କହେିଲ, “େକହି
େଯେବ ତୁମ୍ଭକୁ କିଛ ିକେହ, ତାଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣ, େତେବ େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଉ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ।” 11 ତହିଁେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ କହେିଲ, “ରକ୍ତର
ପ୍ରତହିନ୍ତା (ନାଶକ) େଯପରି ଆଉ ବନିାଶ ନ କେର, ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜ
ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରନୁ୍ତ, େନାହେିଲ, େସମାେନ
େମା’ ପୁତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିେବ। ତହୁଁ ରାଜା କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି
ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ଏକ େକଶ ହିଁ ତେଳ ପଡ଼ବି ନାହିଁ।”
12 େସେତେବେଳ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀଙୁ୍କ େମାର ପ୍ରଭୁ
ମହାରାଜଙ୍କ ନକିଟେର େଗାଟଏି କଥା କହବିାକୁ େଦଉନୁ୍ତ;” େସ କହେିଲ,
“କୁହ।” 13 ତହୁଁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “େତେବ ଆପଣ କାହିଁକି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏରୂପ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନି୍ତ ?”
ମହାରାଜ ଯାହା କହେିଲ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େଦାଷୀ େଲାକ ପରି େହାଇଅଛନି୍ତ ,
କାରଣ ମହାରାଜ ଆପଣା ନବିର୍ାସତି େଲାକଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣୁ ନାହାନି୍ତ।
14 ଆେମ୍ଭମାେନ ତ ନତିାନ୍ତ ମରିବା, ପୁଣ ିଭୂମିେର ଢ଼ଳାଗଲା ଉତ୍ତାେର
ଯାହା ପୁନବର୍ାର ସଂଗହୃୀତ େହାଇ ନ ପାେର, ଏପରି ଜଳ ତୁଲ୍ୟ େହବା;
କିନୁ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ଜୀବନ ହରଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ନବିର୍ାସତି େଲାକ
େଯପରି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ନବିର୍ାସତି ନ ହୁଏ, ଏପରି ଉପାୟର ସଂକଳ୍ପ କରନି୍ତ।
15 ଏେବ ମୁଁ େଯ େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିକଥା
ନେିବଦନ କରିବାକୁ ଆସଲି,ି ତହିଁର କାରଣ ଏହ ିେଯ, େଲାକମାେନ େମାର
ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇେଲ; ତହିଁେର ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ କହଲିା, ‘ମୁଁ ଏେବ ମହାରାଜଙୁ୍କ
କହବି;ି େହାଇପାେର, ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସୀର ନେିବଦନାନୁସାେର
କରିେବ। 16 େଯଉଁ େଲାକ େମାେତ ଓ େମା’ ପୁତ୍ରକୁ ଏକତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅଧିକାରରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, ତାହା ହସ୍ତରୁ ମହାରାଜ ଆପଣା
ଦାସୀଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିେବ।’ 17 ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ
ଆହୁରି କହଲିା, ‘େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଶାନି୍ତଦାୟକ
େହବ, କାରଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଶୁଣବିାକୁ େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦୂତ ତୁଲ୍ୟ,’ ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ଥାଉନୁ୍ତ।” 18 ଏଥିେର ରାଜା ଉତ୍ତର େଦଇ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେିଲ, “ଭଲ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ପଚାରିବ,ି ତାହା େମା’ଠାରୁ େଗାପନ କରିବ ନାହିଁ।” ତହୁଁ
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େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ କହନୁ୍ତ।” 19 ଏଥିେର ରାଜା
କହେିଲ, “ଏସମସ୍ତ କଥାେର କି ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ େଯାୟାବର ହାତ ନାହିଁ ?”
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ
ପ୍ରାଣ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ କହୁଛ,ି େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଯାହା
କହଅିଛନି୍ତ , ତହିଁର ଡାହାଣକୁ କି ବାମକୁ େଫରିବାକୁ କାହାରି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ;
କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େଯାୟାବ େମାେତ ଆେଦଶ କରି ଆପଣଙ୍କ
ଦାସୀଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଶିଖାଇଅଛନି୍ତ। 20 କଥାକୁ ଏପରି ବୁଲାଇ
କହବିାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େଯାୟାବ ଏହା କରିଅଛନି୍ତ; ଯାହା େହଉ, େମାର
ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଜାଣବିା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ଜ୍ଞାନ
ପ୍ରମାେଣ ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟନି୍ତ।” 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାଜା େଯାୟାବକୁ କହେିଲ,
“ଆଚ୍ଛା, େଦଖ, ମୁଁ ଏହ ିକଥା କରିବ,ି ଏଣୁ ଯାଅ, େସ ଯୁବା
ଅବଶାେଲାମକୁ ପୁନବର୍ାର ଆଣ।” 22 ତହିଁେର େଯାୟାବ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପ୍ରଣାମ
କରି ରାଜାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲା; ଆଉ େଯାୟାବ କହଲିା, “େହ େମାହର
ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, ମୁଁ େଯ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ,ି ଏହା
ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆଜି ଜାଣଲିା, େଯେହତୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସର
ନେିବଦନାନୁସାେର କେଲ ।” 23 ତହୁଁ େଯାୟାବ ଉଠି ଗଶୂରକୁ ଯାଇ
ଅବଶାେଲାମକୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣଲିା। 24 ଆଉ ରାଜା କହେିଲ, “େସ
େଫରି ଆପଣା ଘରକୁ ଯାଉ, ମାତ୍ର େସ େମାହର ମୁଖ ନ େଦଖୁ।” ତହିଁେର
ଅବଶାେଲାମ ଆପଣା ଗହୃକୁ େଫରିଗଲା ଓ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ େଦଖିଲା
ନାହିଁ। 25 ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଅବଶାେଲାମ ପରି ଅତି
ପ୍ରଶଂସନୀୟ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ପୁରୁଷ େକହ ିନ ଥିଲା; ତାହାର ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକର
ଅଗ୍ରଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଠାେର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନ ଥିଲା। 26 ତାହାର
ମସ୍ତକର େକଶ ଭାରୀ େହବାରୁ ପ୍ରତ ିବଷର୍ର େଶଷେର େସ ତାହା କଟାଏ।
ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ମସ୍ତକର େକଶ କଟାଇବା େବେଳ ରାଜପରିମାଣାନୁସାେର
ତାହା ଦୁଇ ଶହ େଶକଲ ପରିମିତ ହୁଏ। 27 େସହ ିଅବଶାେଲାମର ତନିି
ପୁତ୍ର ଓ େଗାଟଏି କନ୍ୟା ଜାତ େହାଇଥିେଲ; କନ୍ୟାର ନାମ ତାମର ଥିଲା,
େସ ପରମାସୁନ୍ଦରୀ। 28 ଅବଶାେଲାମ ଯିରୂଶାଲମେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୁଇ ବଷର୍
ବାସ କଲା; ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ େଦଖିଲା ନାହିଁ। 29 ଏଣୁ ଅବଶାେଲାମ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ େଯାୟାବଙୁ୍କ ଡକାଇଲା; ମାତ୍ର େସ
ଆସଲିା ନାହିଁ; ତହୁଁ େସ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ପୁଣ ିେଲାକ ପଠାଇଲା, ମାତ୍ର େସ
ଆସଲିା ନାହିଁ। 30 ଏେହତୁ େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “େଦଖ,
ଆମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ର ପାଖେର େଯାୟାବର େକ୍ଷତ୍ର ଅଛ,ି େସ ତହିଁେର ଯବ କରିଅଛ;ି
ଯାଅ, ତହିଁେର ନଆିଁ ଲଗାଇ ଦଅି।” ତହୁଁ ଅବଶାେଲାମର ଦାସମାେନ
େସହ ିେକ୍ଷତ୍ରେର ନଆିଁ ଲଗାଇ େଦେଲ। 31 ଏଥିେର େଯାୟାବ ଉଠି
ଅବଶାେଲାମ ପାଖକୁ ତାହାର ଗହୃକୁ ଆସ ିତାହାକୁ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭ
ଦାସମାେନ କାହିଁକି େମା’ େକ୍ଷତ୍ରେର ନଆିଁ ଲଗାଇେଲ ?” 32 ତହୁଁ
ଅବଶାେଲାମ େଯାୟାବଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କଲା, “େଦଖ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଲାକ
ପଠାଇ କହଲି,ି ‘ତୁେମ୍ଭ ଏଠାକୁ ଆସ, “ମୁଁ କାହିଁକି ଗଶୂରରୁ ଆସଲି ି?
ଏକଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇବ।ି ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର ଥିେଲ, େମାହର ଭଲ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା; ଏେବ େମାେତ
ରାଜାଙ୍କ ମୁଖ େଦଖିବାକୁ ଦଅି, େଯେବ େମା’ଠାେର ଅପରାଧ ଥାଏ, େତେବ
େସ େମାେତ ବଧ କରନୁ୍ତ।’” 33 ତହୁଁ େଯାୟାବ ଯାଇ ରାଜାଙୁ୍କ ଏହା
ଜଣାଇଲା; ତହିଁେର ରାଜା ଅବଶାେଲାମକୁ ଡକାେନ୍ତ, େସ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସ ିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କଲା, ପୁଣ ିରାଜା
ଅବଶାେଲାମକୁ ଚୁମ୍ୱନ କେଲ।

ଅବଶାେଲାମଙ୍କ ବେିଦ୍ର ାହ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବଶାେଲାମ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଏକ ରଥ ଓ
ଅଶ୍ୱମାନ ଓ ଆପଣା ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼ବିା ନମିେନ୍ତ ପଚାଶ
ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ରଖିଲା। 2 ପୁଣ ିଅବଶାେଲାମ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି

ରାଜଦ୍ୱ ାରର ପଥ ପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ ହୁଏ; ଆଉ ଏପରି କେର େଯ, କାହାରି
ବଚିାରାେଥର୍ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବିାର େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସ ିବବିାଦ ଥିେଲ,
ଅବଶାେଲାମ ତାହାକୁ ଡାକି କେହ, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ ନଗରର େଲାକ ?”
ତହିଁେର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର େଗାଟଏି ବଂଶର େଲାକ େବାଲି
କହେିଲ, 3 ‘ଅବଶାେଲାମ ତାହାକୁ କେହ, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭ କଥା ଉତ୍ତମ ଓ
ଯଥାଥର୍; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣବିାକୁ ରାଜାଙ୍କର େକୗଣସ ିେଲାକ ନଯିୁକ୍ତ
ନାହିଁ।” 4 ଅବଶାେଲାମ ଆହୁରି କେହ, “ଆଃ, ମୁଁ େଯେବ େଦଶର

ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ହୁଅନି୍ତ ଓ କାହାରି େକୗଣସ ିବବିାଦ ବା େକୗଣସ ିକଥା ଥିେଲ
େଯେବ େସ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସନ୍ତା, େତେବ ମୁଁ ତାହାର ଯଥାଥର୍ ବଚିାର
କରନି୍ତ।” 5 ଆହୁରି େକହ ିପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନକିଟକୁ ଆସେିଲ,
େସ ଆପଣା ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଧରି ଚୁମ୍ୱନ କେର। 6 ଇସ୍ରାଏଲର
େଯେତ େଲାକ ବଚିାରାେଥର୍ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ , ଅବଶାେଲାମ େସହି
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହପିରି କେର; ଏହ ିପ୍ରକାେର ଅବଶାେଲାମ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାନଙ୍କ ମନ ହରଣ କଲା। 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଚାରି ବଷର୍ େଶଷେର
ଅବଶାେଲାମ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମାନତ
କରିଅଛ,ି ତାହା ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଯିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ।
8 କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଅରାମ େଦଶସ୍ଥ ଗଶୂରେର ଥିବା େବେଳ ମାନତ
କରି କହଅିଛ,ି ‘ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ନଶି୍ଚୟ େମାେତ ପୁନବର୍ାର ଯିରୂଶାଲମକୁ
ଆଣେିବ, େତେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରିବ।ି’” 9 ତହିଁେର ରାଜା
ତାହାକୁ କହେିଲ, “କୁଶଳେର ଯାଅ।” ତହୁଁ େସ ଉଠି ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଗଲା।
10 ମାତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନକିଟକୁ ଗପୁ୍ତଚର
ପଠାଇ କହଥିିଲା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୂରୀଧ୍ୱନ ିଶୁଣବିା କ୍ଷେଣ ଅବଶାେଲାମ
ହେିବ୍ର ାଣେର ରାଜା େହେଲ େବାଲ ିକହବି।” 11 ଆଉ ଅବଶାେଲାମ ସେଙ୍ଗ
ଯିରୂଶାଲମରୁ ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ଗେଲ; େସମାେନ ନମିନି୍ତ୍ର ତ େହାଇ ସରଳ
ମନେର ଗେଲ; େସମାେନ େକୗଣସ ିକଥା ଜାଣ ିନ ଥିେଲ। 12 ପୁଣି
ଅବଶାେଲାମ ବଳିଦାନ କରିବା ସମୟେର େଲାକ ପଠାଇ ଦାଉଦଙ୍କର
ମନ୍ତ୍ର ୀ ଗୀେଲାନୀୟ ଅହୀେଥାଫଲକୁ ତାହାର ନଗର ଗୀେଲାରୁ ଡକାଇଲା।
ତାଙ୍କର ଚକ୍ର ାନ୍ତ ଦୃଢ଼ େହଲା; କାରଣ ଅବଶାେଲାମର ସପକ୍ଷ େଲାକ ଆହୁରି
ଆହୁରି ଅେନକ ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ।

ଯିରୂଶାଲମରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପଳାୟନ

13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଜେଣ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହଲିା,
“ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କର ମନ ଅବଶାେଲାମ ଆେଡ଼ ଅଛ।ି” 14 ତହିଁେର
ଦାଉଦ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ଯିରୂଶାଲମେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଦାସଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଉଠ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପଳାଉ; େନାହେିଲ ଆେମ୍ଭମାେନ େକହି
ଅବଶାେଲାମଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ନାହିଁ; ଏଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲ, େକଜାଣ ିେସ
ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବପିଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ଓ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର
ନଗର ଆଘାତ କରିବ।” 15 ତହୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଦାସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଦଖନୁ୍ତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନି୍ତ , ତାହା
କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନି୍ତ।” 16 ତହୁଁ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ
ପେଛ ପେଛ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ। କିନୁ୍ତ ରାଜା ଗହୃ
ଜଗିବା ନମିେନ୍ତ ଦଶ ଜଣ ଉପପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ଗିେଲ। 17 ଏରୂେପ ରାଜା ଓ
ତାଙ୍କ ପେଛ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି େବଥ୍-ହମ୍ମିହର୍କେର (ଦୁର
ସ୍ଥାନେର) ରହେିଲ। 18 ପୁଣ ିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସ ଅଗ୍ରସର େହେଲ ଓ
ଗାଥ୍ ନଗରରୁ ତାଙ୍କ ପେଛ େଯଉଁ ଛଅ ଶହ େଲାକ ଆସଥିିେଲ, େସହି
କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟ ଓ ଗାଥୀୟ େଲାକ ସମେସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ପାର େହାଇଗେଲ। 19 େସେତେବେଳ ରାଜା ଗାଥୀୟ ଇତ୍ତୟକୁ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯାଉଅଛ ? େଫରି ଯାଅ, ରାଜାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ରୁହ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତ ଜେଣ ବେିଦଶୀ, ମଧ୍ୟ ନବିର୍ାସତି େଲାକ;
ତୁେମ୍ଭ ନଜି ସ୍ଥାନକୁ େଫରିଯାଅ। 20 ଆେମ୍ଭ େଯଉଁଆେଡ଼ ପାରିବୁ,
େସହଆିେଡ଼ ଯିବୁ, ତୁେମ୍ଭ ତ େକବଳ କାଲ ିଆସଲି, ଆଜି ଆେମ୍ଭ କି ତୁମ୍ଭକୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େନଇ ଏେଣେତେଣ ବୁଲାଇବା ? ତୁେମ୍ଭ େଫରିଯାଅ,
ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ ନଅି; ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମ୍ଭ ସହବତ୍ତର୍ୀ
େହଉ।” 21 ଏଥିେର ଇତ୍ତୟ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଓ େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ,
ଜୀବନ ପାଇଁ େହଉ ବା ମରଣ ପାଇଁ େହଉ, ଅବଶ୍ୟ େମାହର ପ୍ରଭୁ
ମହାରାଜ େଯଉଁଠାେର ରହେିବ, େସଠାେର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ରହବି।”
22 ତହୁଁ ଦାଉଦ ଇତ୍ତୟକୁ କହେିଲ, “େତେବ ଯାଅ, ଅଗ୍ରସର ହୁଅ।
ତହିଁେର ଗାଥୀୟ ଇତ୍ତୟ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ ତାହା ସହତି ଥିବା
ସମସ୍ତ ବାଳକ ଅଗ୍ରସର େହାଇଗେଲ। 23 େତଣୁ େଦଶଯାକ ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱର
କରି େରାଦନ କେଲ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ଅଗ୍ରସର େହେଲ; ରାଜା ମଧ୍ୟ
ଆେପ କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ପାର େହାଇ ଗେଲ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ପାର େହାଇ
ପ୍ରାନ୍ତରପଥ ଆେଡ଼ ଗେଲ। 24 ଆଉ େଦଖ, ସାେଦାକ ମଧ୍ୟ ଓ ତାହା
ସେଙ୍ଗ ସମସ୍ତ େଲବୀୟ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ବହି
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ଆସେିଲ, ପୁଣ ିନଗରରୁ ସମସ୍ତ େଲାକ ବାହାର େହାଇ ଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଓହ୍ଲାଇ ରଖିେଲ ଓ ଅବୀୟାଥର ଉପରକୁ
ଗଲା। 25 ତହୁଁ ରାଜା ସାେଦାକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ
ନଗରକୁ େଫରାଇ ନଅି; େଯେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ,
େତେବ େସ େମାେତ ପୁନବର୍ାର ଆଣେିବ, ପୁଣ ିଏହା ଓ ଆପଣା ନବିାସ
ସ୍ଥାନ େମାେତ େଦଖାଇେବ। 26 ‘ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭଠାେର ଆମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ ନାହିଁ,’
ଯଦ ିେସ ଏପରି କହେିବ, େତେବ େଦଖ, ମୁଁ ଉପସି୍ଥତ ଅଛ,ି ଯାହା ତାହାଙୁ୍କ
ଭଲ ଦେିଶ, ତାହା େସ େମା’ ପ୍ରତ ିକରନୁ୍ତ।” 27 ରାଜା ସାେଦାକ ଯାଜକକୁ
ଆହୁରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କି ଦଶର୍କ ନୁହଁ ? ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି ତୁମ୍ଭ
ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍ ଓ ଅବୀୟାଥରର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି
ଦୁଇ ପୁତ୍ର କୁଶଳେର ନଗରକୁ େଫରିଯାଅ। 28 େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ
େମା’ଠାକୁ ତଥ୍ୟ-ବାତ୍ତର୍ା ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଘାଟୀ ପାଖେର
ଅେପକ୍ଷା କରିବ।ି” 29 ଏଣୁ ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ପୁନବର୍ାର
ଯିରୂଶାଲମକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େନଇ ଗେଲ ଓ େସମାେନ େସଠାେର
ରହେିଲ। 30 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ େଜୖତୁନ ପବର୍ତର ଉଠାଣ ିେଦଇ ଗେଲ
ଓ ଉପରକୁ ଯିବା େବେଳ େରାଦନ କରି କରି ଉପରକୁ ଗେଲ; େସହି
ସମୟେର ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦତି ଥିଲା ଓ େସ ଖାଲ ିପାଦେର
ଚାଲୁଥିେଲ; ପୁଣ ିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିେଲ ଓ େସମାେନ ଉପରକୁ ଯିବା େବେଳ େରାଦନ
କରୁ କରୁ ଉପରକୁ ଗେଲ। 31 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା,
“ଅବଶାେଲାମ ସେଙ୍ଗ ଚକ୍ର ାନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅହୀେଥାଫଲ ଅଛ।ି
ତହିଁେର ଦାଉଦ କହେିଲ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଅହୀେଥାଫଲର
ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୂଖର୍ତା କର।” 32 ଏଉତ୍ତାେର େଲାେକ େଯଉଁଠାେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରନି୍ତ , ଉଠାଣରି େସହ ିଶୃଙ୍ଗ ନକିଟେର
ଦାଉଦ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େଦଖ, ଅକର୍ୀୟ ହୂଶୟ ଆପଣା ଚରିା ଜାମା ପିନି୍ଧ
ଓ ମସ୍ତକେର ମୃତି୍ତକା େଦଇ ତାଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
33 ତହିଁେର ଦାଉଦ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯେବ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସେଙ୍ଗ
ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଭାର ସ୍ୱରୂପ େହବ। 34 ମାତ୍ର
େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ନଗରକୁ େଫରି ଯାଇ ଅବଶାେଲାମକୁ କହବି, ‘େହ
ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ େହବ;ି ମୁଁ ପୂବର୍େର େଯପରି ଆପଣଙ୍କ
ପିତାଙ୍କର ଦାସ ଥିଲ,ି େସପରି ଏେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ େହବ,ି’ େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଅହୀେଥାଫଲର ମନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟଥର୍ କରି ପାରିବ।”
35 େସଠାେର ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ କି ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାେନ ନ
ଥିେବ ? ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ରାଜଗହୃରୁ ଯାହା କିଛ ିଶୁଣବି, ତାହା ସାେଦାକ ଓ
ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ। 36 େଦଖ, େସହ ିସ୍ଥାନେର
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େସମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଅଥର୍ାତ୍, ସାେଦାକର ପୁତ୍ର
ଅହୀମାସ୍ ଓ ଅବୀୟାଥରର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା
ଯାହା ଶୁଣବି, େସହସିବୁ କଥା େସମାନଙ୍କ ହାତେର େମା’ ନକିଟକୁ କହି
ପଠାଇବ।” 37 ତହୁଁ ଦାଉଦଙ୍କର ମିତ୍ର ହୂଶୟ ନଗରକୁ ଆସଲିା; ପୁଣି
ଅବଶାେଲାମ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସଲିା।

ଦାଉଦ ଓ ସୀବଃ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଉଠାଣ ିଶୃଙ୍ଗ ପାର େହାଇ ଅଳ୍ପ ବାଟ
ଅଗ୍ରସର େହଲା ଉତ୍ତାେର େଦଖ, ମଫୀେବାଶତ୍ର ଦାସ ସୀବଃ
ସଜି୍ଜତ ଦୁଇ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ସେଙ୍ଗ େନଇ ତାଙୁ୍କ େଭଟଲିା, େସହି

ଗଦ୍ଦର୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୁଇ ଶହ ରୁଟ,ି ଶେହ େପନ୍ଥା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ ଶେହ
ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ ଓ ଏକ କୁମ୍ପା (େବାେତାଲ୍) ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଥିଲା।
2 ତହିଁେର ରାଜା ସୀବଃକୁ କହେିଲ, “ଏସବୁେର ତୁମ୍ଭର ଅଭପି୍ରାୟ କଅଣ
?” ତହୁଁ ସୀବଃ କହଲିା, “ଏ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଦୁଇଟ ିରାଜପରିବାରଙ୍କ ଚଢ଼ବିା
ନମିେନ୍ତ; ପୁଣ ିଏହ ିରୁଟ ିଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ ଯୁବାମାନଙ୍କ ଆହାର
ନମିେନ୍ତ, ଆଉ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପ୍ରାନ୍ତରେର କ୍ଳ ାନ୍ତ େହବା େଲାକମାେନ ପାନ
କରିେବ।” 3 େତେବ ରାଜା କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁର ପୁତ୍ର କାହିଁ ?”
ତହିଁେର ସୀବଃ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େଦଖନୁ୍ତ, େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଅଛନି୍ତ ,
କାରଣ େସ କହେିଲ, ‘ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଆଜି ଆମ୍ଭ େପୖତୃକ ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ
େଫରାଇ େଦେବ।’” 4 ଏଥିେର ରାଜା ସୀବଃକୁ କହେିଲ, “େଦଖ,
ମଫୀେବାଶତ୍ର ସବର୍ସ୍ୱ ତୁମ୍ଭର େହଲା।” ତହୁଁ ସୀବଃ କହଲିା, “ମୁଁ ପ୍ରଣାମ

କରୁଅଛ,ି େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େଯପରି
ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ।”

ଦାଉଦଙୁ୍କ ଶିମୀୟିର ଅଭଶିାପ

5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ରାଜା ବହୁରୀମେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େଦଖ,
ଶାଉଲ ବଂଶର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ େସଠାରୁ ବାହାର େହାଇ
ଆସଲିା, ତାହାର ନାମ ଶିମୀୟି, େସ େଗରାର ପୁତ୍ର; େସ ବାହାରି ଆସବିା
େବେଳ ଅଭଶିାପ େଦଉ େଦଉ ଆସଲିା। 6 ଆଉ େସ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଓ ଦାଉଦ
ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଦାସଙୁ୍କ ପଥର ମାରିଲା; େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ
ସମସ୍ତ ବୀର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣେର ଓ ବାମେର ଥିେଲ। 7 ପୁଣ ିଶିମୀୟି
ଅଭଶିାପ େଦଉ େଦଉ ଏପରି କହଲିା, “ଆେର ରକ୍ତପାତୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଆେର
ପାପାଧମ େଲାକ, ଦୁର୍ ହୁଅ, ଚାଲ ିଯାଅ! 8 ଯାହାର ପଦେର ତୁ ରାଜ୍ୟ
କରୁଥିଲୁ, େସହ ିଶାଉଲ ବଂଶର ସମସ୍ତ ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତଫିଳ େତାେତ
ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଉଅଛନି୍ତ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େତାର ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ହସ୍ତେର
ରାଜ୍ୟ ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ; ଆଉ େଦଖ୍, ତୁ େତା’ ନଜି ଦୁଷ୍ଟତାେର ଧରା
ପଡ଼ଅିଛୁ, କାରଣ ତୁ ରକ୍ତପାତୀ ମନୁଷ୍ୟ।” 9 େସେତେବେଳ ସରୁୟାର
ପୁତ୍ର ଅବୀଶୟ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏ ମଲା କୁକ୍କରୁଟା କାହିଁକି େମା’ ପ୍ରଭୁ
ମହାରାଜାଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦବ ? ଅନୁମତ ିେଦଉନୁ୍ତ, ମୁଁ ପାର େହାଇ ଯାଇ
ତାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ିପକାଏ।” 10 ତହିଁେର ରାଜା କହେିଲ, “େହ ସରୁୟାର
ପୁତ୍ରମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େମା’ର କ’ଣ କରିବାର ଅଛ ି? େସ ତ
ଅଭଶିାପ େଦଉଅଛ,ି ପୁଣ ିଦାଉଦକୁ ‘ଅଭଶିାପ ଦଅି’ େବାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ତାହାକୁ କହଅିଛନି୍ତ ? ‘ଏଥିପାଇଁ କିଏ କହବି, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏପରି କଲ
?’” 11 ଆହୁରି ଦାଉଦ ଅବୀଶୟକୁ ଓ ଆପଣାର ଦାସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଦଖ, େମାହର ଔରସରୁ ଜାତ େମାର ପୁତ୍ର େମାର ପ୍ରାଣ େନବାକୁ
ଚାହୁଁଅଛ,ି େତେବ ଏ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକ କି ଏେବ ତେତାଧିକ ନ କରିବ
? ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼, େସ ଅଭଶିାପ େଦଉ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଅନୁମତି
େଦଇଅଛନି୍ତ। 12 େହାଇପାେର, େମା’ ପ୍ରତ ିକୃତ ଏହ ିଅପରାଧକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଦୃଷି୍ଟପାତ କରିେବ ଓ ଆଜି ତାହାର ଦତ୍ତ ଅଭଶିାପ ପରିବେତ୍ତର୍ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାହର ମଙ୍ଗଳ କରିେବ।” 13 ଏହରୂିେପ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ
ପଥ େଦଇ ଗେଲ; ପୁଣ ିଶିମୀୟି ତାଙ୍କ ପାେଖ ପାେଖ ପବର୍ତ ପାଶ୍ୱର୍ େଦଇ
ଚାଲଲିା, ପୁଣ ିଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅଭଶିାପ େଦଲା ଓ ତାଙ୍କ ଉପେର ପଥର ଓ
ଧୂଳି ପକାଇଲା। 14 ଏଉତ୍ତାେର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ େଲାକ ସମେସ୍ତ
କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ ଆସେିଲ; ପୁଣ ିେସଠାେର େସମାେନ ରାତେିର ବଶି୍ରାମ କେଲ।

ଯିରୂଶାଲମେର ଅବଶାେଲାମ

15 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଅବଶାେଲାମ ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଅହୀେଥାଫଲ ଓ
ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ। 16 ପୁଣ ିଦାଉଦଙ୍କର
ମିତ୍ର ଅକର୍ୀୟ ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ, ହୂଶୟ
ଅବଶାେଲାମଙୁ୍କ କହଲିା, “ମହାରାଜ ଚରିଜୀବୀ େହଉନୁ୍ତ, ମହାରାଜ
ଚରିଜୀବୀ େହଉନୁ୍ତ !” 17 ତହିଁେର ଅବଶାେଲାମ ହୂଶୟକୁ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭ
ମିତ୍ର ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର କି ଏହ ିଦୟା ? ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆପଣା ମିତ୍ର ସଙ୍ଗେର
ଗଲ ନାହିଁ ?” 18 ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମଙୁ୍କ କହଲିା, “ତାହା ନୁେହଁ! ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ଏହ ିେଲାକମାେନ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ଯାହାଙୁ୍କ
ମେନାନୀତ କେଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି େହବ ିଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ମୁଁ ରହବି।ି
19 ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ କାହାର େସବା କରିବ ି? ମୁଁ କି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାକ୍ଷାତେର
େସବା କରିବ ିନାହିଁ ? ମୁଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସବା
କରିଅଛ,ି େସପରି ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ମଧ୍ୟ କରିବ।ି” 20 େସେତେବେଳ
ଅବଶାେଲାମ ଅହୀେଥାଫଲକୁ କହଲିା, “ଏେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି କତ୍ତର୍ବ୍ୟ,
ଏ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ ପରାମଶର୍ ଦଅି।” 21 ତହିଁେର ଅହୀେଥାଫଲ
ଅବଶାେଲାମଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭ ପିତା ଗହୃ ଜଗିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣାର
େଯଉଁ ଉପପତ୍ନୀମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଯାଇଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ସହବାସ କର; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତାର ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ େହବ, ଏହା
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣେିବ; ତହୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ହସ୍ତ
ସବଳ େହବ।” 22 ଏଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ଅବଶାେଲାମ ନମିେନ୍ତ ଗହୃର
ଛାତ ଉପେର ଏକ ତମ୍ୱୁ ପ୍ରସାରିେଲ; ତହୁଁ ଅବଶାେଲାମ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ସହତି ସହବାସ କଲା।
23 େସସମୟେର ଅହୀେଥାଫଲ େଯଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଏି, େସହ ିମନ୍ତ୍ରଣା
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ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ତର ପାଇବା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା; ଦାଉଦ ଓ
ଅବଶାେଲାମ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅହୀେଥାଫଲର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଏହ ିପ୍ରକାର
ଥିଲା।

ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିହୂଶୟଙ୍କ ଉପକାର

ଆହୁରି ଅହୀେଥାଫଲ ଅବଶାେଲାମଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ବାର
ହଜାର େଲାକ ବାଛ ିଆଜି ରାତି୍ର ଉଠି ଦାଉଦଙ୍କର ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇବ।ି 2 ପୁଣ ିେସ କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ ଶିଥିଳ ହସ୍ତ ଥିବା େବେଳ

ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭୟ େଦଖାଇବ;ି ତହିଁେର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀ
େଲାକ ପଳାଇେବ; ପୁଣ ିମୁଁ େକବଳ ରାଜାଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବ।ି 3 ଆଉ
େଯପରି ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବବିାହ ପେର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆେସ; େସହପିରି ମୁଁ
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରାଇ ଆଣବି;ି ତହିଁେର ସମସ୍ତ େଲାକ
ତୁମ ଅଧିନେର ଶାନି୍ତେର ରହେିବ।” 4 େସେତେବେଳ ଏହ ିକଥା
ଅବଶାେଲାମର ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ର ଦୃଷି୍ଟେର ପସନ୍ଦ
େହଲା। 5 େତେବ ଅବଶାେଲାମ କହଲିା, “ଅକର୍ୀୟ ହୂଶୟକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ,
ଆଉ େସ କ’ଣ କେହ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣବିା।” 6 ତହୁଁ ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମ
ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ, ଅବଶାେଲାମ ତାହାକୁ କହଲିା, “ଅହୀେଥାଫଲ ଏପରି
ଏପରି କହୁଅଛ;ି ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା କଥାନୁସାେର କରିବା କି ? ଯଦ ିନ
କରିବା, େତେବ ତୁେମ୍ଭ କୁହ।” 7 ତହିଁେର ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମଙୁ୍କ କହଲିା,
“ଅହୀେଥାଫଲ େଯଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା େଦଇଅଛ,ି ତାହା ଭଲ ନୁେହଁ।” 8 ହୂଶୟ
ଆହୁରି କହଲିା, “ଆପଣ ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ,
େସମାେନ ତ ବୀର ଓ େକ୍ଷତ୍ରେର ଛୁଆହରା ଭଲୁ୍ଲକୀ ପରି େସମାେନ ଉଗ୍ର
େହାଇଥିେବ, ପୁଣ ିଆପଣଙ୍କ ପିତା େଯାଦ୍ଧା ଓ େସ ରାତି୍ରେର େଲାକମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗେର ରହେିବ ନାହିଁ। 9 େଦଖନୁ୍ତ, େସ ଏେବ େକୗଣସ ିଗତ୍ତର୍େର କି
ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ଲୁଚ ିକରି ଅଛନି୍ତ; ଆଉ ପ୍ରଥେମ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତକ ପତତି େହେଲ େବାଲ ିେକହ ିଶୁଣେିଲ କହବି େଯ,
‘ଅବଶାେଲାମର ଅନୁଗାମୀ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସଂହାର େହଉଅଛ।ି’
10 ତାହାେହେଲ, େଯଉଁ ବକି୍ରମଶାଳୀର ହୃଦୟ ସଂିହର ହୃଦୟ ତୁଲ୍ୟ, େସ
ମଧ୍ୟ ନତିାନ୍ତ ତରଳି ଯିବ; କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା େଯ ବୀର ଓ ତାଙ୍କ
ସଙ୍ଗୀମାେନ େଯ ବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ, ଏହା ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣନି୍ତ।
11 ମାତ୍ର େମାହର ମନ୍ତ୍ରଣା ଏହ ିେଯ, ଦାନ୍ଠାରୁ େବେର୍ଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ତୁଲ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ େହାଇ ଆପଣଙ୍କ
ନକିଟେର ସଂଗହୃୀତ େହଉନୁ୍ତ; ପୁଣ ିଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉନୁ୍ତ।
12 ତହିଁେର େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ, େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବୁ ଓ ଭୂମିେର ଶିଶିର ପଡ଼ବିା
ପରି ତାଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ବୁି; ପୁଣ ିତାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜଣକୁ ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବୁ ନାହିଁ। 13 ଆହୁରି ଯଦ ିେସ େକୗଣସ ିନଗରକୁ
ଯାଇଥିେବ, େତେବ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େସହ ିନଗରକୁ ଦଉଡ଼ ିଆଣେିବ ଓ
ତହିଁେର େଗାଟଏି େଗାଡ଼ ିନ ରହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ନଦୀକି
ଟାଣ ିେନବୁ।” 14 ତହିଁେର ଅବଶାେଲାମ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ
କହେିଲ, “ଅହୀେଥାଫଲର ମନ୍ତ୍ରଣା ଅେପକ୍ଷା ଅକର୍ୀୟ ହୂଶୟର ମନ୍ତ୍ରଣା
ଉତ୍ତମ।” େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବଶାେଲାମ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା
ଅଭପି୍ରାୟେର ଅହୀେଥାଫଲର ଉତ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟଥର୍ କରିବା ପାଇଁ ସି୍ଥର
କରିଥିେଲ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ
ହୂଶୟ କହଲିା, “ଅବଶାେଲାମଙୁ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନଗଣଙୁ୍କ
ଅହୀେଥାଫଲ ଏହପିରି ଭାବେର ମନ୍ତ୍ରଣା େଦଇଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହପିରି
ଭାବେର ମନ୍ତ୍ରଣା େଦଲ।ି 16 ଏେହତୁ ଏେବ ଶୀଘ୍ର େଲାକ ପଠାଇ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜଣାଇ କୁହ, ‘ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଘାଟୀ ନକିଟେର ଆଜି ରାତି୍ର ଯାପନ
କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େକୗଣସ-ିମେତ ପାର େହାଇ ଚାଲ ିଯାଅ; େନାହେିଲ
ମହାରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ େଲାକ ସମେସ୍ତ ସଂହାରିତ େହେବ।’” 17 େସହି
ସମୟେର େଯାନାଥନ ଓ ଅହୀମାସ୍ ଐନ୍-େରାେଗଲେର ରହଥିିେଲ; ଆଉ
େସମାେନ େଯପରି ନଗରକୁ ଆସବିାର େଦଖା ନ ଯିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ
ଦାସୀ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଉଥାଏ; ଆଉ େସମାେନ ଯାଇ ଦାଉଦ
ରାଜାଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଉଥା’ନି୍ତ। 18 ମାତ୍ର ଏକ ଯୁବା େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି
ଅବଶାେଲାମଙୁ୍କ ଜଣାଇଲା; ତହୁଁ େସ ଦୁେହଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବହୁରୀମେର
ଜଣକର ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ଓ ତାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟେର ଏକ କୂପ
ଥିବାରୁ, େସମାେନ ତହିଁ ଭତିରକୁ ଗେଲ। 19 ତହିଁେର ଗହୃଣିୀ େଗାଟଏି

ଢ଼ାଙୁ୍କଣୀ େନଇ କୂପ ମୁଖେର େଦଇ ତହିଁ ଉପେର ମଦ୍ଦିର୍ତ ଶସ୍ୟ ବଛିାଇ
େଦଲା; ଏଣୁ କିଛ ିଜଣା ପଡ଼ଲିା ନାହିଁ। 20 ଏଉତ୍ତାେର ଅବଶାେଲାମର
ଦାସମାେନ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ଗହୃକୁ ଆସ ିପଚାରିେଲ, “ଅହୀମାସ୍ ଓ
େଯାନାଥନ କାହାନି୍ତ ?” ତହିଁେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “େସମାେନ
ନଦୀ ପାର େହାଇ ଗେଲଣ।ି” ତହୁଁ େସମାେନ େଖାଜି ନ ପାଇବାରୁ
ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରି ଗେଲ। 21 ଏଣୁ େସମାେନ ଗଲା ଉତ୍ତାେର େସ ଦୁଇ
ଜଣ କୂପରୁ ବାହାରି ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଜଣାଇେଲ; ଆଉ
େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଠ, ଶୀଘ୍ର ଜଳ ପାର େହାଇ
ଯାଅ, କାରଣ ଅହୀେଥାଫଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏପରି ଏପରି ମନ୍ତ୍ରଣା
େଦଇଅଛ।ି” 22 ଏଥିେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ େଲାକ ଉଠି
ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇଗେଲ; ପ୍ରଭାତ ଆଲୁଅ ସମୟ ପୁବର୍ରୁ େଯ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର
େହାଇ ଯାଇ ନ ଥିଲା, ଏପରି ଜେଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା ନାହିଁ।
23 ଏଉତ୍ତାେର ଅହୀେଥାଫଲ ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରଣାନୁସାେର କମର୍ କରା ନ
ଯିବାର େଦଖି ଆପଣା ଗଦ୍ଦର୍ଭ ସଜାଇ ଉଠି ନଜି ଗହୃ ଓ ନଜି ନଗରକୁ
ଗଲା ଓ ଆପଣା ଗହୃ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସଜାଡ଼ ିଆପଣାକୁ ଫାଶୀ େଦଲା;
ଏରୂେପ େସ ମଲା, ପୁଣ ିଆପଣା ପିତାର କବରେର କବର ପାଇଲା।
24 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଦାଉଦ ମହନୟିମେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। ପୁଣି
ଅବଶାେଲାମ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର
େହେଲ। 25 ଆଉ ଅବଶାେଲାମ େଯାୟାବ ବଦଳେର ଅମାସାକୁ େସୖନ୍ୟ
ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କଲା। ଏହ ିଅମାସା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଯଥର ନାମକ ଏକ
ବ୍ୟକି୍ତର ପୁତ୍ର, େସ ବ୍ୟକି୍ତ େଯାୟାବର ମାତା ସରୁୟାର ଭଗିନୀ, ନାହଶର
କନ୍ୟା ଅବୀଗଲ ସହତି ସହବାସ କରିଥିଲା। 26 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ଓ
ଅବଶାେଲାମ ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। 27 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଦାଉଦ ମହନୟିମେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ରବ୍ବା
ନବିାସୀ ନାହଶର ପୁତ୍ର େଶାବ ିଓ େଲା-ଦବାର ନବିାସୀ ଅମ୍ମୀେୟଲର ପୁତ୍ର
ମାଖୀର, ଆଉ େରାଗଲୀମ ନବିାସୀ ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ 28 ଶଯ୍ୟା, ପାନପାତ୍ର, ମୃତି୍ତକା ପାତ୍ର,
ପୁଣ ିଆହାରାେଥର୍ ଗହମ, ଯବ, ମଇଦା, ଭଜାଶସ୍ୟ, ଶିମ, ମସୁର ଓ ଭଜା
ବରିି 29 ପୁଣ ିମଧୁ, ଦହ,ି େମଷ ଓ େଗା-େଛନା ଆଣେିଲ; ତହୁଁ ଦାଉଦ ଓ
ତାଙ୍କ ସହତି ଥିବା େଲାକମାେନ ଖାଇେଲ; କାରଣ େସମାେନ କହେିଲ,
“େଲାକମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରେର କ୍ଷୁଧିତ ଓ କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ ତୃଷିତ େହାଇଥିେବ।”

ଅବଶାେଲାମଙ୍କ ପରାଜୟ ଓ ହତ୍ୟା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରି
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ସହସ୍ରପତ ିଓ ଶତପତଗିଣଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ
କେଲ। 2 ପୁଣ ିଦାଉଦ େଯାୟାବ ହସ୍ତେର େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର

ତୃତୀୟାଂଶ ଓ େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା, ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଅବୀଶୟ ହସ୍ତେର
ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ଗାଥୀୟ ଇତ୍ତୟ ହସ୍ତେର ତୃତୀୟାଂଶ ସମପର୍ଣ କରି
ପଠାଇେଲ। ଆଉ ରାଜା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ନେିଜ ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ନଶି୍ଚୟ ଯିବ।ି” 3 ମାତ୍ର େଲାକମାେନ କହେିଲ, “ଆପଣ
ଆମ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିେବ ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ପଳାଇେଲ
େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଚନି୍ତ ା କରିେବ ନାହିଁ; କିଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅେଦ୍ଧର୍କ ମେଲ େହଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଚନି୍ତ ା କରିେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଶ ହଜାର ସମାନ; ଏେହତୁ ନଗରରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହେିଲ ଭଲ।” 4 ତହିଁେର ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଭଲ ଦେିଶ, ତାହା ମୁଁ କରିବ।ି” ଏଉତ୍ତାେର
ରାଜା ନଗର ଦ୍ୱ ାରର ପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ େହଲା ସମୟେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଶହ
ଶହ ଓ ହଜାର ହଜାର େହାଇ ବାହାରି ଗେଲ। 5 େସେତେବେଳ ରାଜା
େଯାୟାବକୁ ଓ ଅବୀଶୟକୁ ଓ ଇତ୍ତୟକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, “େମା’
ଲାଗି େସହ ିଯୁବା ଅବଶାେଲାମ ପ୍ରତ ିେକାମଳ ବ୍ୟବହାର କର।” ପୁଣି
ରାଜା ଅବଶାେଲାମ ବଷିୟେର ସମସ୍ତ େସନାପତଙୁି୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦବା
ସମୟେର ସମସ୍ତ େଲାକ ତାହା ଶୁଣେିଲ। 6 ଏହରୂିେପ େସୖନ୍ୟଦଳ
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଗେଲ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ନାମକ ବନେର ଯୁଦ୍ଧ
େହଲା। 7 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟଦଳ େସଠାେର ଦାଉଦଙ୍କର
ଦାସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପରାସ୍ତ େହେଲ ଓ େସହ ିଦନି େସଠାେର
ମହାସଂହାର େହଲା, ପୁଣ ିେକାଡ଼ଏି ହଜାର େଲାକ ହତ େହେଲ।
8 େଦଶସାରା ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପିଗଲା; ପୁଣ ିେସହ ିଦନି ଖଡ୍ଗ  ଗ୍ରାସ କରିବା
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ଅେପକ୍ଷା ବନ ଅଧିକ େଲାକକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। 9 ଆଉ ଅବଶାେଲାମ
ଅକସ୍ମାତ୍ ଦାଉଦଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଭଟଲିା। େସହ ିସମୟେର
ଅବଶାେଲାମ ଖଚର ଉପେର ଚଢ଼ଥିିଲା, େସହ ିଖଚର ଏକ ବଡ଼ ଅେଲାନ
ବୃକ୍ଷର ଛନ୍ଦାଛନି୍ଦ ଶାଖା ତେଳ ଯିବାରୁ ଅବଶାେଲାମର ମସ୍ତକ େସହି
ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷେର ଅଟକି ରହଲିା, ତହିଁେର େସ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର
ଝୁଲଲିା ଓ ଖଚର ତାହା ତଳୁ ଚାଲଗିଲା। 10 େସେତେବେଳ ଜେଣ ତାହା
େଦଖି େଯାୟାବକୁ କହଲିା, “େଦଖ, ମୁଁ ଅବଶାେଲାମଙୁ୍କ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷେର
ଟଙ୍ଗାଥିବାର େଦଖିଲ ି!” 11 ତହୁଁ େଯାୟାବ ତାହା ଜଣାଇବା େଲାକଙୁ୍କ
କହଲିା, “େଦଖ ! ତୁେମ୍ଭ ଏହା େଦଖିଲ, ମାତ୍ର କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର
ତାଙୁ୍କ ମାରି ଭୂମିେର ପକାଇ ନ େଦଲ ? ତାହା କରିଥିେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶ
ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଓ ଏକ କଟବିନ୍ଧନ େଦଇଥା’ନି୍ତ।” 12 ତହିଁେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ
େଯାୟାବକୁ କହଲିା, “ମୁଁ ଆପଣା ଅଞ୍ଜଳିେର ସହସ୍ର ଖଣ୍ଡ ରୂପା ପ୍ରାପ୍ତ
େହେଲ େହଁ େସହ ିରାଜପୁତ୍ର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କରନି୍ତ ନାହିଁ,
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ରାଜା ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ଅବୀଶୟକୁ ଓ
ଇତ୍ତୟକୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େକହ ିଯୁବା ଅବଶାେଲାମକୁ
ସ୍ପଶର୍ କରିବ ନାହିଁ।’ 13 ଯଦ ିମୁଁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଶି୍ୱାସଘାତକତା
କରିଥା’ନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ତ ଅଲଗା େହାଇ ଠିଆ େହାଇଥା’ନ୍ତ;
କାରଣ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ େକୗଣସ ିବଷିୟ ଗପୁ୍ତ ରେହ ନାହିଁ।” 14 େତେବ
େଯାୟାବ କହଲିା, “ମୁଁ ଏପରି ବଳିମ୍ୱ କରି ନ ପାେର।” ତହୁଁ େସ ଆପଣା
ହସ୍ତେର ତେିନାଟ ିବଚ୍ଛର୍ା େନଇ ଅବଶାେଲାମ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷେର ଜୀବତି
ଥାଉ ଥାଉ ତାହା େଦହେର ବନିି୍ଧଲା। 15 ଏଉତ୍ତାେର େଯାୟାବର
ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଦଶ ଜଣ ଯୁବା ଅବଶାେଲାମଙୁ୍କ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରି ତାହାକୁ
ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ। 16 ତହୁଁ େଯାୟାବ ତୂରୀ ବଜାେନ୍ତ,
େସୖନ୍ୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନରୁ ବାହୁଡ଼ ିଆସେିଲ; କାରଣ
େଯାୟାବ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଅଟକାଇଲା। 17 ଆଉ େସୖନ୍ୟମାେନ
ଅବଶାେଲାମଙୁ୍କ େନଇ ବନ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଗତ୍ତର୍େର ପକାଇ ତାହା ଉପେର
ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତରରାଶି କେଲ; ତହୁଁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ
ଗେଲ। 18 ଅବଶାେଲାମ ବଞ୍ଚଥିିବା େବେଳ ରାଜାଙ୍କର ତଳଭୂମିେର ଏକ
ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କରି ଆପଣା ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା; କାରଣ େସ କହଥିିଲା,
“େମା’ ନାମ ସ୍ମରଣେର ରଖିବାକୁ େମାହର ପୁତ୍ର ନାହିଁ;” ଏେହତୁ େସ
ଆପଣା ନାମାନୁସାେର େସହ ିସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ରଖିଲା; େସହ ିଦନି ଠାରୁ
ଅ◌ାଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅବଶାେଲାମର ସ୍ମରଣାଥର୍କ ସ୍ତମ୍ଭ େବାଲ ିତହିଁର ନାମ
ରହଅିଛ।ି

ଅବଶାେଲାମର ମୃତୁୁ୍ୟ ସମ୍ୱାଦ

19 ଏଉତ୍ତାେର ସାେଦାକର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ କିପରି
ରାଜାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା େଦଇଅଛନି୍ତ , ଏହ ିସୁସମ୍ୱାଦ ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ େନବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏେବ େଦୗଡ଼ ିଯାଏ।” 20 ତହିଁେର େଯାୟାବ
ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଆଜି ତୁେମ୍ଭ ସୁସମ୍ୱାଦବାହକ େହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ
ଦନି ସୁସମ୍ୱାଦ େନବ; ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମରିଅଛ,ି ଏେହତୁ ଆଜି ତୁେମ୍ଭ
ସୁସମ୍ୱାଦ େନବ ନାହିଁ।” 21 େତେବ େଯାୟାବ କୂଶୀୟଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ
ଯାହା େଦଖିଅଛ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙୁ୍କ ଯାଇ ଜଣାଅ।” ଏଥିେର କୂଶୀୟ
େଯାୟାବକୁ ପ୍ରଣାମ କରି େଦୗଡ଼ଲିା। 22 ତହୁଁ ସାେଦାକର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍
ପୁନବର୍ାର େଯାୟାବଙୁ୍କ କହଲିା, “ଯାହାେହଉ, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ମୁଁ ମଧ୍ୟ
େସହ ିକୂଶୀୟର ପେଛ େଦୗେଡ଼।” ତହିଁେର େଯାୟାବ କହଲିା, “େମା’ ପୁତ୍ର,
ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େଦୗଡ଼ବି, କାରଣ େସହ ିସମ୍ୱାଦ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତ େକୗଣସି
ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ନାହଁ ?” 23 ମାତ୍ର େସ କହଲିା, “ଯାହାେହଉ, ମୁଁ
େଦୗଡଢ଼ୁଅଛ।ି” ତହିଁେର େଯାୟାବ ତାହାକୁ କହଲିା, “େଦୗଡ଼।” ତହୁଁ
ଅହୀମାସ୍ ପ୍ରାନ୍ତର ପଥ େଦଇ େଦୗଡ଼ ିକୂଶୀୟକୁ ପଛେର ପକାଇ ଗଲା।
24 ଏହ ିସମୟେର ନଗରର ଦ୍ୱ ାରଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ଦାଉଦ ବସଥିିେଲ;
ଏଥିେର ପ୍ରହରୀ ଦ୍ୱ ାରଛାତର କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ଯାଇ ଅନାଇ େଦଖେନ୍ତ,
େଦଖ, ଜେଣ େଲାକ ଏକାକୀ େଦୗଡ଼ ିଆସୁଅଛ।ି 25 ତହୁଁ ପ୍ରହରୀ
ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର ରାଜାଙୁ୍କ ତାହା ଜଣାେନ୍ତ, ରାଜା କହେିଲ, “ଯଦ ିେସ
ଏକାକୀ ଅଛ,ି େତେବ ତାହା ମୁଖେର ସୁସମ୍ୱାଦ ଅଛ।ି” ଏଥିେର େସ ଆସୁ
ଆସୁ ସହରର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଲା। 26 ଏଉତ୍ତାେର ପ୍ରହରୀ ଆଉ ଜଣକୁ
େଦୗଡ଼ ିଆସୁଥିବାର େଦଖିଲା; ତହିଁେର ପ୍ରହରୀ ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର ଦ୍ୱ ାରୀକୁ
ଡାକି କହଲିା, “େଦଖ, ଆଉ ଜେଣ ଏକାକୀ େଦୗଡ଼ ିଆସୁଅଛ।ି” ତହିଁେର

ରାଜା କହେିଲ, “େସ ମଧ୍ୟ ସୁସମ୍ୱାଦ ଆଣୁଅଛ।ି” 27 ଏଥିେର ପ୍ରହରୀ
କହଲିା, “ପ୍ରଥମ େଲାକର େଦୗଡ଼ ସାେଦାକର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍ର େଦୗଡ଼
ପରି େମାହର େବାଧ ହୁଏ।” େତେବ ରାଜା କହେିଲ, “େସ ଭଲ େଲାକ,
େସ ଭଲ ସମ୍ୱାଦ େନଇ ଆସୁଅଛ।ି” 28 େସେତେବେଳ ଅହୀମାସ୍ ଡାକ
ପକାଇ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ସବୁ ମଙ୍ଗଳ।” ତହୁଁ େସ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର
ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କରି କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ,
େମାହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ହସ୍ତ
ଉଠାଇଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େସ ସମପର୍ଣ କରି େଦଇଅଛନି୍ତ।” 29 ତହିଁେର
ରାଜା କହେିଲ, “େସ ଯୁବା େଲାକ ଅବଶାେଲାମର ମଙ୍ଗଳ ତ ?” ତହୁଁ
ଅହୀମାସ୍ ଉତ୍ତର କଲା, “େଯାୟାବ ମହାରାଜଙ୍କ ଦାସକୁ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େମାେତ ପଠାଇବା େବେଳ ମହାେଲାକ ଗହଳି େଦଖିଲ,ି
ମାତ୍ର କଅଣ େହଲା, ତାହା ଜାଣ ିନାହିଁ।” 30 ଏଥିେର ରାଜା କହେିଲ,
“ଏଆେଡ଼ ଆସ ିଠିଆ ହୁଅ।” ତହୁଁ େସ ଏଆେଡ଼ ଯାଇ ଠିଆ େହଲା।
31 ଏଥି ମଧ୍ୟେର େଦଖ, େସହ ିକୂଶୀୟ ପହଞ୍ଚ ିକହଲିା, “େମା’ ପ୍ରଭୁ
ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ୱାଦ ଅଛ;ି କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆପଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଉଠିଥିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନଇଅଛନି୍ତ।”
32 ତହିଁେର ରାଜା େସହ ିକୂଶୀୟଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “େସହ ିଯୁବା େଲାକ
ଅବଶାେଲାମର ମଙ୍ଗଳ ତ ?” ତହିଁେର କୂଶୀୟ ଉତ୍ତର କଲା, “େମା’ ପ୍ରଭୁ
ମହାରାଜଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ
ଆପଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠନି୍ତ , େସମାେନ ସମେସ୍ତ େସହ ିଯୁବା େଲାକ ପରି
େହଉନୁ୍ତ।” 33 ତହିଁେର ରାଜା ଅତ ିକମି୍ପତ େହାଇ ନଗରଦ୍ୱ ାର-ଉପରିସ୍ଥ
େକାଠରିକୁ ଯାଇ େରାଦନ କେଲ; ପୁଣ ିେସ ଯାଉ ଯାଉ ଏପରି କହେିଲ,
“ହାୟ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ! ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ
! ହୁଏତ ତୁମ୍ଭ ବଦେଳ ଆେମ୍ଭ ମରିଥା’ନୁ୍ତ, ହାୟ ଅବଶାେଲାମ! ଆମ୍ଭର
ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର!”

ଦାଉଦଙୁ୍କ େଯାୟାବଙ୍କ ଅନୁେଯାଗ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େକହ ିେଯାୟାବକୁ କହଲିା, “େଦଖ, ରାଜା
ଅବଶାେଲାମ ନମିେନ୍ତ େରାଦନ ଓ େଶାକ କରୁଅଛନି୍ତ।”
2 ଏଣୁ େସହ ିଦବିସର ଜୟ ସକଳ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି

େଶାକଜନକ େହଲା; କାରଣ ରାଜା ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଷିୟେର େରାଦନ
କରୁଅଛନି୍ତ , ଏହା େଲାକମାେନ େସହ ିଦନି ଶୁଣେିଲ। 3 ପୁଣ ିଯୁଦ୍ଧେକ୍ଷତ୍ରରୁ
ପଳାଇବା େବେଳ େଲାକମାେନ େଯପରି ଲଜି୍ଜତ େହାଇ େଚାର ପରି
ଚାଲନି୍ତ , େସପରି େସହ ିଦନି େଚାର ପରି େସୖନ୍ୟମାେନ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ
କେଲ। 4 ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମୁଖ ଢ଼ାଙି୍କେଲ, ପୁଣ ିରାଜା
ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର କାନି୍ଦ କହେିଲ, “ହାୟ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ, ହାୟ
ଅବଶାେଲାମ, ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର।” 5 ଏଉତ୍ତାେର େଯାୟାବ ଗହୃ
ଭତିରକୁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହଲିା, “େଯଉଁମାେନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ
ଜୀବନ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣର ଜୀବନ ଓ ଭାଯର୍୍ୟାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ
ଆପଣଙ୍କ ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କେଲ, ଆପଣ ଆଜି ନଜିର
େସହ ିସମସ୍ତ ଦାସଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କରିଅଛନି୍ତ; 6 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ
ଘୃଣା କରୁଅଛନି୍ତ , ଆପଣ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଅଛନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାେନ
ଆପଣଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଅଛନି୍ତ , ଆପଣ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରୁଅଛନି୍ତ।
େଯେହତୁ ଆପଣ ଆଜି ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ େଯ, ଅଧିପତମିାେନ ଓ ଦାସମାେନ
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିକିଛ ିନୁହନି୍ତ ; କାରଣ ମୁଁ ଆଜି େଦଖୁଅଛ ିେଯ, ଯଦି
ଅବଶାେଲାମ ବଞ୍ଚଥିା’ନ୍ତ ା ଓ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଆଜି ମରିଥା’ନୁ୍ତ, େତେବ
ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଭଲ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା। 7 ଏଣୁ ଏେବ ଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଇ
ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଦୟାେର କଥା କହନୁ୍ତ; କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନାମେର ଶପଥ କରୁଅଛ,ି ଯଦ ିଆପଣ ବାହାରକୁ ନ ଯା’ନି୍ତ , େତେବ ଏହି
ରାତି୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହତି ଜେଣ େହଁ ରହବି ନାହିଁ; ଆଉ ଆପଣଙ୍କ
େଯୗବନକାଳ ଠାରୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯେତ ଅମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙୁ୍କ
ଘଟଅିଛ,ି େସ ସବୁରୁ ହିଁ ଏହ ିଅମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଧିକ େହବ।”
8 ତହିଁେର ରାଜା ଉଠି ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ବସେିଲ। େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ କୁହାଗଲା, “େଦଖ, ରାଜା ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ବସଅିଛନି୍ତ;” ତହୁଁ
ସମସ୍ତ େଲାକ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେିଲ। ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଇସ୍ରାଏଲର
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିେଲ।
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ଦାଉଦଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

9 ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ େଲାକ ପରସ୍ପର
କଳହ କରି କହୁଥିେଲ, “ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଧାର କରିଥିେଲ ଏେବ େସ ଅବଶାେଲାମ ଭୟେର େଦଶରୁ ପଳାଇ
ଅଛନି୍ତ। 10 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଅବଶାେଲାମକୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଉପେର ଅଭଷିିକ୍ତ କରିଥିଲୁ, େସ ଯୁଦ୍ଧେର ମରିଅଛ।ି ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏେବ ରାଜାଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବିା ବଷିୟେର କାହିଁକି ତୁନ ିେହାଇ ରହଅିଛ
?” 11 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ରାଜା ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ
କୁହ, ‘ରାଜାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର କଥା ତାଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲାଣ,ି ଏନମିେନ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ଗହୃକୁ େଫରାଇ
ଆଣବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା େହଉଅଛ ? 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭର ଭ୍ର ାତା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଅସି୍ଥ ଓ ଆମ୍ଭର ମାଂସ; େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ରାଜାଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବିା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା େହଉଅଛ
?’ 13 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଅମାସାଙୁ୍କ କୁହ, ‘ତୁେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭର ଅସି୍ଥ ଓ
ଆମ୍ଭର ମାଂସ ନୁହଁ ?’ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େଯାୟାବ ପଦେର ନତି୍ୟ ଆମ୍ଭ
ସାକ୍ଷାତେର େସନାପତ ିନ ହୁଅ, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ େସହ ିଦଣ୍ଡ,
ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ େଦଉନୁ୍ତ।’” 14 ଏହରୂିେପ େସ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ
େଲାକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜଣକର ହୃଦୟ ତୁଲ୍ୟ ଜୟ କେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହେିଲ, “ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ
ଦାସ େଫରି ଆସନୁ୍ତ।” 15 ତହୁଁ ରାଜା େଫରି ଯଦ୍ଦର୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ,
ତହିଁେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ େଭଟବିା ନମିେନ୍ତ ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଯାଇ
ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର କରି ରାଜାଙୁ୍କ ଆଣେିଲ। 16 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ୍କ
ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁରୀମ ନବିାସୀ େଗରାର ପୁତ୍ର ବନି୍ୟାମୀନୀୟ
ଶିମୀୟି ଶୀଘ୍ର ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଆସଲିା। 17 ପୁଣ ିତାହା
ସେଙ୍ଗ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ଏକ ସହସ୍ର େଲାକ ଥିେଲ, ଆଉ ଶାଉଲଙ୍କ ଗହୃର
ଦାସ ସୀବଃ ଓ ତାଙ୍କର ପନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଓ େକାଡ଼ଏି ଦାସ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ଥିେଲ। େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଯଦ୍ଦର୍ନେର ପଶି ପାର େହାଇଗେଲ।

ଶତ୍ରୁ  ନମିେନ୍ତ ରାଜକ୍ଷମା

18 େସେତେବେଳ େସମାେନ ରାଜାଙ୍କର ପରିବାରବଗର୍ଙୁ୍କ ପାର କରିବା
ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ ଦେିଶ ତାହା କେଲ। ଏଣୁ ରାଜା
ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହବା ସମୟେର େଗରାର ପୁତ୍ର ଶିମୀୟି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ଲିା। 19 ଆଉ ଶିମୀୟି ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େମା’ ପ୍ରଭୁ,
େମାହର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରନୁ୍ତ, ଅବା େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ
ଯିରୂଶାଲମରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦନି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଅବାଧ୍ୟତାପୂବର୍କ ଯାହା
କରିଅଛ,ି ତାହା ଆପଣ ସ୍ମରଣ ନ କରନୁ୍ତ, ମହାରାଜ ତାହା ଆପଣା ମନକୁ
ନ େନଉନୁ୍ତ। 20 କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ େଯ ପାପ କରିଅଛ,ି ଏହା
ଜାେଣ; ଏେହତୁ େଦଖନୁ୍ତ, େଯାେଷଫର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଥେମ ମୁଁ
ଆଜି େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସଲି।ି” 21 ମାତ୍ର
ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଅବୀଶୟ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, “ଶିମୀୟି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଅଭଷିିକ୍ତଙୁ୍କ ଶାପ େଦଇଅଛ,ି ଏହ ିକାରଣରୁ କି ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ
ନାହିଁ ?” 22 ଏଥିେର ଦାଉଦ କହେିଲ, “େହ ସରୁୟାର ପୁତ୍ରଗଣ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭର ବଷିୟ କ’ଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଜି େମାର
ବପିକ୍ଷ େହଉଅଛ ? ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର କ’ଣ କାହାରି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ
? ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା ଅେଟ, ଏହା କ’ଣ ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ ?”
23 ତହୁଁ ରାଜା ଶିମୀୟିଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ମରିବ ନାହିଁ।” ପୁଣ ିରାଜା
ତାହା ନକିଟେର ଶପଥ କେଲ। 24 ଏଉତ୍ତାେର ଶାଉଲଙ୍କ େପୗତ୍ର
ମଫୀେବାଶତ୍ ରାଜାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସଲିା; ଆଉ ରାଜା ପ୍ରସ୍ଥାନ
କରିବା ଦନିଠାରୁ କୁଶଳେର ଗହୃକୁ ଆସବିା ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଫୀେବାଶତ୍
ଆପଣା ପାଦ ପରିଷ୍କାର କରି ନ ଥିଲା, କି ଦାଢ଼ ିେକ୍ଷୗର େହାଇ ନ ଥିଲା,
କିଅବା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧୗତ କରି ନ ଥିଲା। 25 ପୁଣ ିେସ ରାଜାଙୁ୍କ
େଭଟବିା ପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେନ୍ତ, ରାଜା ତାହାକୁ କହେିଲ,
“ମଫୀେବାଶତ୍, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମା’ ସଙ୍ଗେର ଗଲ ନାହିଁ ?” 26 ତହିଁେର
େସ ଉତ୍ତର କଲା, “େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ତ

େଛାଟା, ଗଦ୍ଦର୍ଭ ସଜାଇ ତାହା ଉପେର ଚଢ଼ ିମହାରାଜଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା
ପାଇଁ େମାହର ମନସ୍ଥ ଥିଲା, ମାତ୍ର େମାହର ଦାସ େମାେତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲା।
27 ଆହୁରି େମାହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନକିଟେର େସ ଆପଣଙ୍କ ଏହି
ଦାସର ଅପମାନ କରିଅଛ;ି ମାତ୍ର େମାହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦୂତ ତୁଲ୍ୟ; ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ, ତାହା କରନୁ୍ତ।
28 େମାହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େମା’ ପିତୃବଂଶ ସମେସ୍ତ ନତିାନ୍ତ
ମୃତୁ୍ୟର େଯାଗ୍ୟ ଥିେଲ; ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହ ିଦାସକୁ ନଜି
େମଜେର େଭାଜନକାରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ସ୍ଥାନ େଦେଲ। ଏେହତୁ
ଏେବ ମହାରାଜଙ୍କ ନକିଟେର ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ େମାହର େକଉଁ
ଅଧିକାର ଅଛ ି?” 29 ତହିଁେର ରାଜା ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ବଷିୟ ଆଉ କାହିଁକି କହୁଅଛ ? ମୁଁ କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଓ ସୀବଃ େସହ ିଭୂମି
ବାଣି୍ଟ ନଅି।” 30 ତହୁଁ ମଫୀେବାଶତ୍ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହଉ, େମାହର
ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ତ କୁଶଳେର ଆପଣା ଗହୃକୁ ଆସେିଲଣ,ି େତେବ େସ ସବୁ
େନଉ।” 31 ଏଉତ୍ତାେର ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ େରାଗଲୀମରୁ ଆସଲିା ଓ
େସ ରାଜାଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀ ପାର କରାଇ େନବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ଯଦ୍ଦର୍ନକୁ ପାର େହାଇଗଲା। 32 େସହ ିବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ ଅଶୀ ବଷର୍ ବୟସ୍କ ଅତି
ବୃଦ୍ଧ େଲାକ ଥିଲା; ଆଉ େସ ଅତ ିଧନୀ େଲାକ ଥିବାରୁ ରାଜା
ମହନୟିମେର ଥିବା େବେଳ ତାଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ େଯାଗାଇଥିଲା। 33 ପୁଣି
ରାଜା ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସେଙ୍ଗ ପାର େହାଇ ଆସ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ପ୍ରତପିାଳନ କରିବ।ି” 34 ଏଥିେର
ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େମାହର ପରମାୟୁ ବଷର୍ର ଆଉ େକେତ ଦନି
ଅଛ ିେଯ, ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିବ ି? 35 ଆଜି ମୁଁ ଅଶୀ
ବଷର୍ ବୟସ୍କ; ମୁଁ କ’ଣ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ପ୍ରେଭଦ କରିପାେର ? ଆପଣଙ୍କ
ଦାସ ମୁଁ ଯାହା େଭାଜନ କି ପାନ କେର, କ’ଣ ତହିଁର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇ
ପାେର ? ମୁଁ କି ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକାମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ଶୁଣ ିପାେର ?
େତେବ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େମାହର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭାର
ସ୍ୱରୂପ େହବ ? 36 ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େକବଳ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ
ମହାରାଜଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯିବ; ଆଉ ମହାରାଜ ତହିଁ ପାଇଁ କାହିଁକି େମାେତ
ଏପରି ପୁରସ୍କାର େଦେବ ? 37 ମୁଁ େଯପରି ନଜି ନଗରେର େମାର ପିତା
ଓ େମା’ ମାତାଙ୍କ କବର ନକିଟେର ମରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି
ଦାସକୁ େଫରିଯିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଉନୁ୍ତ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ କିମ୍ହମ୍କୁ
େଦଖନୁ୍ତ; େସ େମାହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପାର େହାଇଯାଉ, ଆଉ
ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ ଦେିଶ, ତାହା ପ୍ରତ ିତାହା କରନୁ୍ତ।”
38 ଏଥିେର ରାଜା ଉତ୍ତର କେଲ, “କିମ୍ହମ୍ େମା’ ସେଙ୍ଗ ପାର େହାଇ
ଯିବ, ଯାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ଦେିଶ, ତାହା ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତ ିକରିବ;ି ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
େମା’ ଉପେର େଯଉଁ ଭାର େଦବାକୁ ମେନାନୀତ କରିବ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ନମିେନ୍ତ କରିବ।ି” 39 ଏଉତ୍ତାେର ସମସ୍ତ େଲାକ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହେଲ,
ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପାର େହେଲ; ପୁଣ ିରାଜା ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କରି
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ; ତହୁଁ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ େଫରିଗଲା।
40 ଏହରୂିେପ ରାଜା ପାର େହାଇ ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଗେଲ ଓ କିମ୍ହମ୍ ତାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ପାର େହାଇଗଲା; ପୁଣ ିଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ, ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର
ଅେଦ୍ଧର୍କ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙୁ୍କ େଘନ ିଆସେିଲ। 41 ଏଥିେର େଦଖ,
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃବଗର୍ ଯିହୁଦା-େଲାେକ କାହିଁକି ଆପଣଙୁ୍କ େଚାରି କରି
େନେଲ, ଆଉ ମହାରାଜଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପରିଜନବଗର୍ଙୁ୍କ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର କରି ଆଣେିଲ ? େସେତେବେଳ
ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ େଲାକ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ।” 42 ତହୁଁ ଯିହୁଦାର
ସମସ୍ତ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ-େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କେଲ, “ରାଜା ତ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନକିଟ-କୁଟୁମ୍ୱ; େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏ ବଷିୟେର
େକ୍ର ାଧ କରୁଅଛ ? ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ରାଜାଙ୍କର କିଛ ିଖାଇଅଛୁ ? ଅବା
େସ କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଛ ିେଭଟୀ େଦଇଅଛନି୍ତ ?” 43 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାେନ ଯିହୁଦା- େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “ରାଜାଙ୍କଠାେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦଶ ଅଂଶ ଅଧିକାର ଅଛ,ି କାରଣ ଦଶ େଗାଷ୍ଠୀର ସମ୍ପକର୍
ରାଜାଙ୍କ ସହତି ଅଛ ିଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିକ; େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଙୁ୍କ େଫରାଇ
ଆଣବିା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରାମଶର୍ ପ୍ରଥେମ ନ େନଇ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
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ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କଲ ?” ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ-େଲାକମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା
ଯିହୁଦା େଲାକମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ କେଠାର େହଲା।

େଶବଃର ବେିଦ୍ର ାହ

େସହ ିସମୟେର ବନି୍ୟାମୀନୀୟ ବଖିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃ ନାମେର
ଜେଣ ଅସୁବଧିା ସୃଷି୍ଟକାରୀ େଲାକ େସଠାେର ଥିଲା; ପୁଣ ିେସ
ତୂରୀ ବଜାଇ କହଲିା, “ଦାଉଦଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସି

ଅଂଶ ନାହିଁ, କିଅବା ଯିଶୀର ପୁତ୍ରଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ; େହ
ଇସ୍ରାଏଲ, ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ଚାଲ।” 2 ତହିଁେର ସମଗ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ଦାଉଦଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନରୁ େଫରି ବଖିିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃର
ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କେଲ; ମାତ୍ର ଯଦ୍ଦର୍ନଠାରୁ ଯିରୂଶାଲମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦା-
େଲାକମାେନ ଆପଣା ରାଜାଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ ରହେିଲ। 3 ଏଉତ୍ତାେର
ଦାଉଦ ଯିରୂଶାଲମର ଆପଣା ପ୍ରାସାଦକୁ ଆସେିଲ; ପୁଣ ିରାଜା ଆପଣାର
େଯଉଁ ଦଶ ଉପପତ୍ନୀଙୁ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଜଗିବାକୁ ଛାଡ଼ ିଯାଇଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରହରୀ-ଗହୃେର ରଖି ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ, ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ସହତି
ସହବାସ କେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ େସମାେନ ମରଣ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ଧ େହାଇ
ବଧିବା ପରି ରହେିଲ। 4 ଏଉତ୍ତାେର ରାଜା ଅମାସାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତନି ିଦନି
ମଧ୍ୟେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡକାଇ େମା’ଠାେର ଏକତ୍ର କର ଓ ତୁେମ୍ଭ
ମଧ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅ।” 5 ତହିଁେର ଅମାସା ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡାକି
ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଗଲା; ମାତ୍ର େସ ରାଜାଙ୍କ ଦତ୍ତ ନରୂିପିତ ସମୟରୁ ଅଧିକ
ବଳିମ୍ୱ କଲା। 6 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଅବୀଶୟକୁ କହେିଲ, “ଏେବ
ଅବଶାେଲାମ ଅେପକ୍ଷା ବଖିିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅନଷି୍ଟ
କରିବ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙୁ୍କ ଓ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େନଇ
ତାହାର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଅ, େନାହେିଲ େସ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ େକୗଣସି
େକୗଣସ ିନଗରକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟରୁ ପଳାଇବ।” 7 ଏଣୁ
େଯାୟାବର େଲାକ ଓ କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟ େଲାକ ଓ ସମସ୍ତ ବୀର
େଲାକମାେନ ତାହା ପଛେର ବାହାରିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମରୁ
ବାହାରି ବଖିିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 8 େସମାେନ
ଗିବୀେୟାନ୍ସ୍ଥ ବୃହତ ପ୍ରସ୍ତର ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଅମାସା
େସମାନଙ୍କର ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। େସହ ିସମୟେର େଯାୟାବ ଆପଣା
ପରିହତି ଯୁଦ୍ଧବସ୍ତ୍ର ଭଡି଼ ିପିନି୍ଧଥିଲା, ତହିଁ ଉପେର ଏକ କଟବିନ୍ଧନ ଓ
େକାଷାବଦ୍ଧ ଖଡ୍ଗ  ତାହାର କଟେିଦଶେର ବନ୍ଧା ଥିଲା; ପୁଣ ିେସ ଯାଉ ଯାଉ
ତାହା ବାହାରି ପଡ଼ଲିା। 9 ଏଥିେର େଯାୟାବ ଅମାସାଙୁ୍କ ପଚାରିଲା, “କି
ଭାଇ, ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ତ ?” ତହୁଁ େଯାୟାବ ଅମାସାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ତାହାର ଦାଢ଼ ିଧରିଲା। 10 ମାତ୍ର େଯାୟାବର ବାମ
ହସ୍ତେର ଥିବା ଖଡ୍ଗ  ପ୍ରତ ିଅମାସା କିଛ ିମେନାେଯାଗ କଲା ନାହିଁ; ତହୁଁ
େଯାୟାବ େସହ ିଖଡ୍ଗ େର ତାହାର ଉଦରକୁ ଆଘାତ କରି ତାହାର
ଅନ୍ତବୁଜୁଳି କାଢ଼ ିଭୂମିେର ପକାଇ େଦଲା, େସ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଆଘାତ କଲା
ନାହିଁ; ତହିଁେର ହିଁ େସ ମଲା। ଏଉତ୍ତାେର େଯାୟାବ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତା
ଅବୀଶୟ ବଖିିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃର ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 11 ଏଥି ମଧ୍ୟେର
େଯାୟାବର ଜେଣ େଲାକ ତାହା ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇ କହଲିା, “େଯ
େଯାୟାବକୁ ଭଲ ପାଏ ଓ େଯ ଦାଉଦଙ୍କର ପକ୍ଷ, େସ େଯାୟାବର ପେଛ
ଯାଉ।” 12 େସସମୟେର ଅମାସା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ରକ୍ତେର
ଲଟ୍ପଟ୍ େହାଇ ପଡ଼ଥିିଲା। ପୁଣ ିେସହ ିମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଠିଆ
େହବାର େଦଖି ଅମାସାଙୁ୍କ ରାସ୍ତାରୁ େକ୍ଷତ୍ରକୁ େନଇଗଲା, ଆଉ େଯେତ
େଲାକ ତାହା ନକିଟ େଦଇ ଆସେିଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକଙୁ୍କ ଠିଆ େହବାର େଦଖେନ୍ତ,
େସ ତାହା ଉପେର ଖେଣ୍ଡ ବସ୍ତ୍ର ପକାଇେଦଲା। 13 ଅମାସା ରାସ୍ତାରୁ ବାହର
କରାଯା’େନ୍ତ, ସମସ୍ତ େଲାକ ବଖିିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃର ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ
େଯାୟାବର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ। 14 ଏଉତ୍ତାେର େଯାୟାବ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ ବଂଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଆେବଲ୍ ଓ େବଥ୍ମାଖା ଓ ସମସ୍ତ େବରୀମ୍ ଅଞ୍ଚଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗମନ କଲା; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଏକତି୍ରତ େହେଲ, ମଧ୍ୟ
ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଗମନ କେଲ। 15 ପୁଣ ିେସମାେନ ଆସି
େବଥ୍ମାଖାସି୍ଥତ ଆେବେଲ୍ର େଶବଃଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଓ ନଗର
ନକିଟେର ଓ ଗଡ଼-ପାେଚରୀ ନକିଟେର ଏକ ଢ଼ପିିନମିିର୍ତ େହଲା; ତହିଁେର
େଯାୟାବର ସହତି ଥିବା ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ପାେଚରୀ ଭୂମିସାତ୍ କରିବା ପାଇଁ
ଭାଙି୍ଗବାକୁ ଲାଗିେଲ। 16 େସେତେବେଳ ନଗର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବୁଦି୍ଧମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ଡାକି କହଲିା, “ଶୁଣ, ଶୁଣ ! ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େଯାୟାବକୁ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ

ଆସବିାକୁ କୁହ, େଯପରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିପାେର।”
17 ତହୁଁ େସ ତାହା ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ, େସ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, “ଆପଣ କ’ଣ
େଯାୟାବ ?” େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ହଁ।” େତେବ େସ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ କହଲିା,
“ଆପଣା ଦାସୀର କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ।” େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ମୁଁ ଶୁଣୁଅଛ।ି”
18 ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ପୂବର୍କାଳେର େଲାକମାେନ କହୁଥା’ନି୍ତ , ‘େଲାେକ
ଆେବେଲ୍ର ଅବଶ୍ୟ ପରାମଶର୍ ପଚାରିେବ,’ ଆଉ ଏହରୂିେପ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ
େହବ। 19 ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାନ୍ତ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ;
ଆପଣ ଏକ ନଗରକୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏକ ମାତାକୁ ବନିାଶ କରିବା
ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛନି୍ତ; ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରାସ
କରିେବ ?” 20 ଏଥିେର େଯାୟାବ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, “ଏହା ଦୂର
େହଉ, ମୁଁ େଯ ଗ୍ରାସ କରିବ ିକି ବନିାଶ କରିବ,ି ତାହା େମା’ଠାରୁ ଦୂର
େହଉ। 21 କଥା େସପରି ନୁେହଁ; ମାତ୍ର ବଖିିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃ ନାମେର
ଜେଣ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ତମୟ େଦଶୀୟ େଲାକ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର
ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇଅଛ;ି େକବଳ ତାଙୁ୍କ ସମପିର୍ ଦଅି, ତହିଁେର ମୁଁ ଏ
ନଗରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।ି” ତହୁଁ େସ ସ୍ତ୍ରୀ େଯାୟାବକୁ କହଲିା, “େଦଖନୁ୍ତ,
ପ୍ରାଚୀର େଦଇ ତାହାର ମସ୍ତକ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ପକାଯିବ।”
22 ଏଉତ୍ତାେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ବୁଦି୍ଧେର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲା।
ତହୁଁ େଲାକମାେନ ବଖିିି୍ରର ପୁତ୍ର େଶବଃର ମସ୍ତକ କାଟ ିେଯାୟାବ ନକିଟକୁ
ବାହାେର ପକାଇେଦେଲ। ତହିଁେର େସ ତୂରୀ ବଜାେନ୍ତ, େଲାକମାେନ
ନଗରରୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ଗେଲ।
ପୁଣ ିେଯାୟାବ ଯିରୂଶାଲମକୁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିଗଲା।
23 େସସମୟେର େଯାୟାବ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଦଳର ଉପେର
ଥିଲା; ପୁଣ ିଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟମାନଙ୍କ
ଉପେର ଥିଲା। 24 ଆଉ ଅେଦାନୀରାମ୍  େବଠିକମର୍କାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା
ଓ ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇତହିାସ େଲଖକ, 25 ଶିବା େଲଖକ
ଥିଲା; ପୁଣ ିସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ ଥିେଲ; 26 ପୁଣ ିଯାୟୀରୀୟ
ଈରା ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର ଯାଜକ ଥିଲା।

ଶାଉଲଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କ ନଧିନ

ଦାଉଦଙ୍କର ସମୟେର କ୍ରମାଗତ ତନି ିବଷର୍ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହଲା;
ତହିଁେର ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଅେନ୍ୱଷଣ କରେନ୍ତ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଶାଉଲ ଓ ତାହାର ରକ୍ତପାତୀ ବଂଶ

ସକାଶୁ ଏହା େହଉଅଛ,ି େଯେହତୁ େସ ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ
କରିଥିଲା।” 2 ତହୁଁ ରାଜା ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଡକାଇ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ। (ଏହ ିଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ
ନ ଥିେଲ, ମାତ୍ର ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ; ପୁଣି
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଥିେଲ;
ତଥାପି ଶାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣ ପକ୍ଷେର ଉେଦ୍ଯାଗୀ
େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିେଲ।) 3 ଏଣୁ ଦାଉଦ ଏହି
ଗିବୀେୟାନୀୟମାନଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଅଣ କରିବି
? ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୟା ଓ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଅଣ େଦଇ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କରିବ ି?” 4 ତହିଁେର ଗିବୀେୟାନୀୟମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁଣ ିଶାଉଲ କିଅବା ତାହା ବଂଶର ମଧ୍ୟେର ରୂପା କି ସୁନା
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ କିଛ ିକଥା ନାହିଁ; କିଅବା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟର
ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।” ତହୁଁ ଦାଉଦ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କହବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କରିବ।ି”
5 ତହିଁେର େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯଉଁ େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସଂହାର କରିଅଛ ିଓ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ବନିଷ୍ଟ େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲର
େକୗଣସ ିସୀମାେର ରହ ିନ ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛ,ି
6 ତାହାରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସମପିର୍ତ େହଉନୁ୍ତ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ ଶାଉଲର
ଗିବୀୟାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଟଙ୍ଗାଇ େଦବା।” ଏଥିେର
ରାଜା କହେିଲ, “ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସମପିର୍ େଦବ।ି” 7 ମାତ୍ର ଶାଉଲଙ୍କର
େପୗତ୍ର, େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ମଫୀେବାଶତ୍ଙୁ୍କ ରାଜା ରକ୍ଷା କେଲ, େଯେହତୁ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର, ଅଥର୍ାତ୍, ଦାଉଦ ଓ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ
ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶପଥ ଥିଲା। 8 ମାତ୍ର ଅୟାର କନ୍ୟା, ରିସ୍ପା
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ଅେମୗଣ ିଓ ମଫୀେବାଶତ୍ ନାମେର ଶାଉଲଙ୍କର େଯଉଁ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ
କରିଥିଲା, ପୁଣ ିଶାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମୀଖଲ ମେହାଲାତୀୟ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟର ପୁତ୍ର
ଅଦ୍ର ୀେୟଲର େଯଉଁ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଥିଲା, େସମାନଙୁ୍କ ରାଜା େନଇ
9 ଗିବୀେୟାନୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ, ତହୁଁ େସମାେନ
ପବର୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ ଟାଙି୍ଗ େଦେଲ, ପୁଣ ିେସ ସାତ
ଜଣଯାକ ଏକାେବେଳ ମେଲ; େସମାେନ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦନ ସମୟେର,
ଅଥର୍ାତ୍, ଯବେଚ୍ଛଦନର ଆରମ୍ଭ ସମୟେର ହତ େହେଲ। 10 ଏଉତ୍ତାେର
ଅୟାର କନ୍ୟା ରିସ୍ପା ଅଖା େନଇ ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦନର ଆରମ୍ଭାବଧି ଆକାଶରୁ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଜଳ ବଷିର୍ବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିେଶୖଳ ଉପେର ଓ ଶବ
ନକିଟେର ଆପଣା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରସାରିଲା; ଆଉ େସ ଦନି େବେଳ
ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବସବିାକୁ, କିଅବା ରାତି୍ର େବେଳ
ବନ ପଶୁଗଣକୁ ଆସବିାକୁ େଦଲା ନାହିଁ। 11 ଏଥିେର ଶାଉଲଙ୍କର
ଉପପତ୍ନୀ ଅୟାର କନ୍ୟା ରିସ୍ପାର ଏହ ିକମର୍ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା।
12 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ଯାଇ ଯାେବଶ୍-ଗିଲୀୟଦ ନବିାସୀମାନଙ୍କ
ନକିଟରୁ ଶାଉଲଙ୍କର ଅସି୍ଥ ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନର ଅସି୍ଥ େନେଲ,
କାରଣ ଗିେଲ୍ବାୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ଦନି
େସମାନଙ୍କ ଶବ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାର େବଥ୍-ଶାନ୍ ଛକେର ଟଙ୍ଗାଗଲା
ଉତ୍ତାେର ଯାେବଶ୍-ଗିଲୀୟଦୀୟମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ତାହା େଚାରି କରି
େନଇଥିେଲ। 13 ଏନମିେନ୍ତ େସ େସଠାରୁ ଶାଉଲଙ୍କର ଅସି୍ଥ ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ର େଯାନାଥନର ଅସି୍ଥ ଆଣେିଲ; ପୁଣ ିେଲାକମାେନ ଟଙ୍ଗାଯିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ଅସି୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। 14 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଶାଉଲଙ୍କର
ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାନାଥନର ଅସି୍ଥ ବନି୍ୟାମୀନ୍ େଦଶସ୍ଥ େସଲାେର ତାହାର
ପିତା କୀଶ୍ର କବର ମଧ୍ୟେର େପାତେିଲ; ରାଜା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କେଲ,
େଲାକମାେନ ତାହାସବୁ କେଲ। ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣି
େଦଶ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  େହେଲ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟ ସହ ଯୁଦ୍ଧ

15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି ପୁନବର୍ାର ଯୁଦ୍ଧ
େହଲା; ପୁଣ ିଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ତାଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାେନ ଯାଇ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ; ତହିଁେର ଦାଉଦ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହେଲ।
16 େସସମୟେର ଇଶ୍ବୀ ବେନାବ୍ ନାମେର ତନି ିଶହ େଶକଲ ପରିମିତ
ପିତ୍ତଳମୟ ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀ ଦୀଘର୍କାୟ ବଂଶଜାତ ଜେଣ ନୂତନ ଖଡ୍ଗ େର ସସଜ୍ଜ
େହାଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା। 17 ମାତ୍ର ସରୁୟାର ପୁତ୍ର
ଅବୀଶୟ ଦାଉଦଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଓ େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟକୁ ଆଘାତ କରି
ବଧ କଲା। େସେତେବେଳ ଦାଉଦଙ୍କର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟେର
ଶପଥ କରି କହେିଲ, “େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଦୀପ ନ ଲଭିାଅ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ ନାହିଁ।”
18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର େଗାେବ୍ର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
େହଲା; ତହିଁେର ହୂଶାତୀୟ ସବି୍ବଖୟ ଦୀଘର୍କାୟ ବଂଶଜାତ ସଫକୁ ବଧ
କଲା। 19 ଏଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି େଗାେବ୍ର ଯୁଦ୍ଧ
େହଲା; ତହିଁେର େବଥଲହିମିୀୟ ଯାେର-ଓରଗୀମର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ହାନନ୍, ତନ୍ତୀ
ନରାଜ ତୁଲ୍ୟ ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀ ଗାଥୀୟ ଗଲୀୟାତକୁ ବଧ କଲା। 20 ଏହାପେର
ପୁନବର୍ାର ଗାେଥ୍ର ଯୁଦ୍ଧ େହଲା; େସଠାେର ଅତ ିଦୀଘର୍କାୟ, ପୁଣ ିପ୍ରତି
ହସ୍ତ ଓ ପାଦେର ଛଅ ଛଅ ଅଙୁ୍ଗଳି, ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଚବଶି ଅଙୁ୍ଗଳିବଶିିଷ୍ଟ ଏକ
ଜଣ ଥିଲା; େସ ମଧ୍ୟ ଦୀଘର୍କାୟ ବଂଶଜାତ। 21 ପୁଣ ିେସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ତୁଚ୍ଛ କରେନ୍ତ, ଦାଉଦଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ତାହାକୁ ବଧ
କଲା। 22 ଏହ ିଚାରି ଜଣ ଗାେଥ୍ର ଦୀଘର୍କାୟ ବଂଶେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ;
ଏମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ବଧ େହାଇଥିେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ବଜିୟ ଗୀତ

େଯଉଁ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତରୁ ଓ ଶାଉଲଙ୍କର
ହସ୍ତରୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ, େସହ ିସମୟେର େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହ ିଗୀତ ଗାନ କେଲ; 2 େସ

କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ଗଡ଼ ଓ େମାହର
ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା, 3 େମାହର େଶୖଳ ସ୍ୱରୂପ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାେର
ଆଶ୍ରୟ େନବ।ି େମାହର ଢ଼ାଲ ଓ େମାହର ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ଶୃଙ୍ଗ,
େମାହର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍ ଓ େମାହର ଆଶ୍ରୟ; େମାହର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା, ତୁେମ୍ଭ

େମାେତ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଅ। 4 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିବ,ି
େସ ପ୍ରଶଂସତି େହବା େଯାଗ୍ୟ; ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର
ପାଇବ।ି 5 କାରଣ ମୃତୁୁ୍ୟରୂପ ଲହରୀ େମାେତ େବଷ୍ଟନ କଲା, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ
ପ୍ଲାବନ(ଜୁଆର) େମାେତ ଭୀତ କଲା। 6 ପାତାଳର ବନ୍ଧନ େମାେତ
େବଷ୍ଟନ କଲା, ମୃତୁୁ୍ୟର ଫାନ୍ଦ େମାହର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ େହଲା। 7 େମାହର
ସଙ୍କଟ େବେଳ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକିଲ,ି ହଁ, ମୁଁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଡାକିଲ;ି ତହୁଁ େସ ଆପଣା ମନି୍ଦରେର ଥାଇ େମାହର ରବ ଶୁଣେିଲ ଓ
େମାହର ଆତ୍ତର୍ନାଦ ତାହାଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 8 େସେତେବେଳ
ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ଓ କମି୍ପତ େହଲା, ଗଗନମଣ୍ଡଳର ମୂଳସକଳ ଉଦ୍ବଗି୍ନ ଓ
ଟଳମଳ େହଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହାଇ ଉଠିେଲ। 9 ତାହାଙ୍କ
ନାସାରନ୍ଧ୍ର ରୁ ଧୂମ ନଗିର୍ତ େହଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନଗିର୍ତ ଅଗି୍ନ ଗ୍ରାସ
କଲା; ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଅଙ୍ଗାର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା। 10 ମଧ୍ୟ େସ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ
େମଲା କରି ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ ଓ ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାର ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ
ଥିଲା। 11 ପୁଣ ିେସ କିରୂବ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଉଡ୍ଡୀୟମାନ
େହେଲ; ହଁ, େସ ବାୟୁର ପକ୍ଷ ଉପେର େଦଖାଗେଲ। 12 େସ ଅନ୍ଧକାରକୁ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଜଳରାଶି ଓ ଆକାଶର ନବିଡି଼ େମଘକୁ ଆପଣା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ କୁଟୀର
ସ୍ୱରୂପ କେଲ। 13 ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ େତଜେର ଆେଗ୍ନୟ-ଅଙ୍ଗାର ପତତି
େହଲା। 14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶରୁ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କେଲ ଓ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ େଯ, େସ
ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କେଲ। 15 ପୁଣ ିେସ ବାଣ ନେିକ୍ଷପ କରି
େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କେଲ; ବଜୁିଳି ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ବଚି୍ଛନି୍ନ  କେଲ।
16 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତଜ୍ଜ ର୍ନେର ଓ ତାହାଙ୍କ ନାସକିାର ପ୍ରଶ୍ୱାସ
ବାୟୁେର ସମୁଦ୍ର ର ଗଭର୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳର ମୂଳସକଳ
େଦଖାଗଲା। 17 େସ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ (ହାତ) ବଢ଼ାଇେଲ, େସ େମାେତ ଧରିେଲ;
େସ ଅପାର ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ ଟାଣ ିେନେଲ। 18 େସ େମାହର
ବଳବାନ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଓ େମାହର ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା
କେଲ; କାରଣ େସମାେନ େମା’ଠାରୁ ଅତ ିବଳବାନ ଥିେଲ। 19 େସମାେନ
େମାହର ବପିଦ ଦନିେର େମାର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାର ସହାୟ େହେଲ। 20 େସ ମଧ୍ୟ େମାେତ ବାହାର କରି ପ୍ରଶସ୍ତ
ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇେଲ; େସ େମାେତ ରକ୍ଷା କେଲ, କାରଣ େସ େମା’ଠାେର
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ। 21 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ଧାମିର୍କତାନୁସାେର େମାେତ ପୁରସ୍କାର
େଦେଲ; େମାର ହସ୍ତର ପବତି୍ରତାନୁସାେର େମାେତ ଫଳ େଦେଲ।
22 କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ଧରିଲ ିଓ ଦୁଷ୍ଟତାପୂବର୍କ ମୁଁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କଲ ିନାହିଁ। 23 େଯେହତୁ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶାସନ
େମାହର ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ବଧିିସକଳ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି
ନାହିଁ। 24 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦି୍ଧ ଥିଲ ିଓ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧମର୍ରୁ
ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କଲ।ି 25 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ଧାମିର୍କତାନୁସାେର ଓ
ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େମାହର ପବତି୍ରତାନୁସାେର େମାେତ ଫଳ େଦେଲ।
26 ତୁେମ୍ଭ ଦୟାଳୁ ପ୍ରତ ିଆପଣାକୁ ଦୟାଳୁ ଓ ସଦି୍ଧ େଲାକ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ
ଆପଣାକୁ ସଦି୍ଧ େଦଖାଇବ। 27 ଶୁଚ ିେଲାକ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଶୁଚି
େଦଖାଇବ ଓ କୁଟଳି େଲାକ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଚତୁର େଦଖାଇବ।
28 ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର; ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧତ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ନତ କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ତୁମ୍ଭର ଦୃଷି୍ଟ ଥାଏ। 29 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପ୍ରଦୀପ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ଅନ୍ଧକାର ଆେଲାକମୟ
କରିେବ। 30 କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା େସୖନ୍ୟ ଉପେର େଦୗେଡ଼; ମୁଁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପାେଚରୀ ଡଏିଁ। 31 େସ ପରେମଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କ ପଥ
ଯଥାଥର୍; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ; େସ ଆପଣା ଆଶି୍ରତ ସମସ୍ତଙ୍କର
ଢ଼ାଲ। 32 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନିା ଆଉ କିଏ ପରେମଶ୍ୱର ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ େଶୖଳ ? 33 ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ଦୃଢ଼
ଆଶ୍ରୟ; େସ ସଦି୍ଧ େଲାକଙୁ୍କ ଆପଣା ପଥେର କଢ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ। 34 େସ
େମା’ର ପାଦକୁ ହରିଣୀର ପାଦ ତୁଲ୍ୟ କରନି୍ତ ଓ େସ େମାେତ େମା’ର
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ବସାନି୍ତ। 35 େସ େମା’ ହସ୍ତକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନି୍ତ ;
ତହିଁେର େମାହର ବାହୁ ପିତ୍ତଳ ଧନୁ ବଙ୍କା କେର। 36 ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େମାେତ
ନଜି ପରିତ୍ରାଣରୂପ ଢ଼ାଲ େଦଇଅଛ; ତୁମ୍ଭର ନମ୍ରତା (ଦୟା) େମାେତ
ବୃଦି୍ଧପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛ।ି 37 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ତେଳ େମାର ପାଦ-ରଖିବା ସ୍ଥାନ
ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଅଛ ଓ େମାହର େଗାଇଠି ଖସ ିଯାଇ ନାହିଁ। 38 ମୁଁ ଆପଣା
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିଅଛ ିଓ
େସମାେନ ସଂହାରିତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ େଫରିଲ ିନାହିଁ। 39 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
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ଏପରି ସଂହାର ଓ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ ିେଯ, େସମାେନ ଆଉ ଉଠି ନ ପାରନି୍ତ;
ହଁ, େସମାେନ େମାର ପାଦ ତେଳ ପତତି େହାଇଅଛନି୍ତ। 40 ତୁେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧ
ନମିେନ୍ତ ବଳରୂପ ବନ୍ଧନୀେର କଟ ିପରି ବଳ େଦଇଅଛ; େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଉତ୍ଥିତ େଲାକମାନଙୁ୍କ େମାହର ବଶୀଭୂତ କରିଅଛ। 41 ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
େମାହର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପିଠି େମା’ ଆେଡ଼ େଫରାଇଲ, ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା
ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କଲ।ି 42 େସମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ, ମାତ୍ର
ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା େକହ ିନ ଥିଲା; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ (ଅନାଇେଲ), ମାତ୍ର
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ। 43 ତହୁଁ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି
େସମାନଙୁ୍କ ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲ,ି ମୁଁ ସଡ଼କର କାଦୁଅ ପରି େସମାନଙୁ୍କ ଦଳିଲ ିଓ
େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କଲ।ି 44 ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େମା’ େଲାକମାନଙ୍କ ବବିାଦରୁ
େମାେତ ରକ୍ଷା କରିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ
େହବା ପାଇଁ ରଖିଅଛ; େମାହର ଅପରିଚତି େଲାକମାେନ େମାହର େସବା
କରିେବ। 45 ବେିଦଶୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ େମାହର ବଶୀଭୂତ କେଲ;
େସମାେନ େମା’ ବଷିୟ ଶୁଣବିା ମାେତ୍ର େମାହର ଆଜ୍ଞାବହ େହେଲ।
46 ବେିଦଶୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଥରହର େହାଇ ବାହାରି
ଆସେିଲ। 47 ସଦାପ୍ରଭୁ ନତି୍ୟଜୀବୀ; େମାହର େଶୖଳ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ ଓ
େମା’ ପରିତ୍ରାଣର େଶୖଳ ସ୍ୱରୂପ ପରେମଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ େହଉନୁ୍ତ। 48 େସହି
ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପକ୍ଷେର ପରିେଶାଧ ନଅିନି୍ତ ଓ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ େମା’
ତେଳ ନତ କରନି୍ତ। 49 ପୁଣ ିେସ େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ େମାେତ ବାହାର
କରି ଆଣନି୍ତ; ହଁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉତ୍ଥିତ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
େମାେତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରୁଅଛ; ତୁେମ୍ଭ ଉପଦ୍ରବୀ େଲାକଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା
କରୁଅଛ। 50 ଏେହତୁ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର
ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ ିଓ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କରିବ।ି 51 େସ ଆପଣା
ରାଜାକୁ ମହାପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ; େସ ଆପଣା ଅଭଷିିକ୍ତ ପ୍ରତ,ି ଦାଉଦ
ଓ ତାହାର ବଂଶ ପ୍ରତ ିଅନନ୍ତ କାଳ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ।”

ଦାଉଦଙ୍କ େଶଷ କଥା

ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, େଯ ବ୍ୟକି୍ତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ, େଯ ଯାକୁବର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମଧୁର ଗାୟକ,
ଦାଉଦଙ୍କର େଶଷ କଥା ଏହ;ି 2 “େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ଆତ୍ମା କହେିଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ଜିହ୍ୱାେର ଥିଲା। 3 ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, ଇସ୍ରାଏଲର େଶୖଳ େମାେତ କହେିଲ; ‘େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ
ଧମର୍େର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବ, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟେର
ରାଜତ୍ୱ  କରିବ। 4 େସ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ସମୟର ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଦୀପି୍ତ ତୁଲ୍ୟ,
େମଘରହତି ପ୍ରଭାତ ତୁଲ୍ୟ େହବ; େସହ ିସମୟେର ବୃଷି୍ଟ ଉତ୍ତାରୁ ନମିର୍ଳ
କିରଣ ଦ୍ୱ ାରା ଭୂମିରୁ େକାମଳ ତୃଣ ଅଙୁ୍କରିତ ହୁଏ। 5 ସତ୍ୟ, େମାହର
ବଂଶ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର େସପରି ନୁେହଁ କି ? େସ େମା’ ସହତି
ସବର୍ ବଷିୟେର ସୁସମ୍ପନ୍ନ  ଓ ସୁରକି୍ଷତ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନୟିମ କରି
ନାହାନି୍ତ କି ? େସ କି େମାର ରକ୍ଷା କରିେବ ନାହିଁ ? 6 ମାତ୍ର ପାପାଧମ
ସମେସ୍ତ ଉତ୍ପାଟନୀୟ କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ େସମାେନ ହସ୍ତେର ଧରା
ଯାଇ ନ ପାରନି୍ତ; 7 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କରିବ, େଲୗହ
ଓ ବଚ୍ଛର୍ାଦଣ୍ଡେର ତାହାକୁ ସଜି୍ଜତ େହବାକୁ େହବ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ସ୍ଥାନେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହେବ।”

ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରଖ୍ୟାତ େଯାଦ୍ଧାଗଣ

8 ଦାଉଦଙ୍କର ବୀରମାନଙ୍କ ନାମାବଳୀ ଏହ;ି ତଖେମାନୀୟ େଯାେଶବ୍-
ବେଶବତ୍, େସନାପତମିାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା; େସ ଏକକାଳୀନ ଆଠ ଶହ
େଲାକର ହତ୍ୟା କଲା। 9 ପୁଣ ିତାହା ଉତ୍ତାେର ଅେହାହୀୟ ବଂଶଜ
େଦାଦୟର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର, ଦାଉଦଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଥିବା ତନି ିବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଜେଣ ଥିଲା, େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ ଏକତି୍ରତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ଧିକ୍କାର
କରେନ୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ପଳାେନ୍ତ, 10 େସ ଉଠି ଆପଣା ହସ୍ତ
କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତ ଖଡ୍ଗ େର ଜଡ଼ତି େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ
ବଧ କଲା; ପୁଣ ିେସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ମହା ଜୟ ସାଧନ କେଲ; ଆଉ
େସୖନ୍ୟଦଳ େକବଳ ଲୁଟବିାକୁ ତାହାର ପଶ୍ଚାତ୍ଗାମୀ େହେଲ। 11 ପୁଣି
ତାହା ଉତ୍ତାେର ହରାରୀୟ ଆଗିର ପୁତ୍ର ଶମ୍ମ। ଏକ ସମୟେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େକୗଣସ ିମସୁରପୂଣ୍ଣର୍ େକ୍ଷତ୍ର ନକିଟେର ଏକତ୍ର ଦଳବଦ୍ଧ
ହୁଅେନ୍ତ, େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ପଳାଇେଲ। 12 ମାତ୍ର

ଶମ୍ମ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ରକ୍ଷା କଲା ଓ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ବଧ କଲା; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ମହା ଜୟ ସାଧନ
କେଲ। 13 ଆଉ ତରିିଶ ଜଣ ପ୍ରଧାନ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତନି ିଜଣ
ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦନ ସମୟେର ଅଦୁଲ୍ଲ ମ ଗମୁ୍ଫାକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ;
େସେତେବେଳ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ରଫାୟୀମ ତଳଭୂମିେର ଛାଉଣି
ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ। 14 େସସମୟେର ଦାଉଦ ଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନେର ଥିେଲ ଓ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀ-େସୖନ୍ୟଦଳ େବଥଲହିମିେର ଥିେଲ।
15 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ତୃଷାତ୍ତର୍ େହାଇ କହେିଲ, “ଆଃ, େକହ ିେବଥଲହିମି-
ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟସ୍ଥ କୂପ-ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ େମାେତ ଦଅିନ୍ତା କି !”
16 ତହିଁେର େସହ ିତନି ିବୀର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟ େଦଇ ପଶି
ଯାଇ େବଥଲହିମି-ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟସ୍ଥ କୂପରୁ ଜଳ କାଢ଼ ିଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟକୁ ତାହା ଆଣେିଲ; ମାତ୍ର େସ ତହିଁରୁ ପାନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ େନାହି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାହା ଢ଼ାଳି େଦେଲ। 17 ପୁଣ ିେସ କହେିଲ,
“େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଯ ଏ କମର୍ କରିବ,ି ଏହା େମା’ଠାରୁ ଦୂର େହଉ;
ପ୍ରାଣପଣେର ଗମନକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତ କି ମୁଁ ପାନ କରିବ ି? ଏଣୁ
େସ ତାହା ପାନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ େନାହେିଲ।” ଏହ ିସକଳ କମର୍ େସହି
ତନି ିବୀର କରିଥିେଲ। 18 େସହ ିତନି ିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସରୁୟାର ପୁତ୍ର
େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। େସ ତନି ିଶହ େଲାକ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ବଚ୍ଛର୍ା ଉଠାଇ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଥିଲା, ଏଣୁ େସ ଏହି
ତନିଙି୍କ ମଧ୍ୟେର ନାମ ପାଇଲା। 19 ଏହ ିତନିଙି୍କ ମଧ୍ୟେର େସ କ’ଣ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଯର୍୍ୟାଦାପନ୍ନ  ନ ଥିଲା ? ଏେହତୁ େସ େସମାନଙ୍କର େସନାପତି
େହଲା; ତଥାପି େସ ପ୍ରଥମ ତନି ିଜଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନ ଥିଲା। 20 ଆଉ
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ କମର୍କାରୀ କେବ୍ସଲୀୟ ଏକ ବକି୍ରମୀ ପୁରୁଷର େପୗତ୍ର,
ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର େଯ ବନାୟ, େସ େମାୟାବୀୟ ଅରୀୟଲର ଦୁଇ
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଧ କଲା; ମଧ୍ୟ େସ ହମିପାତ ସମୟେର ଯାଇ ଗତ୍ତର୍ ମଧ୍ୟେର ଏକ
ସଂିହକୁ ବଧ କଲା। 21 ଆହୁରି େସ ଏକ ଜଣ ମିସ୍ରୀୟ ବଳବାନ ପୁରୁଷକୁ
ବଧ କଲା ଓ େସହ ିମିସ୍ରୀୟ ଆପଣା ହସ୍ତେର ବଚ୍ଛର୍ା ଧରିଥିଲା; ତଥାପି
ବନାୟ ଏକ ଯଷି୍ଟ େନଇ ତାହା ନକିଟକୁ ଗଲା ଓ େସହ ିମିସ୍ରୀୟ ହସ୍ତରୁ
ବଚ୍ଛର୍ା ଛଡ଼ାଇ ତାହାରି ବଚ୍ଛର୍ାେର ତାହାକୁ ବଧ କଲା। 22 ଯିେହାୟାଦାର
ପୁତ୍ର ବନାୟ ଏହ ିସକଳ କମର୍ କଲା, ଏଣୁ େସ ଏହ ିତନି ିବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ନାମ ପାଇଲା। 23 େସ ତରିିଶ ଜଣ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ମଯର୍୍ୟାଦାପନ୍ନ  ଥିଲା,
ତଥାପି େସ ପ୍ରଥମ ତନି ିଜଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନ ଥିଲା; ଆଉ ଦାଉଦ ତାହାକୁ
ଆପଣା ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 24 େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା
ଅସାେହଲ ଉକ୍ତ ତରିିଶ ଜଣ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଥିଲା; େବଥଲହିମିସ୍ଥ
େଦାଦୟର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ହାନନ୍; 25 ହେରାଦୀୟ ଶମ୍ମ, ହେରାଦୀୟ ଇଲୀକା;
26 ପଲ୍ଟୀୟ େହଲସ୍, ତେକାୟୀୟ ଇେକ୍କଶର ପୁତ୍ର ଈରା;
27 ଅନାେଥାତୀୟ ଅବୀେୟଷର, ହୂଶାତୀୟ ମବୁନ୍ନୟ; 28 ଅେହାହୀୟ
ସଲେମାନ୍, ନେଟାଫାତୀୟ ମହରୟ; 29 ନେଟାଫାତୀୟ ବାନାର ପୁତ୍ର
େହଲବ, ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ ଗିବୀୟା ନବିାସୀ ରୀବୟର ପୁତ୍ର ଇତ୍ତୟ;
30 ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ବନାୟ, ଗାଶ୍-ନଦୀତୀର ନବିାସୀ ହଦି୍ଦୟ;
31 ଅବର୍ତୀୟ ଅବେିୟେଲ୍ବାନ, ବରହୂମୀୟ ଅସ୍ମାବତ୍; 32 ଶାେଲ୍ବାନୀୟ
ଇଲୀୟହବା, ଯାେଶନ୍ର ପୁତ୍ରଗଣ, େଯାନାଥନ; 33 ହରାରୀୟ ଶମ୍ମ,
ହରାରୀୟ ଶାରରର ପୁତ୍ର ଅହୀୟାମ; 34 ମାଖାଥୀୟର େପୗତ୍ର
ଅହସ୍ବୟର ପୁତ୍ର ଇଲୀେଫଲଟ୍, ଗୀେଲାନୀୟ ଅହୀେଥାଫଲର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାମ; 35 କମିର୍ଲୀୟ ହଷି୍ରୟ, ଅବର୍ୀୟ ପାରୟ; 36 େସାବା ନବିାସୀ
ନାଥନର ପୁତ୍ର ଯିଗାଲ, ଗାଦୀୟ ବାନ;ି 37 ଅେମ୍ମାନୀୟ େସଲକ୍, ସରୁୟାର
ପୁତ୍ର େଯାୟାବର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ େବେରାତୀୟ ନହରୟ; 38 ଯିତ୍ରୀୟ ଈରା,
ଯିତ୍ରୀୟ ଗାେରବ୍; 39 ହତି୍ତୀୟ ଊରୀୟ; ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ସଇଁତରିିଶ ଜଣ।

ଦାଉଦଙ୍କ ଜନଗଣନା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପୁନବର୍ାର
ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ େହଲା, ଆଉ େସ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇ କହେିଲ,
“ଯାଅ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାକୁ ଗଣନା କର।” 2 ତହିଁେର

ରାଜା ଆପଣା ନକିଟସ୍ଥ େସନାପତ ିେଯାୟାବଙୁ୍କ କହେିଲ; “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଦାନ୍ଠାରୁ େବେର୍ଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟ େଦଇ
ଭ୍ରମଣ କରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କର, ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଲାକମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ଜାଣ ିପାରିବ।ି” 3 ଏଥିେର େଯାୟାବ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏେବ
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େଯେତ େଲାକ ଅଛନି୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ
ଶତଗଣୁ ବୃଦି୍ଧ କରନୁ୍ତ ଓ େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତାହା େଦଖୁ; ମାତ୍ର
େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚାହୁଁ ଅଛନି୍ତ ?”
4 ତଥାପି େଯାୟାବ ଉପେର ଓ େସନାପତମିାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜାଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ପ୍ରବଳ େହଲା। ତହୁଁ େଯାୟାବ ଓ େସନାପତମିାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ଗମନ କେଲ। 5 ଏଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହାଇ ଅେରାେୟରେର ଗାଦ୍ ଉପତ୍ୟକାର
ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ନଗରର ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ, ଓ ଗାଦ୍ରୁ
ଯାେସର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କେଲ; 6 ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ େସମାେନ ଗିଲୀୟଦକୁ ଓ
ତହତୀମ୍ହଦ୍ଶି େଦଶକୁ ଆସେିଲ; ତହୁଁ େସମାେନ ଦାନ୍-ଯାନକୁ ଓ
େସଠାରୁ ବୁଲ ିସୀେଦାନକୁ ଆସେିଲ। 7 ତହୁଁ େସାର ଗଡ଼େର ଓ
ହବି୍ବୀୟମାନଙ୍କର ଓ କିଣାନୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ନଗରେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ;
ପୁଣ ିେସମାେନ େବେର୍ଶବାେର ଯିହୁଦାର ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରି ଗେଲ।
8 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ସମୁଦାୟ େଦଶ େଦଇ ଭ୍ରମଣ କଲା ଉତ୍ତାେର ନଅ
ମାସ େକାଡ଼ଏି ଦନିର େଶଷେର ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ।
9 ତହିଁେର େଯାୟାବ ଗଣତି େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର
ସମପର୍ଣ କଲା; ଇସ୍ରାଏଲର ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ ଆଠ ଲକ୍ଷ ବଳବାନ େଲାକ ଓ
ଯିହୁଦାର ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ େଲାକ ଥିେଲ। 10 ଏହରୂିେପ ଦାଉଦ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଗଣନା କରାଇଲା ଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କଲା। ତହୁଁ
ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିକମର୍ କରିବାେର ମୁଁ ମହା ପାପ
କରିଅଛ;ି ମାତ୍ର ଏେବ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ନଜି ଦାସର
ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର; କାରଣ ମୁଁ ଅତ ିମୂଖର୍ର କମର୍ କରିଅଛ।ି”
11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ପ୍ରଭାତେର ଉଠେନ୍ତ, ଦାଉଦଙ୍କ ଦଶର୍କ ଗାଦ୍
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା,
12 “ଦାଉଦ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର ତନି ିକଥା ରଖୁଅଛୁ; ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପାଇଁ
େଗାଟଏି ମେନାନୀତ କର, ତାହା ହିଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରିବୁ।”’”
13 ତହୁଁ ଗାଦ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହଲିା, “ତୁମ୍ଭ
େଦଶେର ତନିି ବଷର୍ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହବ ? କି ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇବା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପଳାଇବ ? କିଅବା ତନି ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ େଦଶେର ମହାମାରୀ େହବ ?
ଏହା ବୁଝ, ଆଉ େମା’ େପ୍ରରଣା କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ମୁଁ େଫରି କି ଉତ୍ତର େଦବ,ି
ତାହା ବେିବଚନା କର।” 14 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଗାଦ୍କୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ବଡ଼
ଅକଳେର ପଡ଼ଲି,ି ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତେର ପଡଢ଼ୁ; କାରଣ
ତାହାଙ୍କ ଦୟା ପ୍ରଚୁର; ମାତ୍ର ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତେର ନ ପେଡ଼।” 15 ତହୁଁ

ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାତଃକାଳ ଅବଧି ନରୂିପିତ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର
ମହାମାରୀ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର ଦାନ୍ଠାରୁ େବେର୍ଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତୁରି ହଜାର େଲାକ ମେଲ। 16 ଆଉ ଦୂତ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ଆଡ଼କୁ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରେନ୍ତ,
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିବପିଦ ସକାଶୁ ଦୁଃଖିତ େହାଇ େସହ ିବନିାଶକ ଦୂତକୁ
କହେିଲ, “ଯେଥଷ୍ଟ େହଲା; ଏେବ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ସଙୁ୍କଚତି କର।” ଏହି
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହ ିଦୂତ ଯିବୂଷୀୟ ଅେରୗଣାର ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନ
ନକିଟେର ଥିଲା। 17 ପୁଣ ିଦାଉଦ େସହ ିବନିାଶକ ଦୂତଙୁ୍କ େଦଖି
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ପାପ କଲ ିଓ ମୁଁ ହିଁ ଅପରାଧୀ େହଲ;ି
ମାତ୍ର ଏହ ିେମଷଗଣ କଅଣ କେଲ ? ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ େମା’ ପିତୃଗହୃର ବରୁିଦ୍ଧେର େହଉ।” 18 େସହ ିଦନି ଗାଦ୍
ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଯାଅ, ଯିବୂଷୀୟ ଅେରୗଣାର
ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ
କର।” 19 େତଣୁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ ଗାଦ୍ର
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଉଠିଗେଲ। 20 େସେତେବେଳ ଅେରୗଣା ଅନାଇ େଦଖିଲା
େଯ, ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ତାହା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ; ତହିଁେର
ଅେରୗଣା ବାହାେର ଆସ ିରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ
କଲା। 21 ପୁଣ ିଅେରୗଣା ପଚାରିଲା, “େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସ
ନକିଟକୁ କି ନମିେନ୍ତ ଆସେିଲ ?” ତହିଁେର ଦାଉଦ କହେିଲ,
“େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯପରି ମହାମାରୀ ନବୃିତ୍ତ େହବ, ଏଥିପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବା, େତଣୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ
ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନ କିଣବିାକୁ ଆସଲି।ି” 22 ତହୁଁ ଅେରୗଣା ଦାଉଦଙୁ୍କ
କହଲିା, “େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙୁ୍କ ଯାହା ଭଲ ଦେିଶ, ତାହା େନଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରନୁ୍ତ; େଦଖନୁ୍ତ, େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଏହି
ବୃଷସବୁ ଓ କାଷ୍ଠ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିମଦ୍ଦର୍ନ ଯନ୍ତ୍ର  ଓ ବୃଷମାନଙ୍କ ସାଜ ଅଛ;ି
23 େହ ମହାରାଜ, ଅେରୗଣା ଏସମସ୍ତ ମହାରାଜଙୁ୍କ େଦଉଅଛ।ି ଆହୁରି
ଅେରୗଣା ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙୁ୍କ
ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ।” 24 ତହିଁେର ରାଜା ଅେରୗଣାକୁ କହେିଲ, “ନା, ମାତ୍ର ମୁଁ
ଅବଶ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଏସବୁ କିଣବି;ି ଆଉ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବନିାମୂଲ୍ୟର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ିନାହିଁ।”
ତହୁଁ ଦାଉଦ ପଚାଶ େଶକଲ (ଏକ େଶକଲ ୧୨ ଗ୍ରାମ୍) ରୂପାେର େସହି
ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ବୃଷସବୁ କିଣେିଲ। 25 ପୁଣ ିଦାଉଦ େସହ ିସ୍ଥାନେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି େହାମବଳି ଓ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ବନିତ ିଶୁଣ ିେଦଶ ପ୍ରତି
ପ୍ରସନ୍ନ  େହେଲ, ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ମହାମାରୀ ନବୃିତ୍ତ େହଲା।
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ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ

ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ଓ ଗତବୟସ୍କ େହେଲ; ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଅେନକ ବସ୍ତ୍ର େଘାଡ଼ାଇେଲ, ମାତ୍ର େସ କିଛି
ଉଷ୍ଣତା ପାଇେଲ ନାହିଁ। 2 ଏଥିପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ

କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଯୁବତୀ କନ୍ୟା
ଅେନ୍ୱଷଣ କରାଯାଉ ଓ େସ ମହାରାଜଙ୍କ ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇ େସବା
କରୁ; ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ େଯପରି ଉଷ୍ଣତା ପାଇେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସ ଆପଣଙ୍କ େକାଳେର ଶୟନ କରୁ। 3 ତହିଁେର େଲାକମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାର ଅେନ୍ୱଷଣ କରି ଶୁେନମୀୟା
ଅବୀଶଗ ନାମକ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ପାଇ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ।
4 େସହ ିଯୁବତୀ ଅତ ିସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା ଓ େସ ରାଜାଙ୍କର େସବା ଓ
ପରିଚଯର୍୍ୟା କଲା; ମାତ୍ର ରାଜା ତାହାର ସହବାସ କେଲ ନାହିଁ।

ଅେଦାନୀୟର ରାଜ୍ୟ ଦାବୀ

5 ଏହ ିସମୟେର ହଗୀତର ପୁତ୍ର ଅେଦାନୀୟ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରି
କହଲିା, “ମୁଁ ରାଜା େହବ,ି” ଏଣୁ େସ ଆପଣା ପାଇଁ ରଥ ଓ
ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ ଓ ଆପଣା ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼ବିା ପାଇଁ ପଚାଶ ଜଣ
େଦହରକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 6 ମାତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏପରି କରୁଅଛ
େବାଲ ିକହ ିତାହାର ପିତା ତାହାକୁ େକୗଣସ ିସମୟେର ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରି ନ
ଥିେଲ। ମଧ୍ୟ େସ ଅତ ିସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଓ ଅବଶାେଲାମ ଉତ୍ତାେର ଜାତ
େହାଇଥିଲା। 7 ପୁଣ,ି େସ ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ ଓ ଅବୀୟାଥର
ଯାଜକ ସହତି ପରାମଶର୍ କଲା; ଆଉ େସମାେନ ଅେଦାନୀୟର ଅନୁଗତ
େହାଇ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। 8 ମାତ୍ର, ସାେଦାକ ଯାଜକ ଓ
ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ଓ ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ଶିମୀୟି ଓ େରୟି
ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ବୀରଗଣ ଅେଦାନୀୟର ପକ୍ଷ ନ ଥିେଲ। 9 ଏଉତ୍ତାେର
ଅେଦାନୀୟ ଐନ୍-େରାେଗଲର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େସାେହଲତ୍-ପ୍ରସ୍ତର ନକିଟେର େମଷ,
ବୃଷ ଓ ପୁଷ୍ଟ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ମାରି ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଓ
ରାଜାଙ୍କ ଦାସ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ। 10 ମାତ୍ର,
ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଓ ବନାୟକୁ ଓ ବୀରମାନଙୁ୍କ ଓ ଆପଣା ଭାଇ
ଶେଲାମନକୁ େସ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କେଲ ନାହିଁ।

ଶେଲାମନ ରାଜା ଅଭଷିିକ୍ତ

11 ଏଥିେର ନାଥନ ଶେଲାମନଙ୍କର ମାତା ବେତ୍ଶବାକୁ କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତସାରେର ହଗୀତର ପୁତ୍ର ଅେଦାନୀୟ
ରାଜା େହାଇଅଛ,ି ଏହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ ିନାହଁ ? 12 ଏେହତୁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ଏେବ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପରାମଶର୍ େଦବ;ି ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପ୍ରାଣ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ। 13 ତୁେମ୍ଭ ଦାଉଦ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାଙୁ୍କ କୁହ, ‘େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, ଆପଣ
କି ଶପଥ କରି ଆପଣା ଦାସୀକୁ କହ ିନାହାନି୍ତ , “େମା’ ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନ ନଶି୍ଚୟ ରାଜ୍ୟ କରିବ ଓ େସ େମା’ ସଂିହାସନେର ବସବି ?”
େତେବ, କାହିଁକି ଅେଦାନୀୟ ରାଜା େହାଇଅଛ ି?’ 14 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ
ରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବା େବେଳ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ଯାଇ
ତୁମ୍ଭ କଥା ଦୃଢ଼ କରିବ।ି 15 ଏଥିେର ବେତ୍ଶବା େକାଠରି ଭତିେର ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଗଲା; େସହ ିସମୟେର ରାଜା ଅତ ିବୃଦ୍ଧ ଥିେଲ; ଆଉ
ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗ ରାଜାଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରୁଥିଲା। 16 ତହୁଁ
ବେତ୍ଶବା ନଇଁପଡ଼ ିରାଜାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତହିଁେର ରାଜା ପଚାରିେଲ,

“ତୁେମ୍ଭ କଅଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ?” 17 ଏଥିେର େସ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ
େମାହର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଆପଣା
ଦାସୀ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ େଯ, େମା’ ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନ ନଶି୍ଚୟ ରାଜ୍ୟ କରିବ ଓ େସ େମା’ ସଂିହାସନେର ବସବି।”
18 ମାତ୍ର, ଏେବ େଦଖନୁ୍ତ, ଅେଦାନୀୟ ରାଜ୍ୟ କରୁଅଛ,ି ଆଉ େମା’ ପ୍ରଭୁ
ମହାରାଜ ତାହା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। 19 ଆଉ, େସ ଅେନକ ବୃଷ, ପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଓ
େମଷ ମାରି ମହାରାଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକଙୁ୍କ ଓ
େଯାୟାବ େସନାପତଙୁି୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିଅଛନି୍ତ; ମାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
ଶେଲାମନକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରି ନାହିଁ। 20 ପୁଣ,ି େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ,
ମହାରାଜ, େମାହର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସଂିହାସନେର ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାେର କିଏ
ବସବି, ଏହା େଯପରି ଆପଣ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ କହେିବ, ଏଥିପାଇଁ
େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପେର ଅଛ।ି 21 େନାହେିଲ େମା’ ପ୍ରଭୁ
ମହାରାଜ ଆପଣା ପିତୃେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କଲା ଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଓ
େମା’ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ େଦାଷୀ ଗଣତି େହବୁ। 22 ଆଉ, େସ ରାଜାଙ୍କ
ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 23 ଏଣୁ, େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, ଏହି
ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା। ତହିଁେର େସ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସ ିଭୂମିଷ୍ଠ େହାଇ
ରାଜାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ।” 24 ପୁଣ,ି ନାଥନ କହେିଲ, “େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ
ମହାରାଜ, େମା’ ଉତ୍ତାେର ଅେଦାନୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବ ଓ େମା’
ସଂିହାସନେର ବସବି, ଏହା କଅଣ ଆପଣ କହଅିଛନି୍ତ ?” 25 କାରଣ, େସ
ଆଜି ଯାଇ ଅେନକ ବୃଷ, ପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଓ େମଷ ମାରି ରାଜପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଓ
େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛନି୍ତ; ଆଉ
େଦଖନୁ୍ତ, େସମାେନ ତାହା ସାକ୍ଷାତେର େଭାଜନପାନ କରି କହୁଅଛନି୍ତ ,
ଅେଦାନୀୟ ରାଜା ଚରିଜୀବୀ େହଉନୁ୍ତ। 26 ମାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େଯ ମୁଁ,
େମାେତ ଓ ସାେଦାକ ଯାଜକଙୁ୍କ ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ ଓ
ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶେଲାମନକୁ େସ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କରି ନାହାନି୍ତ। 27 ଏହ ିକମର୍ କି
େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େହଲା, ଆଉ େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ
ସଂିହାସନେର ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାେର କିଏ ବସବି, ଏହା ଆପଣ ନଜି ଦାସମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଇ ନାହାନି୍ତ ? 28 େତେବ, ଦାଉଦ ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ,
“ବେତ୍ଶବାକୁ େମା’ ନକିଟକୁ ଡାକ। ତହୁଁ େସ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସି
ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ଠିଆ େହଲା।” 29 ଏଥିେର ରାଜା ଶପଥ କରି କହେିଲ,
“ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର 30 େଯପରି
ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଅଛ ିେଯ, େମା’ ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ
ନଶି୍ଚୟ ରାଜା େହବ ଓ େମା’ ପଦେର େମା’ ସଂିହାସନେର ବସବି, ସବୁ
େକ୍ଳଶରୁ େମା’ ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ
ଅବଶ୍ୟ ଆଜି େସପରି କରିବ।ି” 31 ତହୁଁ ବେତ୍ଶବା ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ରାଜାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି କହଲିା, “େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଦାଉଦ ଚରିଜୀବୀ
େହଉନୁ୍ତ।” 32 ଏଥିେର ଦାଉଦ ରାଜା କହେିଲ, “ସାେଦାକ ଯାଜକଙୁ୍କ ଓ
ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ େମା’ ନକିଟକୁ
ଡାକ।” ଏଣୁ, େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେିଲ। 33 ତହିଁେର, ରାଜା
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙୁ୍କ ସେଙ୍ଗ
େନଇ ଓ େମା’ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନକୁ େମା’ ନଜି ଖଚରେର ଆେରାହଣ
କରାଇ ଗୀେହାନ ଝରଣାକୁ େନଇ ଯାଅ।” 34 ଆଉ, େସଠାେର ସାେଦାକ
ଯାଜକ ଓ ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ
କରନୁ୍ତ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇ କୁହ, ଶେଲାମନ ରାଜା ଚରିଜୀବୀ
େହଉନୁ୍ତ। 35 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଆସ ଓ
େସ ଆସ ିେମା’ ସଂିହାସନେର ବସୁ; କାରଣ, େସ େମା’ ପଦେର ରାଜା
େହବ; ଆଉ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ଅଗ୍ରଣୀ କରି ନଯିୁକ୍ତ
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କରିଅଛ।ି 36 ଏଥିେର ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି
କହଲିା, “ଆେମନ୍,” େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ
ଏପରି କହନୁ୍ତ। 37 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ
େହାଇଅଛନି୍ତ , େସହପିରି ଶେଲାମନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉନୁ୍ତ ଓ େସ େମା’
ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସନ ଅେପକ୍ଷା ତାଙ୍କ ସଂିହାସନ ବଡ଼
କରନୁ୍ତ। 38 ଏଥିେର ସାେଦାକ ଯାଜକ, ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା,
ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ, କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟ େଲାକମାେନ ଯାଇ
ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ଖଚର ଉପେର ଆେରାହଣ କରାଇ
ଗୀେହାନକୁ ଆଣେିଲ। 39 ପୁଣ,ି ସାେଦାକ ଯାଜକ ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟରୁ େତୖଳପୂଣ୍ଣର୍
ଶୃଙ୍ଗ େନଇ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ କେଲ। ତହୁଁ େଲାକମାେନ ତୂରୀ
ବଜାେନ୍ତ, ସମେସ୍ତ କହେିଲ, “ଶେଲାମନ ରାଜା ଚରିଜୀବୀ େହଉନୁ୍ତ।”
40 ଆଉ, ସମସ୍ତ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଉଠି ଆସେିଲ ଓ
େଲାକମାେନ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଏପରି ମହାହଷର୍ନାଦ କେଲ େଯ, େସମାନଙ୍କ
ଶବ୍ଦେର ପୃଥିବୀ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହଲା। 41 ପୁଣ,ି ଅେଦାନୀୟ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ
ନମିନି୍ତ୍ର ତ ସମସ୍ତ େଲାକ େଭାଜନ େଶଷ କରିବା ସମୟେର ତାହା ଶୁଣେିଲ।
ଆଉ, େଯାୟାବ ତୂରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିପଚାରିଲା, ନଗରେର ଏହ ିେକାଳାହଳ
ଶବ୍ଦ କାହିଁକି େହଉଅଛ ି? 42 େସ ଏପରି କହୁଥିବା ସମୟେର, େଦଖ,
ଅବୀୟାଥର ଯାଜକର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଉପସି୍ଥତ େହଲା; ତହିଁେର
ଅେଦାନୀୟ କହଲିା, “ଭତିରକୁ ଆସ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯାଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ଓ
ସୁସମାଚାର ଆଣଥିିବ।” 43 ତହିଁେର େଯାନାଥନ ଅେଦାନୀୟକୁ ଉତ୍ତର
କରି କହଲିା, “ସତ୍ୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ ରାଜା ଶେଲାମନଙୁ୍କ ରାଜା
କରିଅଛନି୍ତ; 44 ପୁଣ,ି ରାଜା ସାେଦାକ ଯାଜକଙୁ୍କ, ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ
ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ, ପୁଣ,ି କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟମାନଙୁ୍କ
ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପଠାଇେଲ ଓ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ରାଜାଙ୍କ ନଜି ଖଚରେର
ଆେରାହଣ କରାଇେଲ; 45 ଆଉ, ସାେଦାକ ଯାଜକ ଓ ନାଥନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାଙୁ୍କ ଗୀେହାନେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କେଲ ଓ େସମାେନ
େସଠାରୁ ଏପରି ଆନନ୍ଦ କରି କରି ଆସେିଲ େଯ, ତହିଁର ଶବ୍ଦେର
ନଗରେର େକାଳାହଳ େହଲା। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଶୁଣଲି, ତାହା େସହି
ଶବ୍ଦ। 46 ଶେଲାମନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସଂିହାସନେର ବସୁଅଛନି୍ତ। 47 ଆହୁରି
ରାଜାଙ୍କର ଦାସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାଦ
କରିବାକୁ ଆସ ିକହେିଲ, ‘ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅେପକ୍ଷା
ଶେଲାମନଙ୍କ ନାମ ଅଧିକ କରନୁ୍ତ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସଂିହାସନ ଅେପକ୍ଷା ତାଙ୍କ
ସଂିହାସନ ବଡ଼ କରନୁ୍ତ,’ ତହିଁେର ରାଜା ଶଯ୍ୟାେର ଥାଇ ପ୍ରଣାମ କେଲ।
48 ଆଉ, ମଧ୍ୟ ରାଜା ଏପରି କହେିଲ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର
ଧନ୍ୟ, େସ ଆଜି େମା’ ସଂିହାସନେର ବସବିା ପାଇଁ ଜଣକୁ େଯାଗାଇେଲ,
ଏହା ହିଁ େମାହର ଚକ୍ଷୁ େଦଖିଲା।’” 49 ଏଥିେର ଅେଦାନୀୟର ନମିନି୍ତ୍ର ତ
େଲାକ ସମେସ୍ତ ଭୀତ େହେଲ, ପୁଣ,ି ଉଠି ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ବାଟେର ଚାଲଗିେଲ। 50 ଆଉ, ଅେଦାନୀୟ ଶେଲାମନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୀତ
େହଲା ଓ େସ ଉଠିଯାଇ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଶୃଙ୍ଗ ଧରିପକାଇଲା। 51 ଏଉତ୍ତାେର
େକହ ିଶେଲାମନଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହଲିା, “େଦଖନୁ୍ତ, ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ୍କ
ଅେଦାନୀୟ ଭୟ କରୁଅଛ;ି କାରଣ, େସ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଶୃଙ୍ଗ ଅବଲମ୍ୱନ
କରି କହୁଅଛ,ି ‘ଶେଲାମନ ରାଜା େଯ ଆପଣା ଦାସକୁ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ
କରିେବ ନାହିଁ, ଏହା େସ ଆଜି େମା’ ନକିଟେର ଶପଥ କରନୁ୍ତ।’”
52 ତହିଁେର ଶେଲାମନ କହେିଲ, “େଯେବ େସ ଆପଣାକୁ େଯାଗ୍ୟ େଲାକ
େଦଖାଇବ, େତେବ ତାହାର ଏକ େକଶ ହିଁ ଭୂମିେର ପଡ଼ବି ନାହିଁ; ମାତ୍ର,
ତାହାଠାେର ଦୁଷ୍ଟତା େଦଖାଗେଲ, େସ ମରିବ।” 53 ତହୁଁ ଶେଲାମନ ରାଜା
େଲାକ ପଠାେନ୍ତ, େସମାେନ ତାହାକୁ ଯଜ୍ଞେବଦରୁି ଓହ୍ଲାଇ ଆଣେିଲ। ତହିଁେର
େସ ଆସ ିଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କଲା, ପୁଣ,ି ଶେଲାମନ ତାହାକୁ
କହେିଲ, “ଆପଣା ଘରକୁ ଯାଅ।”

ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ େଶଷ ପରାମଶର୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦଙ୍କର ମରଣକାଳ ସନି୍ନ କଟ ହୁଅେନ୍ତ, େସ
ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, 2 “ମୁଁ ସମଗ୍ର
ମତ୍ତର୍୍ୟର ମାଗର୍େର ଯାଉଅଛ;ି ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ

ପୁରୁଷତ୍ୱ  ପ୍ରକାଶ କର। 3 ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଯାହା କରିବ ଓ େଯେକୗଣସି
ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, େସହସିବୁେର େଯପରି କୁଶଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାଲଖିିତ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଧିି ଓ ଆଜ୍ଞା

ଓ ଶାସନ ଓ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପଥେର ଚାଲ ଓ
ତାହାଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କର; 4 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ବଷିୟେର
ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ଯଥା, ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନମାେନ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି ଆମ୍ଭ ଛାମୁେର ସତ୍ୟାଚରଣ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା
ପଥେର ସାବଧାନ େହେବ, େତେବ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର ବସବିାକୁ
ତୁମ୍ଭ ବଂଶେର େଲାକର ଅଭାବ େନାହବି, େସ ଆପଣାର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ସଫଳ କରିେବ।” 5 ଆହୁରି ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ େମା’ ପ୍ରତ ିଯାହା
କରିଅଛ,ି ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଇ େସନାପତ,ି େନର୍ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର ଓ
େଯଥରର ପୁତ୍ର ଅମାସା ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ; େସ
େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରି ସନି୍ଧ ସମୟେର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ନ୍ୟାୟ ରକ୍ତପାତ
କଲା ଓ େସହ ିଯୁଦ୍ଧେଯାଗ୍ୟ ରକ୍ତ ଆପଣା କଟସିି୍ଥତ ବନ୍ଧନୀେର ଓ
ପାଦସି୍ଥତ ପାଦୁକାେର ଲଗାଇଲା। 6 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଜ୍ଞାନାନୁସାେର
ତାହା ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କର ଓ ତାହାର ପକ୍ୱେକଶ-ମସ୍ତକକୁ ଶାନି୍ତେର
ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନ ଦଅି। 7 ମାତ୍ର, ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟର
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ କର, ଆଉ, ତୁମ୍ଭ େମଜେର
େଭାଜନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାନ ଦଅି; କାରଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ଭ୍ର ାତା ଅବଶାେଲାମଠାରୁ ପଳାଇବା ସମୟେର େସମାେନ େସପରି େମା’
ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ। 8 ଆଉ େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ବନି୍ୟାମୀନୀୟ
େଗରାର ପୁତ୍ର ବହୁରୀମ ନବିାସୀ ଶିମୀୟି ଅଛ;ି ମୁଁ ମହନୟିମକୁ ଯିବା ଦନି
େସ େମାେତ ଦାରୁଣ ଅଭଶିାପେର ଅଭଶିାପ େଦଇଥିଲା, ମାତ୍ର, େସ ଯଦ୍ଦର୍ନ
ନକିଟେର େମାେତ େଭଟବିାକୁ ଆସଥିିଲା ଓ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ
କରି ତାହାକୁ କହଥିିଲ,ି “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କରିବ ିନାହିଁ। 9 ତୁେମ୍ଭ
ତ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ; ଏଣୁ ତାହାକୁ ନରିପରାଧ ମଣବି ନାହିଁ; ଆଉ ତୁମ୍ଭର
ତାହା ପ୍ରତ ିଯାହା କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ତାହା ବୁଝବି ଓ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ପକ୍ୱେକଶ-
ମସ୍ତକ ରକ୍ତ ସହତି ପାତାଳକୁ ଆଣବି।”

ଦାଉଦଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କେଲ ଓ
ଦାଉଦ-ନଗରେର କବର ପାଇେଲ। 11 ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଚାଳିଶ
ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; େସ ସାତ ବଷର୍ ହେିବ୍ର ାଣେର ରାଜ୍ୟ କେଲ ଓ େତତଶି
ବଷର୍ ଯିରୂଶାଲମେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ଆପଣାର
ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହେଲ ଓ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ
ଅତଶିୟ ଦୃଢ଼ େହଲା।

ଅେଦାନୀୟର ମୃତୁୁ୍ୟ

13 ତହିଁେର ହଗୀତର ପୁତ୍ର ଅେଦାନୀୟ ଶେଲାମନଙ୍କର ମାତା
ବେତ୍ଶବା ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ, େସ ପଚାରିେଲ, “କୁଶଳେର ଆସଲି ?” େସ
ଉତ୍ତର କଲା, “କୁଶଳେର।” 14 େସ ଆହୁରି କହଲିା, “େମାହର ତୁମ୍ଭକୁ
କିଛ ିକହବିାର ଅଛ।ି” ବେତ୍ଶବା କହେିଲ, “କୁହ।” 15 ତହୁଁ େସ କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ େଯ, ରାଜ୍ୟ େମାହର ଥିଲା ଓ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କରିବ ିେବାଲି
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େମା’ ପ୍ରତ ିଅନାଇଥିେଲ; ଯାହାେହଉ, ରାଜ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇ
େମା’ ଭାଇଙ୍କର େହାଇଅଛ;ି କାରଣ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡଢ଼ୁ ତାଙ୍କର
ଥିଲା।” 16 ଏଣୁ ଏେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି େମାେତ
ମନା ନ କର। ବେତ୍ଶବା ତାହାକୁ କହେିଲ, “କୁହ।” 17 ତହୁଁ େସ
କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗକୁ େମା’ ସେଙ୍ଗ
ବବିାହ େଦବା ପାଇଁ ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ୍କ କୁହ, େସ ତ ତୁମ୍ଭକୁ ନାସି୍ତ
କରିେବ ନାହିଁ। 18 ଏଥିେର ବେତ୍ଶବା କହେିଲ, “ଭଲ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ରାଜାଙୁ୍କ କହବି।ି” 19 ଏେହତୁ ବେତ୍ଶବା ଅେଦାନୀୟ ନମିେନ୍ତ କହବିା
ପାଇଁ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। ତହୁଁ ରାଜା ତାଙୁ୍କ େଭଟବିା
ପାଇଁ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କେଲ ଓ ଆପଣା ସଂିହାସନେର ବସ ିରାଜମାତାଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଆସନ ରଖାଇେଲ; ତହିଁେର େସ ତାଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର
ବସେିଲ। 20 େତେବ େସ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭଠାେର େମାହର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର
ନେିବଦନ ଅଛ;ି େମାେତ ନାସି୍ତ ନ କର।” ତହୁଁ ରାଜା ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େମାହର ମାତା, କୁହ; କାରଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ନାସି୍ତ କରିବ ିନାହିଁ।”
21 ଏଥିେର େସ କହେିଲ, “ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗକୁ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ
ଅେଦାନୀୟ ସହତି ବବିାହ ଦଆିଯାଉ।” 22 ତହୁଁ ଶେଲାମନ ରାଜା ଉତ୍ତର
କରି ଆପଣା ମାତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଅେଦାନୀୟ ନମିେନ୍ତ ଶୁେନମୀୟା
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ଅବୀଶଗକୁ କାହିଁକି ମାଗଅୁଛ ?” ତାହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗ, କାରଣ,
େସ ତ େମାହର ବଡ଼ ଭାଇ; ହଁ ତାହା ପାଇଁ, ପୁଣ,ି ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ ଓ
ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଗ। 23 େସେତେବେଳ ଶେଲାମନ
ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରି କହେିଲ, “େଯେବ ଅେଦାନୀୟ
ଏହ ିକଥା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବରୁିଦ୍ଧେର କହ ିନ ଥାଏ, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର
େମାେତ େସହ ିଦଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ େଦଉନୁ୍ତ।” 24 ଏେହତୁ େଯଉଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜି ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର େମାେତ ସୁସି୍ଥର କରି େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ
ସଂିହାସନେର େମାେତ ବସାଇ ଅଛନି୍ତ ଓ େଯ େମା’ ଗହୃ ଦୃଢ଼ କରିଅଛନି୍ତ ,
ତାହାଙ୍କ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଅେଦାନୀୟ ନଶି୍ଚୟ ଆଜି ହତ େହବ।
25 ଏଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ରାଜା ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ ପଠାଇେଲ;
ତହୁଁ େସ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେନ୍ତ, େସ ମଲା। 26 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାଜା
ଅବୀୟାଥର ଯାଜକଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଅନାେଥାତ୍କୁ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରକୁ
ଯାଅ; କାରଣ, ତୁେମ୍ଭ ମୃତୁୁ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ; ମାତ୍ର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ବଧ
କରିବ ିନାହିଁ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଭୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ବହଥିିଲ, ଆହୁରି େମା’ ପିତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖେଭାଗେର
ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିଲ। 27 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୀେଲାେର ଏଲରି ବଂଶ
ବଷିୟେର ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହାଙ୍କର େସହ ିବାକ୍ୟ ସଦି୍ଧ କରିବା ପାଇଁ
ଶେଲାମନ ଅବୀୟାଥରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକ କମର୍ରୁ ଦୂର କରିେଦେଲ।
28 ଏଉତ୍ତାେର େଯାୟାବ ନକିଟେର ସମ୍ୱାଦ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, କାରଣ
େଯାୟାବ ଯଦ୍ୟପି ଅବଶାେଲାମର ଅନୁଗାମୀ େହବା ପାଇଁ ବପିଥଗାମୀ
େହାଇ ନ ଥିଲା, ତଥାପି ଅେଦାନୀୟର ଅନୁଗାମୀ େହବା ପାଇଁ ବପିଥଗାମୀ
େହଲା। େସଥିସକାଶୁ େଯାୟାବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ୍ୱୁକୁ ପଳାଇ ଯଜ୍ଞେବଦରି
ଶୃଙ୍ଗ ଧରିପକାଇଲା। 29 ଏଉତ୍ତାେର େଦଖ, େଯାୟାବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ୍ୱୁକୁ
ପଳାଇ େବଦ ିନକିଟେର ଅଛ,ି ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ୍କ
ଦଆିଯା’େନ୍ତ, େସ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ ପଠାଇ କହେିଲ, “ଯାଅ,
ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କର।” 30 ତହିଁେର ବନାୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମ୍ୱୁକୁ ଯାଇ
ତାହାକୁ କହଲିା, “ରାଜା କହଅିଛନି୍ତ , ବାହାରକୁ ଆସ।” ମାତ୍ର େସ କହଲିା,
“ନା, ମୁଁ ଏଠାେର ମରିବ।ି” ଏଥିେର ବନାୟ ପୁଣ,ି ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ସମ୍ୱାଦ ଆଣ ିକହଲିା, “େଯାୟାବ ଏପରି କହଲିା ଓ େମାେତ ଏପରି ଉତ୍ତର
େଦଲା।” 31 େତେବ ରାଜା ତାହାକୁ କହେିଲ, “େସ େଯପରି କହଅିଛ,ି
େସପରି କର, ତାହାକୁ ଆଘାତ କର ଓ ତାହାକୁ କବର ଦଅି; ତହିଁେର
େଯାୟାବ ଅକାରଣେର େଯଉଁ ରକ୍ତପାତ କରିଅଛ,ି ତହିଁର ଅପରାଧ ତୁେମ୍ଭ
େମା’ଠାରୁ ଓ େମା’ ପିତୃଗହୃରୁ ଦୂର କରିବ।” 32 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର
ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ତାହାର ନଜି ମସ୍ତକେର ବତ୍ତର୍ାଇେବ, କାରଣ, େସ
େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତସାରେର ଆପଣାଠାରୁ ଧାମିର୍କ ଓ ଉତ୍ତମ,
ଇସ୍ରାଏଲର େସନାପତ ିେନର୍ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର ଓ ଯିହୁଦାର େସନାପତି
େଯଥରର ପୁତ୍ର ଅମାସା, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖଡ୍ଗ େର ବଧ
କରିଥିଲା। 33 ତହୁଁ େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ େଯାୟାବର
ମସ୍ତକେର ଓ ସଦାକାଳ ତାହାର ବଂଶର ମସ୍ତକେର ବତ୍ତିର୍ବ; ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କ ଗହୃ ପ୍ରତ ିଓ ତାଙ୍କ ସଂିହାସନ ପ୍ରତ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ସଦାକାଳ ଶାନି୍ତ ବତ୍ତିର୍ବ। 34 ଏଉତ୍ତାେର ଯିେହାୟାଦାର
ପୁତ୍ର ବନାୟ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବଧ କଲା ଓ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ତାହାର
ନଜି ଗହୃେର ତାହାକୁ କବର ଦଆିଗଲା। 35 ପୁଣ,ି ରାଜା ତାହାର ପଦେର
ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ େସନାପତ ିକରି ନଯିୁକ୍ତ କେଲ ଓ ରାଜା
ଅବୀୟାଥର ପଦେର ସାେଦାକଙୁ୍କ ଯାଜକ କରି ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।
36 ଏଉତ୍ତାେର ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ଶିମୀୟିକୁ ଡକାଇ କହେିଲ,
“ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି େସଠାେର ବାସ
କର, ଆଉ େସଠାରୁ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ ନାହିଁ।” 37 କାରଣ,
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦନି ବାହାରି କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ପାର େହବ; େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭ
ନତିାନ୍ତ ମରିବ, ଏହା ନଶି୍ଚୟ ଜାଣ; ତୁମ୍ଭ ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ତୁମ୍ଭ ନଜି
ମସ୍ତକେର ବତ୍ତିର୍ବ। 38 ତହିଁେର ଶିମୀୟି ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏ ଉତ୍ତମ
କଥା; େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ େଯପରି କହଅିଛନି୍ତ , ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େସପରି
କରିବ।” ଏଣୁ ଶିମୀୟି ଅେନକ ଦନି ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କଲା।
39 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତନି ିବଷର୍ େଶଷେର ଶିମୀୟିର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ
ଜଣ ମାଖାର ପୁତ୍ର ଗାଥୀୟ ରାଜା ଆଖୀଶ୍ ନକିଟକୁ ପଳାଇେଲ। ଏଥିେର
େଲାେକ ଶିମୀୟିକୁ ଜଣାଇ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ଦାସମାେନ ଗାଥ୍
ନଗରେର ଅଛନି୍ତ।” 40 ତହୁଁ ଶିମୀୟି ଉଠି ଗଦ୍ଦର୍ଭ ସଜାଇ ଆପଣା

ଦାସମାନଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାଥ୍ ନଗରକୁ ଆଖୀଶ୍ ନକିଟକୁ
ଗଲା; ପୁଣ,ି ଶିମୀୟି ଯାଇ ଗାଥ୍ରୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଆଣଲିା। 41 ତହୁଁ
ଶେଲାମନଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ ଦଆିଗଲା େଯ, ଶିମୀୟି ଯିରୂଶାଲମରୁ ଗାଥ୍କୁ
ଯାଇଥିଲା, ପୁଣ,ି େଫରି ଆସଅିଛ।ି 42 ଏଥିେର ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ
ଶିମୀୟିକୁ ଡକାଇ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦନି ବାହାରି ଅନ୍ୟ
େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ଭ୍ରମଣ କରିବ, େସହଦିନି ତୁେମ୍ଭ ନତିାନ୍ତ ମରିବ, ଏହା
ନଶି୍ଚୟ ଜାଣ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ତୁମ୍ଭକୁ ଶପଥ କରାଇ ତୁମ୍ଭ
ବପିକ୍ଷେର କ’ଣ ଏହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ନାହିଁ ? ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କହଥିିଲ,
ମୁଁ େଯଉଁ କଥା ଶୁଣଲି,ି ତାହା ଉତ୍ତମ। 43 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଶପଥ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ େମାହର ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପାଳନ ନ କଲ ?”
44 ରାଜା ଆହୁରି ଶିମୀୟିକୁ କହେିଲ, “େମାହର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି
ତୁମ୍ଭର କୃତ େଯସକଳ ଦୁଷ୍ଟତା ବଷିୟ ତୁମ୍ଭ ମନ ପ୍ରମାଣ ଦଏି, ତାହା
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣୁଅଛ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟତା ତୁମ୍ଭ ନଜି ମସ୍ତକେର
ବତ୍ତର୍ାଇେବ। 45 ମାତ୍ର, ଶେଲାମନ ରାଜା ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସି୍ଥରୀକୃତ େହବ।
46 ଏଉତ୍ତାେର ରାଜା ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ ଆଜ୍ଞା କରେନ୍ତ, େସ
ଯାଇ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ତହୁଁ େସ ମଲା। ଏହରୂିେପ ଶେଲାମନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ େହଲା।

ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶେଲାମନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ସହତି
ଆତ୍ମୀୟତା କରି ଫାେରାର କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କେଲ ଓ ଆପଣା
ଗହୃ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀରର

ନମିର୍ାଣ ସମାପ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଆଣ ିଦାଉଦ-ନଗରେର ରଖିେଲ।
2 ମାତ୍ର, େଲାକମାେନ ନାନା ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ବଳିଦାନ କରୁଥିେଲ, କାରଣ
େସହ ିସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େକୗଣସ ିଗହୃ ନମିିର୍ତ
େହାଇ ନ ଥିଲା। 3 ପୁଣ,ି ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ବଧିି
ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେଲ; େକବଳ େସ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ। 4 ପୁଣ,ି ରାଜା
ବଳିଦାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଗିବୀେୟାନ୍ ନଗରକୁ ଗେଲ; କାରଣ ତାହା ବଡ଼
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଥିଲା; ଶେଲାମନ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଏକ ସହସ୍ର
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 5 ଗିବୀେୟାେନ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ରାତି୍ରେର ସ୍ୱପ୍ନ
ଦ୍ୱ ାରା ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ; ଆଉ, ପରେମଶ୍ୱର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ କଅଣ େଦବା, ତାହା ମାଗ।” 6 ତହିଁେର ଶେଲାମନ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଆମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁେର ସତ୍ୟତା ଓ ଧାମିର୍କତା ଓ
ମନର ସରଳତାେର ତୁମ୍ଭ ସହତି ଗମନାଗମନ କରିବା ପ୍ରମାେଣ ତୁେମ୍ଭ
ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିମହାଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲ; ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି
ମହାଦୟା ରଖିଅଛ େଯ, ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ସଂିହାସନେର ବସବିା
ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଏକ ପୁତ୍ର େଦଇଅଛ। 7 ଏେବ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପଦେର ଆପଣାର ଏହ ିଦାସକୁ
ରାଜା କରିଅଛ; ମାତ୍ର, ମୁଁ ତ କ୍ଷୁଦ୍ର  ବାଳକ; କିପରି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଓ
ଭତିରକୁ ଆସବିାକୁ ହୁଏ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ। 8 ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଦାସ
ତୁମ୍ଭ ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛ,ି େସମାେନ ବାହୁଲ୍ୟ ସକାଶୁ
ଅଗଣ୍ୟ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଏକ ମହାେଗାଷ୍ଠୀ ଅଟନି୍ତ। 9 ଏେହତୁ େଯପରି ଆେମ୍ଭ
ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ପ୍ରେଭଦ ଜାଣ ିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର
ବଚିାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦାସକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ଦଅି; କାରଣ,
ତୁମ୍ଭର ଏହ ିମହାେଗାଷ୍ଠୀର ବଚିାର କରିବାକୁ କିଏ ସମଥର୍ ?”
10 ଶେଲାମନ େଯ ଏହ ିବଷିୟ ମାଗିେଲ, ଏହ ିକଥାେର ପ୍ରଭୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
େହେଲ। 11 ଏଥିେର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବଷିୟ
ମାଗିଅଛ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଦୀଘର୍ାୟୁ ମାଗି ନାହଁ; କିଅବା ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ମାଗି ନାହଁ; ଅଥବା ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମାଗି
ନାହଁ; ମାତ୍ର ବଚିାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଅଛ;
12 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କଲୁ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧବଶିିଷ୍ଟ ମନ େଦଲୁ େଯ, ତୁମ୍ଭ ପୂେବର୍ ତୁମ୍ଭ
ସମାନ େକହ ିେହାଇ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭ ସମାନ େକହି
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ ନାହିଁ। 13 ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଓ ପ୍ରତାପ ମାଗି
ନାହଁ, େସହ ିଦୁଇ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏପରି େଦଲୁ େଯ, ତୁମ୍ଭର
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ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିତୁମ୍ଭ ସମାନ େହବ ନାହିଁ।
14 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦ େଯପରି ଗମନ କଲା, େସପରି ତୁେମ୍ଭ ଯଦି
ଆମ୍ଭର ବଧିି ଓ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ପଥେର ଗମନ କରିବ,
େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଆୟୁଷ ବୃଦି୍ଧ କରିବା।” 15 ଏଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ
ଜାଗ୍ରତ ହୁଅେନ୍ତ, େଦଖ, ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ-ମାତ୍ର; ତହୁଁ େସ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ
ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରି ଆପଣା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ
େଭାଜ କେଲ।

ଶେଲାମନଙ୍କ ବଚିାର

16 େସହ ିସମୟେର ଦୁଇ େବଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙ୍କର
ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 17 ପୁଣ,ି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ,
ମୁଁ ଓ ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଘେର ବାସ କରୁ; ଆଉ, ମୁଁ େସହ ିଗହୃେର ତାହା
ସେଙ୍ଗ ଥାଇ ଏକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲ।ି 18 ପୁଣ,ି େମାହର ପ୍ରସବର
ତୃତୀୟ ଦନିେର ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କଲା ଓ ଆେମ୍ଭ ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର ଥିଲୁ,
େସହ ିଘେର ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିବାହାର େଲାକ ନ ଥିଲା।
19 ଆଉ ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପିଲା ଉପେର ଲଦ ିେହାଇ େଶାଇବାରୁ ତାହାର
ପିଲା ରାତି୍ରେର ମରିଗଲା। 20 ଏଣୁ େସ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେର ଉଠି ଆପଣଙ୍କ
ଦାସୀ ନଦିି୍ର ତା ଥିବା େବେଳ େମା’ ପାଖରୁ େମାହର ପୁତ୍ରକୁ େନଇ ଆପଣା
େକାଳେର ଶୁଆଇଲା ଓ ତାହାର ମଲା ପିଲାକୁ େମା’ େକାଳେର ଶୁଆଇ
େଦଲା। 21 ତହୁଁ ମୁଁ ସକାେଳ ଆପଣା ପିଲାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପାଇଁ
ଉଠାେନ୍ତ, େଦଖ, େସ ମରିଯାଇଅଛ;ି ମାତ୍ର, ସକାେଳ ମୁଁ ଭଲ କରି ପରଖ
କରେନ୍ତ, େଦଖ, ଏ ତ େମାହର ଜନ୍ମ  କଲା ପୁତ୍ର ନୁେହଁ।” 22 ତହୁଁ େସ
ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “ନା, ମାତ୍ର ଜୀଅନ୍ତାଟ ିେମାହର ପୁଅ ଓ ମଲାଟ ିତୁମ୍ଭର
ପୁଅ।” ଆଉ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “ନା; ମଲାଟ ିତୁମ୍ଭର ପୁଅ ଓ ଜୀଅନ୍ତାଟି
େମାହର ପୁଅ।” ଏହରୂିେପ େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ଗହୁାରି କେଲ।
23 େତେବ ରାଜା କହେିଲ, “ଜେଣ କହୁଛ,ି ଜୀଅନ୍ତାଟ ିେମାହର ପୁଅ ଓ
ମଲାଟ ିତୁମ୍ଭର ପୁଅ; ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ ଜଣ କହୁଛ,ି ନା; ମାତ୍ର, ମଲାଟ ିତୁମ୍ଭର
ପୁଅ ଓ ଜୀଅନ୍ତାଟ ିେମାହର ପୁଅ।” 24 ଏଥିେର ରାଜା କହେିଲ, “େମାହର
ନକିଟକୁ େଗାଟଏି ଖଣ୍ଡା ଆଣ।” ତହୁଁ େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଖଣ୍ଡା
ଆଣେିଲ। 25 ତହିଁେର ରାଜା କହେିଲ, “ଏହ ିଜୀଅନ୍ତା ପିଲାକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ
କରି ଜଣକୁ ଅେଧ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଅେଧ ଦଅି।” 26 ଏଥିେର େଯଉଁ
ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲା ଜୀବତି ଥିଲା, ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି
େସ୍ନହେର ଉତ୍ତପ୍ତ େହଲା, ଏଣୁ େସ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ,
ଜୀଅନ୍ତା ପିଲାଟ ିତାକୁ େଦଉନୁ୍ତ, େକୗଣସମିେତ ତାକୁ ବଧ ନ କରନୁ୍ତ। ମାତ୍ର,
ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “େସ େମାହର େନାହୁ କି ତୁମ୍ଭର େନାହୁ; ତାକୁ ଦୁଇ
ଖଣ୍ଡ କର।” 27 େସେତେବେଳ ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “ଏହାକୁ
ଜୀବତି ବାଳକଟ ିଦଅି, େକୗଣସମିେତ ବଧ ନ କର; େସ ତ ତାହାର
ମାତା।” 28 ଆଉ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କର ଏହ ିବଚିାରର ନଷି୍ପତି୍ତ
ବଷିୟ ଶୁଣ ିରାଜାଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ; କାରଣ, େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ,
ବଚିାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରେର ପରେମଶ୍ୱର-ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛ।ି

ଶେଲାମନଙ୍କ ଅଧିକାରୀଗଣ

ଏହରୂିେପ ଶେଲାମନ ରାଜା ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା
େହେଲ। 2 ଏମାେନ ତାଙ୍କର ଅଧିପତ ିଥିେଲ, ଯଥା, ସାେଦାକର
ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ ଯାଜକ ଥିେଲ। 3 ଶୀଶାର ପୁତ୍ର ଇଲୀେହାରଫ

ଓ ଅହୀୟ ସମ୍ପାଦକ; ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇତହିାସ େଲଖକ
4 ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ େସନାପତ ିଥିଲା; ପୁଣ,ି ସାେଦାକ ଓ
ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ ଥିେଲ; 5 ନାଥନର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ଓ ନାଥନର ପୁତ୍ର ସାବୁଦ୍ ଯାଜକ ଓ
ରାଜାଙ୍କ ମିତ୍ର ଥିଲା। 6 ପୁଣ,ି ଅହୀଶାର୍ ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା ଓ ଅବ୍ଦର ପୁତ୍ର
ଅେଦାନୀରାମ୍ େବଠିକମର୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 7 ଆଉ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ଶେଲାମନଙ୍କର ବାର ଜଣ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ, େସମାେନ ରାଜା ଓ
ତାଙ୍କର ଗହୃ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ; ପ୍ରତ ିଜଣ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ଏକ
ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ। 8 ଆଉ େସମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ;ି
ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ବନି୍-ହୂର। 9 ମାକସ୍, ଶାଲବୀମ୍, େବଥ୍-
େଶମଶ୍ ଓ ଏେଲାନ-େବଥ୍-ହାନେନ୍ର ବନି୍-େଦକର; 10 ଅରୁେବାତେର

ବନି୍-େହଷଦ୍; େସାେଖା ଓ ସମୁଦାୟ େହଫର ପ୍ରେଦଶ ତାହାର ଅଧୀନ
ଥିଲା; 11 ସମୁଦାୟ େଦାର ଉପପବର୍ତେର ବନି୍-ଅବୀନାଦବ୍; ତାହାର
ଭାଯର୍୍ୟା ଶେଲାମନଙ୍କର କନ୍ୟା ଟାଫତ୍ ଥିଲା। 12 ତାନକ୍, ମଗିେଦ୍ଦା,
େବଥ୍-ଶାନ୍ ଠାରୁ ଆେବଲ୍-ମେହାଲା ଓ ଯକମୀୟାମ୍ ପାରି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସତ୍ତର୍ନ
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଯିଷି୍ରେୟଲ ତେଳ ଥିବା ସମଗ୍ର େବଥ୍-ଶାେନ୍ର ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର
ବାନା। 13 ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦେର ବନି୍-େଗବର; ମନଃଶିର ପୁତ୍ର
ଯାୟୀରର ଗିଲୀୟଦସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ତାହାର ଅଧୀନ ଥିଲା, ଅଥର୍ାତ୍
ବାଶନସ୍ଥ ଅେଗର୍ାବ-ଅଞ୍ଚଳେର ଥିବା ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ଓ ପିତ୍ତଳ ଅଗର୍ଳବଶିିଷ୍ଟ
ଷାଠିଏ ବୃହତ ନଗର ତାହାର ଅଧୀନ ଥିଲା; 14 ମହନୟିମେର ଇେଦ୍ଦାର
ପୁତ୍ର ଅହୀନାଦବ୍। 15 ନପ୍ତାଲେିର ଅହୀମାସ୍; େସ ଶେଲାମନଙ୍କର କନ୍ୟା
ବାସମତ୍କୁ ବବିାହ କରିଥିଲା। 16 ଆେଶର ଓ ବାେଲାେତ୍ର ହୂଶୟର ପୁତ୍ର
ବାନା। 17 ଇଷାଖରେର ପାରୁହର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍; 18 ବନି୍ୟାମୀେନ୍ର
ଏଲାର ପୁତ୍ର ଶିମୀୟି; 19 ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସୀେହାନର ଓ
ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ର ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର ଊରିର ପୁତ୍ର େଗବର; େସ
େଦଶେର େସ ଏକମାତ୍ର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା।

ଶେଲାମନଙ୍କ ସମୃଦି୍ଧ

20 ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଭାଜନପାନ ଓ ଆେମାଦ-ପ୍ରେମାଦ କରି
ବାହୁଲ୍ୟ େହତୁରୁ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ନ୍ୟାୟ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଥିେଲ।
21 ପୁଣ,ି ଶେଲାମନ (ଫରାତ୍) ନଦୀଠାରୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ ଓ
ମିସର-ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ;
ଶେଲାମନଙ୍କର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ େସମାେନ େଭଟୀ ଆଣେିଲ ଓ ତାଙ୍କର େସବା
କେଲ। 22 ଶେଲାମନଙ୍କର ପ୍ରାତ୍ୟହକି ଆେୟାଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତରିିଶ ମହଣ
ସରୁ ମଇଦା ଓ ଷାଠିଏ ମହଣ ସୁଜି, 23 ଆଉ ଦଶ ପୁଷ୍ଟ େଗାରୁ ଓ ଚରା-
ସ୍ଥାନରୁ େକାଡ଼ଏି େଗାରୁ ଓ ଏକ ଶହ େମଷ, ଏହାଛଡ଼ା ଅେନକ ହରିଣ ଓ
କୃଷ୍ଣସାର ଓ ବନେଗାରୁ ଓ ପୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା। 24 କାରଣ, େସ
ତପି୍ସହଠାରୁ ଘସା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ (ଫରାତ୍) ନଦୀର ଏପାରିସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର
ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେଲ; ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସବୁଆେଡ଼
ଶାନି୍ତ ଥିଲା। 25 ଏଣୁ ଶେଲାମନଙ୍କର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଦାନ୍ଠାରୁ େବେର୍ଶବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେର ନରିାପଦେର ବାସ
କେଲ। 26 ଆଉ ଶେଲାମନଙ୍କର ରଥ ନମିେନ୍ତ ଚାଳିଶ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱଶାଳା
ଓ ବାର ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଥିେଲ। 27 ଆଉ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଓ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କର େମଜେର େଭାଜନକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପୂେବର୍ାକ୍ତ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ନରୂିପିତ
ମାସେର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ; େସମାେନ କିଛ ିଊଣା କେଲ ନାହିଁ।
28 େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ନରୂିପିତ
କମର୍ାନୁସାେର ଅଶ୍ୱ ଓ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ବାହନସକଳ ନମିେନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଥିବା
ସ୍ଥାନକୁ ଯବ ଓ ତୃଣ ଆଣେିଲ। 29 ଆହୁରି ପରେମଶ୍ୱର ଶେଲାମନଙୁ୍କ
ଅତଶିୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ, ପୁଣ,ି ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ନ୍ୟାୟ ମନର
ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ତା ପ୍ରଦାନ କେଲ। 30 ପୂବର୍େଦଶୀୟ ଓ ମିସ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର
ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନ ଅେପକ୍ଷା ଶେଲାମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ େହଲା। 31 କାରଣ,
େସ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କଠାରୁ, ଇଷ୍ରାହୀୟ ଏଥନ୍ ଓ ମାେହାଲର ପୁତ୍ର େହମନ
ଓ କେଲ୍କାଲ୍ ଓ ଦଦର୍ା, ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ ଥିେଲ ଓ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ତାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତ ିବ୍ୟାପିଲା। 32 େସ
ତନି ିସହସ୍ର ନୀତକିଥା କହେିଲ ଓ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଏକ ସହସ୍ର ପାଞ୍ଚ ଥିଲା।
33 ପୁଣ,ି େସ ଲବିାେନାନର ଏରସ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପ୍ରାଚୀରେର ଉତ୍ପନ୍ନ  ଏେସାବ
ତୃଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନର ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ; େସ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଓ
ଉେରାଗାମୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ। 34 ପୁଣ,ି
ପୃଥିବୀସ୍ଥ େଯଉଁ େଯଉଁ ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଷିୟ ଶୁଣଥିିେଲ,
େସମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ସବର୍ େଦଶୀୟ େଲାେକ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣବିାକୁ
ଆସେିଲ।

ଶେଲାମନଙ୍କ ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସାରର ରାଜା ହୂରମ୍ ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲା; କାରଣ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ
ପିତାଙ୍କର ବଦେଳ ତାଙୁ୍କ ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କେଲ େବାଲ ିେସ
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ଶୁଣଥିିଲା; ଆଉ ଦାଉଦ ସବର୍ଦା ହୂରମ୍ର ପି୍ରୟପାତ୍ର ଥିେଲ। 2 ଏଣୁ
ଶେଲାମନ ହୂରମ୍ ନକିଟକୁ ଏହ ିକଥା କହ ିପଠାଇେଲ, 3 ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ ,
େମା’ ପିତା ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େଗାଟଏି ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ (ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ)
ତାଙ୍କର ପଦତଳସ୍ଥ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚାରି ଆେଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ େଘରିଥିଲା।
4 ମାତ୍ର ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପରେମଶ୍ୱର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େମାେତ ବଶି୍ରାମ
େଦଇଅଛନି୍ତ; ବପିକ୍ଷ େକହ ିନାହିଁ, ବା ବପିଦ-ଘଟଣା କିଛ ିନାହିଁ।
5 ଏେହତୁ େଦଖନୁ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୁଁ
େଗାଟଏି ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଅଛ,ି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’
ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଦେଳ ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ପୁତ୍ରକୁ
ତୁମ୍ଭ ସଂିହାସନେର ବସାଇବା, େସ ଆମ୍ଭ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କରିବ।” 6 ଏଣୁ ଏେବ େମା’ ପାଇଁ ଲବିାେନାନରୁ ଏରସ ବୃକ୍ଷ କାଟବିାକୁ
ଆପଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଉନୁ୍ତ; ପୁଣ,ି େମା’ ଦାସମାେନ ଆପଣଙ୍କ
ଦାସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେବ; ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହେିବ, ତଦନୁସାେର
ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ମୂଲ େଦବ;ି କାରଣ, ଆପଣ
ଜାଣନି୍ତ େଯ, କାଠ କାଟବିା କାଯର୍୍ୟେର ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ ପରି ନପିୁଣ
େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିନାହିଁ। 7 େସେତେବେଳ ହୂରମ୍
ଶେଲାମନଙ୍କର ଏହ ିକଥା ଶୁଣେନ୍ତ, ଅତ ିଆନନି୍ଦତ େହାଇ କହଲିା,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ, େସ ଏହ ିମହାେଗାଷ୍ଠୀ ଉପେର ଦାଉଦଙୁ୍କ
ଏକ ଜ୍ଞାନବାନ ପୁତ୍ର େଦଇଅଛନି୍ତ।” 8 ଏଉତ୍ତାେର ହୂରମ୍ ଶେଲାମନଙ୍କ
ନକିଟକୁ କହ ିପଠାଇଲା, ଆପଣ େମା’ ନକିଟକୁ େଯଉଁ କଥା କହି
ପଠାଇେଲ, ତାହା ମୁଁ ଶୁଣଲି;ି ମୁଁ ଏରସ ଓ େଦବଦାରୁ କାଷ୍ଠ ବଷିୟେର
ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛା ସଫଳ କରିବ।ି 9 େମା’ ଦାସମାେନ
ଲବିାେନାନଠାରୁ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଣେିବ; ପୁଣ,ି ଆପଣ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ
ନରୂିପଣ କରିେବ, େସଠାକୁ ମୁଁ େଭଳା ବାନି୍ଧ ସମୁଦ୍ର  ପଥେର ପଠାଇ
େସଠାେର ତାହା ଫିଟାଇେଦବ,ି ତହୁଁ ଆପଣ େନଇଯିେବ; ଆଉ ଆପଣ
େମା’ ଗହୃ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େଯାଗାଇ େମା’ ବାଞ୍ଛା ସଫଳ କରିେବ।
10 ଏହରୂିେପ ହୂରମ୍ ଶେଲାମନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛାନୁସାେର ତାଙୁ୍କ ଏରସ ଓ
େଦବଦାରୁ କାଷ୍ଠ େଦଲା। 11 ପୁଣ,ି ଶେଲାମନ ହୂରମ୍ ଗହୃର ଖାଦ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ େକାଡ଼ଏି ହଜାର ମହଣ ଗହମ ଓ େକାଡ଼ଏି ହଜାର ମହଣ
େପଷା େତଲ େଦେଲ; ଏହରୂିେପ ବଷର୍କୁ ବଷର୍ ଶେଲାମନ ହୂରମ୍କୁ
େଦେଲ। 12 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ
େଦେଲ; ଆଉ ହୂରମ୍ ଓ ଶେଲାମନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସନି୍ଧ ଥିଲା ଓ େସ ଦୁେହଁ
ପରସ୍ପର ନୟିମ କେଲ। 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ରାଜା ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ େବଠିକମର୍ ନମିେନ୍ତ େଲାକ ସଂଗ୍ରହ କେଲ; ତହିଁେର ତରିିଶ
ହଜାର େଲାକ ସଂଗହୃୀତ େହେଲ। 14 ପୁଣ,ି େସ ପାଳି ଅନୁସାେର ମାସକୁ
ଦଶ ହଜାର େଲାକ ଲବିାେନାନକୁ ପଠାଇେଲ; େସମାେନ ମାେସ େଲଖାଏଁ
ଲବିାେନାନେର ଓ ଦୁଇ ମାସ େଲଖାଏଁ ଘେର ରହେିଲ ଓ ଅେଦାନୀରାମ୍
େବଠିକମର୍କାରୀମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 15 ପୁଣ,ି ଶେଲାମନଙ୍କର ସତୁରି
ହଜାର ଭାରବାହକ ଓ ପବର୍ତେର ଅଶୀ ହଜାର ପଥର-କଟାଳୀ ଥିେଲ।
16 ଏହାଛଡ଼ା କମର୍କାରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଶେଲାମନଙ୍କର ତନିି
ହଜାର ତନି ିଶହ ପ୍ରଧାନ କାଯର୍୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ନଯିୁକ୍ତ ଥିେଲ। 17 ପୁଣ,ି ପ୍ରସ୍ତୁତ
ପ୍ରସ୍ତରେର ଗହୃର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ରାଜାଜ୍ଞାେର
ବୃହତ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତର େଖାଳିେଲ। 18 ଆଉ ଶେଲାମନଙ୍କର,
ହୂରମ୍ର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଓ ଗିବ୍ଲୀୟ େଲାକମାେନ େସସବୁର ଗଠନ
କେଲ, ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଗହୃ-ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ କାଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ।

ଶେଲାମନଙ୍କ ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣ

ମିସର େଦଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବାହାରି ଆସଲିା ଉତ୍ତାେର
ଚାରି ଶହ ଅଶୀ ବଷର୍େର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଶେଲାମନଙ୍କର
ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍ର ସବି୍ ନାମକ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସେର େସ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 2 ପୁଣ,ି
ଶେଲାମନ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ,
ତହିଁର େଦୖଘର୍୍ୟ ଷାଠିଏ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ତରିିଶ
ହାତ। 3 ଆଉ ଗହୃର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବାରଣ୍ଡା, ଗହୃର ପ୍ରସ୍ଥାନୁସାେର
େକାଡ଼ଏି ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ ଗହୃର ସମ୍ମୁଖେର ତହିଁର ପ୍ରସ୍ଥ ଦଶ ହାତ ଥିଲା।

4 ପୁଣ,ି ଗହୃ ନମିେନ୍ତ େସ ବନ୍ଦ ଜାଲଝିରକା ନମିର୍ାଣ କେଲ। 5 ପୁଣ,ି େସ
ଗହୃର କାନ୍ଥ ଚାରିଆେଡ଼, ଅଥର୍ାତ୍, ମନି୍ଦର ଓ ମହା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ର କାନ୍ଥକୁ
ଲଗାଇ ଚାରିଆେଡ଼ ମହଲା ବନାଇେଲ ଓ ଚାରିଆେଡ଼ େକାଠରି ନମିର୍ାଣ
କେଲ। 6 ତହିଁେର ତଳ ମହଲା ପାଞ୍ଚ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ, ମଧ୍ୟ ମହଲା ଛଅ ହାତ
ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ତୃତୀୟ ମହଲା ସାତ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। କାରଣ, କଡ଼କିାଠ
େଯପରି ଗହୃର କାନ୍ଥେର ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ େସ ଚାରିଆେଡ଼ ଗହୃର
କାନ୍ଥର ବାହାର ଭାଗେର ଆଧାର କେଲ। 7 େସହ ିଗହୃ ନମିିର୍ତ େହବା
ସମୟେର ତାହା ପଥରଖଣେିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥରେର ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା; ଏଣୁ େସ
ଗହୃ ନମିିର୍ତ େହବା ସମୟଯାକ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ହାତୁଡ଼ ିକି କଟାଳି, େକୗଣସି
େଲୗହାସ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ନ ଗଲା। 8 ମଧ୍ୟମ େକାଠରିମାନର ଦ୍ୱ ାର ଗହୃର
ଦକି୍ଷଣ ଭାଗେର ଥିଲା; ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ଘୂଣ୍ଣିର୍ତ େସାପାନ େଦଇ ମଧ୍ୟମ
େକାଠରିକୁ ଓ ମଧ୍ୟମ େକାଠରିରୁ ତୃତୀୟ େକାଠରିକୁ ଚଢ଼ ିଗେଲ।
9 ଏହରୂିେପ େସ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କେଲ, ଏରସ କାଷ୍ଠର କଡ଼ି
ଓ ପଟାେର ଗହୃ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ। 10 ଆଉ, େସ ସମୁଦାୟ ଗହୃକୁ
ଲଗାଇ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଉଚ୍ଚର ମହଲା ବନାଇେଲ ଓ ଏରସ କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱ ାରା
ଗହୃ ଉପେର େସହସିବୁର ଭାର ରହଲିା। 11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନଙ୍କ
ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା, 12 ତୁେମ୍ଭ ତ ଏହି
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବଧିି ଅନୁସାେର ଚାଲବି
ଓ ଆମ୍ଭର ସକଳ ଶାସନ ରକ୍ଷା କରିବ ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରି
ତଦନୁସାେର ଚାଲବି; େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଯାହା କହଅିଛୁ,
ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର େସହ ିବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସଫଳ କରିବା। 13 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା ଓ ଆପଣା େଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। 14 ଏହରୂିେପ ଶେଲାମନ ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କରି ତାହା ସମାପ୍ତ କେଲ। 15 େସ ଗହୃର ଭତିର କାନ୍ଥସବୁେର
ଏରସ କାଷ୍ଠର ପଟା େଦେଲ; ଗହୃର ଚଟାଣରୁ କାନ୍ଥର ଛାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଭତିରଯାକ େସ େସହ ିକାଷ୍ଠେର ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ; ପୁଣ,ି େଦବଦାରୁ
ପଟାେର ଗହୃର ଚଟାଣ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ। 16 ପୁଣ,ି େସ ଗହୃର
ପଶ୍ଚାତ୍ଭାଗ େକାଡ଼ଏି ହାତ କରି ଚଟାଣରୁ କାନ୍ଥ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏରସ କାଷ୍ଠର
ପଟା େଦେଲ; େସ ଭତିେର ମହା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ , ଅଥର୍ାତ୍, ମହାପବତି୍ର-ସ୍ଥାନ
ନମିେନ୍ତ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 17 ତହିଁେର ଗହୃ, ଅଥର୍ାତ୍, ମହା ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନ ର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ମନି୍ଦର ଚାଳିଶ ହାତ ଦୀଘର୍ େହଲା। 18 ପୁଣ,ି ଗହୃ
ଭତିେର ଏରସ କାଷ୍ଠେର କଳିକା ଓ ପ୍ରସ୍ପୁଟତି ପୁଷ୍ପ େଖାଦତି କେଲ; ସବୁ
ଏରସ କାଷ୍ଠର ଥିଲା; କିଛ ିମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ େନାହଲିା। 19 ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସ୍ଥାପନାେଥର୍ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର େସ ମହା
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 20 ଆଉ େସହ ିମହା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଭତିର
େକାଡ଼ଏି ହାତ ଦୀଘର୍, େକାଡ଼ଏି ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା,
ଆଉ େସ ତହିଁେର ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ ମଡ଼ାଇେଲ ଓ ଧୂପେବଦ ିଏରସ କାଷ୍ଠେର
ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ। 21 ଏହରୂିେପ ଶେଲାମନ ଗହୃ ଭତିର ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ମଡ଼ାଇେଲ ଓ ମହା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଖେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଜଞି୍ଜରମାନ ଟଙ୍ଗାଇେଲ
ଓ େସ ତାହା ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ। 22 ପୁଣ,ି ସମୁଦାୟ ଗହୃ ସମାପ୍ତ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗହୃ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ; ମଧ୍ୟ ମହା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ
ର ଧୂପେବଦ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ। 23 ପୁଣ,ି େସ ମହା
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେର ଦଶ ହାତ ଉଚ୍ଚ ଜୀତ କାଷ୍ଠର ଦୁଇ କିରୂବ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। 24 ଏକ କିରୂବର ଏକ ପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ହିଁ ପାଞ୍ଚ
ହାତ ଥିଲା; ଏକ ପକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦଶ
ହାତ ଥିଲା। 25 େସରୂେପ ଅନ୍ୟ କିରୂବ ହିଁ ଦଶ ହାତ ଥିଲା; ଦୁଇ
କିରୂବଯାକ ଏକ ମାପ ଓ ଏକ ଆକାରର ଥିେଲ। 26 ଏକ କିରୂବର
ଉଚ୍ଚତା ଦଶ ହାତ, ଅନ୍ୟ କିରୂବର ମଧ୍ୟ େସହପିରି ଥିଲା। 27 ପୁଣ,ି େସ
େସହ ିକିରୂବଦ୍ୱୟକୁ ଅନ୍ତରାଗାର ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ; ଆଉ େସହି
କିରୂବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଏପରି ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିଲା େଯ, ଏକର ପକ୍ଷ ଏକ
କାନ୍ଥକୁ ଓ ଅନ୍ୟର ପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପଶର୍ କଲା; ପୁଣ,ି ଗହୃ ମଧ୍ୟେର
େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ସ୍ପଶର୍ କଲା। 28 ତହୁଁ େସ କିରୂବମାନଙୁ୍କ
ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ। 29 ପୁଣ,ି େସ ଗହୃର ସକଳ କାନ୍ଥର ଭତିେର
ବାହାେର ଚାରିଆେଡ଼ େଖାଦତି କିରୂବ ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ରବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ରସ୍ପୁଟତି
ପୁଷ୍ପମାନଙ୍କର ଆକୃତ ିେଖାଳିେଲ। 30 ଆହୁରି ଗହୃ-ଚଟାଣର ଭତିର
ବାହାର ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ। 31 ଆଉ, େସ ମହା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ର
ପ୍ରେବଶ-ଦ୍ୱ ାର ଜୀତ କାଷ୍ଠେର ନମିର୍ାଣ କେଲ, ତହିଁର କପାଳୀ ଓ ବାଜୁବନ୍ଧ
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କାନ୍ଥର ପଞ୍ଚମାଂଶ ଥିଲା। 32 ଏହରୂିେପ େସ ଜୀତ କାଷ୍ଠେର ଦୁଇ କବାଟ
କେଲ; ତହିଁ ଉପେର କିରୂବ ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ରବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ରସ୍ପୁଟତି ପୁଷ୍ପମାନର ଆକୃତି
େଖାଦାଇେଲ ଓ ତାହା ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ; ଆଉ କିରୂବ ଓ
ଖଜୁ୍ଜର୍ରବୃକ୍ଷମାନ ଉପେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ମଡ଼ାଇେଲ। 33 ତଦ୍ରୂ ପ ମନି୍ଦରର ପ୍ରେବଶ-
ଦ୍ୱ ାର ନମିେନ୍ତ କାନ୍ଥର ଚତୁଥର୍ାଂଶେର ଜୀତ କାଷ୍ଠର େଚୗକାଠ କେଲ;
34 ଆଉ, େଦବଦାରୁ କାଷ୍ଠେର ଦୁଇ କବାଟ କେଲ; ଏକ କବାଟର ଦୁଇ
ପଟ େଦାହରା ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କବାଟର ଦୁଇ ପଟ େଦାହରା ଥିଲା। 35 ପୁଣ,ି
େସ ତହିଁ ଉପେର କିରୂବ ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ରବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ରସ୍ପୁଟତି ପୁଷ୍ପମାନ େଖାଳି
େସହ ିେଖାଦତି କମର୍ର ଆକୃତ ିଅନୁସାେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ମଡ଼ାଇେଲ। 36 ପୁଣ,ି
େସ ତନି ିଧାଡ଼ ିେଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତରେର ଓ ଏକ ଧାଡ଼ ିଏରସ କାଷ୍ଠର କଡ଼େିର
ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 37 ଚତୁଥର୍ ବଷର୍ର ସବି୍ ମାସେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପିତ େହଲା। 38 ପୁଣ,ି ଏକାଦଶ ବଷର୍ର
ବୂଲ ନାମକ ଅଷ୍ଟମ ମାସେର ନରୂିପିତ ଆକୃତ ିଅନୁସାେର ସମୁଦାୟ
ଅଂଶେର ଗହୃର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ େହଲା। ଏରୂେପ ତାହା ନମିର୍ାଣ
କରିବାେର ତାଙୁ୍କ ସାତ ବଷର୍ ଲାଗିଲା।

ଶେଲାମନଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ନମିର୍ାଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ େତର ବଷର୍ ଆପଣା ଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କରିବାେର ଲାଗି ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ଗହୃ ସମାପ୍ତ କେଲ।
2 କାରଣ, େସ ଲବିାେନାନ-ଅରଣ୍ୟ ନାମକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ;

ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା ଏକ ଶହ ହାତ, ତହିଁର ପ୍ରସ୍ଥ ପଚାଶ ହାତ ଓ ତହିଁର
ଉଚ୍ଚତା ତରିିଶ ହାତ, ଚାରି ଧାଡ଼ ିଏରସ କାଷ୍ଠର ସ୍ତମ୍ଭ ଉପେର ଏରସ
କାଷ୍ଠର କଡ଼ ିେଦଇ ତାହା ନମିର୍ାଣ କେଲ। 3 ଆଉ, ସ୍ତମ୍ଭମାନର ଉପରିସି୍ଥତ
ପଞ୍ଚଚାଳିଶ କଡ଼ ିଉପେର ଏରସ କାଷ୍ଠର ଛାତ କେଲ; ଧାଡ଼େିକ ପନ୍ଦର
େଲଖାଏଁ। 4 ପୁଣ,ି ତନି ିଧାଡ଼ ିଖିଡ଼କିି ଥିଲା ଓ ତନି ିଧାଡ଼ରି ଆଲୁଅ
ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ଥିଲା। 5 ଖିଡ଼କିିର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ଓ େଚୗକାଠ ଚାରି େଚୗରସ
ଥିଲା ଓ ତନି ିଧାଡ଼ରି ଆଲୁଅ ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ଥିଲା। 6 ଆହୁରି େସ
ସ୍ତମ୍ଭେଶ୍ରଣୀର ବାରଣ୍ଡା କେଲ; ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା ପଚାଶ ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥ ତରିିଶ
ହାତ; ତହିଁ ସମ୍ମୁଖେର ଆଉ ଏକ ବାରଣ୍ଡା କେଲ ଓ ତହିଁ ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ତମ୍ଭ
ଓ େମାଟ କଡ଼ମିାନ େଦେଲ। 7 ପୁଣ,ି େସ ବଚିାରାେଥର୍ ସଂିହାସନର
ବାରଣ୍ଡା, ଅଥର୍ାତ୍, ବଚିାର-ବାରଣ୍ଡା କେଲ; ଆଉ ଚଟାଣକୁ ଚଟାଣ ଏରସ
କାଷ୍ଠେର ଆଚ୍ଛାଦତି କେଲ। 8 ଆଉ, ତାଙ୍କର ବାସଗହୃ, ବାରଣ୍ଡା ଭତିର
ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର କାଯର୍୍ୟ ପରି ଥିଲା। ଆଉ, ଶେଲାମନ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା
ଫାେରାର କନ୍ୟା ନମିେନ୍ତ େସହ ିବାରଣ୍ଡା ପରି ଏକ ଗହୃ ମଧ୍ୟ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। 9 ଏହସିବୁ ଭତିି୍ତମୂଳ ଠାରୁ ଛାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭତିେର ଓ ବାହାେର
େଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତରର ପରିମାଣାନୁସାେର କରତେର ଚରିା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର
ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ େହଲା। ପୁଣ,ି ବାହାେର ବୃହତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହରୂିପ
େହଲା। 10 ଆଉ ଦଶ ହାତ ଓ ଆଠ ହାତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତରେର ଭତିି୍ତମୂଳ େହଲା। 11 ପୁଣ,ି ଉପେର ପରିମାଣାନୁସାେର
ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ େଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଏରସ କାଷ୍ଠ ଥିଲା। 12 ଆଉ େଯପରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓ ଗହୃ-ବାରଣ୍ଡାେର, େସପରି ବୃହତ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତନି ିଧାଡ଼ ିେଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଏକ ଧାଡ଼ ିଏରସ-
କଡ଼ ିଥିଲା।

ହୂରମ୍ଙ୍କ ଶିଳ୍ପ କାଯର୍୍ୟ

13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ହୂରମ୍କୁ େସାରରୁ
ଅଣାଇେଲ। 14 େସ ନପ୍ତାଲ-ିବଂଶୀୟ ଏକ ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର, ତାହାର
ପିତା େସାର ନଗରସ୍ଥ ଏକ କାଂସ୍ୟକାର ଥିଲା; ପୁଣ,ି େସ ପିତ୍ତଳର ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ ଓ ବଦି୍ୟାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। ପୁଣ,ି େସ
ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କଲା।

ଦୁଇଟ ିପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ

15 ଆଉ େସ ଅଠର ହାତ ଉଚ୍ଚ ଓ ବାର ହାତ ପରିଧିେର ଦୁଇ ପିତ୍ତଳ
ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କଲା। 16 ପୁଣ,ି େସ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭର ମଥାନେର େଦବା ପାଇଁ
ଢ଼ଳା ପିତ୍ତଳର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡାଳି କଲା; ଏକ ମୁଣ୍ଡାଳିର ଉଚ୍ଚତା ପାଞ୍ଚ ହାତ ଓ
ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡାଳିର ଉଚ୍ଚତା ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥିଲା। 17 ସ୍ତମ୍ଭ-ମଥାନର େସହି

ମୁଣ୍ଡାଳି ନମିେନ୍ତ ଜାଲକିାଯର୍୍ୟର ଜାଲ ିଓ ଜଞି୍ଜର କାଯର୍୍ୟର ମାଳା ଥିଲା, ଏକ
ମୁଣ୍ଡାଳି ପାଇଁ ସାତ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡାଳି ପାଇଁ ସାତ। 18 ଏହପିରି େସ ସ୍ତମ୍ଭ
ନମିର୍ାଣ କଲା; ସ୍ତମ୍ଭ-ମଥାନେର ଥିବା ମୁଣ୍ଡାଳିର ଆଚ୍ଛାଦନାଥର୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜାଲକିାଯର୍୍ୟ ଉପେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଦୁଇ ଧାଡ଼ ିଡାଳିମ୍ୱ ଥିଲା ଓ େସ ଅନ୍ୟ
ମୁଣ୍ଡାଳି ନମିେନ୍ତ ତଦ୍ରୂ ପ କଲା। 19 ପୁଣ,ି ବାରଣ୍ଡା ଭତିର ସ୍ତମ୍ଭ-ମଥାନର
ମୁଣ୍ଡାଳି ଚାରି ହାତ କଇଁଫୁଲ-କମର୍ବଶିିଷ୍ଟ ଥିଲା। 20 ଆଉ, ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭର
ଉପରି ଭାଗେର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡାଳି ଥିଲା, ତାହା ଜାଲକିମର୍ ସନି୍ନ କଟ ଗଭର୍
ପାଖେର ଥିଲା; ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡାଳି ଉପେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଧାଡ଼ ିଧାଡ଼ି
େହାଇ ଦୁଇ ଶହ ଡାଳିମ୍ୱ ଥିଲା। 21 ଆହୁରି େସ ମନି୍ଦରର ବାରଣ୍ଡାେର
େସହ ିସ୍ତମ୍ଭମାନ ସ୍ଥାପନ କଲା; ଆଉ େସ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁର
ନାମ ଯାଖୀନ୍ (େସ ସି୍ଥର କରିେବ) େଦଲା ଓ େସ ବାମ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି
ତହିଁର ନାମ େବାୟସ୍ (ତହିଁେର ବଳ) େଦଲା। 22 ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ତମ୍ଭ-
ମଥାନ ଉପେର କଇଁଫୁଲ-କମର୍ ଥିଲା; ଏହରୂିେପ ସ୍ତମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ
େହଲା।

ପିତ୍ତଳ କୁଣ୍ଡ

23 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା େଗାଲାକାର ସମୁଦ୍ର  ରୂପ ପାତ୍ର
ନମିର୍ାଣ କଲା, ତାହା ଏକ ଫନ୍ଦରୁ ଅନ୍ୟ ଫନ୍ଦ ଯାଏ ଦଶ ହାତ ଓ ତହିଁର
ଉଚ୍ଚତା ପାଞ୍ଚ ହାତ ଓ ତହିଁର ପରିଧି ତରିିଶ ହାତ ପରିମିତ ଥିଲା।
24 ଆଉ ଫନ୍ଦ ତେଳ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର କଳିକାମାନ ପରିେବଷି୍ଟତ ଥିଲା, ତାହା
ହାତେକ ଦଶ େଲଖାଏଁ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ରକୁ େବଷ୍ଟନ କରି ରହଲିା; ପାତ୍ର
ଢ଼ଳା େହବା େବେଳ ଏହ ିକଳିକାମାନ ଦୁଇ ଧାଡ଼େିର ଢ଼ଳା ଯାଇଥିଲା।
25 ଏହ ିପାତ୍ର ଦ୍ୱ ାଦଶ େଗାରୁ ଉପେର ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା, େସମାନଙ୍କ ତନିରି
ମୁଖ ଉତ୍ତରକୁ ଓ ତନିରି ମୁଖ ପଶି୍ଚମକୁ ଓ ତନିରି ମୁଖ ଦକି୍ଷଣକୁ ଓ ତନିରି
ମୁଖ ପୂବର୍କୁ ଥିଲା; େସମାନଙ୍କ ଉପେର ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା ଓ
େସସମସ୍ତର ପଶ୍ଚାତ୍ଭାଗ ଭତିରକୁ ଥିଲା। 26 େସହ ିପାତ୍ର ଚାରି ଅଙୁ୍ଗଳି
େମାଟ, ତହିଁର ଫନ୍ଦ ତାଟଆିର ଫନ୍ଦ ପରି ନମିିର୍ତ, କଇଁଫୁଲ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା;
ତହିଁେର ଦୁଇ ହଜାର ମହଣ ଧରିଲା।

ପିତ୍ତଳ ବଇଠି

27 ପୁଣ,ି େସ ଦଶ ପିତ୍ତଳ ବଇଠି କଲା; ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଇଠିର େଦୖଘର୍୍ୟ
ଚାରି ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥ ଚାରି ହାତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ତନି ିହାତ ଥିଲା। 28 େସସବୁ
ବଇଠିର ଗଠନ ଏହରୂିପ, ଯଥା, େସସବୁର ମଧ୍ୟେଦଶ ଥିଲା; େସହସିବୁ
ମଧ୍ୟେଦଶ ବଟିମାନର ମଧ୍ୟେର ଥିଲା; 29 ପୁଣ,ି ବଟିର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ା େସହସିବୁ
ମଧ୍ୟେଦଶେର ସଂିହ, େଗାରୁ ଓ କିରୂବମାେନ ଥିେଲ; ଆଉ ବଟି ଉପେର
ଏକ ବଇଠି ଥିଲା; ପୁଣ,ି ସଂିହ ଓ େଗାରୁମାନଙ୍କ ତେଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାଯର୍୍ୟର
ମାଳା ଥିଲା। 30 ଆହୁରି ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଇଠିର ପିତ୍ତଳମୟ ଚାରି ଚକ୍ର ,
ପିତ୍ତଳର ଅଖ ଥିଲା ଓ ଚାରିେକାଣେର ସ୍ଥାପିତ ଅବଲମ୍ୱନ ଥିଲା; େସହସିବୁ
ଢ଼ଳାକମର୍ର ଅବଲମ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ତେଳ ଥିଲା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକର ପାଶ୍ୱର୍େର
ମାଳା ଥିଲା। 31 ପୁଣ,ି ତହିଁର ମୁଣ୍ଡାଳି ମଧ୍ୟେର ଓ ତାହା ଉପେର ତହିଁର
ମୁଖ ଏକ ହସ୍ତ, ଆଉ ତହିଁର ମୁଖ ବଇଠିର କମର୍ାନୁସାେର େଗାଲାକାର ଓ
େଦଢ଼ ହସ୍ତ ପରିମିତ; ମଧ୍ୟ ତହିଁର ମୁଖ ଉପେର ଶିଳ୍ପକାଯର୍୍ୟ ଓ ତହିଁର
ମଧ୍ୟେଦଶସବୁ େଗାଲାକାର େନାହ ିଚତୁେଷ୍କାଣ ଥିଲା। 32 ପୁଣ,ି ମଧ୍ୟେଦଶ
ତେଳ ଚାରିଚକ୍ର  ଓ ଚକ୍ରର ଅଖ ବଇଠିକିେର ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା; ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଚକ୍ର େଦଢ଼ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। 33 ଆଉ େସହସିବୁ ଚକ୍ରର କମର୍ ରଥଚକ୍ରର
କମର୍ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା; ତହିଁର ଅଖ, େନମୀ, ନାଭ ିଓ ଅରସବୁ ଢ଼ଳାକମର୍ର
ଥିଲା। 34 ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଇଠିକିର ଚାରିେକାଣେର ଚାରି ଅବଲମ୍ୱନ
ଥିଲା, େସହ ିଅବଲମ୍ୱନ ବଇଠିକି େଦହେର ନମିିର୍ତ ଥିଲା। 35 ଆଉ
ବଇଠିକି ମୁଣ୍ଡେର ଅଦ୍ଧର୍ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଏକ େଗାଲାକାର ବନ୍ଧନୀ ଥିଲା; ପୁଣ,ି
ବଇଠିକି ଉପରିସ୍ଥ ଅବଲମ୍ୱନ ଓ ମଧ୍ୟେଦଶ ତହିଁ ସେଙ୍ଗ ନମିିର୍ତ ଥିଲା।
36 ପୁଣ,ି େସ ତହିଁର ଅବଲମ୍ୱନ ପ୍ରେଦଶେର ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟେଦଶେର
ପ୍ରେତ୍ୟକର ପରିମାଣାନୁଯାୟୀ କିରୂବ, ସଂିହ ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ େଖାଦନ କରି
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ମାଳା େଦଲା। 37 ଏହରୂିେପ େସ ଏକ ଛାଞ୍ଚ, ଏକ ପରିମାଣ
ଓ ଏକ ଆକାରେର େସହ ିଦଶ ବଇଠିକିଯାକ ନମିର୍ାଣ କଲା।
38 ଏଉତ୍ତାେର େସ ପିତ୍ତଳର ଦଶ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କଲା; ଏକ ଏକ
ପାତ୍ର ଚାଳିଶ ମହଣ ଧେର; ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାତ୍ର ଚାରି ହସ୍ତ ପରିମିତ; ପୁଣ,ି
ଦଶ ବଇଠିକିର ପ୍ରେତ୍ୟକର ଉପେର ଏକ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ରହଲିା।
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39 ପୁଣ,ି େସ ଗହୃର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ପାଞ୍ଚ ଓ ଗହୃର ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ପାଞ୍ଚ
ବଇଠିକି ରଖିଲା; ଆଉ ଗହୃର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ପୂବର୍ଦଗିେର ଦକି୍ଷଣ ଆଡ଼କୁ
ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲା।

ମନ୍ଦରି ସାଜସଜାର ତାଲିକା

40 ପୁଣ,ି ହୂରମ୍ ଏହସିବୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ଓ କରଚୁଲ ିଓ କୁଣ୍ଡ ନମିର୍ାଣ
କଲା। ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ହୂରମ୍
େଯ େଯ କମର୍େର ପ୍ରବୃତ୍ତ େହାଇଥିଲା, େସସକଳ ସମାପ୍ତ କଲା; 41 ଦୁଇ
ସ୍ତମ୍ଭ ଓ େସହ ିସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ
ମୁଣ୍ଡାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାେଥର୍ ଦୁଇ ଜାଲକିମର୍; 42 ଆଉ, େସହି
ଦୁଇ ଜାଲକିମର୍ ନମିେନ୍ତ ଚାରି ଶହ ଡାଳିମ୍ୱ; ଅଥର୍ାତ୍, ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ
ମୁଣ୍ଡାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାେଥର୍ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜାଲକିମର୍ ପାଇଁ ଦୁଇ
ଦୁଇ ଧାଡ଼ ିଡାଳିମ୍ୱ; 43 ଆଉ, ଦଶ ବଇଠିକି ଓ େସହସିବୁ ବଇଠିକି
ଉପେର ଦଶ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର, 44 ଏକ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର, େସହ ିସମୁଦ୍ର
ପାତ୍ର ତେଳ ବାର େଗାରୁ, 45 ହାଣ୍ଡ,ି କରଚୁଲ ିଓ କୁଣ୍ଡ, ଏହ ିେଯସକଳ
ପାତ୍ର ହୂରମ୍ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ନମିର୍ାଣ କଲା,
ତାହାସବୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିତ୍ତଳର ଥିଲା। 46 ରାଜା ଯଦ୍ଦର୍ନ-ପଦାେର ସୁେକ୍କାତ ଓ
ସତ୍ତର୍ନ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଚକି୍କଣ ଭୂମିେର ତାହାସବୁ ଢ଼ଳାଇେଲ। 47 ଆଉ,
ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାହୁଲ୍ୟ େହତୁ ଶେଲାମନ େସହସିବୁ ପାତ୍ର େତୗଲ କେଲ ନାହିଁ;
ପିତ୍ତଳର ଓଜନ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। 48 ଆହୁରି ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ନମିର୍ାଣ କରାଇେଲ; ଅଥର୍ାତ୍, ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ େବଦ ିଓ
ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟ ିସ୍ଥାପନାେଥର୍ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର େମଜ; 49 ପୁଣ,ି ମହା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ
ସମ୍ମୁଖର ଦକି୍ଷଣେର ପାଞ୍ଚ, ବାମେର ପାଞ୍ଚ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଦୀପବୃକ୍ଷ,
ସୁବଣ୍ଣର୍ର ପୁଷ୍ପ, ପ୍ରଦୀପ, ଚମିୁଟା, 50 ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ପାତ୍ର, କତୁରୀ, କୁଣ୍ଡ,
ଚାମର ଓ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ; ପୁଣ,ି ଅନ୍ତରାଗାରର, ଅଥର୍ାତ୍, ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
କବାଟ ପାଇଁ ଓ ଗହୃର, ଅଥର୍ାତ୍, ମନି୍ଦରର କବାଟ ପାଇଁ ସୁବଣ୍ଣର୍ର କବ୍ଜା
କେଲ। 51 ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଶେଲାମନ ରାଜା େଯସକଳ
କାଯର୍୍ୟେର ପ୍ରବୃତ୍ତ େହେଲ, ତାହା ସମାପ୍ତ କେଲ। ପୁଣ,ି ଶେଲାମନ ଆପଣା
ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ପବତି୍ରୀକୃତ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଥର୍ାତ୍, ରୂପା, ସୁନା ଓ ପାତ୍ରସବୁ
ଆଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃସି୍ଥତ ଭଣ୍ଡାରେର ରଖିେଲ।

ମନ୍ଦରିେର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ଦାଉଦ-ନଗର ସେିୟାନରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଆଣବିା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଓ ବଂଶ
ସମୂହର ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କର

ପିତୃଗହୃାଧିପତ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଯିରୂଶାଲମେର ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର
ଏକତ୍ର କେଲ। 2 ତହିଁେର ଏଥାନୀମ ନାମକ ସପ୍ତମ ମାସେର ପବର୍
ସମୟେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତ୍ର
େହେଲ। 3 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ସମେସ୍ତ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ,
ଯାଜକମାେନ ସନୁି୍ଦକ ଉଠାଇେଲ। 4 ଆଉ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ
ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ତମ୍ୱୁେର ଥିବା ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ପାତ୍ର ଆଣେିଲ; ଯାଜକ
ଓ େଲବୀୟମାେନ ଏହସିବୁ ଆଣେିଲ। 5 ତହୁଁ ରାଜା ଶେଲାମନ ଓ ତାଙ୍କ
ସହତି ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ସନୁି୍ଦକ
ସମ୍ମୁଖେର େମଷ ଓ େଗାରୁ ବଳିଦାନ କେଲ, ତାହା ବାହୁଲ୍ୟ େହତୁ
ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ଅପରିେମୟ ଥିଲା। 6 ଏଉତ୍ତାେର ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ତାହାର ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଗହୃର ମହା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ
ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନସ୍ଥ କିରୂବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ତଳକୁ ଆଣେିଲ। 7 କାରଣ,
କିରୂବମାେନ ସନୁି୍ଦକର ସ୍ଥାନ ଉପେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ବସି୍ତାର
କରିଥିେଲ, ପୁଣ,ି କିରୂବମାେନ ସନୁି୍ଦକ ଓ ତହିଁ ସାଙ୍ଗୀ ଉପର ଆଚ୍ଛାଦନ
କରିଥିେଲ। 8 ଆଉ େସହ ିସାଙ୍ଗୀ ଏେତ ଦୀଘର୍ ଥିଲା େଯ, ତହିଁର
ଅଗ୍ରଭାଗ ମହା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ େଦଖାଗଲା; ମାତ୍ର
ବାହାେର େଦଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା େସଠାେର ଅଛ।ି
9 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରି ଆସବିା େବେଳ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ନୟିମ କଲା େବେଳ େହାେରବ ନକିଟେର
େମାଶା େଯଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର-ଫଳକ ସନୁି୍ଦକ ମଧ୍ୟେର ରଖିଥିେଲ, ତାହା ଛଡ଼ା
ଆଉ କିଛ ିତହିଁେର ନ ଥିଲା। 10 ଆଉ, ଯାଜକମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ
ବାହାରି ଆସଲିା ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ େମଘେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା;

11 ତହିଁେର େସହ ିେମଘ ସକାଶୁ ଯାଜକମାେନ ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବାକୁ ଠିଆ
େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 12 ତହୁଁ ଶେଲାମନ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ନବିଡି଼
େମଘେର ବାସ କରିେବ େବାଲ ିକହଅିଛନି୍ତ। 13 ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ
ବସତଗିହୃ, ତୁମ୍ଭର ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ ନମିେନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ
କରିଅଛ।ି”

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶେଲାମନଙ୍କ ଉେଦ୍ବାଧନ

14 ତହୁଁ ରାଜା ମୁଖ େଫରାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କେଲ; ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜ ଠିଆ େହେଲ। 15 ଆଉ େସ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, େଯ ଆପଣା ମୁଖେର
ଆମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହଥିିେଲ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତେର ତାହା
ସଫଳ କରିଅଛନି୍ତ , ଯଥା, 16 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ-େଲାକଙୁ୍କ ମିସରରୁ
ବାହାର କରି ଆଣବିା ଦନିାବଧି ଆମ୍ଭ ନାମ ସ୍ଥାପନାେଥର୍ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା
ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିନଗର ମେନାନୀତ କରି
ନାହୁଁ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େହବା ପାଇଁ
ଦାଉଦକୁ ମେନାନୀତ କଲୁ।” 17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଗାଟଏି ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ େମାହର ପିତା
ଦାଉଦଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। 18 ମାତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭର
ସଂକଳ୍ପ ଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର ଏହ ିସଂକଳ୍ପ କରିବା ଉତ୍ତମ; 19 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ
େସହ ିଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ତୁମ୍ଭ ଔରସଜାତ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭ
ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ।” 20 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଉକ୍ତ
ଏହ ିକଥା ସଫଳ କରିଅଛନି୍ତ; କାରଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ମୁଁ
ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ପଦେର ଉତ୍ପନ୍ନ  ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର
ଉପବଷି୍ଟ େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େସହ ିଗହୃ ନମିର୍ାଣ କଲ।ି 21 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା ସମୟେର
େସମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ନୟିମ କରିଥିେଲ, ତାହାଙ୍କ େସହ ିନୟିମର
ଆଧାର-ସନୁି୍ଦକ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସ୍ଥାନ ନରୂିପଣ କରିଅଛ।ି

ଶେଲାମନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜ ସାକ୍ଷାତେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ ଓ ସ୍ୱଗର୍ଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ୍ତ
ବସି୍ତାର କରି କହେିଲ; 23 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର,
ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱଗର୍େର କିଅବା ନୀଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର
େକହ ିନାହିଁ; ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ଦାସମାେନ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନୟିମ ଓ ଦୟା
ପାଳନ କରିଥାଅ; 24 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଯାହା
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ, ତାହା ପାଳନ କରିଅଛ; ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମୁଖେର
କହଥିିଲ, ପୁଣ,ି ଆଜି ଆପଣା ହସ୍ତେର ତାହା ସଫଳ କରିଅଛ। 25 ତୁେମ୍ଭ
େମା’ ପିତା ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଥିିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
େଯପରି ଗମନାଗମନ କରିଅଛ, େସହପିରି ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ େଯେବ
ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର େକବଳ
ସାବଧାନ େହେବ, େତେବ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ତୁମ୍ଭ ବଂଶେର େଲାକର ଅଭାବ େନାହବି; ଏେହତୁ େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ଏେବ
ସଫଳ କର।’ 26 ଏେହତୁ େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭ ଦାସ େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହଅିଛ,
ତାହା ଦୃଢ଼ େହଉ। 27 ମାତ୍ର, ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ପୃଥିବୀେର ନତିାନ୍ତ ବାସ
କରିେବ ? େଦଖ, ସ୍ୱଗର୍ ଓ ସ୍ୱଗର୍ର (ଉପରିସ୍ଥ) ସ୍ୱଗର୍ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାରଣ କରି ନ
ପାେର; େତେବ େମା’ ନମିିର୍ତ ଏହ ିଗହୃ କ’ଣ ପାରିବ ? 28 ତଥାପି, େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର େଯଉଁ
କାକୂକି୍ତ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି ତାହା ଶୁଣବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଦାସର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତେିର ମେନାେଯାଗ କର; 29 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସ୍ଥାନ
ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ, ‘ଏହଠିାେର ଆମ୍ଭ ନାମ ରହବି,’ େସହ ିସ୍ଥାନ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଏହ ିଗହୃ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଦବିାରାତ୍ର ମୁକ୍ତ ଥାଉ; ଏହ ିସ୍ଥାନ
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ଅଭମିୁଖେର ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଯାହା ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ, ତାହା ଶୁଣ। 30 ପୁଣ,ି ଏହି
ସ୍ଥାନ ଅଭମିୁଖେର ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଓ ତୁମ୍ଭ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବନିତେିର ମେନାେଯାଗ କର; ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନବିାସ-
ସ୍ଥାନ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଶୁଣ ିକ୍ଷମା କର। 31 େକହ ିଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେଲ େଯେବ ତାହାକୁ ଶପଥ କରାଇବା ପାଇଁ
େକୗଣସ ିଶପଥ; ନରୂିପିତ ହୁଏ ଓ େସ ଆସ ିଏହ ିଗହୃସି୍ଥତ ତୁମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦି
ସମ୍ମୁଖେର ଶପଥ କେର, 32 େତେବ, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣି
ନଷି୍ପତି୍ତ କର ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କର ବଚିାର କରି େଦାଷୀର କମର୍ର ଫଳ
ତାହାର ନଜି ମସ୍ତକେର ବତ୍ତର୍ାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ େଦାଷୀ କର; ପୁଣ,ି
ଧାମିର୍କକୁ ତାହାର ଧାମିର୍କତା ପ୍ରମାେଣ ଫଳ େଦବା ପାଇଁ ଧାମିର୍କ କର।
33 ତୁମ୍ଭ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଶତ୍ରୁ
ସମ୍ମୁଖେର ପରାସ୍ତ େହେଲ େଯେବ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପୁନବର୍ାର େଫରି
ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ ଓ ଏହ ିଗହୃେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ
ବନିତ ିକରନି୍ତ , 34 େତେବ, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା
େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର ଓ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ
େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, େସଠାକୁ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ ଆଣ।
35 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିବା ସକାଶୁ େଯେବ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ
େହାଇବୃଷି୍ଟ ନ ହୁଏ, େତେବ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ େଦବା େବେଳ
େଯେବ େସମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଅଭମିୁଖେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ
ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣା ଆପଣା ପାପରୁ େଫରନି୍ତ , 36 େତେବ, ତୁେମ୍ଭ
ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ େସମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ପଥ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା
େଦଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କର ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା
କର; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରାେଥର୍ ଦତ୍ତ ତୁମ୍ଭ େଦଶ ଉପେର
ବୃଷି୍ଟ କର। 37 େଯେବ େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ହୁଏ, େଯେବ ମହାମାରୀ ହୁଏ,
େଯେବ ଶସ୍ୟର କ୍ଷୟ କି ମ୍ଳାନ,ି ପଙ୍ଗପାଳ ବା କୀଟ ହୁଏ; େଯେବ
େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  େସମାନଙ୍କ େଦଶସ୍ଥ ନଗରସମୂହେର େସମାନଙୁ୍କ ଅବେରାଧ
କେର; େକୗଣସ ିମାରୀ ହୁଏ; େକୗଣସ ିେରାଗ ଘେଟ; 38 େତେବ, ଆପଣା
ଆପଣା ମନଃପୀଡ଼ା ଜାଣ ିେକୗଣସ ିେଲାକ କିଅବା ତୁମ୍ଭର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକ ଏହ ିଗହୃ ଆେଡ଼ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି େକୗଣସ ିପ୍ରାଥର୍ନା କି ବନିତି
କେଲ; 39 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନବିାସ-ସ୍ଥାନ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ଶ୍ରବଣ କରି କ୍ଷମା
କର ଓ ସଦି୍ଧ କର, ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣ ିତାହାର
ସକଳ ଗତ ିଅନୁସାେର ପ୍ରତଫିଳ ଦଅି; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ, େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ
ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣୁଅଛ; 40 ତାହାେହେଲ, ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ
ବସତରି ସମସ୍ତ ଦନି େସମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ କରିେବ। 41 ଆହୁରି େଯ
ତୁମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ-େଲାକଙ୍କର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ନୁେହଁ, ଏପରି େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ
େଯେବ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସକାଶୁ ଦୂର େଦଶରୁ ଆେସ; 42 କାରଣ,
ବେିଦଶୀମାେନ ତୁମ୍ଭର ମହାନାମ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଳବାନ ହସ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର
ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁର କଥା ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣେିବ; ଏପରି େଲାକ ଆସ ିେଯେବ ଏହି
ଗହୃ ଆେଡ଼ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, 43 େତେବ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନବିାସ-ସ୍ଥାନ
ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ଶୁଣ ଓ େସ ବେିଦଶୀ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାଥର୍ନା
କେର, ତଦନୁସାେର ତାହା ପ୍ରତ ିକର; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ
ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜ୍ଞାତ
େହେବ ଓ ଆମ୍ଭ ନମିିର୍ତ ଏହ ିଗହୃ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େବାଲ ିଜାଣେିବ।
44 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯେକୗଣସ ିଆେଡ଼ ପଠାଇେଲ େଯେବ
େସମାେନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ  ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାେର ଯାଇ ତୁମ୍ଭର
ମେନାନୀତ ଏହ ିନଗର ଆେଡ଼ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନମିେନ୍ତ େମା ନମିିର୍ତ ଏହି
ଗହୃ ଆେଡ଼ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ, 45 େତେବ, ତୁେମ୍ଭ
ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତ ିଶୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ବଚିାର-
ନଷି୍ପତି୍ତ କର। 46 େଯେବ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରନି୍ତ , କାରଣ
େଯ ପାପ ନ କେର, ଏପରି େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ
େଯେବ ଶତ୍ରୁ ଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଦୂରସ୍ଥ ଅବା ନକିଟସ୍ଥ ଶତ୍ରୁ େଦଶକୁ
େନଇ ଯା’ନି୍ତ ; 47 େତେବ େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶକୁ ବନ୍ଦୀ ରୂେପ ନୀତ
ହୁଅନି୍ତ , େସହ ିସ୍ଥାନେର େଯେବ େସମାେନ ମେନ ମେନ ବେିବଚନା କରି
ଅନୁତାପ କରନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗେଲ,
େସମାନଙ୍କ େଦଶେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ବନିତ ିକରି କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ

ପାପ କଲୁ ଓ ବପିଥଗାମୀ େହଲୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟପଣ କଲୁ; 48 ଆଉ, େଯଉଁ
ଶତ୍ରୁ ମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗେଲ, େସମାନଙ୍କ େଦଶେର ଥାଇ
େଯେବ େସମାେନ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
େଫରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦଇଅଛ, ଆପଣାମାନଙ୍କର େସହ ିେଦଶ ଆେଡ଼ ଓ ତୁମ୍ଭ ମେନାନୀତ
ନଗର ଆେଡ଼ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନମିେନ୍ତ େମା’ ନମିିର୍ତ ଗହୃ ଆେଡ଼ ମୁଖ କରି
ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , 49 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନବିାସ-ସ୍ଥାନ
ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତ ିଶୁଣ ଓ େସମାନଙ୍କ ବଚିାର
ନଷି୍ପତି୍ତ କର; 50 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପକାରୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଓ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କୃତ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କର; ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗେଲ, େସମାେନ େଯପରି ଦୟା
କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େସମାନଙୁ୍କ ଦୟାପାତ୍ର କର।
51 କାରଣ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭର େଲାକ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର, ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ମିସରରୁ, େଲୗହ-ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଆଣଅିଛ; 52 ତୁମ୍ଭ ଦାସର
ବନିତ ିପ୍ରତ ିଓ ତୁମ୍ଭ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ବନିତ ିପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ
ଥାଉ ଓ େସମାେନ େଯେକୗଣସ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକି ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ,
େସସମୟେର ତାହା ଶୁଣ। 53 କାରଣ, େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା ସମୟେର
ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙ୍କ ହସ୍ତେର େଯପରି କହଥିିଲ, ତଦନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଅଧିକାର େଦବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ
ପୃଥକ୍ କରିଅଛ।”

ଶେଲାମନଙ୍କ େଶଷ ପ୍ରାଥର୍ନା

54 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଏହସିବୁ ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ
ବନିତ-ିନେିବଦନ କରିବାର ସମାପ୍ତ କରେନ୍ତ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦି
ସମ୍ମୁଖେର ଜାନୁପାତରୁ ଓ ସ୍ୱଗର୍ ଆେଡ଼ ହସ୍ତ-ବସି୍ତାରକରଣରୁ ଉଠିେଲ।
55 ପୁଣ,ି େସ ଠିଆ େହାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହେିଲ, 56 “େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସକଳ
ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ନଜି େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବଶି୍ରାମ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ
େହଉନୁ୍ତ; େସ ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙ୍କ ହସ୍ତେର େଯ େଯ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ,
େସହ ିସକଳ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତଜି୍ଞାର ଏକ କଥା ହିଁ ବଫିଳ େହାଇ ନାହିଁ।
57 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
େଯପରି ଥିେଲ, େସହପିରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଥାଉନୁ୍ତ; େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ ନ କରନୁ୍ତ, କିଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ନ
େହଉନୁ୍ତ। 58 ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥେର ଚାଲବିା ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ବଧିି ଓ ଶାସନ ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆପଣା ପ୍ରତ ିଆକଷର୍ଣ
କରନୁ୍ତ। 59 ଆଉ, ମୁଁ ଏହ ିେଯସବୁ କଥାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ନେିବଦନ କଲ,ି ତାହା ଦବିାରାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଗାଚରେର ଥାଉ, ପୁଣ,ି ପ୍ରତ ିଦନିର ପ୍ରେୟାଜନାନୁସାେର େସ ଆପଣା
ଦାସର ବଚିାର ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାର-ନଷି୍ପତି୍ତ କରନୁ୍ତ;
60 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା
ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ ଜ୍ଞାତ େହେବ। 61 ଏେହତୁ ଆଜିର ନ୍ୟାୟ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଧିିରୂପ ପଥେର ଚାଲବିା ପାଇଁ ଓ
ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ତାହାଙ୍କଠାେର
ସଦି୍ଧ ଥାଉ।”

ବଳି ଉତ୍ସଗର୍

62 ଏଉତ୍ତାେର ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 63 ପୁଣ,ି ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବାଇଶ ହଜାର େଗାରୁ ଓ ଏକ ଲକ୍ଷ େକାଡ଼ଏି ହଜାର େମଷ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ଏହରୂିେପ ରାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଲ। 64 େସହଦିନି ରାଜା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ମଧ୍ୟେଦଶ ପବତି୍ର କେଲ; କାରଣ,
େସଠାେର େସ େହାମବଳି, ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର େମଦ
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ; େଯେହତୁ େହାମବଳି, ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିର େମଦ ଧରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପିତ୍ତଳମୟ ଯଜ୍ଞେବଦି
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ସାନ ଥିଲା। 65 େସସମୟେର ଶେଲାମନ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ହମାତ୍ର
ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନଠାରୁ ମିସରର ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ମହାସମାଜ
ସାତ ଦନି ଆଉ ସାତ ଦନି, ଏପରି ଚଉଦ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉତ୍ସବ କେଲ। 66 ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରେନ୍ତ, େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ, ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି
େଯସବୁ ମଙ୍ଗଳ େଦଖାଇ ଥିେଲ, ତହିଁ ସକାଶୁ ଆନନି୍ଦତ ଓ ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତ େହାଇ
ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ଗେଲ।

ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶର୍ନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଓ ରାଜଗହୃ ଓ
ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାମତ େଯଉଁ ସମସ୍ତ କମର୍ କରିବାକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ,
େସସବୁର ନମିର୍ାଣ ସମାପ୍ତ କରେନ୍ତ, 2 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି

ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଗିବୀେୟାେନ୍ର ଦଶର୍ନ େଦଇଥିେଲ, େସପରି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର
ତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ। 3 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତ ିକରିଅଛ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଲୁି;
ଆମ୍ଭର ନାମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଯଉଁ ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ପବତି୍ର କଲୁ, ପୁଣ,ି ତହିଁ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟ ଓ
ଆମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣ ନତି୍ୟ ରହବି। 4 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସମସ୍ତ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, ତଦନୁସାେର କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତା
ଦାଉଦ ପରି ଏକାନ୍ତ ଚତି୍ତେର ଓ ସରଳ ଭାବେର ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଚାଲବି,
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ ବଧିି ଓ ଶାସନ ପାଳନ କରିବ; 5 େତେବ ଇସ୍ରାଏଲର
ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ବଂଶେର େଲାକର ଅଭାବ େହବ
ନାହିଁ, ଏହ ିେଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦ ପ୍ରତ ିକରିଅଛୁ,
ତଦନୁସାେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତୁମ୍ଭ ରାଜସଂିହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ
ସି୍ଥର କରିବା। 6 ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ, ଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାେନ
ଆମ୍ଭ ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନରୁ େଫରିବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆମ୍ଭ ସ୍ଥାପିତ
ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିି ପାଳନ ନ କରିବ, ମାତ୍ର ଯାଇ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ େସବା
କରିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ; 7 େତେବ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତହିଁରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା; ପୁଣ,ି ଆପଣା ନାମ
ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଯଉଁ ଗହୃ ପବତି୍ର କଲୁ, ତାହା ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୂର କରିବା
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଗଳ୍ପର ଓ ଉପହାସର ଏକ ବଷିୟ
େହବ; 8 ଆଉ ଏହ ିଗହୃ ଏେଡ଼ ଉଚ୍ଚ େହେଲ େହଁ, ତହିଁ ନକିଟ େଦଇ
ଗମନକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଚମତୃ୍କତ େହାଇ ବଦି୍ରୂ ପ କରି କହେିବ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏହ ିେଦଶ ଓ ଏହ ିଗହୃ ପ୍ରତ ିଏପରି କେଲ ?
9 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର କରିେବ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର, େଯ େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣେିଲ, ତାହାଙୁ୍କ େସମାେନ ତ୍ୟାଗ କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ଆଶ୍ରୟ
େନଇ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ ଓ େସବା କେଲ; ଏହ ିେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଅଛନି୍ତ।”

ହୀରମ୍ ସହତି ଶେଲାମନଙ୍କ ଚୁକି୍ତ

10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଓ ରାଜଗହୃ, ଏହ ିଦୁଇ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ
ଶେଲାମନଙୁ୍କ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଲାଗିଲା; 11 ତହିଁର େଶଷେର ଶେଲାମନ
ରାଜା େସାରର ରାଜା ହୂରମ୍କୁ; ଗାଲଲିୀ େଦଶସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ନଗର େଦେଲ;
ଏହ ିହୂରମ୍ ଶେଲାମନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛାନୁସାେର ତାଙୁ୍କ ଏରସ କାଷ୍ଠ ଓ
େଦବଦାରୁ କାଷ୍ଠ ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ େଯାଗାଇ େଦଇଥିଲା। 12 ଏଉତ୍ତାେର ହୂରମ୍
ଶେଲାମନଙ୍କର ଦତ୍ତ ନଗରମାନ େଦଖିବାକୁ େସାରରୁ ଆସଲିା, ମାତ୍ର
େସସବୁ ତାହାର ସେନ୍ତାଷଜନକ େହଲା ନାହିଁ। 13 ତହୁଁ େସ କହଲିା, େହ
େମାହର ଭାଇ, ଏସବୁ କିପରି ନଗର େମାେତ େଦଇଅଛ ? ପୁଣ,ି େସ
େସହସିବୁର ନାମ କାବୂଲ େଦଶ େଦଲା, େସହ ିନାମ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଛ।ି
14 ପୁଣ,ି ହୂରମ୍ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ଏି ତାଳନ୍ତ ସୁନା ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇ େଦଲା। 15 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ, ଆପଣା ନଜି ଗହୃ, ମିେଲ୍ଲ ା,
ଯିରୂଶାଲମର ପ୍ରାଚୀର, ହାେସାର, ମଗିେଦ୍ଦା ଓ େଗଷର ନମିର୍ାଣ କରିବା
ପାଇଁ ରାଜା ଶେଲାମନ େଯଉଁ େବଠିକମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିେଲ,
ତହିଁର ବବିରଣ। 16 ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ଯାଇ େଗଷର ହସ୍ତଗତ କରି
ତାହା ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରି ତନି୍ନ ବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ ବଧ କରି ତାହା

େଯୗତୁକ ରୂେପ ଆପଣା କନ୍ୟା ଶେଲାମନଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ େଦଇଥିଲା।
17 ଏେହତୁ ଶେଲାମନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର େଗଷର, ଅଧଃସି୍ଥତ େବଥ୍-େହାରଣ,
18 ବାଲତ୍ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ତାମର, 19 ଆଉ ଶେଲାମନଙ୍କର େଯ େଯ
ଭଣ୍ଡାର-ନଗର ଥିଲା, ତାହାସବୁ ଓ ରଥ ପାଇଁ ନଗର ଓ
ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଗର, ପୁଣ,ି ଯିରୂଶାଲମେର ଓ ଲବିାେନାନେର
ଓ ଆପଣା ଅଧିକୃତ େଦଶର ସବର୍ତ୍ର ଯାହା ଯାହା ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ
ଶେଲାମନ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ, ତାହାସବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 20 େଯଉଁମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ନୁହନି୍ତ , ଏପରି େଯସକଳ ଇେମାରୀୟ, ହତି୍ତୀୟ,
ପରିଷୀୟ, ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଥିିେଲ; 21 ଅଥର୍ାତ୍,
େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର େଦଶେର ଅବଶିଷ୍ଟ େସମାନଙ୍କର େଯଉଁ ସନ୍ତାନଗଣକୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରି ପାରି ନ ଥିେଲ,
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଲାମନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େବଠିକମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାସ
ସଂଗ୍ରହ କେଲ। 22 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଲାମନ
କାହାକୁ ଦାସ କେଲ ନାହିଁ; େସମାେନ େଯାଦ୍ଧା ଓ ତାଙ୍କ ରାଜଭୃତ୍ୟ, ତାଙ୍କ
ଅଧିପତ,ି ତାଙ୍କର େସନାପତ,ି ତାଙ୍କ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙ୍କ ଉପେର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 23 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଶହ ପଚାଶ ଜଣ
ଶେଲାମନଙ୍କର କମର୍େର ନଯିୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। େସମାେନ କମର୍କାରୀ
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେଲ। 24 ମାତ୍ର ଫାେରାର କନ୍ୟା ଦାଉଦ-
ନଗରରୁ ଶେଲାମନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ପାଇଁ ନମିିର୍ତ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଆସଲିା;
େତେବ ଶେଲାମନ ମିେଲ୍ଲ ା ନମିର୍ାଣ କେଲ। 25 ପୁଣ,ି ଶେଲାମନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େସ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇ ବଷର୍େକ ତନି ିଥର
େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। ଏହରୂିେପ େସ ଗହୃ-ନମିର୍ାଣ
ସମାପ୍ତ କେଲ। 26 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ରାଜା ଇେଦାମ େଦଶେର
ସୂଫ ସାଗରତୀରସ୍ଥ ଏଲତ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଇତ୍ସେିୟାନ-େଗବରେର
ଜାହାଜମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 27 ପୁଣ,ି ହୂରମ୍ େସହ ିଜାହାଜେର
ଶେଲାମନଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସହତି ସାମୁଦି୍ର କ କମର୍େର ନପିୁଣ ଆପଣା ଦାସ
ନାବକିମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲା। 28 ଆଉ େସମାେନ ଓଫୀରକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ
ଚାରି ଶହ େକାଡ଼ଏି ତାଳନ୍ତ ସୁନା େନଇ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆଣେିଲ।

ଶିବା େଦଶର ରାଣୀଙ୍କ ପରିଦଶର୍ନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶିବା େଦଶର ରାଣୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ଶେଲାମନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତ ିଶୁଣ ିନଗିଢୂ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ତାଙୁ୍କ
ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସେିଲ। 2 େସ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଅତି

ପ୍ରଚୁର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଓ ମଣବିାହକ ଉଷ୍ଟ୍ରଗଣ ସେଙ୍ଗ େନଇ ମହାସମାେରାହେର
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସଲିା; ପୁଣ,ି େସ ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିଆପଣା
ମନେର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, େସସବୁ ବଷିୟେର ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା
କେଲ। 3 ତହିଁେର ଶେଲାମନ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର େଦେଲ;
ରାଜାଙ୍କର େବାଧଗମ୍ୟ େକୗଣସ ିବଷିୟ ନ ଥିଲା, େସ ତାହାକୁ ସବୁ
କହେିଲ। 4 ପୁଣ,ି ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର
ନମିିର୍ତ ଗହୃ, 5 ତାଙ୍କର େମଜର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ଆସନ,
ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ୀମାନଙ୍କ େସବା, େସମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର, ପାନପାତ୍ରବାହକଗଣ ଓ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର କିପରି ଭାେବ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, ଏହସିବୁ
େଦଖି େସ ହତଜ୍ଞାନ େହଲା। 6 ତହୁଁ େସ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଆପଣା
େଦଶେର ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଷିୟେର େଯଉଁ
ସମ୍ୱାଦ ପାଇଥିଲ,ି ତାହା ସତ୍ୟ। 7 ତଥାପି ମୁଁ ଆସ ିଆପଣା ଚକ୍ଷୁେର ନ
େଦଖିବା ଯାଏ େସକଥା ବଶି୍ୱାସ ନ କଲ;ି ଆଉ େଦଖନୁ୍ତ, ଅେଦ୍ଧର୍କ େମାେତ
କୁହାଯାଇ ନ ଥିଲା; ମୁଁ େଯଉଁ ସୁଖ୍ୟାତ ିଶୁଣଲି,ି ତଦେପକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ
ଓ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଅଧିକ। 8 ଆପଣଙ୍କ େଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି
ଦାସମାେନ ଧନ୍ୟ, େସମାେନ ନତି୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହାଇ
ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣନି୍ତ। 9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ,
େସ ଆପଣଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଦାକାଳ େପ୍ରମ
କରନି୍ତ , ଏେହତୁ ବଚିାର ଓ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ।”
10 ଏଉତ୍ତାେର େସ ରାଜାଙୁ୍କ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ଏି ତାଳନ୍ତ ସୁନା, ଆଉ ଅତି
ପ୍ରଚୁର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ମଣ ିେଦଲା; ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ୍କ
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େଯେତ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦଲା, େସେତ ବହୁଳ ପରିମାଣେର ଆଉ େକେବ
ଆସ ିନାହିଁ। 11 ଆଉ ହୂରମ୍ର େଯଉଁ େଯଉଁ ଜାହାଜେର ଓଫୀରରୁ ସୁନା
ଆସଲିା, େସହ ିସବୁେର ମଧ୍ୟ ଓଫୀରରୁ ଅତ ିପ୍ରଚୁର ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଓ ମଣି
ଆସଲିା। 12 େସହ ିଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠେର ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଓ ରାଜଗହୃ
ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଗାୟକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବୀଣା ଓ େନବଲ ନମିର୍ାଣ କେଲ;
ଏରୂପ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକେବ ଆସ ିନାହିଁ କି େଦଖା ଯାଇ
ନାହିଁ। 13 ଶିବାର ରାଣୀ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଲା, ତାହାର
ମେନାବାଞ୍ଛାନୁସାେର ଶେଲାମନ ରାଜା ତାହାସବୁ ତାହାକୁ େଦେଲ, ତାହା
ଛଡ଼ା ଶେଲାମନ ରାଜେଯାଗ୍ୟ ଦାନାନୁସାେର ତାହାକୁ େଦେଲ। ଏଉତ୍ତାେର
ରାଣୀ ଓ ତାହାର ଦାସମାେନ େଫରି ଆପଣା େଦଶକୁ ଗେଲ।

ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କ ସମ୍ପଦ

14 ବଷର୍କ ମଧ୍ୟେର ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଛଅ ଶହ ଛଷଠି ତାଳନ୍ତ
ପରିମିତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଆେସ। 15 ଏହାଛଡ଼ା ପାଇକରମାେନ ଆଣେିଲ, ପୁଣ,ି
ବଣକିମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଓ ମିଶି୍ରତ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ରାଜାଠାରୁ
ଓ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଆସଲିା। 16 ତହିଁେର ଶେଲାମନ ରାଜା
ପିଟାସୁନାେର ଦୁଇ ଶହ ବଡ଼ ଢ଼ାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; ପ୍ରେତ୍ୟକ ଢ଼ାଲେର ଛଅ
ଶହ େଶକଲ ସୁନା ଲାଗିଲା। 17 ଆଉ େସ ପିଟାସୁନାେର ତନି ିଶହ ଢ଼ାଲ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; ପ୍ରେତ୍ୟକ ଢ଼ାଲେର ତନି ିମିନାସ୍ ସୁନା ଲାଗିଲା; ଆଉ ରାଜା
ଲବିାେନାନ-ଅରଣ୍ୟ-ଗହୃେର ତାହାସବୁ ରଖିେଲ। 18 ଆହୁରି ରାଜା
ହସ୍ତୀଦନ୍ତର େଗାଟଏି ବୃହତ ସଂିହାସନ ନମିର୍ାଣ କରି ଅତୁ୍ୟତ୍ତମ ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ମଡ଼ାଇେଲ। 19 େସହ ିସଂିହାସନର ଛଅ ପାବଚ୍ଛ ଥିଲା, େସହ ିସଂିହାସନ
ଉପରି ଭାଗର ପଛଆଡ଼ େଗାଲାକାର ଥିଲା ଓ ଆସନର ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍େର
ଦୁଇ ହସ୍ତାବଲମ୍ୱନ ଥିଲା ଓ େସହ ିହସ୍ତାବଲମ୍ୱନ ନକିଟେର ଦୁଇ ସଂିହମୂତ୍ତିର୍
ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ। 20 ଆଉ େସହ ିଛଅ ପାବଚ୍ଛ ଉପେର ଦୁଇ ପାେଖ
ବାର ସଂିହମୂତ୍ତିର୍ ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ; ଏରୂପ ସଂିହାସନ େକୗଣସ ିରାଜ୍ୟେର
ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ନ ଥିଲା। 21 ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ରସବୁ ସୁନାର
ଥିଲା ଓ ଲବିାେନାନ-ଅରଣ୍ୟ-ଗହୃର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଥିଲା;
ରୂପାର କିଛ ିନ ଥିଲା; ଶେଲାମନଙ୍କ ସମୟେର ରୂପା କିଛ ିେବାଲ ିଗଣା
େନାହଲିା। 22 କାରଣ, ସମୁଦ୍ର େର ହୂରମ୍ର ଜାହାଜ ସେଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର
ତଶର୍ୀଶଗାମୀ ଜାହାଜ ଥିଲା; େସହ ିତଶର୍ୀଶର ଜାହାଜମାନ ତନି ିବଷର୍େର
ଥେର ସୁନା ଓ ରୂପା, ହସ୍ତୀଦନ୍ତ, ବାନର ଓ ମୟୂର େନଇ ଆସନି୍ତ।
23 ଏହରୂିେପ ଶେଲାମନ ରାଜା ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର ଓ ଜ୍ଞାନେର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ରାଜାଙୁ୍କ ବଳିଗେଲ। 24 ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର ଶେଲାମନଙ୍କର ହୃଦୟେର
େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ େଦଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣବିାକୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ
ସମେସ୍ତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁେଲ। 25 ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
ନରୂିପଣାନୁସାେର ବଷର୍କୁ ବଷର୍ ଆପଣା ଆପଣା େଭଟୀ ରୂେପ ରୂପାପାତ୍ର,
ସୁନାପାତ୍ର, ବସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଶ୍ୱ ଓ ଖଚର ଆଣେିଲ।
26 ଆଉ ଶେଲାମନ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କେଲ; ତାଙ୍କର
ଏକ ହଜାର ଚାରି ଶହ ରଥ ଓ ବାର ହଜାର ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଥିେଲ,
େସମାନଙୁ୍କ େସ ରଥ-ନଗରମାନେର ଓ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଯିରୂଶାଲମେର
ରଖିେଲ। 27 ପୁଣ,ି ରାଜା ଯିରୂଶାଲମେର ରୂପାକୁ ପଥର ପରି ଓ ବାହୁଲ୍ୟ
େହତୁରୁ ଏରସ କାଷ୍ଠକୁ ତଳଭୂମିସ୍ଥ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ପରି କେଲ। 28 ଆଉ
ଶେଲାମନଙ୍କର ଅଶ୍ୱସବୁ ମିସରରୁ ଅଣାଗଲା; ରାଜାଙ୍କର ବଣକିମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଲର ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ପଲ ପଲ କରି ପାଇେଲ। 29 ଏହରୂିେପ
େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ହତି୍ତୀୟ ଓ ଅରାମୀୟ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ହିଁ
େସସବୁ ଅଣାଗଲା; ପୁଣ,ି ମିସରର ଏକ ଏକ ରଥ ଛଅ ଶହ େଶକଲ
େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେର ଓ ଏକ ଏକ ଅଶ୍ୱ ଏକ ଶହ ପଚାଶ େଶକଲ େରୗପ୍ୟ
ମୁଦ୍ର ାେର ଆସଲିା ଓ ଗଲା।

ଶେଲାମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ

ଶେଲାମନ ରାଜା ଫାେରାର କନ୍ୟା ଛଡ଼ା େମାୟାବୀୟ,
ଅେମ୍ମାନୀୟ, ଇେଦାମୀୟ, ସୀେଦାନୀୟ ଓ ହତି୍ତୀୟ ଅେନକ
ବେିଦଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେଲ; 2 ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ

ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହଥିିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ
ଆସେିବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣ ପ୍ରତି

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନକୁ ବପିଥଗାମୀ କରିେବ; ଶେଲାମନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େପ୍ରମେର ଆସକ୍ତ େହେଲ। 3 ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସାତ ଶହ ରାଜପତ୍ନୀ ଓ ତନିି
ଶହ ଉପପତ୍ନୀ େହେଲ; ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାେନ ତାଙ୍କର ମନକୁ
ବପିଥଗାମୀ କେଲ। 4 କାରଣ ଶେଲାମନ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅେନ୍ତ ଏପରି ଘଟଲିା
େଯ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାେନ ବେିଦଶୀୟ େଦବତାଗଣ ପ୍ରତ ିତାଙ୍କର ମନକୁ
ବପିଥଗାମୀ କେଲ; ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରି
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦି୍ଧ େନାହଲିା। 5 ମାତ୍ର
ଶେଲାମନ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ େଦବୀ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ର ଓ ଅେମ୍ମାନୀୟମାନଙ୍କ
ମିଲ୍କମ୍ ନାମକ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େଦବତାର ପଶ୍ଚାତ୍ଗାମୀ େହେଲ। 6 ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ, ତାହା ଶେଲାମନ କେଲ ଓ ଆପଣା ପିତା
ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ଗାମୀ େନାହେିଲ।
7 ତହୁଁ ଶେଲାମନ ଯିରୂଶାଲମ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପବର୍ତେର େମାୟାବର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କେମାଶ ନମିେନ୍ତ ଓ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର େମାଲକ୍ ନାମକ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େଦବତା ନମିେନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 8 ଏହରୂିେପ
ତାଙ୍କର େଯଉଁ ବେିଦଶୀୟା ପତ୍ନୀମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ ଓ ବଳିଦାନ କେଲ, େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
େସ େସହପିରି କେଲ। 9 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶେଲାମନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ
େହେଲ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ େହାଇଥିଲା; ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଦୁଇ ଥର ଦଶର୍ନ
େଦଇଥିେଲ 10 ଓ େସହ ିବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା କରି ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର
ପଶ୍ଚାତ୍ଗାମୀ େହବାକୁ ନେିଷଧ କରିଥିେଲ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା
କେଲ, ତାହା େସ ପ୍ରତପିାଳନ କେଲ ନାହିଁ। 11 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଏହପିରି େହବାରୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆପଣାର େଯଉଁ ନୟିମ ଓ ବଧିି ଆଜ୍ଞା କଲୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ପାଳନ ନ
କରିବାରୁ ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚରିି େନଇ ତୁମ୍ଭ ଦାସକୁ େଦବା।
12 ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସମୟେର ଏହା
କରିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ହସ୍ତରୁ ତାହା ଚରିି େନବା।
13 ତଥାପି ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଚରିି େନବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ
ସକାଶୁ ଓ ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ ଯିରୂଶାଲମ ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ
ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େଦବା।”

ଶେଲାମନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ

14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇେଦାମୀୟ ହଦଦ୍କୁ ଶେଲାମନଙ୍କର ବପିକ୍ଷ
କରି ଉତ୍ପନ୍ନ  କେଲ; େସ ଇେଦାମୀୟ ରାଜବଂଶଜ ଥିେଲ।
15 େଯେତେବେଳ ଦାଉଦ ଇେଦାମେର ଥିେଲ ଓ େଯାୟାବ େସନାପତି
ହତ େଲାକମାନଙୁ୍କ କବର େଦବା ପାଇଁ ଯାଇ ଇେଦାମର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପୁରୁଷକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା; 16 େସେତେବେଳ େଯାୟାବ ଓ ସମଗ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ ଇେଦାମର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଛଅ
ମାସ କାଳ େସଠାେର ରହଥିିେଲ; 17 େସସମୟେର ହଦଦ୍ ଓ ତାହା
ସେଙ୍ଗ ତାହା ପିତାର ଦାସ େକେତକ ଇେଦାମୀୟ େଲାକ ମିସରକୁ ପଳାଇ
ଯାଇଥିେଲ; େସେତେବେଳ ହଦଦ୍ ସାନ ବାଳକ ଥିଲା। 18 େସମାେନ
ମିଦୀୟନଠାରୁ ଉଠି ପାରଣକୁ ଆସେିଲ; ପୁଣ,ି ପାରଣରୁ ସଙ୍ଗେର େଲାକ
େନଇ ମିସରେର ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; େସ
ତାହାକୁ ଗହୃ େଦଇ ତାହା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ ନରୂିପଣ କରି ତାହାକୁ ଭୂମି
େଦଲା। 19 ପୁଣ,ି ହଦଦ୍ ଫାେରା ଦୃଷି୍ଟେର ଅତଶିୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା,
େତଣୁ େସ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ତହପେନଷ୍ ରାଣୀର ଭଗିନୀକି ତାହା ସେଙ୍ଗ
ବବିାହ େଦଲା; 20 ଏଉତ୍ତାେର ତହପେନଷ୍ର ଭଗିନୀ ତାହାର ଔରସେର
ଗନୁବତ୍ ନାମକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା, ତହିଁେର ତହପେନଷ୍ ଫାେରାର
ଗହୃେର ତାହାର ସ୍ତନ୍ୟତ୍ୟାଗ କରାଇଲା; ଆଉ ଗନୁବତ୍ ଫାେରାର ଗହୃେର
ଫାେରାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ରହଲିା। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା
ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କରିଅଛି ଓ େସନାପତ ିେଯାୟାବ ମରିଅଛ,ି
ଏହ ିସମାଚାର ହଦଦ୍ ମିସରେର ଶୁଣେନ୍ତ ଫାେରାକୁ କହଲିା, “େମାେତ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦଉନୁ୍ତ, ମୁଁ ସ୍ୱେଦଶକୁ ଯିବ।ି” 22 ତହିଁେର
ଫାେରା ତାହାକୁ କହଲିା, “ମାତ୍ର େମା’ ସେଙ୍ଗ ଥାଇ ତୁମ୍ଭର କି ଅଭାବ
େହଲା େଯ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱେଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କରୁଅଛ ?”
ଏଥିେର େସ ଉତ୍ତର କଲା, “କିଛ ିନାହିଁ; ତଥାପି େକୗଣସମିେତ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତ ିେଦଉନୁ୍ତ।” 23 ଆହୁରି ପରେମଶ୍ୱର
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ଇଲୀୟାଦାର ପୁତ୍ର ରେଷାଣକୁ ଶେଲାମନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବପିକ୍ଷ କରି
ଉତ୍ପନ୍ନ  କେଲ, େସ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ େସାବାର ରାଜା ହଦେଦଷର
ନକିଟରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା; 24 େଯଉଁ ସମୟେର ଦାଉଦ େସାବାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ, େସସମୟେର େସ ଆପଣା ନକିଟେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଦଳପତ ିେହାଇଥିଲା; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ଦେମ୍ମଶକକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବାସ କରି ଦେମ୍ମଶକେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 25 ଆଉ େସ ହଦଦ୍ର କୃତ ମନ୍ଦକମର୍ ଛଡ଼ା ଶେଲାମନଙ୍କର
ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଇସ୍ରାଏଲର ବପିକ୍ଷ େହାଇଥିଲା; େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଘୃଣା କରି
ଅରାମ ଉପେର ରାଜ୍ୟ କଲା। 26 ପୁଣ,ି ସେରଦା ନବିାସୀ ଇଫ୍ର ୟିମୀୟ
ନବାଟର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙ୍କର ଦାସ ଯାରବୀୟାମ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର
ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇେଲ; ତାଙ୍କର ମାତାର ନାମ ସରୁୟା, େସ
ଏକ ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। 27 ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଉଠାଇବାର
କାରଣ ଏହ;ି ଶେଲାମନ ମିେଲ୍ଲ ା ଦୃଢ଼ କରୁଥିେଲ ଓ ଆପଣା ପିତା
ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନ ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରୁଥିେଲ। 28 େସସମୟେର
ଯାରବୀୟାମ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥିେଲ; ଏଣୁ ଶେଲାମନ େସହ ିଯୁବା
େଲାକଙୁ୍କ ପରିଶ୍ରମୀ େଦଖି େଯାେଷଫ ବଂଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ
କମର୍ଭାର ତାଙ୍କ ଉପେର ଅପର୍ଣ କେଲ। 29 ଘଟଣାକ୍ର େମ େସହ ିସମୟେର
ଯାରବୀୟାମ ଯିରୂଶାଲମର ବାହାରକୁ ଯା’େନ୍ତ, ପଥେର ଶୀେଲାନୀୟ
ଅହୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାଙ୍କର େଦଖା ପାଇଲା; ଅହୀୟ ଆପଣାକୁ ନୂତନ
ବସ୍ତ୍ରେର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା ଓ େକ୍ଷତ୍ରେର େକବଳ େସ ଦୁେହଁ ଥିେଲ।
30 ତହିଁେର ଅହୀୟ ଆପଣା େଦହର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧରି ବାରଖଣ୍ଡ କରି
ଚରିିଲା। 31 ଆଉ ଯାରବୀୟାମଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ ଦଶ
ଖଣ୍ଡ ନଅି; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଶେଲାମନର ହସ୍ତରୁ ରାଜ୍ୟ ଚରିି େନବା ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶ
େଗାଷ୍ଠୀ େଦବା।” 32 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ ନଗର ଯିରୂଶାଲମ ସକାଶୁ େସ
ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ ପାଇବ। 33 େଯେହତୁ େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ େଦବୀକି ଓ େମାୟାବର କେମାଶ େଦବକୁ
ଓ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ମିଲ୍କମ୍ େଦବକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି
ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ େଯପରି ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କଲା ଓ
ଆମ୍ଭର ବଧିି ଓ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ପାଳନ କଲା, େସପରି କରିବାକୁ େସମାେନ
ଆମ୍ଭ ପଥେର ଚାଲ ିନାହାନି୍ତ। 34 ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ତାହା
ହସ୍ତରୁ େନବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ମେନାନୀତ ଦାସ େଯଉଁ ଦାଉଦ ଆମ୍ଭର
ଆଜ୍ଞା ଓ ଆମ୍ଭର ବଧିିସକଳ ପାଳନ କଲା, ତାହା ସକାଶୁ ତାହାକୁ
ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଅଧିପତ ିକରି ରଖିବା; 35 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତାହାର ପୁତ୍ର ହସ୍ତରୁ
ରାଜ୍ୟ େନବା ଓ ତାହା, ଅଥର୍ାତ୍, ଦଶ େଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା। 36 ଆଉ
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ନଗର ମେନାନୀତ
କରିଅଛୁ, େସହ ିଯିରୂଶାଲମେର େଯପରି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦର ପ୍ରଦୀପ
ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ସବର୍ଦା ରହବି, ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ପୁତ୍ରକୁ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ
େଦବା। 37 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପ୍ରାଣର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛାନୁସାେର ରାଜ୍ୟ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା େହବ।
38 ଆଉ େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ପରି ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ଆେଦଶେର ମେନାେଯାଗ କରିବ, ଆମ୍ଭ ବଧିି ଓ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭ ପଥେର ଚାଲବି ଓ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ, େତେବ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହବା ଓ ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଦାଉଦ ପାଇଁ କଲୁ,
େସପରି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ
େଦବା। 39 ଆେମ୍ଭ ଏହ ିକମର୍ ସକାଶୁ ଦାଉଦ-ବଂଶକୁ େକ୍ଳଶ େଦବା, ମାତ୍ର
ସଦାକାଳ ନୁେହଁ। 40 ଉକ୍ତ କାରଣରୁ ଶେଲାମନ ଯାରବୀୟାମଙୁ୍କ ବଧ
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ; ମାତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଉଠି ମିସରକୁ ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା
ଶୀଶକ୍ ନକିଟକୁ ପଳାଇେଲ ଓ ଶେଲାମନଙ୍କର ମରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମିସରେର
ରହେିଲ।

ଶେଲାମନଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

41 ଶେଲାମନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବଷିୟ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କୃତକମର୍ ଓ
ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କି ଶେଲାମନ ବଷିୟକ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇ ନାହିଁ ?
42 ଶେଲାମନ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମେର ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 43 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ

ପୁଣ ିଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ୍କର ସହତି ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ-ନଗରେର
କବର ପାଇେଲ; ତହୁଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ।

ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ରିହବୀୟାମ ଶିଖିମକୁ ଗେଲ; କାରଣ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙୁ୍କ ରାଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଶିଖିମେର ଉପସି୍ଥତ
େହାଇଥିେଲ। 2 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ନବାଟର ପୁତ୍ର େସହ ିେଯ

ଯାରବୀୟାମ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କର ଛାମୁରୁ ପଳାଇ ମିସରେର ଏଯାଏ
ଥିେଲ, େସ ତାଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ ସମ୍ୱାଦ ପାଇେଲ; େସ ମିସରେର ବାସ କରୁଥିବା
େବେଳ େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ। 3 ତହିଁେର ଯାରବୀୟାମ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସମାଜ ରିହବୀୟାମଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିଏହ ିକଥା
କହେିଲ, 4 “ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଆଳି ଅସହ୍ୟ କରିଥିେଲ;
ଏେହତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ ଅସହ୍ୟ ଦାସ୍ୟକମର୍ର
ଭାର ଓ ଭାରୀ ଯୁଆଳି େଦଇଥିେଲ, ତାହା ଆପଣ ହାଲୁକା କରନୁ୍ତ;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ େସବା କରିବୁ।” 5 ତହୁଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଏେବ ଯାଅ, ତନି ିଦନି ଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର େମା’ ନକିଟକୁ
ଆସ।” ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଚାଲଗିେଲ। 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରିହବୀୟାମ
ରାଜା ଆପଣା ପିତା ଶେଲାମନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳେର େଯଉଁ ପ୍ରାଚୀନମାେନ
ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ସହତି ପରାମଶର୍ କରି
କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ କି
ପରାମଶର୍ େଦଉଅଛ ?” 7 େତେବ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
େଯେବ ଆଜି ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର େସବକ େହବ ଓ େସମାନଙ୍କର େସବା
କରି େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ କହବି, େତେବ
େସମାେନ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର ଦାସ େହାଇ ରହେିବ।” 8 ମାତ୍ର େସ େସହି
ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ପରାମଶର୍ ତ୍ୟାଗ କରି େଯଉଁ ଯୁବାମାେନ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ବଢ଼ ିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହଉଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପରାମଶର୍
କେଲ। 9 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାେନ େମାେତ
କହୁଛନି୍ତ , ତୁମ୍ଭ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ ଯୁଆଳି େଥାଇ ଅଛନି୍ତ ,
ତାହା ହାଲୁକା କର; େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ
କି ପରାମଶର୍ େଦଉଅଛ ? 10 ତହିଁେର ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବଢ଼ଥିିବା ଯୁବାମାେନ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଆଳି ଭାରୀ କରିଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହାଲୁକା କର େବାଲ ିକହୁଛନି୍ତ ଏହ ିେଯଉଁ
େଲାକମାେନ, େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଏପରି କହବି; େମାର କନଷି୍ଠ ଅଙୁ୍ଗଳି େମା’
ପିତାଙ୍କ କଟଠିାରୁ େମାଟ।” 11 ଏଥିପାଇଁ େମା’ ପିତା େଯଉଁ ଭାରୀ ଯୁଆଳି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େଥାଇଛନି୍ତ , ମୁଁ ତାହା ଆହୁରି ଭାରୀ କରିବ;ି େମା’
ପିତା େକାରଡ଼ାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବଚି୍ଛାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବ।ି 12 ତୃତୀୟ ଦନିେର େମା’ ନକିଟକୁ ପୁଣ,ି ଆସ
େବାଲ ିରାଜା େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଯାରବୀୟାମ ଓ
ସମସ୍ତ େଲାକ ରିହବୀୟାମଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 13 ତହିଁେର
ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ପରାମଶର୍ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜା େଲାକମାନଙୁ୍କ କଟୁ
ଉତ୍ତର େଦେଲ; 14 ପୁଣ,ି ଯୁବାମାନଙ୍କ ପରାମଶର୍ନୁସାେର େଲାକମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େମା’ ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଭାରୀ ଯୁଆଳି େଥାଇଥିେଲ,
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଆଳି ଆହୁରି ଭାରୀ କରିବ;ି େମା’ ପିତା
େକାରଡ଼ାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦଇଥିେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବଚି୍ଛାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଶାସି୍ତ େଦବ।ି” 15 ଏହରୂିେପ ରାଜା େଲାକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟ ଦ୍ୱ ାରା ନବାଟର ପୁତ୍ର
ଯାରବୀୟାମଙୁ୍କ ଯାହା କହଥିିେଲ, ଆପଣାର େସହ ିକଥା ସଫଳ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡଢ଼ୁ ଘଟଲିା।

ଇସ୍ରାଏଲ ବଭିକ୍ତ

16 େଯେତେବେଳ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େଦଖିେଲ େଯ, ରାଜା େସମାନଙ୍କ
କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି
କହେିଲ, “ଦାଉଦଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଅଂଶ ଅଛ ି? ଏଣକିି ଯିଶୀର
ପୁତ୍ରଠାେର; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ; େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆପଣା ଆପଣା
ତମ୍ୱୁକୁ ଯାଅ; େହ ଦାଉଦ, ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଆପଣା ଘର କଥା ବୁଝ।” ତହୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ଚାଲଗିେଲ। 17 ତଥାପି
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ଇସ୍ରାଏଲର େଯଉଁ ସନ୍ତାନମାେନ ଯିହୁଦାର ନାନା ନଗରେର ବାସ କେଲ,
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ରିହବୀୟାମ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ରିହବୀୟାମ ରାଜା େବଠିକମର୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅେଦାନୀରାମ୍କୁ ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରେନ୍ତ, େସ ମଲା। ତହିଁେର
ରିହବୀୟାମ ରାଜା ଯିରୂଶାଲମକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ରଥ ଉପେର
ଚଢ଼େିଲ। 19 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦ-ବଂଶର ବେିଦ୍ର ାହୀ
େହେଲ। 20 ଏଉତ୍ତାେର ଯାରବୀୟାମ େଫରି ଆସଅିଛନି୍ତ େବାଲ ିସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣେନ୍ତ, େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ ତାଙୁ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକି ଡକାଇେଲ
ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତାଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ; େକବଳ ଯିହୁଦା-
େଗାଷ୍ଠୀ ଛଡ଼ା େକହ ିଦାଉଦ-ବଂଶର ଅନୁଗାମୀ େହଲା ନାହିଁ।
21 ରିହବୀୟାମ ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ
ବଂଶର ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍-େଗାଷ୍ଠୀର ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର ବଛା େଯାଦ୍ଧା
େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ ଓ ଶେଲାମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମଙ୍କର ଅଧୀନକୁ
ରାଜ୍ୟ େଫରାଇ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ େହଲା।
22 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଶମୟୀୟ ନକିଟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 23 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଶେଲାମନର ପୁତ୍ର
ରିହବୀୟାମକୁ, ପୁଣ,ି ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସମସ୍ତ ବଂଶକୁ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ କୁହ: 24 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବପିକ୍ଷେର
ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ; ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃକୁ େଫରି ଯାଅ;
କାରଣ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ଆମ୍ଭ ଆଡଢ଼ୁ େହାଇଅଛ।ି” େତଣୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର
େଫରିଗେଲ।

ଯାରବୀୟାମର ସୁବଣ୍ଣର୍ େଗାବତ୍ସ

25 ଏହ ିସମୟେର ଯାରବୀୟାମ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର
ଶିଖିମ ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁେର ବାସ କେଲ; ପୁଣ,ି େସ େସଠାରୁ ଯାଇ
ପନୂେୟଲ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 26 ତହୁଁ ଯାରବୀୟାମ ଆପଣା ମେନ ମେନ
କହେିଲ, “ଏେବ ରାଜ୍ୟ ପୁନବର୍ାର ଦାଉଦ-ବଂଶର ଅଧୀନ େହବ;
27 େଯେବ ଏହ ିେଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର
ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଯିେବ, େତେବ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ରିହବୀୟାମ ପ୍ରତ ିେଫରିବ; ତହିଁେର
େସମାେନ େମାେତ ବଧ କରି ଯିହୁଦାର ରାଜା ରିହବୀୟାମ ନକିଟକୁ
େଫରିଯିେବ।” 28 ଏେହତୁ ରାଜା ପରାମଶର୍ କରି ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଦୁଇ େଗାବତ୍ସ
ନମିର୍ାଣ କେଲ; ପୁଣ,ି େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡଢ଼ୁଅଛ;ି େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭ
େଦବତାମାନଙୁ୍କ େଦଖ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣେିଲ।” 29 ତହୁଁ େସ େଗାଟକୁି େବେଥେଲ୍ର ଓ ଅନ୍ୟଟକୁି ଦାେନ୍ର
ସ୍ଥାପନ କେଲ। 30 ଏହ ିକମର୍ ପାପର କାରଣ େହଲା; କାରଣ େଲାକମାେନ
େଗାଟକିର ପୂଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଗେଲ।
31 ଏଉତ୍ତାେର େସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଗହୃମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ େଯଉଁମାେନ
େଲବୀ-ସନ୍ତାନ ନୁହଁନି୍ତ , ଏପରି ସମୁଦାୟ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଜକ କେଲ।

େବେଥଲ୍ର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଅଭଶିପ୍ତ

32 ପୁଣ,ି ଯାରବୀୟାମ ଅଷ୍ଟମ ମାସେର, ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର
ଯିହୁଦାର ପବର୍ ତୁଲ୍ୟ ଏକ ପବର୍ ନରୂିପଣ କେଲ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଗେଲ;
ଏହରୂିେପ େସ ସ୍ୱନମିିର୍ତ େଗାବତ୍ସ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େବେଥେଲ୍ର ବଳିଦାନ
କେଲ; ପୁଣ,ି େସ ଆପଣାର କୃତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େବେଥେଲ୍ର
ସ୍ଥାପନ କେଲ। 33 ଏହପିରି େସ ଅଷ୍ଟମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର,
ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା ମନର ସଂକଳି୍ପତ ମାସେର େବେଥଲ୍ସି୍ଥତ ସ୍ୱନମିିର୍ତ
ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଗେଲ ଓ େସ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନମିେନ୍ତ ପବର୍ ନରୂିପଣ
କରି ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଗେଲ।

ଯାରବୀୟାମର ସମ୍ମୁଖେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ

ପୁଣ,ି ଯାରବୀୟାମ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର
ଛଡି଼ା େହବା ସମୟେର େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା

ଯିହୁଦାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ େଲାକ େବେଥେଲ୍ର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
2 ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଯଜ୍ଞେବଦ ିବରୁିଦ୍ଧେର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର
କରି କହଲିା, “େହ ଯଜ୍ଞେବଦ,ି ଯଜ୍ଞେବଦ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହପିରି କହନି୍ତ;
େଦଖ, ଦାଉଦ-ବଂଶେର େଯାଶୀୟ ନାମେର ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନି୍ମ ବ; ପୁଣ,ି
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଉ ଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଉପେର େସ ବଳିଦାନ କରିବ ଓ େଲାକମାେନ ମନୁଷ୍ୟର
ଅସି୍ଥ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ।” 3 ଆହୁରି େସ େଲାକ େସହ ିଦନି ଏକ
ଚହି୍ନ େଦଇ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥିତ ଚହି୍ନ ଏହ;ି େଦଖ, ଏହ ିେବଦି
ଫାଟଯିିବ ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ ିେହାଇ ପଡ଼ବି।” 4 ତହିଁେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େବେଥଲ୍ସି୍ଥତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିବରୁିଦ୍ଧେର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି
େଯଉଁ କଥା କହଲିା, ଯାରବୀୟାମ ରାଜା ତାହା ଶୁଣ ିଯଜ୍ଞେବଦଠିାରୁ ହସ୍ତ
ବଢ଼ାଇ କହେିଲ, “ତାହାକୁ ଧର।” ଏଥିେର େସ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ
ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଥିେଲ; ତାହା ଶୁଷ୍କ େହାଇଗଲା, େତଣୁ େସ ତାହା ଆଉ
େଫରାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। 5 ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ଚହି୍ନ େଦଇଥିଲା, ତଦନୁସାେର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଫାଟଗିଲା ଓ
ଯଜ୍ଞେବଦରୁି ଭସ୍ମ ଅଜାଡ ିେହାଇ ପଡ଼ଲିା। 6 େସେତେବେଳ ରାଜା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକକୁ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “େଯପରି େମାହର ହସ୍ତ
ପୂବର୍ ପରି ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
ନେିବଦନ କର ଓ େମା’ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର। ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନେିବଦନ କରେନ୍ତ, ରାଜାଙ୍କର ହସ୍ତ ସୁସ୍ଥ େହାଇ
ପୂବର୍ ପରି େହାଇଗଲା। 7 ତହୁଁ ରାଜା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େମା’ ସେଙ୍ଗ ଗହୃକୁ ଆସ ିଆରାମ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁରସ୍କାର େଦବ।ି”
8 ଏଥିେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “େଯେବ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଗହୃର ଅେଦ୍ଧର୍କ େମାେତ େଦବ, େତେବ େହଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଯିବି
ନାହିଁ କିଅବା ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କି ଜଳ ପାନ କରିବ ିନାହିଁ,”
9 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଆିଯାଇଅଛି
େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, କି ଜଳ ପାନ କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା େଯଉଁ ପଥେର ଯାଉଅଛ, େସହ ିପଥେର େଫରି ଆସବି ନାହିଁ।
10 ତହୁଁ େସ ଅନ୍ୟ ପଥେର ଗଲା, େଯଉଁ ପଥେର େବେଥଲ୍କୁ ଆସଥିିଲା,
େସ ପଥେର େସ େଫରିଲା ନାହିଁ।

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟତା

11 େସହ ିେବେଥେଲ୍ର ଜେଣ ପ୍ରାଚୀନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ବାସ କରୁଥିଲା;
ଆଉ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହା ନକିଟକୁ ଆସ ିେସହଦିନି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େବେଥେଲ୍ର ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲା, ତାହାସବୁ
ତାହାକୁ ଜଣାଇଲା; ମଧ୍ୟ ରାଜାଙୁ୍କ େସ େଯଉଁ େଯଉଁ କଥା କହଥିିଲା, ତାହା
େସମାେନ ଆପଣା ପିତାକୁ ଜଣାଇେଲ। 12 ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ପିତା
େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିଲା, “େସ େକଉଁ ପଥେର ଗଲା ?” ଯିହୁଦାରୁ ଆଗତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େଯଉଁ ପଥେର ଯାଇଥିଲା, ତାହା ତାହାର ପୁତ୍ରମାେନ
େଦଖିଥିେଲ। 13 ଏଥିେର େସ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “େମା’ ପାଇଁ
ଗଧ ସଜାଅ।” ତହୁଁ େସମାେନ ତାହା ପାଇଁ ଗଧ ସଜାେନ୍ତ, େସ ତହିଁେର
ଚଢ଼ଲିା। 14 ଏଉତ୍ତାେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ
ଏକ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ତାହାକୁ ବସଥିିବାର େଦଖିଲା; ପୁଣ,ି େସ
ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, “ତୁେମ୍ଭ କି ଯିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ?”
େସ କହଲିା, “ହଁ, ମୁଁ।” 15 େତେବ େସ ତାହାକୁ କହଲିା, “େମା’ ସେଙ୍ଗ
ଗହୃକୁ ଆସ ଓ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କର।” 16 ତହିଁେର େସ କହଲିା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ସେଙ୍ଗ େଫରି ନ ପାେର, କି ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଗହୃକୁ ଯାଇ ନ ପାେର; କିଅବା
ଏହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ମୁଁ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିବ ିନାହିଁ, କି ଜଳ ପାନ
କରିବ ିନାହିଁ; 17 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ କୁହାଯାଇଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ େସସ୍ଥାନେର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, କି ଜଳ ପାନ କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା େଯଉଁ ପଥେର ଯାଉଅଛ, େସ ପଥେର େଫରି ଆସବି ନାହିଁ।”
18 ଏଥିେର େସ ତାହାକୁ କହଲିା, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପରି ଜେଣ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଏକ ଦୂତ େମାେତ ଏହ ିକଥା
କହେିଲ, େଯପରି େସ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ ଓ ଜଳ ପାନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ େଫରାଇ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ଗହୃକୁ ଆଣ।” ମାତ୍ର େସ ତାହାକୁ
ମିଥ୍ୟା କହଲିା। 19 ଏେହତୁ େସ ତାହା ସେଙ୍ଗ େଫରି ଯାଇ ତାହା ଗହୃେର
ଅନ୍ନ  େଭାଜନ ଓ ଜଳ ପାନ କଲା। 20 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ େମଜ
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ନକିଟେର ବସଥିିବା େବେଳ ଏପରି େହଲା େଯ, େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ତାହାକୁ େଫରାଇ ଆଣଥିିଲା, ତାହା ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 21 ଏଥିେର େସ ଯିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକକୁ
ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିଅଛ, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ
ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାଳନ କରି ନାହଁ; 22 ମାତ୍ର େଫରି
ଆସଅିଛ, ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ ନ କର ଓ ଜଳ ପାନ ନ
କର, େବାଲ ିେସ ତୁମ୍ଭକୁ କହଥିିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ
କରିଅଛ ଓ ଜଳ ପାନ କରିଅଛ; ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭ ଶବ ତୁମ୍ଭ
ପିତୃେଲାକମାନଙ୍କ କବରେର ପ୍ରବଷି୍ଟ େନାହବି।” 23 ଏଥିେର େସ ଅନ୍ନ
େଭାଜନ ଓ ଜଳ ପାନ କଲା ଉତ୍ତାେର ତାହା ପାଇଁ, ଅଥର୍ାତ୍, େସ ଯାହାକୁ
େଫରାଇ ଆଣଥିିଲା, େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପାଇଁ ଗଧ ସଜାଇଲା। 24 ତହୁଁ
େସ ଯାତ୍ରା କରେନ୍ତ, ପଥ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସଂିହ ତାହାକୁ େଭଟ ିବଧ କଲା।
ପୁଣ,ି ପଥ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ଶବ ପଡ଼ ିରହଲିା ଓ ଗଧ ତାହା ନକିଟେର
ଠିଆ େହଲା; ସଂିହ ମଧ୍ୟ େସହ ିଶବ ନକିଟେର ଠିଆ େହଲା।
25 ଏଉତ୍ତାେର େଦଖ, େଲାକମାେନ ଯାଉ ଯାଉ ପଥ ମଧ୍ୟେର ଶବ
ପଡ଼ଥିିବାର ଓ ଶବ ପାଖେର ସଂିହ ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖିେଲ; ତହୁଁ
େସମାେନ ଆସ ିେସହ ିପ୍ରାଚୀନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ନବିାସ-ନଗରେର ତାହା
ଜଣାଇେଲ। 26 ଏଥିେର େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାହାଙୁ୍କ ପଥରୁ େଫରାଇ
ଆଣଥିିଲା, େସ େସହ ିକଥା ଶୁଣ ିକହଲିା, “େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର
ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥିଲା, ଏ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସହ ିେଲାକ; ଏେହତୁ ତାହା
ପ୍ରତ ିକଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସଂିହ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରେନ୍ତ, େସ ତାହାକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରି ବଧ କରିଅଛ।ି” 27 ଏଣୁ
େସ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “େମା’ ପାଇଁ ଗଧ ସଜାଅ।” ତହୁଁ
େସମାେନ ଗଧ ସଜାଇେଲ। 28 ଏଥିେର େସ ଯାଇ ପଥ ମଧ୍ୟେର ତାହାର
ଶବ ପଡ଼ଥିିବାର, ପୁଣ,ି ଗଧ ଓ ସଂିହ ଶବ ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବାର
େଦଖିଲା; ସଂିହ ଶବ ଖାଇ ନ ଥିଲା, କି ଗଧକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରି ନ ଥିଲା।
29 ପୁଣ,ି େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକର ଶବ ଉଠାଇ େନଇ
ଗଧ ଉପେର େଥାଇ ତାହା େଫରାଇ ଆଣଲିା; ଆଉ େସହ ିପ୍ରାଚୀନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େଶାକ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାକୁ କବର େଦବା ପାଇଁ
ଆପଣା ନଗରକୁ ଆସଲିା। 30 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା କବରେର ତାହାର ଶବ
େଥାଇଲା; ତହୁଁ େସମାେନ, “ହାୟ, େମାହର ଭାଇ !” େବାଲ ିତାହା ଲାଗି
ବଳିାପ କେଲ। 31 ଆଉ େସ ତାହାକୁ କବର େଦଲା ଉତ୍ତାେର ଆପଣା
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ମେଲ, େଯଉଁ କବରେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି
େଲାକ କବର ପାଇଅଛ,ି ତହିଁେର େମାେତ କବର େଦଇ ତାହାର ଅସି୍ଥ
ପାଖେର େମାହର ଅସି୍ଥ ରଖିବ। 32 କାରଣ େସ େବେଥଲ୍ସ୍ଥ ଯଜ୍ଞେବଦି
ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ଶମରୀୟାର ନାନା ନଗରସି୍ଥତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ସମସ୍ତ ଗହୃ
ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର ଯାହା କହଅିଛ,ି ତାହା
ନଶି୍ଚୟ ସଫଳ େହବ।” 33 ଏ ଘଟଣା ଉତ୍ତାେର ଯାରବୀୟାମ ଆପଣା
କୁପଥରୁ େଫରିେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପୁନବର୍ାର ସମୁଦାୟ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାଜକ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ; ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ େଯପରି ଯାଜକ
େହେବ ଏଥିପାଇଁ େଯ ଇଚ୍ଛା କଲା, ତାହାକୁ େସ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 34 ମାତ୍ର
ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ଯାରବୀୟାମ-ବଂଶକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ପାଇଁ ଓ ପୃଥିବୀରୁ ଲୁପ୍ତ
କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ପ୍ରତ ିପାପର କାରଣ େହଲା।

ଯାରବୀୟାମଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

େସହ ିସମୟେର ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବୀୟ ପୀଡ଼ତି
େହଲା। 2 ତହୁଁ ଯାରବୀୟାମ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ
ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଉଠ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା

େବାଲ ିେଯପରି ଜଣା ନ ପଡ଼ବି, ଏଥିପାଇଁ ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରି ଶୀେଲାକୁ ଯାଅ;
େଦଖ, ମୁଁ ଏହ ିେଲାକଙ୍କ ଉପେର ରାଜା େହବ ିେବାଲ ିେମା’ ବଷିୟେର
େଯ କହଥିିଲା, େସହ ିଅହୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସଠାେର ଅଛ।ି 3 ପୁଣ,ି
ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ଦଶ ରୁଟ ିଓ କିଛ ିତଲୁିଆ ଓ ଏକ ପାତ୍ର ମଧୁ େନଇ ତାହା
ନକିଟକୁ ଯାଅ; ବାଳକର କଅଣ େହବ, ତାହା େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବ।”
4 ଏଥିେର ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା େସପରି କଲା ଓ େସ ଉଠି ଶୀେଲାକୁ
ଯାଇ ଅହୀୟର ଗହୃେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। େସହ ିସମୟେର ଅହୀୟ େଦଖି
ପାରୁ ନ ଥିଲା; କାରଣ ବୟସ େହତୁରୁ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତବ୍ଧ  େହାଇଥିଲା।

5 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅହୀୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ଯାରବୀୟାମଙ୍କର
ଭାଯର୍୍ୟା ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଷିୟ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସୁଅଛ;ି
କାରଣ େସ ପୀଡ଼ତି ଅଛ;ି ତାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ଏପରି କହବି; କାରଣ
େସ ଆସବିା େବେଳ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି େଦଖାଇବ।” 6 ଆଉ େସ
ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ଆସବିା େବେଳ ଏପରି େହଲା େଯ, ଅହୀୟ ତାହାର ପାଦ-
ଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିକହଲିା, “େହ ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା, ତୁେମ୍ଭ ଭତିରକୁ ଆସ;
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟ ପରି େଦଖାଉଅଛ ? ମୁଁ ଦୁଃସହନୀୟ
ସମ୍ୱାଦ େଦବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ େହାଇଅଛ।ି 7 ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ
ଯାରବୀୟାମକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଆମ୍ଭ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା କଲୁ; 8 ଓ ଦାଉଦ-ବଂଶଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚରିି େନଇ
ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲୁ; ତଥାପି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ, େଯ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ
କଲା ଓ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ, େକବଳ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା
ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି ଆମ୍ଭର ଅନୁଗତ େହଲା, ତାହା ପରି ତୁେମ୍ଭ େହାଇ
ନାହଁ; 9 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍େର େଯଉଁମାେନ ଥିେଲ, େସସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ତୁେମ୍ଭ ଅଧିକ କୁକମର୍ କରିଅଛ, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ
ଯାଇ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ ଓ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିାମାନ
ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣା ପଛଆେଡ଼ ପକାଇ େଦଇଅଛ;
10 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଯାରବୀୟାମ-ବଂଶ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା,
ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବଦ୍ଧ ବା ମୁକ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁଂସନ୍ତାନକୁ
ଯାରବୀୟାମଠାରୁ େଲାପ କରିବା ଓ େଯପରି େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ମଇଳା
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଝାଡୁ କେର, େସପରି ଆେମ୍ଭ ଯାରବୀୟାମ ଗହୃକୁ
ନଃିେଶଷେର ବନିାଶ କରିବା। 11 ଯାରବୀୟାମର େକହ ିନଗରେର ମେଲ,
କୁକ୍କରୁମାେନ ତାକୁ ଖାଇେବ ଓ େକହ ିେକ୍ଷତ୍ରେର ମେଲ, ଆକାଶର
ପକ୍ଷୀମାେନ ତାକୁ ଖାଇେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛନି୍ତ।
12 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଉଠି ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଅ; ନଗରେର ତୁମ୍ଭ ପାଦ
ପଡ଼ଲିା କ୍ଷେଣ ବାଳକ ମରିବ। 13 ପୁଣ,ି ତାହା ନମିେନ୍ତ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ େଶାକ କରି ତାହାକୁ କବର େଦେବ; ମାତ୍ର ଯାରବୀୟାମ
ସମ୍ପକର୍ୀୟର େକବଳ େସ ହିଁ କବର ପାଇବ; କାରଣ ଯାରବୀୟାମ-ବଂଶ
ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାରିଠାେର କିଛି
ସଦ୍ଭାବ େଦଖାଯାଇଅଛ।ି 14 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ଏକ ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିେବ, େସ େସହଦିନି ଯାରବୀୟାମ-ବଂଶକୁ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ; ମାତ୍ର କଅଣ ? ଏେବ ତାହା ଘଟବି। 15 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଜଳେର ହଲଲିା ନଳ ପରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଘାତ କରିେବ; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଯଉଁ ଉତ୍ତମ େଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତହିଁରୁ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ନଦୀ େସପାରିେର େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
କରିେବ; େଯେହତୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ମାନ ନମିର୍ାଣ
କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ। 16 ପୁଣ,ି ଯାରବୀୟାମ େଯଉଁ ପାପ
କରିଅଛ ିଓ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଅଛ,ି ତାହାର େସହସିବୁ
ପାପ ସକାଶୁ େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ। 17 ଏଉତ୍ତାେର
ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ଉଠି ଚାଲଗିଲା ଓ ତସିର୍ାେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା;
ଆଉ େସ ଗହୃର ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚଲିା କ୍ଷେଣ ବାଳକ ମଲା।”
18 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଅହୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େଯପରି କହଥିିେଲ, ତଦନୁସାେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାକୁ କବର େଦେଲ
ଓ ତାହା ପାଇଁ େଶାକ କେଲ।

ଯାରବୀୟାମଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

19 ଏହ ିଯାରବୀୟାମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, େସ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ
କିପରି ରାଜ୍ୟ କେଲ, େଦଖ, ଏସବୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତହିାସ
ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଅଛ।ି 20 ପୁଣ,ି ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ରାଜତ୍ୱକାଳ ବାଇଶ
ବଷର୍; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କଲା ପେର ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହତି
କବର ପାଇେଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଦବ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାେର ରିହବୀୟାମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ

21 ଶେଲାମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମ ଯିହୁଦା-େଦଶେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।
ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ରିହବୀୟାମଙୁ୍କ ଏକଚାଳିଶ ବଷର୍
ବୟସ େହାଇଥିଲା, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମ ସ୍ଥାପନାେଥର୍ ସମୁଦାୟ
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ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ନଗର ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ, େସହି
ଯିରୂଶାଲମେର େସ ସତର ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର ମାତାର ନାମ
ନୟମା େଯ ଅେମ୍ମାନୀୟା ଥିେଲ। 22 ମାତ୍ର ଯିହୁଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
କୁକମର୍ କଲା; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ,
େସସବୁ ଅେପକ୍ଷା େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ କୃତ ପାପ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙୁ୍କ
ଅଧିକ େକାପାନି୍ୱ ତ କେଲ। 23 କାରଣ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ
ପବର୍ତେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିଦ୍ବଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷମୂେଳ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ, ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଆେଶରାମୂତ୍ତିର୍ମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ; 24 ପୁଣ,ି େଦଶେର
ମଧ୍ୟ ସେଦାମୀ େଲାେକ ଥିେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ
େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ାନୁସାେର େସମାେନ କମର୍ କେଲ। 25 ଆଉ ରିହବୀୟାମ
ରାଜାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବଷର୍େର ମିସରର ରାଜା ଶୀଶକ୍ ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆସଲିା; 26 ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଧନ ଓ ରାଜଗହୃର ଧନ
େନଇଗଲା; େସ ସମସ୍ତ ପଦାଥର୍ େନଇଗଲା; ଆହୁରି ଶେଲାମନଙ୍କର ନମିିର୍ତ
ସୁବଣ୍ଣର୍-ଢ଼ାଲ େନଇଗଲା। 27 ଏଥିେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା େସସବୁର
ବଦେଳ ପିତ୍ତଳ-ଢ଼ାଲ କରି ରାଜଗହୃର ଦ୍ୱ ାରପାଳ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ। 28 ପୁଣ,ି ରାଜା େଯେତଥର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗେଲ, େସେତଥର ପ୍ରହରୀମାେନ ତାହା େନଇ ଗେଲ,
ଆଉ ତାହାସବୁ ପ୍ରହରୀଶାଳାକୁ େଫରାଇ ଆଣେିଲ। 29 ଏହି
ରିହବୀୟାମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କି୍ରୟା କିମ୍ୱା ଯିହୁଦା-
ରାଜାଗଣର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? 30 ଏହ ିରିହବୀୟାମ ଓ
ଯାରବୀୟାମଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସବର୍ଦା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲଥିିଲା। 31 ଏଉତ୍ତାେର
ରିହବୀୟାମ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସହତି ଦାଉଦ-
ନଗରେର କବର ପାଇେଲ; ତାଙ୍କର ମାତାର ନାମ ନୟମା, େଯ
ଅେମ୍ମାନୀୟା ଥିେଲ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବୀୟାମ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅବୀୟାମ

ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଅଠର
ବଷର୍େର ଅବୀୟାମ ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 2 େସ ଯିରୂଶାଲମେର ତନି ିବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ ଓ

ତାଙ୍କର ମାତାର ନାମ ମାଖା, େସ ଅବଶାେଲାମର କନ୍ୟା ଥିଲା। 3 ତାଙ୍କ
ପୂବର୍େର ତାଙ୍କର ପିତା େଯସବୁ ପାପ-ପଥେର ଚାଲଥିିେଲ, େସ େସହପିରି
ଚାଲେିଲ; ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ େଯପରି ଥିଲା,
ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସପରି ସଦି୍ଧ
ନ ଥିଲା। 4 ତଥାପି ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ
ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ସୁସି୍ଥର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙୁ୍କ ଏକ ପ୍ରଦୀପ େଦେଲ।
5 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଯଥାଥର୍, ତାହା ଦାଉଦ କରିଥିେଲ ଓ
େକବଳ ହତି୍ତୀୟ ଊରୀୟର କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ େକୗଣସ ିବଷିୟେର େସ
ଆପଣାର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତାହାଙ୍କର ଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ନ ଥିେଲ।
6 ଆଉ ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତାଙ୍କର ଓ ରିହବୀୟାମଙ୍କର
ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲଲିା। 7 ପୁଣ,ି ଅବୀୟାମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ
କି୍ରୟା କି ଯିହୁଦା-ରାଜାଗଣର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? ଆଉ
ଅବୀୟାମ ଓ ଯାରବୀୟାମ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। 8 ପୁଣ,ି ଅବୀୟାମଙ୍କ
ମୃତୁ୍ୟ ପେର, େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଦାଉଦ-ନଗରେର କବର େଦେଲ; ତହୁଁ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆସା ତାହାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସା

9 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର େକାଡ଼ଏି ବଷର୍େର
ଆସା ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 10 େସ
ଯିରୂଶାଲମେର ଏକଚାଳିଶ ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତାମହୀର
ନାମ ମାଖା, େସ ଅବଶାେଲାମର କନ୍ୟା ଥିଲା। 11 ପୁଣ,ି ଆସା ଆପଣା
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଯଥାଥର୍, ତାହା
କେଲ। 12 ଆଉ େସ େଦଶରୁ ସେଦାମୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ ଓ ଆପଣା
ପିତୃଗଣ ନମିିର୍ତ େଦବତା ସମସ୍ତ ଦୂର କରିେଦେଲ। 13 ମଧ୍ୟ ଆପଣା
ମାତାମହୀ ମାଖା ଆେଶରା େଦବୀ ରୂେପ ଏକ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ

କରିଥିବାରୁ େସ ତାହାକୁ ରାଣୀପଦରୁ ଚୁ୍ୟତ କେଲ ଓ ଆସା ତାହାର େସହି
ପ୍ରତମିା େଛଦନ କରି କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ନକିଟେର ତାହା େପାଡ଼ ିେଦେଲ।
14 ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ଦୂରୀକୃତ େନାହଲିା; ତଥାପି ଆସାଙ୍କର
ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦି୍ଧ ଥିଲା। 15 ପୁଣ,ି େସ
ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତଷିି୍ଠତ, ଆପଣାର ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ରୂପା, ସୁନା ଓ ପାତ୍ରସବୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣେିଲ। 16 ପୁଣ,ି ଆସା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ବାଶାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲଲିା। 17 ଆଉ
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ୍କ ନକିଟକୁ କାହାରିକୁ ଯିବା ଆସବିାକୁ ନ େଦବା
ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାଶା ଯିହୁଦା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାତ୍ରା କରି ରାମା ନଗର
ଦୃଢ଼ କେଲ। 18 ତହିଁେର ଆସା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଭଣ୍ଡାରରୁ, ରାଜଗହୃର
ଭଣ୍ଡାରରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ ରୂପା ଓ ସୁନା େନଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କେଲ ଓ ଆସା ରାଜା ହଷିୀେୟାଣର େପୗତ୍ର ଟବି୍ର େମ୍ମାଣର ପୁତ୍ର
ବନି୍ହଦଦ୍ ନାମକ ଦେମ୍ମଶକ ନବିାସୀ ଅରାମୀୟ ରାଜା ନକିଟକୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, 19 “େମାର ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର,
େମା’ ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନୟିମ ଅଛ;ି େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ
ରୂପା ଓ ସୁନାର େଭଟୀ ପଠାଇଲ;ି ଯାଅ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାଶା ସେଙ୍ଗ
ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ନୟିମ ଅଛ,ି ତାହା ଭାଙି୍ଗଦଅି, ତହିଁେର େସ େମା’ ନକିଟରୁ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।” 20 ଏଥିେର ବନି୍ହଦଦ୍ ଆସା ରାଜାଙ୍କର କଥାେର
ମେନାେଯାଗ କରି ଆପଣା େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ନାନା ନଗର
ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇ ଇେୟାନ୍, ଦାନ୍, ଆେବଲ୍-େବଥ୍-ମାଖା, ସମୁଦାୟ
କିେନ୍ନରତ୍ ଓ ନପ୍ତାଲରି ସମସ୍ତ େଦଶ ପରାସ୍ତ କଲା। 21 ତହୁଁ ବାଶା ଏହି
କଥା ଶୁଣ ିରାମା ଦୃଢ଼କରଣରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହାଇ ତସିର୍ାେର ବାସ କେଲ।
22 େତେବ ଆସା ରାଜା ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା ନକିଟେର େଘାଷଣା କେଲ;
କାହାକୁ ହିଁ ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ; ତହୁଁ ବାଶା େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଓ କାଷ୍ଠ େନଇ ରାମା
ନଗର ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ତାହାସବୁ େସମାେନ ବହ ିେନଇଗେଲ। ତହିଁେର
ଆସା ରାଜା ବନି୍ୟାମୀନ୍ର େଗବା ଓ ମିସ୍ପା ନଗର ଦୃଢ଼ କେଲ। 23 ଏହି
ଆସାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମ ଓ ସମସ୍ତ
କି୍ରୟା, ପୁଣ,ି େଯ େଯ ନଗର େସ ଦୃଢ଼ କରିଥିେଲ, େସହ ିସବୁ କଥା କି
ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? ମାତ୍ର
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର ତାଙ୍କର ପାଦେର େରାଗ େହାଇଥିଲା। 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଆସାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର, େସ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ-ନଗରେର ଆପଣା
ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସହତି କବର ପାଇେଲ, ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍
ତାହାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନାଦବ୍

25 ଯିହୁଦାର ଆସା ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍େର
ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଦବ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କେଲ ଓ େସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 26 ଆଉ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ ଓ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ପଥେର ଓ
ତାଙ୍କର ପିତା ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, େସହ ିପାପେର
ଚାଲେିଲ। 27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଷାଖର-ବଂଶୀୟ ଅହୀୟର ପୁତ୍ର ବାଶା ତାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ; ପୁଣ,ି ବାଶା ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଗିବ୍ବେଥାନ ନଗର
ନକିଟେର ତାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ; କାରଣ ନାଦବ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
େସସମୟେର ଗିବ୍ବେଥାନ ଅବେରାଧ କରୁଥିେଲ। 28 ଯିହୁଦାର ଆସା
ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ବାଶା ନାଦବ୍କୁ ବଧ କରି ତାଙ୍କ
ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 29 ପୁଣ,ି େସ ରାଜା େହବା କ୍ଷେଣ
ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବଂଶକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ
ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟ ହସ୍ତେର େଯଉଁ କଥା କହଥିିେଲ, ତଦନୁସାେର ବାଶା
ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଣୀକୁ ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିେଲ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ସଂହାର କେଲ। 30 କାରଣ ଯାରବୀୟାମ ନେିଜ ପାପ କରି ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇେଲ ଓ ବରିକି୍ତଜନକ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କେଲ। 31 ଏହ ିନାଦବ୍ଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ
ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସକଳ କି୍ରୟା କି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର
େଲଖା ନାହିଁ ? 32 ପୁଣ,ି ଆସା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାଶାଙ୍କର ମଧ୍ୟେର
େସମାନଙ୍କର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲଲିା।
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ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାଶା

33 ଯିହୁଦାର ଆସା ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ଅହୀୟର
ପୁତ୍ର ବାଶା ତସିର୍ାେର ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ଚବଶି ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 34 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍
କେଲ ଓ ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ପଥେର ଓ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଯାରବୀୟାମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିପାପେର ଚାଲେିଲ।

ଏଥିଉତ୍ତାେର ବାଶାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହନାନରି
ପୁତ୍ର େଯହୂଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା, 2 େଯପରି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାଇ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ

ଉପେର ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା କଲୁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଯାରବୀୟାମର ପଥେର ଚାଲଅିଛ
ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଅଛ ଓ େସମାନଙ୍କ ପାପ ଦ୍ୱ ାରା
ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କଲ; 3 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ବାଶାକୁ ଓ ତାହାର ଗହୃକୁ
ନଃିେଶଷ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଗହୃକୁ ନବାଟର ପୁତ୍ର
ଯାରବୀୟାମର ଗହୃ ତୁଲ୍ୟ କରିବା। 4 ବାଶାର େକହ ିନଗରେର ମେଲ,
କୁକ୍କରୁମାେନ ତାହାକୁ ଖାଇେବ ଓ ତାହାର େକହ ିେକ୍ଷତ୍ରେର ମେଲ,
ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାେନ ତାହାକୁ ଖାଇେବ। 5 ବାଶାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ
ତାଙ୍କର କି୍ରୟା ଓ ପରାକ୍ରମ ବଷିୟ କି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ
ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ବାଶାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର, େସ
ତସିର୍ାେର କବର ପାଇେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏଲା ତାହାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 7 ତଥାପି ବାଶା ଓ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ହନାନରି ପୁତ୍ର େଯହୂ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, େଯେହତୁ େସ
ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ସବୁ କୁକମର୍ କରି ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଥିେଲ ଓ
ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଥିେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଏଲା

8 ଯିହୁଦାର ଆସା ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଛବଶି ବଷର୍େର ବାଶାଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଏଲା ତସିର୍ାେର ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ
ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 9 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ରଥସମୂହର ଅେଦ୍ଧର୍କର
ଅଧିପତ ିସମିି୍ର ନାମକ ତାଙ୍କର ଦାସ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ; ଏଲା
ତସିର୍ାେର ଥାଇ ତସିର୍ାସି୍ଥତ ଆପଣା ଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସର୍ାର ଗହୃେର ପାନ କରି
ମତ୍ତ େହଉଥିେଲ; 10 ଏପରି ସମୟେର ସମିି୍ର ଭତିରକୁ ଯାଇ ଯିହୁଦା ରାଜା
ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସତାଇଶ ବଷର୍େର ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ ଓ
ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 11 ପୁଣ,ି େସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କରି ଆପଣା ସଂିହାସନେର ବସବିା ମାତ୍ର େସ ବାଶାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବଂଶକୁ
ସଂହାର କେଲ; େସ ତାଙ୍କର କି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତମିାନଙ୍କର କି ତାଙ୍କ
ମିତ୍ରମାନଙ୍କର କାହାରି େଗାଟଏି ପୁଂସନ୍ତାନ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିେଲ ନାହିଁ।
12 ଏହ ିପ୍ରକାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯହୂ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାଶାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ କଥା କହଥିିେଲ, ତଦନୁସାେର ସମିି୍ର ବାଶାଙ୍କର ସମଗ୍ର
ବଂଶ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କେଲ; 13 ବାଶା ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଲା ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଅସାରତା ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
େଯଉଁ ପାପ କେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇେଲ, ବାଶାଙ୍କର େସହି
ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଲାଙ୍କର ପାପ ଏଥିର କାରଣ।
14 ଏଲାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା କି ଇସ୍ରାଏଲ-
ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ?

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସମିି୍ର

15 ଯିହୁଦା-ରାଜା ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସତାଇଶ ବଷର୍େର ସମିି୍ର ତସିର୍ାେର
ସାତ ଦନି ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। େସହ ିସମୟେର େଲାକମାେନ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଗିବ୍ବେଥାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ।
16 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିଥିବା େଲାକମାେନ ଶୁଣେିଲ େଯ, ସମିି୍ର
ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ମଧ୍ୟ ରାଜାଙୁ୍କ ବଧ କରିଅଛନି୍ତ; ଏେହତୁ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ େସହଦିନି ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର ଅମି୍ର ନାମକ େସନାପତଙୁି୍କ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ରାଜା କେଲ। 17 ତହୁଁ ଅମି୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ଗିବ୍ବେଥାନରୁ ଯାତ୍ରା କରି ତସିର୍ା ଅବେରାଧ କେଲ। 18 ତହିଁେର ସମିି୍ର ନଗର

ହସ୍ତଗତ େହବାର େଦଖି ରାଜଗହୃର ଦୁଗର୍କୁ ଯାଇ ଆପଣା ଉପେର
ରାଜଗହୃେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇ ତାହା ଦଗ୍ଧ କେଲ; 19 ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କରିବାେର, ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ପଥେର ଚାଲବିାେର ଓ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇବାେର ଆେପ େଯଉଁ ପାପ କେଲ, ତାଙ୍କ କୃତ
େସହ ିପାପ ସକାଶୁ ମେଲ। 20 ସମିି୍ରଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ କୃତ
ରାଜେଦ୍ର ାହ ବଷିୟ କି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା
ନାହିଁ ?

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅମି୍ର

21 େସସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଦୁଇ ଭାଗେର ବଭିକ୍ତ େହେଲ;
ଅେଦ୍ଧର୍କ େଲାକ ଗୀନତର ପୁତ୍ର ତବି୍ନକୁି ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ତାହାର
ଅନୁଗାମୀ େହେଲ ଓ ଅେଦ୍ଧର୍କ ଅମି୍ରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ। 22 ମାତ୍ର
ଅମି୍ରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େଲାକମାେନ ଗୀନତର ପୁତ୍ର ତବି୍ନରି ଅନୁଗାମୀ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ; ତବି୍ନ ିମଲା ଓ ଅମି୍ର ରାଜ୍ୟ କେଲ।
23 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଏକତରିିଶ ବଷର୍େର ଅମି୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାର ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତସିର୍ାେର
େସ ଛଅ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 24 ପୁଣ,ି େସ ଦୁଇ ତାଳନ୍ତ ରୂପାେର
େଶମରଠାରୁ ଶମିେରାଣ୍ ପବର୍ତ କ୍ରୟ କେଲ ଓ େସହ ିପବର୍ତ ଉପେର ଏକ
ନଗର ନମିର୍ାଣ କରି େସହ ିପବର୍ତର ଅଧିକାରୀ େଶମରର ନାମାନୁସାେର
ଆପଣା ନମିିର୍ତ ନଗରର ନାମ ଶମରୀୟା ରଖିେଲ। 25 ଆଉ ଅମି୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କେଲ। 26 କାରଣ େସ ନବାଟର ପୁତ୍ର
ଯାରବୀୟାମଙ୍କର ସକଳ ପଥେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅସାରତା ଦ୍ୱ ାରା ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିପାପ-ପଥେର ଅମି୍ର
ଚାଲେିଲ। 27 ଅମି୍ରଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ କି୍ରୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ
ପରାକ୍ରମସବୁ କି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ
? 28 ଅମି୍ରଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର, େସ ଶମରୀୟାେର କବରପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ; ପୁଣ,ି
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହାବ ତାହାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବ

29 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଠତରିିଶ ବଷର୍େର ଅମି୍ରଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଆହାବ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ ଓ ଅମି୍ରଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଆହାବ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ବାଇଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ।
30 ପୁଣ,ି ଅମି୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆହାବ ଆପଣା ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅଧିକ କୁକମର୍ କେଲ। 31 ପୁଣ,ି ନବାଟର ପୁତ୍ର
ଯାରବୀୟାମଙ୍କ ପାପ-ପଥେର ଚାଲବିାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁଚ୍ଛ ବଷିୟ େହଲା
ପରି େସ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ ଇତ୍ବାଲ ରାଜାର କନ୍ୟା ଈେଷବଲ୍କୁ ବବିାହ
କେଲ ଓ ଯାଇ ବାଲ୍ର େସବା କରି ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 32 ଆଉ େସ
ଶମରୀୟାସି୍ଥତ ଆପଣା ନମିିର୍ତ ବାଲ୍ର ଗହୃେର ବାଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନମିର୍ାଣ କେଲ। 33 ଆଉ ଆହାବ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ ଆହାବ
ଆପଣା ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ ବରିକି୍ତଜନକ କମର୍ କେଲ।
34 ତାଙ୍କର ସମୟେର େବେଥଲୀୟ ହୀେୟଲ ଯିରୀେହା ନଗର ପୁନବର୍ାର
ନମିର୍ାଣ କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ େଦଇ ଯାହା
କହଥିିେଲ; େସହ ିବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ ଆପଣା େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅବୀରାମ୍ର
ମୃତୁୁ୍ୟ ସହତି ନଗରର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କେଲ ଓ ଆପଣା କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର
ସଗବୂର ମୃତୁୁ୍ୟ ସହତି ତହିଁର ଦ୍ୱ ାରମାନ ସ୍ଥାପନ କେଲ।

ଏଲୀୟ ଓ ଅନାବୃଷି୍ଟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଗିଲୀୟଦର ପ୍ରବାସୀ ତଶି୍ବୀୟ ଏଲୀୟ
ଆହାବଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଛଡି଼ା େହଉଅଛ,ି
େସହ ିଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା

ପ୍ରମାେଣ ଏହ ିେକେତକ ବଷର୍ କାକର କି ବୃଷି୍ଟ ପଡ଼ବି ନାହିଁ, େକବଳ େମା’
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େହବ।” 2 ଏଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 3 ଯଥା, ତୁେମ୍ଭ ଏଠାରୁ ଯାଇ ପୂବର୍ଦଗିକୁ େଫରି
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ଯଦ୍ଦର୍ନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ କରୀତ୍ ନଦୀ ନକିଟେର ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ।
4 େସସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ ନଦୀରୁ ପାନ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଇବା
ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ କାକମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ। 5 ତହିଁେର େସ ଯାଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କମର୍ କେଲ; େସ ଯଦ୍ଦର୍ନ-ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ କରୀତ୍ ନଦୀ
ନକିଟକୁ ଯାଇ ବାସ କେଲ। 6 ପୁଣ,ି କାକମାେନ ପ୍ରାତଃକାଳେର ରୁଟ ିଓ
ମାଂସ, ପୁଣ,ି ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ ରୁଟ ିଓ ମାଂସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣେିଲ; ଆଉ
େସ ନଦୀରୁ ପାନ କେଲ। 7 ପୁଣ,ି େଦଶେର ବୃଷି୍ଟ େନାହବିାରୁ କିଛ ିକାଳ
ଉତ୍ତାେର ନଦୀ ଶୁଷ୍କ େହାଇଗଲା।

ଏଲୀୟ ଓ ସାରିଫତ୍ର ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ

8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, 9 ଯଥା, ଉଠ, ସୀେଦାନର ସାରିଫତ୍କୁ ଯାଇ େସଠାେର ବାସ
କର। େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସଠାସି୍ଥତ ଏକ ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତେିପାଷଣ
କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ। 10 ତହିଁେର େସ ଉଠି ସାରିଫତ୍କୁ ଗେଲ
ଓ େସ ନଗର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େଦଖ, ଏକ ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ
େସଠାେର କାଠ ସାଉଣୁ୍ଟଅଛ;ି ତହୁଁ େସ ତାହାକୁ ଡାକି କହେିଲ, “ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି େଗାଟଏି ପାତ୍ରେର କିଛ ିଜଳ ଆଣ, ମୁଁ ପାନ କରିବ।ି” 11 ଏଣୁ
େସ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଆଣବିା ପାଇଁ ଯିବା େବେଳ େସ ତାହାକୁ ପୁନବର୍ାର ଡାକି
କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମା’ ପାଇଁ ଖେଣ୍ଡ ରୁଟ ିହାତେର ଆଣ।”
12 ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ
େମା’ଠାେର େଗାଟଏି ପିଠା ନାହିଁ, େକବଳ କଳସେର ମୁଠିଏ ମଇଦା ଓ
ପାତ୍ରେର ଅଳ୍ପ େତଲ ଅଛ;ି ଆଉ େଦଖ, ମୁଁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠ ସାଉଣୁ୍ଟଅଛ,ି
େଯପରି ତାହା େନଇଯାଇ େମା’ ପାଇଁ ଓ େମା’ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପାକ କରି
ଖାଇବୁ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ମରିବୁ।” 13 ଏଥିେର ଏଲୀୟ ତାହାକୁ କହେିଲ,
“ଭୟ କର ନାହିଁ; ଯାହା କହଲି, ତାହା ଯାଇ କର; ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ପ୍ରଥେମ
େମା’ ପାଇଁ େଗାଟଏି ସାନ ପିଠା କରି େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କର। 14 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୂମିେର ବୃଷି୍ଟ ନ
ବଷର୍ାନି୍ତ , େସଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଇଦା-କଳସ ଶୂନ୍ୟ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା
ପାତ୍ରେର େତୖଳର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।” 15 ତହିଁେର େସ ଯାଇ ଏଲୀୟଙ୍କ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର କଲା; ପୁଣ,ି େସ ଓ ଏଲୀୟ ଓ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ପରିଜନ
ଅେନକ ଦନିଯାଏ େଭାଜନ କେଲ। 16 ଏଲୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
କଥିତ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ମଇଦା-କଳସ ଶୂନ୍ୟ େହଲା ନାହିଁ, କିଅବା ପାତ୍ରେର
େତୖଳର ଅଭାବ େହଲା ନାହିଁ। 17 ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଉତ୍ତାେର ଗହୃର କତ୍ତ୍ର ର୍ୀ
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ପୀଡ଼ତି େହଲା; ପୁଣ,ି ତାହାର ପୀଡ଼ା ଏପରି ପ୍ରବଳ
େହଲା େଯ, ତାହାଠାେର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ରହଲିା ନାହିଁ। 18 ତହିଁେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ
ଏଲୀୟଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ େମାହର
କଅଣ ଅଛ ି? ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପାପ ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ଓ େମା’ ପୁତ୍ରକୁ
ବଧ କରିବାକୁ ଆସଅିଛ !” 19 ତହୁଁ ଏଲୀୟ ତାହାକୁ କହେିଲ, “େମାେତ
ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ଦଅି। ତହିଁେର େସ ତାହା େକାଳରୁ ବାଳକକୁ େନଇ ଆପଣା
ରହବିା ଉପର େକାଠରିକୁ େଘନ ିଯାଇ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ତାହାକୁ
ଶୁଆଇେଲ।” 20 ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
େମା’ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ େଯଉଁ ବଧିବାର ଗହୃେର ପ୍ରବାସ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ
ତାହାର ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରି ତାହା ପ୍ରତ ିହିଁ କ’ଣ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଲ ?”
21 ତହୁଁ ବାଳକ ଉପେର େସ ତନି ିଥର ଆପଣାକୁ ଲମ୍ୱାଇେଲ, ଆଉ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ଏହ ିବାଳକର ପ୍ରାଣ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ େଫରି ଆସୁ।” 22 ଏଥିେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୀୟଙ୍କର ରବେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ; ପୁଣ,ି ବାଳକର ପ୍ରାଣ
ପୁନବର୍ାର ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଆସେନ୍ତ, େସ ପୁନଜର୍ୀବତି େହଲା। 23 ତହୁଁ
ଏଲୀୟ ବାଳକକୁ େନଇ େକାଠରିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗହୃକୁ ଆଣ ିତାହାର ମାତାର
ହସ୍ତେର ତାହାକୁ ସମପର୍ଣ କେଲ; ପୁଣ,ି ଏଲୀୟ କହେିଲ, “ଏହ ିେଦଖ,
ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଜୀବତି େହଲା।” 24 ଏଥିେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଲୀୟଙୁ୍କ କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଓ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
େଯ ସତ୍ୟ, ଏହା ଏେବ ମୁଁ ଜାଣଲି।ି”

ଏଲୀୟ ଆହାବର ସମ୍ମୁଖୀନ

ଅେନକ ଦନି ଉତ୍ତାେର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ଏଲୀୟଙ୍କ ନକିଟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା, ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ
ଆହାବକୁ େଦଖା ଦଅି; ତହୁଁ ଆେମ୍ଭ ଭୂମିକୁ ବୃଷି୍ଟ ପଠାଇବା।

2 ଏଥିେର ଏଲୀୟ ଆହାବଙୁ୍କ େଦଖା େଦବା ପାଇଁ ଗମନ କେଲ। େସହି
ସମୟେର ଶମରୀୟାେର ପ୍ରବଳ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହାଇଥିଲା। 3 ଏଣୁ ଆହାବ
ରାଜଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓବଦୀୟକୁ ଡକାଇେଲ। (େସହ ିଓବଦୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଅତଶିୟ ଭୟ କରିଥିଲା। 4 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସମୟେର ଈେଷବଲ୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରୁଥିଲା, େସସମୟେର
ଓବଦୀୟ ଏକଶତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ େନଇ ପଚାଶ ପଚାଶ ଜଣ କରି
ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟେର ଲୁଚାଇ ରଖି ଅନ୍ନ  ଓ ଜଳ େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ
କରିଥିଲା )। 5 ପୁଣ,ି ଆହାବ ଓବଦୀୟକୁ କହେିଲ, “େଦଶ ମଧ୍ୟ େଦଇ
ସବୁ ଜଳ ନଝିର୍ର ଓ ସବୁ ନଦୀ ନକିଟକୁ ଯାଅ; େହାଇପାେର, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଅଶ୍ୱ ଓ ଖଚରମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତୃଣ ପାଇ ପାରିବା,
ତାହାେହେଲ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ହରାଇବା ନାହିଁ।” 6 ତହୁଁ େସମାେନ ସବୁଆେଡ଼
ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଦଶ ବଭିାଗ କେଲ; ଆହାବ ଆେପ
ଏକଆେଡ଼ ଗେଲ ଓ ଓବଦୀୟ ଆେପ ଅନ୍ୟ ଆେଡ଼ ଗଲା। 7 ଓବଦୀୟ
ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ େଦଖ, ଏଲୀୟ ତାହାକୁ େଭଟେିଲ; ତହୁଁ ଓବଦୀୟ
ତାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ ିକହଲିା, “ଆପଣ କ’ଣ େମା’ ପ୍ରଭୁ ଏଲୀୟ ?”
8 ତହିଁେର େସ ଉତ୍ତର କେଲ; “ହଁ, ମୁଁ; ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁକୁ କୁହ, େଦଖ,
ଏଲୀୟ ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ।” 9 ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ମୁଁ କିପରି ପାପ
କରିଅଛ ିେଯ, ଆପଣ ଆପଣା ଦାସଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହାବଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରୁଅଛନି୍ତ ?” 10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ କହୁଅଛ,ି େମା’ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା
ପାଇଁ ଯାହା ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ ନାହାନି୍ତ , ଏପରି େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀ
କିମ୍ୱା ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁଣ,ି େସ ଏଠାେର ନାହିଁ େବାଲ ିେସମାେନ କହେିଲ,
“େସ େସହ ିରାଜ୍ୟ ଓ େଗାଷ୍ଠୀକି ଆପଣଙୁ୍କ େଦଖି ନ ଥିବା ବଷିୟେର
ଶପଥ କରାଇେଲ।” 11 ଏେବ ଆପଣ କହୁଅଛନି୍ତ , ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
କୁହ, େଦଖ, ଏଲୀୟ ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ। 12 ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟରୁ
ଗଲାକ୍ଷେଣ େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା େମାହର ଅଜ୍ଞାତ େକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ
ଆପଣଙୁ୍କ େନଇଯିେବ, େତେବ ମୁଁ ଯାଇ ଆହାବଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦେଲ, େସ
ଆପଣଙୁ୍କ ପାଇ ନ ପାରି େମାେତ ବଧ କରିେବ; ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ
ବାଲ୍ୟକାଳାବଧି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଅଛ।ି 13 ଈେଷବଲ୍ େଯେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ବଧ କରୁଥିଲା, େସେତେବେଳ ମୁଁ ଯାହା
କରିଥିଲ ିଓ କିପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଶତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ପଚାଶ
ପଚାଶ ଜଣ କରି ଗହ୍ୱରେର ଲୁଚାଇ ରଖି ଅନ୍ନ  ଓ ଜଳ େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରତପିାଳନ କରିଥିଲ,ି ଏହା କ’ଣ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ?
14 ତଥାପି ଆପଣ ଏେବ କହୁଅଛନି୍ତ , ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କୁହ, େଦଖ,
ଏଲୀୟ ଏଠାେର ଅଛନି୍ତ; ତହିଁେର େସ େମାେତ ବଧ କରିେବ। 15 ତହୁଁ
ଏଲୀୟ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛଡି଼ା େହଉଅଛ,ି େସହି
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ଆଜି ତାହାକୁ
େଦଖା େଦବ।ି” 16 ଏଥିେର ଓବଦୀୟ ଆହାବଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ
ଯାଇ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଲା; ତହିଁେର ଆହାବ ଏଲୀୟ ସହତି ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଗେଲ। 17 ପୁଣ,ି ଆହାବ ଏଲୀୟଙୁ୍କ େଦଖିବାମାତ୍ର ଆହାବ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େହ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏ କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ?” 18 ତହୁଁ େସ
ଉତ୍ତର କେଲ, “ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୁଃଖ େଦଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ
ପିତୃବଂଶ େଦଇଅଛ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାସକଳ ତ୍ୟାଗ
କରିଅଛ ଓ ତୁେମ୍ଭ ବାଲ୍ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛ। 19 ଏେହତୁ
ଏେବ ତୁେମ୍ଭ େଲାକ ପଠାଇ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଓ ଈେଷବଲ୍ର େମଜେର
େଭାଜନକାରୀ ବାଲ୍ର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଓ ଆେଶରାର
ଚାରିଶହ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ କମିର୍ଲ ପବର୍ତେର େମା’ ନକିଟେର ଏକତ୍ର
କର।”

ବାଲ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ପରାଜୟ

20 ତହିଁେର ଆହାବ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲାକ
ପଠାଇେଲ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ କମିର୍ଲ ପବର୍ତେର ଏକତ୍ର କେଲ।

ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 17:4 229 ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18:20



19

21 ଏଉତ୍ତାେର ଏଲୀୟ ସମଗ୍ର େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତ କାଳ ଦୁଇ ମତ ମଧ୍ୟେର ସନି୍ଦଗ୍ଧ େହାଇ ରହବି ?
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯେବ ପରେମଶ୍ୱର ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ;
ମାତ୍ର େଯେବ ବାଲ୍, େତେବ ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ।” ଏଥିେର
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ େଗାଟଏି କଥା ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ। 22 ତହୁଁ ଏଲୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ, େକବଳ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛ;ି ମାତ୍ର ବାଲ୍ର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଜଣ ଅଛନି୍ତ।
23 ଏେହତୁ େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଇ ବୃଷ େଦଉନୁ୍ତ, ଆଉ େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ବୃଷ ପସନ୍ଦ କରନୁ୍ତ ଓ ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି
କାଷ୍ଠ ଉପେର ରଖନୁ୍ତ, ମାତ୍ର ତେଳ ଅଗି୍ନ ନ େଦଉନୁ୍ତ; ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ
ବୃଷଟକୁି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାଷ୍ଠ ଉପେର ରଖିବ,ି ମାତ୍ର ତେଳ ଅଗି୍ନ େଦବ ିନାହିଁ।
24 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦବତା ନାମେର ଡାକି ପ୍ରାଥର୍ନା କର,
ପୁଣ,ି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଡାକି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ;ି ତହିଁେର େଯ ଅଗି୍ନ
ଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ତର େଦେବ, େସ ପରେମଶ୍ୱର େହଉନୁ୍ତ।” ଏଥିେର ସମସ୍ତ େଲାକ
ଉତ୍ତର କେଲ, “ଏ କଥା ଉତ୍ତମ।” 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏଲୀୟ ବାଲ୍ର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ବୃଷ ପସନ୍ଦ କରି ପ୍ରଥେମ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର; କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅେନକ; ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦବତା ନାମେର ଡାକି ପ୍ରାଥର୍ନା
କର; ମାତ୍ର ତେଳ ଅଗି୍ନ ନ ଦଅି।” 26 ତହୁଁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ
ବୃଷ େନଇ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ, ପୁଣ,ି ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍
ନାମେର ଡାକି ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “େହ ବାଲ୍, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା
ଶୁଣ।” ମାତ୍ର େକୗଣସ ିରବ େନାହଲିା, ଅବା େକହ ିଉତ୍ତର େଦଲା ନାହିଁ।
ତହିଁେର େସମାେନ େସହ ିନମିିର୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଚାରିଆେଡ଼ ନାଚେିଲ।
27 ଏଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେର ଏଲୀୟ େସମାନଙୁ୍କ ପରିହାସ କରି କହେିଲ,
“ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ଡାକ; କାରଣ େସ ତ େଦବତା; େସ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ଅବା
ବାହାେର ଯାଇଥିବ, କିଅବା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବ, ଅବା େହାଇପାେର ନଦିି୍ର ତ
ଥିବ, ଏଣୁ ତାହାକୁ ଜଗାଇବାକୁ େହବ।” 28 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର
କରି ଡାକିେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର େଦହରୁ ରକ୍ତ
ବହଯିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଛୁରୀ ଓ ବଚ୍ଛର୍ାେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ କ୍ଷତବକି୍ଷତ
କେଲ। 29 ପୁଣ,ି ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳ ଗତ େହଲା ଉତ୍ତାେର େସମାେନ
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଳାେପାକି୍ତ କେଲ; ମାତ୍ର
େକୗଣସ ିରବ େନାହଲିା, କି ଉତ୍ତର େଦବାକୁ େକହ ିନ ଥିଲା, ଅବା େକହି
ମେନାେଯାଗ କଲା ନାହିଁ। 30 ଏଥିେର ଏଲୀୟ ସମଗ୍ର େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ,” ତହୁଁ ସମଗ୍ର େଲାକ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ।
ତହିଁେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ପାଟତି ଯଜ୍ଞେବଦ ିପୁନଃନମିର୍ାଣ କେଲ।
31 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଯାକୁବ ନକିଟେର “ତୁମ୍ଭର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ େହବ” େବାଲି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଥିଲା, ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀର
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଏଲୀୟ ବାର ପଥର େନେଲ। 32 ଆଉ େସହ ିପଥର
ସବୁେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି
ଯଜ୍ଞେବଦରି ଚାରିଆେଡ଼ ଦୁଇ ମହଣ ବହିନ ଧରୁଥିବା ଭଳି ଖାଇ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। 33 ତହୁଁ େସ କାଷ୍ଠ ସଜାଇ ବୃଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟ ିକାଷ୍ଠ
ଉପେର େଥାଇେଲ। ଆଉ େସ କହେିଲ, “ଚାରି କଳସ ଜଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରି
େହାମାଥର୍କ ବଳି ଓ କାଷ୍ଠ ଉପେର ତାହା ଢ଼ାଳ।” 34 ପୁଣ,ି େସ କହେିଲ,
“ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ତାହା କର,” ତହୁଁ େସମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ତାହା କେଲ।
ଆହୁରି େସ କହେିଲ, “ତୃତୀୟ ଥର ତାହା କର,” ତହୁଁ େସମାେନ ତୃତୀୟ
ଥର ତାହା କେଲ। 35 ତହିଁେର ଯଜ୍ଞେବଦରି ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳ ବହଗିଲା;
ଏଲୀୟ ଖାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ। 36 ଏଉତ୍ତାେର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ
ବଳିଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ସମୟେର ଏଲୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
େହାଇ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅବ୍ର ହାମର ଓ ଇସ୍ହାକର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େଯ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ ଓ ମୁଁ େଯ
ତୁମ୍ଭର େସବକ ଓ ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ,ି
ଏହା ଆଜି ଜଣାଯାଉ।” 37 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ ଓ
ତୁେମ୍ଭ େଯ େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ େଫରାଇଅଛ, ଏହା ଏହି
େଲାକମାେନ େଯପରି ଜାଣ ିପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େମା’ କଥା ଶୁଣ, େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ କଥା ଶୁଣ। 38 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗି୍ନ ପତତି
େହାଇ େହାମାଥର୍କ ବଳି, କାଷ୍ଠ, ପ୍ରସ୍ତରସବୁ, ଧୂଳି ଗ୍ରାସ କରି ଖାଇେର ଥିବା
ଜଳ ଚାଟ ିପକାଇଲା। 39 ଏଥିେର ସମଗ୍ର େଲାକ ଏହା େଦଖି ମୁହଁ ମାଡ଼ି

ପଡ଼ ିକହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ।” 40 ତହୁଁ ଏଲୟି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବାଲ୍ର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ଧର; େସମାନଙ୍କର କାହାରିକୁ ପଳାଇବାକୁ ଦଅି
ନାହିଁ।” ତହିଁେର େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଧରିେଲ, ପୁଣ,ି ଏଲୀୟ
େସମାନଙୁ୍କ କୀେଶାନ୍ ନଦୀ ନକିଟକୁ େନଇ େସଠାେର େସମାନଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ।

ଅନାବୃଷି୍ଟର ଅବସାନ

41 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏଲୀୟ ଆହାବଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଉଠି ଯାଇ
େଭାଜନ ପାନ କର; କାରଣ ଅତଶିୟ ବୃଷି୍ଟର ଶବ୍ଦ େହଉଅଛ।ି” 42 ତହୁଁ
ଆହାବ େଭାଜନ ପାନ କରିବାକୁ ଉଠିଗେଲ। ପୁଣ,ି ଏଲୀୟ କମିର୍ଲର
ଶୃଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଭୂମିେର ନଇଁପଡ଼ ିଆପଣା ଆଣୁ୍ଠ ମଧ୍ୟେର ମୁଖ ରଖିେଲ।
43 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ଦାସକୁ କହେିଲ, “ଉଠିଯାଇ ସମୁଦ୍ରଆେଡ଼ ଅନାଅ।”
ତହୁଁ େସ ଉଠିଯାଇ ଅନାଇ କହଲିା, “କିଛ ିନାହିଁ।” ଏଥିେର ଏଲୀୟ
କହେିଲ, “ପୁନବର୍ାର ସାତ ଥର ଯାଅ।” 44 ତହୁଁ େସ ସପ୍ତମ ଥର କହଲିା,
“େଦଖନୁ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟର ହାତ ପରି ଖେଣ୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ର  େମଘ ସମୁଦ୍ର ରୁ ଉଠୁଅଛ।ି”
ଏଥିେର ଏଲୀୟ କହେିଲ, “ଉଠିଯାଇ ଆହାବଙୁ୍କ କୁହ, ବୃଷି୍ଟ େଯପରି
ତୁମ୍ଭକୁ ନ ଅଟକାଏ, ଏଥିପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଳକୁ ଯାଅ।” 45 ତହୁଁ
ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟେର େମଘ ଓ ବାୟୁେର ଆକାଶ କଳା େହାଇଗଲା ଓ
ମହାବୃଷି୍ଟ େହଲା। ପୁଣ,ି ଆହାବ ରଥେର ଚଢ଼ ିଯିଷି୍ରେୟଲକୁ ଗେଲ।
46 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଏଲୀୟଙ୍କ ଉପେର ଅବସ୍ଥାନ କରେନ୍ତ, େସ
ଆପଣା କଟ ିବାନି୍ଧ ଯିଷି୍ରେୟଲର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆହାବଙ୍କର ଆେଗ
ଆେଗ େଦୗଡ଼ ିଗେଲ।

ଏଲୀୟଙ୍କ ଈେଷବଲ୍ଠାରୁ ପଳାୟନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆହାବ ଏଲୀୟଙ୍କର କୃତ ସମସ୍ତ କମର୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ
ଓ େସ କିପରି ଖଡ୍ଗ େର ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ବଧ
କରିଥିେଲ, ତାହା ଈେଷବଲ୍କୁ ଜଣାଇେଲ। 2 ତହିଁେର

ଈେଷବଲ୍ ଏଲୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ଏହ ିକଥା କହଲିା, “ପ୍ରାୟ
କାଲ ିଏହ ିସମୟକୁ େଯେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣକୁ େସମାନଙ୍କ ଜଣକର ପ୍ରାଣ
ତୁଲ୍ୟ ନ କେର, େତେବ େଦବତାମାେନ େମାେତ େସହ ିଦଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ
ଅଧିକ େଦଉନୁ୍ତ।” 3 ତହୁଁ ଏଲୀୟ ଏହା େଦଖି ଆପଣା ପ୍ରାଣ ସକାେଶ
ଉଠିଯାଇ ଯିହୁଦାର େବେର୍ଶବା ନଗରେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ଓ େସଠାେର
ଆପଣା ଦାସକୁ ଛାଡ଼େିଲ। 4 ମାତ୍ର େସ ଆେପ ପ୍ରାନ୍ତର ଭତିରକୁ ଦନିକର
ପଥ ଯାଇ ଏକ େରତମବୃକ୍ଷ ମୂଳେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ବସେିଲ ଓ ଆପଣା
ମୃତୁୁ୍ୟ-ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “ଯେଥଷ୍ଟ େହଲାଣ;ି ଏେବ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
େମାର ପ୍ରାଣ ନଅି; କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ
ନୁେହଁ।” 5 ତହୁଁ େସ େରତମବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ଶୟନ କରି ନଦି୍ର ା ଗେଲ;
ଏଥିେର େଦଖ, ଏକ ଦୂତ ତାଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କରି କହେିଲ, “ଉଠ, େଭାଜନ
କର।” 6 ତହିଁେର େସ ଅନାେନ୍ତ, େଦଖ, ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାଖେର ଅଙ୍ଗାରେର
ପକ୍ୱ ଏକ ପିଠା ଓ ଏକ ପାତ୍ର ଜଳ ଅଛ।ି ଏଣୁ େସ େଭାଜନ ପାନ କରି
ପୁନବର୍ାର ଶୟନ କେଲ। 7 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ପୁନବର୍ାର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଥର ଆସ ିତାଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କରି କହେିଲ, “ଉଠ, େଭାଜନ କର; କାରଣ ତୁମ୍ଭ
ଶକି୍ତରୁ ପଥ ଅଧିକ।” 8 ତହୁଁ େସ ଉଠି େଭାଜନ ପାନ କେଲ ଓ େସହି
ଖାଦ୍ୟର ବଳେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତ େହାେରବ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚାଳିଶ ଦନି ଓ
ଚାଳିଶ ରାତି୍ର ଗମନ କେଲ।

ଏଲୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ

9 ଆଉ େସ େସଠାସି୍ଥତ ଏକ ଗହ୍ୱରେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ
କେଲ; େସେତେବେଳ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା ଓ େସ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଲୀୟ, ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର କ’ଣ କରୁଅଛ
?” 10 ତହୁଁ ଏଲୀୟ କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପକ୍ଷେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉେଦ୍ଯାଗୀ େହଲ;ି କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମ୍ଭ
ନୟିମ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ, ତୁମ୍ଭର ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ ଉତ୍ପାଟନ କେଲ ଓ ତୁମ୍ଭ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କେଲ; ତହିଁେର ମୁଁ, େକବଳ ମୁଁ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲି;ି ଆଉ େସମାେନ େମା’ ପ୍ରାଣ େନବାକୁ ଅେନ୍ୱଷଣ
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କରୁଅଛନି୍ତ।” 11 ଏଥିେର େସ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ବାହାର େହାଇ ଏହି
ପବର୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ ହୁଅ।” ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ନକିଟ େଦଇ ଗମନ କେଲ, ତହିଁେର ପ୍ରବଳ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ପବର୍ତଗଣକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କଲା ଓ େଶୖଳସବୁ ଭାଙି୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲା;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିବାୟୁେର ନ ଥିେଲ; ପୁଣ,ି ବାୟୁ ଉତ୍ତାେର ଭୂମିକମ୍ପ
େହଲା; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଭୂମିକମ୍ପେର ନ ଥିେଲ। 12 ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ
ଉତ୍ତାେର ଅଗି୍ନ େହଲା; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଅଗି୍ନେର ନ ଥିେଲ; ପୁଣ,ି ଅଗି୍ନ
ଉତ୍ତାେର ଏକ ଶାନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର  ରବ େହଲା। 13 ତହୁଁ ଏଲୀୟ ତାହା ଶୁଣେନ୍ତ,
ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରେର ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ବାହାେର ଯାଇ ଗହ୍ୱର-ମୁଖ
ନକିଟେର ଠିଆ େହେଲ। ତହିଁେର େଦଖ, ଏକ ରବ ତାଙ୍କ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହାଇ କହଲିା, “ଏଲୀୟ, ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର କଅଣ କରୁଅଛ ?”
14 ତହୁଁ େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପକ୍ଷେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉେଦ୍ଯାଗୀ େହଲ;ି କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମ୍ଭ
ନୟିମ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ, ତୁମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ ଉତ୍ପାଟନ କେଲ ଓ ତୁମ୍ଭ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କେଲ; ତହିଁେର, େକବଳ ମୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ
ରହଲି;ି ଆଉ େସମାେନ େମାହର ପ୍ରାଣ େନବାକୁ ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଛନି୍ତ।”
15 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆପଣା ପଥେର େଫରି
ଦେମ୍ମଶକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଅ; ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ,
ହସାେୟଲକୁ ଅରାମ ଉପେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କର; 16 ଆଉ ନମି୍ଶିର ପୁତ୍ର
େଯହୂଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କର; ଆଉ ଆେବଲ୍-ମେହାଲା
ନବିାସୀ ଶାଫଟ୍ର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପଦେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କରି
ଅଭେିଷକ କର। 17 ତହିଁେର େଯଉଁ େଲାକ ହସାେୟଲର ଖଡ୍ଗ ରୁ ବଞ୍ଚବି,
େଯହୂ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରିବ ଓ େଯ େଯହୂର ଖଡ୍ଗ ରୁ ବଞ୍ଚବି, ତାହାକୁ
ଇଲୀଶାୟ ବଧ କରିବ। 18 ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା
ପାଇଁ ସାତ ସହସ୍ର େଲାକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବା, େଯଉଁମାନଙ୍କର ଆଣୁ୍ଠ ବାଲ୍
ସମ୍ମୁଖେର ନତ େହାଇ ନାହିଁ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ ତାହାକୁ ଚୁମ୍ୱନ କରି
ନାହିଁ।”

ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

19 ଏଥିେର ଏଲୀୟ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଶାଫଟ୍ର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଶାୟଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇେଲ। େସସମୟେର େସ ହଳ ବୁଲାଉଥିେଲ,
ତାଙ୍କ ଆଗେର ବାର ହଳ ବଳଦ ଥିେଲ, ପୁଣ,ି େସ ଦ୍ୱ ାଦଶ ହଳେର ଥିେଲ;
ତହିଁେର ଏଲୀୟ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଉପେର
ପକାଇେଲ। 20 ତହିଁେର େସ ବଳଦ ଛାଡ଼ ିଏଲୀୟଙ୍କ ପେଛ େଦୗଡ଼ ିତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମା’ ପିତା ଓ ମାତାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ େଦବା ପାଇଁ
ଅନୁମତ ିେଦଉନୁ୍ତ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପେଛ ଯିବ।ି” ତହୁଁ ଏଲୀୟ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଫରିଯାଅ; କିନୁ୍ତ ଚନି୍ତ ାକର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କଅଣ କଲୁ।”
21 ତହିଁେର େସ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନରୁ େଫରିଗେଲ ଓ େସହ ିବଳଦ
ହଳକ େନଇ ବଧ କରି ଯୁଆଳି କାଠେର େସହ ିମାଂସ ସଦି୍ଧ କରି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଅିେନ୍ତ, େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ। ତହୁଁ େସ ଉଠି
ଏଲୀୟଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କରି ତାଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କେଲ।

ଆହାବଙ୍କ ସରିୀୟା(ଅରାମ) ସହ ଯୁଦ୍ଧ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅରାମର ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ଆପଣାର ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟ ଏକତ୍ର କଲା; ପୁଣ,ି ତାହା ସେଙ୍ଗ ବତଶି ରାଜା, ଆଉ
ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥମାନ ଥିେଲ; ପୁଣ,ି େସ ଯାଇ ଶମରୀୟା

ଅବେରାଧ କରି ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କଲା। 2 ଆଉ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ ତାଙୁ୍କ କହଲିା,
“ବନି୍ହଦଦ୍ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , 3 ତୁମ୍ଭର ରୂପା ଓ ତୁମ୍ଭର ସୁନା େମାହର
ଅେଟ, ତୁମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ, ମଧ୍ୟ ସେବର୍ାତ୍ତମ େଯେତ,
େମାହର ଅଟନି୍ତ।” 4 ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ,
“େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ମୁଁ ଓ େମାର
ସବର୍ସ୍ୱ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର।” 5 ଏଉତ୍ତାେର ଦୂତମାେନ ପୁନବର୍ାର ଆସ ିକହେିଲ,
“ବନି୍ହଦଦ୍ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ରୂପା, ଆପଣା ସୁନା,
ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କର
େବାଲ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହ ିପଠାଇଲ;ି 6 ମାତ୍ର କାଲ ିପ୍ରାୟ ଏହ ିସମୟେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବ,ି ଆଉ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଗହୃ

ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କ ଗହୃ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିେବ; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା
ଯାହା ମେନାହର, ତାହାସବୁ େସମାେନ ହାତେର ଧରି େନଇଯିେବ।”
7 େତେବ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଦଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଡକାଇ
କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଚିାର କରି େଦଖ, ଏ େଲାକ କି
ପ୍ରକାେର ଅନଷି୍ଟ େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛ;ି କାରଣ େସ େମା’ ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନଗଣ
ପାଇଁ, ପୁଣ,ି େମାହର ରୂପା ଓ ସୁନା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାେନ୍ତ, ମୁଁ ତାହାକୁ
ମନା କଲ ିନାହିଁ।” 8 ଏଥିେର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ ସମୁଦାୟ େଲାକ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆପଣ ତାହାର କଥାେର କଣ୍ଣର୍ ନ େଦଉନୁ୍ତ, ଅବା ସମ୍ମତ
ନ େହଉନୁ୍ତ।” 9 ଏେହତୁ େସ ବନି୍ହଦଦ୍ର ଦୂତମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାହର
ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙୁ୍କ କୁହ, ଆପଣ ପ୍ରଥେମ ଆପଣା ଦାସ ନକିଟକୁ ଯହିଁ ପାଇଁ
ପଠାଇଥିେଲ, େସସବୁ ମୁଁ କରିବ;ି ମାତ୍ର ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ମୁଁ କରି ପାରିବି
ନାହିଁ।” ତହୁଁ ଦୂତମାେନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ତାହାକୁ ସମ୍ୱାଦ େଦେଲ।
10 ଏଉତ୍ତାେର ବନି୍ହଦଦ୍ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହଲିା, “େଯେବ
ଶମରୀୟାର ଧୂଳି େମା’ ପଶ୍ଚାତ୍ଗାମୀ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ ମୁଷି୍ଟ ନମିେନ୍ତ
ଯେଥଷ୍ଟ ହୁଏ, େତେବ େଦବତାମାେନ େସହ ିଦଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ
େମାେତ େଦଉନୁ୍ତ।” 11 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ,
“ତାହାକୁ କୁହ, େଯ ସଜ୍ଜ ା ପରିଧାନ କେର, େସ ସଜ୍ଜ ା ତ୍ୟାଗ କରିବା
େଲାକ ତୁଲ୍ୟ ଦପର୍ ନ କରୁ।” 12 ବନି୍ହଦଦ୍ ଓ ରାଜାମାେନ କୁଟୀରେର
ପାନ କରୁଥିବା ସମୟେର େସ ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ଶୁଣ ିଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ
କହଲିା, “ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସଜାଅ।” ତହୁଁ େସମାେନ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସଜାଇେଲ। 13 ଏଥି ମଧ୍ୟେର େଦଖ, ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ କି ଏହ ିସମସ୍ତ ମହାଜନତା େଦଖିଅଛ ? େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ଆଜି ତାହା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା, ଆଉ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାତ େହବ।” 14 ତହିଁେର ଆହାବ ପଚାରିେଲ, “କାହା
ଦ୍ୱ ାରା ?” େସ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ପ୍ରେଦଶର
ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଯୁବା େଲାକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା। େତେବ େସ ପଚାରିେଲ, “କିଏ ଯୁଦ୍ଧ
ଆରମ୍ଭ କରିବ ?” ତହିଁେର େସ ଉତ୍ତର କେଲ, “ତୁେମ୍ଭ।” 15 ତହୁଁ େସ
ପ୍ରେଦଶର ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଯୁବା େଲାକଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ, େସମାେନ
ଦୁଇଶହ ବତଶି ଜଣ େହେଲ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର ସମୁଦାୟ
େଲାକଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ-ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରେନ୍ତ, ସାତ
ସହସ୍ର ଜଣ େହେଲ। 16 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେର
ବାହାରିେଲ। ମାତ୍ର ବନି୍ହଦଦ୍ ଓ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବତଶି ଜଣ ରାଜା
କୁଟୀରେର ପାନ କରି ମତ୍ତ େହଉଥିେଲ। 17 ଏହ ିସମୟେର ପ୍ରେଦଶର
ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଯୁବା େଲାେକ ପ୍ରଥେମ ବାହାରିେଲ; ତହିଁେର ବନି୍ହଦଦ୍
େଲାକ ପଠାେନ୍ତ, େସମାେନ ତାହାକୁ ସମ୍ୱାଦ େଦଇ କହେିଲ, “ଶମରୀୟାରୁ
େଲାେକ ଆସଅିଛନି୍ତ।” 18 ତହୁଁ େସ କହଲିା, “େସମାେନ ସନି୍ଧ ପାଇଁ
ଆସଥିିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ଧର, ପୁଣ,ି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସଥିିେଲ ମଧ୍ୟ
େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ଧର।” 19 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେଦଶର ଅଧିପତମିାନଙ୍କ
େସହ ିଯୁବାମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଗାମୀ େସୖନ୍ୟଦଳ ନଗରରୁ
ବାହାରିେଲ। 20 ପୁଣ,ି େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତେିଯାଦ୍ଧାକୁ
ବଧ କେଲ; ତହିଁେର ଅରାମୀୟମାେନ ପଳାଇେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େସମାନଙ୍କ
ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣ,ି ଅରାମର ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍
ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ଅଶ୍ୱ ଆେରାହଣ କରି ରକ୍ଷା ପାଇଲା।
21 ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥସକଳ ଆଘାତ
କେଲ ଓ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ମହାସଂହାରେର ବଧ କେଲ। 22 ଏଉତ୍ତାେର
େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଯାଅ, ଆପଣାକୁ ସବଳ କର ଓ ଯାହା କରୁଅଛ, ତାହା ବଚିାର କରି
େଦଖ; କାରଣ ଆସନ୍ତା ବଷର୍ ଅରାମର ରାଜା ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆସବି।”

ସରିୀୟା(ଅରାମ)ର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଆକ୍ରମଣ

23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅରାମ-ରାଜାର ଦାସମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ,
“େସମାନଙ୍କ େଦବତା ପବର୍ତଗଣର େଦବତା ଅଟନି୍ତ; ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନ େହେଲ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିପଦାେର
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ନଶି୍ଚୟ ଅଧିକ ବଳବାନ େହବା। 24 ଏଣୁ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରନୁ୍ତ;
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ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତଜିଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ କାଢ଼ ିେଦଉନୁ୍ତ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ରଖନୁ୍ତ; 25 ଆଉ ଆପଣ େଯଉଁ
େସୖନ୍ୟ ହରାଇଅଛନି୍ତ , ତାହାରି ପରି େସୖନ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ୱ ବଦେଳ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥ
ବଦେଳ ରଥ ସଂଗ୍ରହ କରନୁ୍ତ; ତହୁଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପଦାେର େସମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆଉ ନଶି୍ଚୟ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ବଳବାନ େହବା।” ଏଥିେର ରାଜା େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିେସହରୂିପ କଲା।
26 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପର ବଷର୍ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ବନି୍ହଦଦ୍ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ
ଗଣନା କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅେଫକକୁ ଗଲା।
27 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଗଣତି େହାଇ ଖାଦ୍ୟ-ଦ୍ର ବ୍ୟାଦ ିପ୍ରସ୍ତୁତ
କରି େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାତ୍ରା କେଲ; ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ
ଦୁଇ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଛାଗପଲ ପରି େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ;
ମାତ୍ର ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ େଦଶଯାକ ବ୍ୟାପିେଲ। 28 ତହିଁେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଜେଣ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଅରାମୀୟମାେନ କହଅିଛନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ପବର୍ତଗଣର େଦବତା, ମାତ୍ର ତଳଭୂମିର େଦବତା ନୁହନି୍ତ ; ଏେହତୁ
ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସମସ୍ତ ମହାଜନତାକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା, ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାତ େହବ।” 29 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ସାତ ଦନି ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ େହାଇ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରି ରହେିଲ।
ତହୁଁ ସପ୍ତମ ଦନିେର ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟନ େହଲା; ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ଏକ ଦନିେର ଅରାମୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷ ପଦାତକି େସୖନ୍ୟ ବଧ କେଲ।
30 ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମେସ୍ତ ଅେଫକକୁ ପଳାଇ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ;
ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସତାଇଶି ହଜାର େଲାକଙ୍କ ଉପେର ପାେଚରୀ ପଡ଼ଲିା।
ପୁଣ,ି ବନି୍ହଦଦ୍ ପଳାଇ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରି େଗାଟଏି ଭତିର
େକାଠରିକୁ ଗଲା। 31 ଏଥିେର ତାହାର ଦାସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଦଖନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛୁ େଯ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାେନ
ଦୟାଳୁ ଅଟନି୍ତ; ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଆସନୁ୍ତ,
ଆେମ୍ଭମାେନ କଟେିର ଅଖା ପିନି୍ଧ ଓ ମସ୍ତକେର ରଜୁ୍ଜ ବାନି୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା ନକିଟକୁ ଯାଉ; େକଜାଣ ିେସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇେବ।” 32 ତହୁଁ
େସମାେନ କଟେିର ଅଖା ଓ ମସ୍ତକେର ରଜୁ୍ଜ ବାନି୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବନି୍ହଦଦ୍ କହୁଅଛ,ି ମୁଁ
ଆପଣଙୁ୍କ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମାେତ ବଞ୍ଚାଉନୁ୍ତ।” ଏଥିେର େସ କହେିଲ,
“େସ କ’ଣ ଏଯାଏ ବଞ୍ଚଅିଛ ି? େସ ତ େମାହର ଭାଇ।”
33 େସେତେବେଳ େସହ ିେଲାକମାେନ ଯତ୍ନପୂବର୍କ ନରିୀକ୍ଷଣ କରି ତାହାର
ମନ େସପରି କି ନାହିଁ, ଏହା ଧରିବାକୁ ଚଞ୍ଚଳ େହେଲ; ଆଉ େସମାେନ
କହେିଲ, “ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ବନି୍ହଦଦ୍।” େତେବ େସ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଣ।” ତହୁଁ ବନି୍ହଦଦ୍ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସେନ୍ତ, େସ ତାହାକୁ ରଥ ଉପରକୁ ଅଣାଇେଲ। 34 େସେତେବେଳ
ବନି୍ହଦଦ୍ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “େମା’ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ େଯଉଁ
ନଗର େନଇଅଛନି୍ତ , ତାହା ମୁଁ େଫରାଇ େଦବ;ି ପୁଣ,ି େଯପରି େମା’ ପିତା
ଶମରୀୟାେର ନଗରଗଡୁକି କରିଥିେଲ, େସପରି ଆପଣ ଦେମ୍ମଶକେର
ଆପଣା ପାଇଁ କରିେବ।” ଏଥିେର ଆହାବ କହେିଲ, “ମୁଁ ଏହ ିନୟିମେର
ତୁମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼େିଦବ।ି” ତହୁଁ େସ ତାହା ସେଙ୍ଗ ନୟିମ କରି ତାହାଙୁ୍କ
ଛାଡ଼େିଦେଲ।

ଆହାବଙୁ୍କ ଭାବବାଦୀଙ୍କ େଚତାବନୀ

35 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜେଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକୁ କହଲିା, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ;ି
େମାେତ ମାର।” ମାତ୍ର େସ େଲାକ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମନା କଲା।
36 ତହୁଁ େସ ତାହାକୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଲି ନାହିଁ,
ଏେହତୁ େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲାକ୍ଷେଣ ସଂିହ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ
କରିବ।” ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲାକ୍ଷେଣ ସଂିହ ତାହାକୁ େଭଟ ିବଧ
କଲା। 37 ପୁଣ,ି େସ ଆଉ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ େଭଟ ିକହଲିା, “ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି େମାେତ ମାର।” ତହୁଁ େସ େଲାକ ତାହାକୁ ମାରିଲା ଓ ମାରି
ମାରି ତାହାକୁ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କଲା। 38 ଏଥିେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି
ପଥେର ରାଜାଙ୍କ ଅେପକ୍ଷାେର ରହଲିା ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଉପେର ପାଗ ବାନି୍ଧ
ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରିଲା। 39 ତହୁଁ ରାଜା ନକିଟ େଦଇ ଯିବା େବେଳ େସ ଡାକ
ପକାଇ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା; “ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବାହାରି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲା;

ଆଉ େଦଖନୁ୍ତ, ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ େମା’ ପାଖକୁ େଫରି ଏକ େଲାକକୁ ଆଣି
କହଲିା, ‘ଏ େଲାକକୁ ରଖ; େଯେବ େକୗଣସ ିରୂେପ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ନ
ମିେଳ, େତେବ ତାହାର ପ୍ରାଣ ବଦେଳ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ଯିବ, େନାହେିଲ ତୁେମ୍ଭ
ଏକ ତାଳନ୍ତ ରୂପା େଦବ।’ 40 ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଏେଣେତେଣ
କାଯର୍୍ୟେର ବ୍ୟସ୍ତ େହବା େବେଳ େସ ଚାଲଗିଲା।” ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭର େସହ ିପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ େହବ; ତୁେମ୍ଭ ଆେପ
ତାହା ନଷି୍ପତି୍ତ କରିଅଛ।” 41 ଏଉତ୍ତାେର େସ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରୁ ପାଗ
କାଢ଼ ିପକାଇଲା; ତହୁଁ େସ େଯ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ, ଏହା
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଚହି୍ନେିଲ। 42 ପୁଣ,ି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାଙୁ୍କ କହଲିା,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଲାକକୁ ବନିାଶାେଥର୍ ନଯିୁକ୍ତ
କରିଥିଲୁ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ଛାଡ଼ ିେଦଇଅଛ, ଏେହତୁ ତାହାର
ପ୍ରାଣ ବଦେଳ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ଯିବ ଓ ତାହାର େଲାକଙ୍କ ବଦେଳ ତୁମ୍ଭ
େଲାକମାେନ ଯିେବ।” 43 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବଷିଣ୍ଣ ଓ ଅତୁଷ୍ଟ େହାଇ
ଆପଣା ଗହୃକୁ ଯାଇ ଶମରୀୟାେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ।

ନାେବାତର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର

ଏଉତ୍ତାେର ଏହପିରି ଘଟଲିା; ଯିଷି୍ରେୟଲେର ଶମରୀୟାର
ରାଜା ଆହାବଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକା ସନି୍ନ କଟେର ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ
ନାେବାତର ଖେଣ୍ଡ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା। 2 ଏଣୁ ଆହାବ

ନାେବାତକୁ କହେିଲ, “େମାେତ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଦଅି, ମୁଁ ତାହା ଶାକେକ୍ଷତ୍ର
କରିବ,ି କାରଣ ତାହା େମା’ ଗହୃ ନକିଟେର ଅଛ;ି ଆଉ ମୁଁ ତହିଁ ବଦେଳ
ତୁମ୍ଭକୁ ତହିଁରୁ ଉତ୍ତମ ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବ;ି ଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ
େଦଖାଯାଏ, ମୁଁ ରୂପା-ମୁଦ୍ର ାେର ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବ।ି” 3 ଏଥିେର
ନାେବାତ ଆହାବଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ େଯ ଆପଣା େପୖତୃକ ଅଧିକାର ଆପଣଙୁ୍କ
େଦବ,ି ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ନ କରନୁ୍ତ।” 4 ତହୁଁ ଆହାବ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ
ନାେବାତର ଉକ୍ତ କଥା ସକାଶୁ ବଷିଣ୍ଣ ଓ ଅତୁଷ୍ଟ େହାଇ ଆପଣା ଗହୃକୁ
ଆସେିଲ; କାରଣ ନାେବାତ କହଥିିଲା େଯ, “ମୁଁ ଆପଣା େପୖତୃକ ଅଧିକାର
ଆପଣଙୁ୍କ େଦବ ିନାହିଁ।” ଏଣୁ ଆହାବ ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଇ ଶଯ୍ୟାେର
ପଡ଼ ିେଭାଜନ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ େହେଲ। 5 ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା
ଈେଷବଲ୍ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହଲିା, “ତୁମ୍ଭ ମନ କାହିଁକି ଏେଡ଼ ଦୁଃଖିତ
େଯ, ତୁେମ୍ଭ େଭାଜନ କରୁନାହଁ ?” 6 ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ
ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ନାେବାତକୁ କହଲି,ି ତୁେମ୍ଭ ରୂପା-ମୁଦ୍ର ା େନଇ େମାେତ ତୁମ୍ଭ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଦଅି; ଅବା େଯେବ ତୁମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ ହୁଏ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ତହିଁ ବଦେଳ ଆଉ ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବ,ି” ମାତ୍ର େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବ ିନାହିଁ।” 7 ତହୁଁ ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା
ଈେଷବଲ୍ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଏେବ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ଉପେର
କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରୁନାହଁ ? ଉଠ, େଭାଜନ କର ଓ ତୁମ୍ଭ ମନ ଆନନି୍ଦତ େହଉ; ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ନାେବାତର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବ।ି” 8 ତହୁଁ େସ
ଆହାବଙ୍କ ନାମେର ପତ୍ର େଲଖି ଓ ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ର ାେର ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ କରି
ନାେବାତର ନଗରସ୍ଥ ଓ ତାହାର ପ୍ରତବିାସୀ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପ୍ରଧାନ
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େସହ ିପତ୍ର ପଠାଇଲା। 9 ପୁଣ,ି େସହ ିପତ୍ରେର
େସ ଏହା େଲଖିଥିଲା, ଯଥା, ଉପବାସର େଘାଷଣା କର ଓ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ନାେବାତକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ବସାଅ; 10 ଆଉ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର
ଦୁଇେଗାଟ ିଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବସାଅ ଓ େସମାେନ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇ କହନୁ୍ତ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଓ ରାଜାଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦଇଅଛ। ତହିଁ
ଉତ୍ତାେର ତାହାକୁ ବାହାରକୁ େନଇ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ବଧ କର। 11 ତହୁଁ
ନାେବାତର ନଗରସ୍ଥ େଲାକମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ତାହାର ନଗର ନବିାସୀ
ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙୁ୍କ ଈେଷବଲ୍ େଯପରି କହ ିପଠାଇଥିଲା ଓ ତାହାର
େପ୍ରରିତ ପତ୍ରେର େଯପରି େଲଖାଥିଲା, ତଦନୁସାେର େସମାେନ କମର୍
କେଲ। 12 େସମାେନ ଉପବାସର େଘାଷଣା କେଲ ଓ ନାେବାତକୁ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ବସାଇେଲ। 13 ଆଉ ଦୁଇେଗାଟି
ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଆସ ିତାହା ସମ୍ମୁଖେର ବସେିଲ; ପୁଣ,ି େସହ ିପାପାଧମ
ମନୁଷ୍ୟମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ନାେବାତ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ
କହେିଲ, “ନାେବାତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଓ ରାଜାଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦଇଅଛ।ି” ତହୁଁ
େସମାେନ ତାହାକୁ ନଗରର ବାହାରକୁ େନଇଯାଇ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ବଧ
କେଲ। 14 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଈେଷବଲ୍ ନକିଟକୁ କହ ିପଠାଇେଲ,
ନାେବାତ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତେର ମରିଅଛ।ି 15 ଏଥିେର ଈେଷବଲ୍,
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ପ୍ରସ୍ତରାଘାତେର ନାେବାତର ମରିଥିବା ବଷିୟ ଶୁଣେନ୍ତ, ଈେଷବଲ୍ ଆହାବଙୁ୍କ
କହଲିା, “ଉଠ, ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ନାେବାତ ରୂପା-ମୁଦ୍ର ାେର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବାକୁ ମନା କଲା, ତାହା ଅଧିକାରେର ଆଣ; କାରଣ
ନାେବାତ ଜୀବତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମଲାଣ।ି” 16 େସେତେବେଳ ଆହାବ
ନାେବାତର ମରଣ କଥା ଶୁଣେନ୍ତ, ଆହାବ ଉଠି ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ନାେବାତର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଅଧିକାରେର ଆଣବିା ପାଇଁ ଗେଲ।

ଆହାବଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭଶିାପ

17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତଶି୍ବୀୟ ଏଲୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା, 18 ଉଠ, ଶମରୀୟା-ନବିାସୀ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଆହାବ ସେଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଅ; େଦଖ, େସ ନାେବାତର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ଅଛ,ି େସ ତାହା ଅଧିକାରେର ଆଣବିା ପାଇଁ େସସ୍ଥାନକୁ
ଯାଇଅଛ।ି 19 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ କି ବଧ କରିଅଛ ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଅଛ ?”
ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର କୁକ୍କରୁମାେନ ନାେବାତର ରକ୍ତ ଚାଟ ିଖାଇେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନେର
କୁକ୍କରୁମାେନ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଟ ିଖାଇେବ।” 20 ତହିଁେର ଆହାବ
ଏଲୀୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ େମାହର ଶତ୍ରୁ , ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାେତ ପାଇଲ ?”
ତହୁଁ େସ ଉତ୍ତର କେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇଲ;ି େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ବକିିି୍ର  କରିଅଛ।
21 େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବ ିଓ ତୁମ୍ଭକୁ ନଃିେଶଷ ରୂେପ
ବନିାଶ କରିବ,ି ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବଦ୍ଧ ବା ମୁକ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପୁଂସନ୍ତାନକୁ ଆହାବଠାରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ।ି 22 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ
ବରିକି୍ତଜନକ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ବରିକ୍ତ କରିଅଛ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ
କରାଇଅଛ, ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମର
ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଅହୀୟର ପୁତ୍ର ବାଶାର ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ କରିବ।ି 23 ଆଉ
ଈେଷବଲ୍ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନି୍ତ , ଯିଷି୍ରେୟଲର ଗଡ଼-
ପାେଚରୀ ନକିଟେର କୁକ୍କରୁମାେନ ଈେଷବଲ୍କୁ ଖାଇେବ।” 24 ଆହାବର
େଯଉଁ େଲାକ ନଗରେର ମରିବ, କୁକ୍କରୁମାେନ ତାହାକୁ ଖାଇେବ; ପୁଣ,ି
େଯଉଁ େଲାକ େକ୍ଷତ୍ରେର ମରିବ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ତାହାକୁ ଖାଇେବ।
25 େଯପରି ଏହ ିଆହାବ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ଈେଷବଲ୍ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରବତ୍ତିର୍ତ
େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ବକି୍ରୟ
କେଲ, େସପରି ଆଉ େକହ ିକରିବ ନାହିଁ। 26 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ
ଇେମାରୀୟମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରିେଦେଲ,
େସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କି୍ରୟାନୁସାେର େସ ପ୍ରତମିାଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ
ଅତଶିୟ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କେଲ। 27 ଆହାବ ଏହସିବୁ କଥା ଶୁଣେନ୍ତ,
ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିେଲ ଓ ଆପଣା େଦହେର ଅଖା ପିନି୍ଧ ଉପବାସ କରି
ଅଖାେର େଶାଇେଲ, ପୁଣ,ି ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲେିଲ। 28 ତହୁଁ ତଶି୍ବୀୟ
ଏଲୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା,
29 ଆହାବ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର କିପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରୁଅଛ,ି “ଏହା କି
ତୁେମ୍ଭ େଦଖୁଅଛ ? େସ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବା େହତୁ
ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସମୟେର େସହ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହାର
ପୁତ୍ରର ସମୟେର ତାହାର ବଂଶ ପ୍ରତ ିଏହ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା।”

ଆହାବଙୁ୍କ ମୀଖାୟଙ୍କ େଚତାବନୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅରାମ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ତନି ିବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ଷାନ୍ତ ରହେିଲ। 2 ତହୁଁ ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ।

3 ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ରାେମାତ୍-
ଗିଲୀୟଦ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେଟ, ଏହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ
? ତଥାପି ଆେମ୍ଭମାେନ ନୀରବ େହାଇ ରହ ିଅରାମର ରାଜା ହସ୍ତରୁ ତାହା
େନଉ ନାହୁଁ।” 4 ପୁଣ,ି େସ ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ େମା’ ସେଙ୍ଗ ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବ ?” ତହିଁେର
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ; “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରି, େମାର େଲାକ
ତୁମ୍ଭ େଲାକ ପରି, େମାର ଅଶ୍ୱ ତୁମ୍ଭ ଅଶ୍ୱ ପରି।” 5 ଆହୁରି ଯିେହାଶାଫଟ୍
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ପଚାର।” 6 େତେବ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର

ଊଣାଧିକ ଚାରିଶହ େଲାକ ଏକତ୍ର କରି େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “ମୁଁ
ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ ିକି କ୍ଷାନ୍ତ େହବ ି?”
ତହୁଁ େସମାେନ କହେିଲ, “ଯାଉନୁ୍ତ; କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତେର
ତାହା ସମପର୍ଣ କରିେବ।” 7 ମାତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ଏମାନଙ୍କ
ବ୍ୟତୀତ ଯାହାକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପଚାରି ପାରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କି େକହ ିଏଠାେର ନାହିଁ ?” 8 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆଉ ଜେଣ ଅଛନି୍ତ , ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାରି ପାରୁ, େସ ଇମ୍ଲର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟ; ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହାକୁ
ଘୃଣା କେର; କାରଣ େସ େମା’ ବଷିୟେର ଅମଙ୍ଗଳ ବନିା ମଙ୍ଗଳର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେର ନାହିଁ।” ତହୁଁ ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ରାଜା
ଏପରି ନ କହନୁ୍ତ।” 9 େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଏକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ
ଡାକି କହେିଲ, “ଇମ୍ଲର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣ।” 10 ଏଥି ମଧ୍ୟେର
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ରାଜବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ଶମରୀୟାର ଦ୍ୱ ାର-ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େମଲାେର
ଆପଣା ଆପଣା ସଂିହାସନେର ବସଥିିେଲ; ଆଉ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସମେସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିେଲ। 11 ଆଉ
କନାନାର ପୁତ୍ର ସଦିକିୀୟ େଲୗହମୟ ଶୃଙ୍ଗମାନ ନମିର୍ାଣ କରି କହଲିା,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଏତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ସଂହାର
କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭୁସ ିପକାଇେବ।” 12 ତହିଁେର ସବୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତଦ୍ରୁ ପ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହେିଲ, “ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ
କୃତକାଯର୍୍ୟ େହଉନୁ୍ତ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ମହାରାଜଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିେବ।” 13 େଯଉଁ ଦୂତ ମୀଖାୟକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, େସ ତାହାକୁ
କହଲିା, “େଦଖ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏକ ମୁଖେର ରାଜାଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛ;ି ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ େସମାନଙ୍କର
ଜଣକର ବାକ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ େହଉ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳର କଥା କୁହ।” 14 ତହୁଁ
ମୀଖାୟ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ଯାହା କହେିବ, ମୁଁ ତାହା ହିଁ କହବି।ି” 15 ଏଉତ୍ତାେର ମୀଖାୟ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ, ରାଜା ତାହାକୁ କହେିଲ, “ମୀଖାୟ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା କି କ୍ଷାନ୍ତ େହବା ?” ତହିଁେର େସ
ଉତ୍ତର କଲା, “ଯାଉନୁ୍ତ, କୃତକାଯର୍୍ୟ େହଉନୁ୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ମହାରାଜଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ।” 16 ତହୁଁ ରାଜା ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ସତ୍ୟ ବନୁି ଆଉ କିଛ ିେମାେତ ନ କୁହ େବାଲ ିମୁଁ
େକେତ ଥର ତୁମ୍ଭକୁ ଶପଥ କରାଇବ ି?” 17 ଏଥିେର େସ କହଲିା, “ମୁଁ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅରକ୍ଷକ େମଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ପବର୍ତମାନେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େଦଖିଲ,ି” ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଏମାନଙ୍କର କତ୍ତର୍ା ନାହିଁ; ଏମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ କୁଶଳେର ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃକୁ େଫରି ଯାଉନୁ୍ତ।” 18 ତହୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ଅମଙ୍ଗଳ
ବନିା ମଙ୍ଗଳର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ େବାଲ ିକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
କହଲି ିନାହିଁ ?” 19 ପୁଣ,ି ମୀଖାୟ କହଲିା, “ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ଓ ତାହାଙ୍କ
ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ ହସ୍ତେର ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟଙୁ୍କ
ଉଭା େହବାର େଦଖିଲ।ି” 20 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆହାବ
େଯପରି ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ ପତତି େହବ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ତାହାକୁ
ଫୁସଲାଇବ ?” ତହିଁେର ଜେଣ ଏପ୍ରକାର, ଅନ୍ୟ ଜେଣ େସପ୍ରକାର
କହେିଲ। 21 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଏକ ଆତ୍ମା ବାହାରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଠିଆ େହାଇ କହଲିା, “ମୁଁ ତାହାକୁ ଫୁସଲାଇବ।ି” 22 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାହାକୁ କହେିଲ, “କାହିଁେର ?” େସ କହଲିା, “ମୁଁ ଯାଇ ତାହାର ସମସ୍ତ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ମୁଖେର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା େହବ।ି” େତେବ େସ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଫୁସଲାଇବ, ମଧ୍ୟ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ; ଯାଅ, େସପରି କର।
23 ଏେହତୁ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଏସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ମୁଖେର
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା େଦଇଅଛନି୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଅମଙ୍ଗଳର କଥା
କହଅିଛନି୍ତ।” 24 େସେତେବେଳ କନାନାର ପୁତ୍ର ସଦିକିୀୟ ନକିଟକୁ ଆସି
ମୀଖାୟର ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା େତାେତ
କହବିା ପାଇଁ େମା’ଠାରୁ େକଉଁ ବାେଟ ଗେଲ ?” 25 ତହିଁେର ମୀଖାୟ
କହଲିା, “େଦଖ, େଯଉଁ ଦନି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ େଗାଟଏି
ଭତିର େକାଠରିକି ଯିବ, େସହ ିଦନି ତାହା ଜାଣବି।” 26 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା କହେିଲ, “ମୀଖାୟକୁ ଧରି ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆେମାନ୍ର ଓ ରାଜପୁତ୍ର
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େଯାୟାଶ୍ର ନକିଟକୁ େଫରାଇ େନଇଯାଅ; 27 ପୁଣ,ି କୁହ, ରାଜା ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ଏଇଟାକୁ କାରାଗାରେର ରଖ ଓ ମୁଁ କୁଶଳେର େଫରି
ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାକୁ େକବଳ ଅଳ୍ପ ଅନ୍ନ  ଓ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଖୁଆଅ ।”
28 ତହିଁେର ମୀଖାୟ କହଲିା, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ କୁଶଳେର େଫରି ଆସ,
େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା କହ ିନାହାନି୍ତ।” ଆହୁରି େସ କହଲିା, “େହ
େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଶୁଣ।”

ଆହାବଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

29 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ରାଜା
ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଗେଲ। 30 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୁଁ ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ;ି ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ରାଜବସ୍ତ୍ର
ପିନ୍ଧ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗେଲ।” 31 ମାତ୍ର
ଅରାମର ରାଜା ଆପଣାର ବତଶି ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଥିିେଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଛଡ଼ା ସାନ କି ବଡ଼ କାହା ସେଙ୍ଗ
ଯୁଦ୍ଧ ନ କର।” 32 ଏେହତୁ ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ େଦଖି
କହେିଲ, “ଏ ଅବଶ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା; ଆଉ େସମାେନ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ େଫରିେଲ; ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଡାକ
ପକାଇେଲ।” 33 ତହୁଁ େସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନୁହନି୍ତ େବାଲି
ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େଦଖି ତାଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇବାରୁ େଫରିଗେଲ। 34 ଏପରି
ସମୟେର ଜେଣ ସନ୍ଧାନ ବନିା ଧନୁଗୁର୍ଣ ଟାଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ସାଞ୍ଜଆୁର
େଯାଡ଼ ମଧ୍ୟେର ଆଘାତ କଲା; େତଣୁ େସ ଆପଣା ସାରଥିକି କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହାତ େଫରାଇ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ େନଇଯାଅ; କାରଣ
ମୁଁ ଅତଶିୟ ଆଘାତ ପାଇଲ।ି” 35 େସଦନି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଳ େହଲା; ପୁଣ,ି
େଲାକମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରାଜାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ରଥେର ଠିଆ
କରି ରଖିେଲ, ଆଉ େସ ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ ମେଲ; ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର କ୍ଷତର ରକ୍ତ
ରଥ ଗଭର୍େର ବହ ିପଡ଼ଲିା। 36 ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ନଗରକୁ ଓ
ଆପଣା େଦଶକୁ ଯାଅ, ଏହ ିଡାକ ପ୍ରାୟ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବର୍ତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା। 37 ଏହରୂିେପ ରାଜା ମେଲ ଓ
ଶମରୀୟାକୁ ଅଣାଗେଲ; ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଶମରୀୟାେର କବର
େଦେଲ। 38 ଆଉ େସମାେନ ଶମରୀୟାର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନକିଟେର ରଥ
େଧାଇେଲ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କୁକ୍କରୁମାେନ ତାଙ୍କର
ରକ୍ତ ଚାଟ ିଖାଇେଲ। ଏହ ିସ୍ଥାନେର େବଶ୍ୟାମାେନ ସ୍ନାନ କରନି୍ତ। 39 ଏହି
ଆହାବଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଓ ତାଙ୍କର ନମିିର୍ତ
ହସ୍ତୀଦନ୍ତମୟ ଗହୃ ଓ େଯ େଯ ନଗର େସ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ତାହାସବୁ
କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଗଣଙ୍କର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ?
40 ଏହରୂିେପ ଆହାବଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ ତାହାଙ୍କ
ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍

41 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ଆସାଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ।
42 ରାଜ୍ୟ କରିବାର ଆରମ୍ଭେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କର ବୟସ ପଞ୍ଚତରିିଶ ବଷର୍
େହାଇଥିଲା ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ପଚଶି ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। ତାଙ୍କର
ମାତାର ନାମ ଅସୂବା, େସ ଶିଲ୍ହରି କନ୍ୟା। 43 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆପଣା
ପିତା ଆସାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥେର ଚାଲେିଲ; େସ ତହିଁରୁ ବମିୁଖ େନାହି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଯଥାଥର୍, ତାହା କେଲ; ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େନାହଲିା; େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନେର
ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ। 44 ପୁଣ,ି ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସନି୍ଧ ସ୍ଥାପନ କେଲ। 45 ଏହ ିଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ
ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ପରାକ୍ରମ ଓ େସ କିପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ,
ତାହାସବୁ କ’ଣ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ
? 46 ତାଙ୍କର ପିତା ଆସାଙ୍କର ସମୟେର େଯଉଁ ସେଦାମୀମାେନ ଅବଶିଷ୍ଟ
ରହଥିିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େସ େଦଶରୁ ଦୂର କରି େଦେଲ। 47 େସହି
ସମୟେର ଇେଦାମେର େକହ ିରାଜା ନ ଥିଲା; ଜେଣ ପ୍ରତନିଧିି ରାଜ୍ୟ
କଲା। 48 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ଓଫୀରକୁ ଯିବା ସକାେଶ ତଶର୍ୀଶର
ଜାହାଜମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ; ମାତ୍ର ତାହାସବୁ ଗଲା ନାହିଁ; କାରଣ
ଇତ୍ସେିୟାନ-େଗବରେର ଜାହାଜମାନ ଭାଙି୍ଗଗଲା। 49 େତେବ ଆହାବଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମା’ ଦାସମାେନ ତୁମ୍ଭ
ଦାସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଜାହାଜେର ଯାଉନୁ୍ତ।” ମାତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ସମ୍ମତ
େହେଲ ନାହିଁ। 50 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହତି
ଶୟନ କରି ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ନଗରେର ଆପଣା
ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସହତି କବରପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ; ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍
ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଅହସୀୟ

51 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସତର ବଷର୍େର
ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ ଓ େସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 52 ଆଉ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ ଓ େସ ଆପଣା
ପିତାଙ୍କର ପଥେର ଓ ଆପଣା ମାତାର ପଥେର ଓ ନବାଟର ପୁତ୍ର
ଯାରବୀୟାମ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହି
ପଥେର ଚାଲେିଲ। 53 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟାନୁସାେର
ବାଲ୍ର େସବା ଓ ପୂଜା କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ବରିକ୍ତ କେଲ।
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ଦି୍ୱ ତୀୟ ରାଜାବଳୀ

ଅହସୀୟଙୁ୍କ ଏଲୀୟଙ୍କ ନନି୍ଦା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆହାବଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ ଉତ୍ତାେର େମାୟାବ େଦଶ
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ ଆଚରଣ କେଲ। 2 ପୁଣି
ଅହସୀୟ ଶମରୀୟାସ୍ଥ ଆପଣା ଉପରିସ୍ଥ େକାଠରିର ଝରକା

େଦଇ ପଡ଼ ିପୀଡ଼ତି େହେଲ; ଆଉ େସ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଯାଅ, ଏହ ିପୀଡ଼ାରୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ େହବ ିକି ନାହିଁ, ଏହା ଇେକ୍ର ାଣର
େଦବତା ବାଲ୍ସବୂବକୁ ପଚାର।” 3 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତଶି୍ବୀୟ
ଏଲୀୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଉଠ, ଶମରୀୟା ରାଜାଙ୍କର ଦୂତଗଣକୁ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଯାଅ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ
େବାଲ ିକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇେକ୍ର ାଣର େଦବତା ବାଲ୍ସବୂବକୁ ପଚାରିବାକୁ
ଯାଉଅଛ ?” 4 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ
ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ, ତହିଁରୁ ତଳକୁ ଆସବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନଶି୍ଚୟ
ମରିବ।” ଏଉତ୍ତାେର ଏଲୀୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ।

5 ତହୁଁ ଦୂତମାେନ ଅହସୀୟଙ୍କର ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେନ୍ତ, େସ
େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି େଫରି ଆସଲି ?”
6 ଏଥିେର େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଜେଣ େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଆସ ିକହଲିା, େଯଉଁ ରାଜା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଅଛ,ି ତାହା
ନକିଟକୁ େଫରି ଯାଇ ତାହାକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ େବାଲ ିକି ତୁେମ୍ଭ ଇେକ୍ର ାଣର େଦବତା
ବାଲ୍ସବୂବ ନକିଟକୁ ପଚାରି ପଠାଉଅଛ ? ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଶଯ୍ୟା
ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ, ତହିଁରୁ ତଳକୁ ଆସବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନଶି୍ଚୟ ମରିବ।”
7 ତହିଁେର ଅହସୀୟ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଆସ ିଏହସିବୁ କଥା କହଲିା, େସ କିପ୍ରକାର େଲାକ ?” 8 ତହୁଁ
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କେଲ, “େସ େଲାମଶ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାହାର କଟି
ଚମର୍ପଟୁକାେର ବନ୍ଧା ଥିଲା।” ତହିଁେର ରାଜା କହେିଲ, “େସ ତ ତଶି୍ବୀୟ
ଏଲୀୟ।”

9 େତେବ ରାଜା ଏଲୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଜେଣ ପଚାଶପତଙୁି୍କ ତାହାର
ପଚାଶ େଲାକ ସହତି ପଠାଇେଲ। ତହୁଁ ପଚାଶପତ ିଏଲୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଗଲା; ଆଉ େଦଖ, ଏଲୀୟ ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗେର ବସଥିିେଲ। ଏଥିେର
ପଚାଶପତ ିତାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, ରାଜା କହଅିଛନି୍ତ ,
ତଳକୁ ଆସ।” 10 ତହୁଁ ଏଲୀୟ େସହ ିପଚାଶପତକିି ଉତ୍ତର କରି
କହେିଲ, “େଯେବ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, େତେବ ଆକାଶରୁ ଅଗି୍ନ ଆସି
ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଚାଶ େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରୁ।” ଏଥିେର ଆକାଶରୁ ଅଗି୍ନ
ଆସ ିତାହାକୁ ଓ ତାହାର ପଚାଶ େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା।

11 ଏଉତ୍ତାେର ରାଜା ପୁନବର୍ାର ଏଲୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଉ ଏକ
ପଚାଶପତଙୁି୍କ ତାହାର ପଚାଶ େଲାକ ସହତି ପଠାଇେଲ। ତହୁଁ ଏହି
ପଚାଶପତ ିମଧ୍ୟ ଏଲୀୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, ରାଜା
କହଅିଛନି୍ତ , ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଆସ।” 12 ଏଥିେର ଏଲୀୟ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
କରି କହେିଲ, “େଯେବ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, େତେବ ଆକାଶରୁ ଅଗି୍ନ
ଆସ ିତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଚାଶ େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରୁ।” ତହୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅଗି୍ନ ଆକାଶରୁ ଆସ ିତାହାକୁ ଓ ତାହାର ପଚାଶ େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା।

13 ଏଥିେର ରାଜା ପୁନବର୍ାର ତୃତୀୟ ପଚାଶପତଙୁି୍କ ତାହାର ପଚାଶ
େଲାକ ସହତି ପଠାଇେଲ। ପୁଣ ିେସହ ିତୃତୀୟ ପଚାଶପତ ିଉପରକୁ ଗଲା
ଓ ଏଲୀୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଆପଣା ଆଣ୍ଠୁ ପାତ ିବନିୟ କରି
ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆପଣଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର େମା’ ପ୍ରାଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଏହ ିପଚାଶ େଲାକଙ୍କର ପ୍ରାଣ
ବହୁମୂଲ୍ୟ େହଉ। 14 େଦଖନୁ୍ତ, ଆକାଶରୁ ଅଗି୍ନ ଆସ ିପୂବର୍ ଦୁଇ

ପଚାଶପତଙୁି୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ପଚାଶ ପଚାଶ େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା; ମାତ୍ର
ଏେବ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େମା’ ପ୍ରାଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ େହଉ।”

15 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଏଲୀୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତାହା ସଙ୍ଗେର
ତଳକୁ ଯାଅ; ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ।” ତହୁଁ ଏଲୀୟ ଉଠି ପଚାଶପତି
ସଙ୍ଗେର ତଳକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। 16 ପୁଣ ିେସ ରାଜାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ େବାଲ ିକି ତୁେମ୍ଭ ଇେକ୍ର ାଣର େଦବତା
ବାଲ୍ସବୂବକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲ ? ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁ ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ, ତହିଁରୁ ତଳକୁ ଆସବି ନାହଁ, ମାତ୍ର
ନଶି୍ଚୟ ମରିବ।’”

17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏଲୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ
ମେଲ। ପୁଣ ିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନ ଥିବାରୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍େର ଯିେହାରାମ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର
ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 18 ଏହ ିଅହସୀୟଙ୍କର କି୍ରୟାର ଅବଶିଷ୍ଟ
ବୃତ୍ତାନ୍ତ କି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ?

ଏଲୀୟ ସ୍ୱେଦହେର ସ୍ୱଗର୍କୁ ନୀତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୀୟଙୁ୍କ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁେର ସ୍ୱଗର୍କୁ େଘନି
ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅେନ୍ତ, ଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ସହତି
ଗିଲ୍ଗଲ୍ରୁ ଗେଲ। 2 ପୁଣ ିଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ

ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର ଥାଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
େବେଥଲ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଠାଇଅଛନି୍ତ।” ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ
ଆପଣଙୁ୍କ ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ।” ତହୁଁ େସମାେନ େବେଥଲ୍କୁ ଗେଲ।

3 େସେତେବେଳ େବେଥଲ୍ ନବିାସୀ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଦଳ
ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାହାରି ଆସ ିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େନଇଯିେବ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜାଣୁଅଛ ?” ତହୁଁ େସ
କହେିଲ, “ହଁ, ମୁଁ ଜାଣୁଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁନ ିହୁଅ।” 4 ଏଉତ୍ତାେର
ଏଲୀୟ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େହ ଇଲୀଶାୟ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ
ଏଠାେର ଥାଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଯିରୀେହାକୁ ପଠାଇଅଛନି୍ତ।”
ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଓ
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ।” ତହୁଁ
େସମାେନ ଯିରୀେହାକୁ ଗେଲ।

5 ଏଥିେର ଯିରୀେହା ନବିାସୀ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଦଳ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
େନଇଯିେବ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜାଣୁଅଛ ?” େସ ଉତ୍ତର କେଲ, “ହଁ, ମୁଁ
ଜାଣୁଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁନ ିହୁଅ।” 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଏଠାେର ଥାଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ଯଦ୍ଦର୍ନକୁ ପଠାଇଅଛନି୍ତ।” ତହୁଁ େସ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା
ପ୍ରମାେଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଛାଡ଼ବିି
ନାହିଁ।” ଏଥିେର େସ ଦୁେହଁ ଅଗ୍ରସର େହେଲ।

7 ପୁଣ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ପଚାଶ ଜଣ ଯାଇ େସମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଦୂରେର ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ େସ ଦୁେହଁ ଯଦ୍ଦର୍ନ ନକିଟେର ଠିଆ
େହେଲ। 8 ଏଥିେର ଏଲୀୟ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େନଇ ଏକତ୍ର ଗଡୁ଼ାଇ ଜଳକୁ
ଆଘାତ କେଲ, ତହିଁେର ଜଳ ଏପାେଖ େସପାେଖ ବଭିକ୍ତ େହାଇଯାଆେନ୍ତ,
େସ ଦୁେହଁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି େଦଇ ପାର େହାଇଗେଲ।

9 ପୁଣ ିେସମାେନ ପାର େହାଇ ଗଲା ଉତ୍ତାେର ଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଅଣ କରିବ,ି ଏହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟରୁ ନଆିଯିବା
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ପୂବର୍ରୁ ମାଗ।” ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଦୁଇଗଣୁ ଅଂଶ େମା’ ଉପେର ବତୁ୍ତର୍।” 10 ଏଥିେର
ଏଲୀୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବଷିୟ ମାଗିଲ; ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟରୁ ନଆିଯିବା େବେଳ େଯେବ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖିବ, େତେବ ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିତଦ୍ରୂ ପ ବତ୍ତିର୍ବ; ମାତ୍ର ତାହା ନ େହେଲ, ବତ୍ତିର୍ବ ନାହିଁ।”

11 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଯାଉ ଯାଉ ଓ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁ କରୁ େଦଖ,
ଏକ ଅଗି୍ନମୟ ରଥ ଓ ଅଗି୍ନମୟ ଅଶ୍ୱମାନ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େସ ଦୁହିଁଙୁ୍କ
ପୃଥକ୍ କଲା; ପୁଣ ିଏଲୀୟ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁେର ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ କେଲ। 12 ଆଉ
ଇଲୀଶାୟ ତାହା େଦଖି ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର କହେିଲ, “େହ ଆମ୍ଭ ପିତଃ, େହ
ଆମ୍ଭ ପିତଃ, େହ ଇସ୍ରାଏଲର ରଥ ଓ ତହିଁର ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ !”
ଏଉତ୍ତାେର େସ ଏଲୀୟଙୁ୍କ ଆଉ େଦଖିେଲ ନାହିଁ; ଏଣୁ େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
ଧରି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ଚରିିେଲ। 13 ମଧ୍ୟ େସ ଏଲୀୟଙ୍କଠାରୁ ପଡ଼ଥିିବା
ବସ୍ତ୍ରଖଣ୍ଡ ଉଠାଇ େନେଲ ଓ େଫରିଯାଇ ଯଦ୍ଦର୍ନ ତୀରେର ଠିଆ େହେଲ।
14 ପୁଣ ିେସ ଏଲୀୟଙ୍କଠାରୁ ପଡ଼ଥିିବା ବସ୍ତ୍ର େନଇ ଜଳକୁ ଆଘାତ କରି
କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୀୟଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର କାହାନି୍ତ ?” ପୁଣ ିେସ ମଧ୍ୟ
ଜଳକୁ ଆଘାତ କରେନ୍ତ, ତାହା ଏପାେଖ େସପାେଖ ବଭିକ୍ତ େହାଇଗଲା;
ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ ପାର େହାଇଗେଲ।

ଏଲୀୟଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଇଲୀଶାୟ

15 ଆଉ ଯିରୀେହା ନବିାସୀ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ େଯଉଁ ଦଳ ତାଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଥିେଲ, େସମାେନ ତାଙୁ୍କ େଦଖି କହେିଲ, ଏଲୀୟଙ୍କର ଆତ୍ମା
ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତିର୍ଲା। ତହୁଁ େସମାେନ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ
ଆସ ିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 16 ଆଉ େସମାେନ
ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏେବ େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ପଚାଶ ବଳବାନ େଲାକ ଅଛନି୍ତ; ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, େସମାେନ
ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଖାଜନୁ୍ତ; େହାଇପାେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ େନଇ େକୗଣସ ିପବର୍ତ ଅବା ଉପତ୍ୟକାେର ପକାଇ େଦଇଥିେବ।”
ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଠାଅ ନାହିଁ।” 17 ତଥାପି
ଇଲୀଶାୟ ଲଜି୍ଜତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାେନ୍ତ, େସ
କହେିଲ, “ପଠାଅ।” ଏେହତୁ େସମାେନ ପଚାଶ େଲାକ ପଠାଇେଲ, ଆଉ
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ତନି ିଦନି େଖାଜିେଲ, ମାତ୍ର ପାଇେଲ ନାହିଁ। 18 ପୁଣି
ଇଲୀଶାୟ ଯିରୀେହାେର ଥାଉ ଥାଉ େସମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି
ଆସେିଲ; ଏଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନ ଯାଅ େବାଲ ିମୁଁ କ’ଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହ ିନ ଥିଲ।ି”

ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍

19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ନଗରସ୍ଥ େଲାକମାେନ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଦଖନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ େଦଖୁଅଛନି୍ତ
େଯ, ଏହ ିନଗରର ସ୍ଥାନ ମେନାରମ; ମାତ୍ର ଜଳ ମନ୍ଦ ଓ ଭୂମି
ଫଳନାଶକ।” 20 ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “େମା’ ନକିଟକୁ େଗାଟଏି ନୂତନ
ପାତ୍ର ଆଣ ଓ ତହିଁେର ଲବଣ ଦଅି।” ତହୁଁ େସମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ତାହା ଆଣେିଲ। 21 ଏଥିେର େସ ଜଳ ନଝିର୍ର ନକିଟକୁ ଗେଲ ଓ ତହିଁେର
ଲବଣ ପକାଇ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ମୁଁ ଏହ ିଜଳ ଭଲ
କଲ;ି ତାହା ମୃତୁୁ୍ୟଜନକ ଅବା ଫଳନାଶକ ଆଉ େହବ ନାହିଁ।”
22 ଏହରୂିେପ ଇଲୀଶାୟଙ୍କର ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସହ ିଜଳ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭଲ େହାଇଅଛ।ି

23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଲୀଶାୟ େସଠାରୁ େବେଥଲ୍କୁ ଗେଲ; ପୁଣ ିେସ
ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ େକେତକ କ୍ଷୁଦ୍ର  ବାଳକ ନଗରରୁ ବାହାରି ଆସ ିତାଙୁ୍କ
ପରିହାସ କରି କହେିଲ, “ଆେର ଟାଙ୍ଗରାମୁଣ୍ଡା, ଉପରକୁ ଯା; ଆେର
ଟାଙ୍ଗରାମୁଣ୍ଡା, ଉପରକୁ ଯା।” 24 ଏଥିେର େସ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାଇ
େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ
େଦେଲ। େସେତେବେଳ ବନରୁ ଦୁଇ ଭଲୁ୍ଲକୀ ବାହାରି ଆସ ିେସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ବୟାଳିଶ ଜଣ ବାଳକଙୁ୍କ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେଲ। 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ
େସଠାରୁ କମିର୍ଲ ପବର୍ତକୁ ଗେଲ ଓ େସଠାରୁ ଶମରୀୟାକୁ େଫରିଗେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ େମାୟାବ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଠର ବଷର୍େର
ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର
ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାର ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 2 ପୁଣି

େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ; ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପିତା ଓ ତାଙ୍କର
ମାତା ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ; କାରଣ େସ ଆପଣା ପିତୃନମିିର୍ତ ବାଲ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ଦୂର
କରି େଦେଲ। 3 ତଥାପି ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିପାପେର େସ ଆସକ୍ତ େହେଲ ଓ ତାହା
ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ।

4 େମାୟାବର ରାଜା େମଶା େମଷାଧିକାରୀ ଥିଲା; ପୁଣ ିେସ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜାଙୁ୍କ କର ରୂେପ ଏକ ଲକ୍ଷ େମଷବତ୍ସର ଓ ଏକ ଲକ୍ଷ େମଷର େଲାମ
େଦଉଥାଏ। 5 ମାତ୍ର ଆହାବଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ ଉତ୍ତାେର େମାୟାବର ରାଜା
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଦ୍ର ାହାଚରଣ କଲା। 6 େସହ ିସମୟେର
ଯିେହାରାମ୍ ରାଜା ଶମରୀୟାରୁ ଯାଇ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କେଲ।

7 ତହୁଁ ଯିେହାରାମ୍ ଯାଇ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଲାକ ପଠାଇ କହେିଲ, “େମାୟାବର ରାଜା େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େଦ୍ର ାହାଚରଣ
କରିଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାୟାବ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େମା’ ସେଙ୍ଗ
ଯିବ ?” ତହୁଁ େସ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯିବ;ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରି, େମା’ େଲାକ ତୁମ୍ଭ
େଲାକ ପରି, େମା’ ଅଶ୍ୱ ତୁମ୍ଭ ଅଶ୍ୱ ପରି। ” 8 ଆଉ ଯିେହାରାମ୍ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ପଥେର ଯିବା ?” ତହୁଁ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଉତ୍ତର କେଲ,
“ଇେଦାମ ପ୍ରାନ୍ତର ପଥ େଦଇ।”

9 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଓ ଇେଦାମର ରାଜା
ଯାତ୍ରା କରି ସାତ ଦନିର ପଥ ବୁଲକିରି ଗେଲ; ପୁଣ ିେସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଅବା େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
10 ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କହେିଲ, “ହାୟ ! କାରଣ େମାୟାବର
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିତନି ିରାଜାଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
ଡାକିଅଛନି୍ତ।” 11 ମାତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାହାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାରି ପାରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି େକୗଣସି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କ’ଣ ଏଠାେର ନାହାନି୍ତ ?” ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କର
ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, “ଶାଫଟ୍ର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଶାୟ, େଯ ଏଲୀୟଙ୍କ ହସ୍ତେର ଜଳ ଢ଼ାଳୁଥିେଲ, େସ ଏଠାେର
ଅଛନି୍ତ।” 12 େତେବ ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ତାଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି” େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ
ଇେଦାମର ରାଜା ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ।

13 େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ
ସହତି େମାହର କ’ଣ କରିବାର ଅଛ ି? ତୁମ୍ଭ ପିତାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ମାତାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଅ।” ତହିଁେର
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ନାହିଁ, କାରଣ େମାୟାବ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ତନି ିରାଜାଙୁ୍କ ଏକତ୍ର ଡାକିଅଛନି୍ତ।”
14 ପୁଣ ିଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଠିଆ େହଉଅଛ,ି
େସହ ିେସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ େଯେବ ମୁଁ ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ଉପସି୍ଥତକୁି ମଯର୍୍ୟାଦା ନ କରନି୍ତ , େତେବ ନଶି୍ଚୟ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ଆେଡ଼ ଅନାନି୍ତ ନାହିଁ, କି ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ। 15 ତଥାପି ଏେବ
େମା’ ନକିଟକୁ ଏକ ବାଦ୍ୟକର ଆଣ।” ତହୁଁ ବାଦ୍ୟକର ଆସ ିବାଦ୍ୟ
ବଜାେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ଉପେର ଅବସ୍ଥାନ କଲା।
16 ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ଉପତ୍ୟକାକୁ ଖାତେର ପୂଣ୍ଣର୍ କର।’ 17 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାୟୁ େଦଖିବ ନାହିଁ, ଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୃଷି୍ଟ େଦଖିବ
ନାହିଁ, ତଥାପି େସହ ିଉପତ୍ୟକା ଜଳେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ; ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଗାେମଷାଦ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶୁ ସମେସ୍ତ
ପାନ କରିବ।’ 18 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଏହା େକବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର
ବଷିୟ; େସ େମାୟାବୀୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିେବ। 19 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ନଗର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷ କାଟି
ପକାଇବ ଓ ଜଳ-ନଝିର୍ରସକଳ ବନ୍ଦ କରିବ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉତ୍ତମ ଭୂମିଖଣ୍ଡ
ପ୍ରସ୍ତରେର ନାଶ କରିବ।”
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20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପ୍ରାତଃ କାଳୀନ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ସମୟେର
େଦଖ, ଇେଦାମର ପଥ େଦଇ ଜଳ ଆସଲିା ଓ ଜଳେର େଦଶ ପୂଣ୍ଣର୍
େହଲା। 21 ଏହ ିସମୟେର େମାୟାବୀୟ ସମେସ୍ତ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଆସବିାର କଥା ଶୁଣି
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ସଜ୍ଜ ା ପରିଧାନକ୍ଷମ ଓ ତଦଧିକ ବୟସ୍କ
େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି େଦଶର ସୀମାେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 22 ପୁଣି
େସମାେନ ପ୍ରଭାତେର ଉଠିବା େବେଳ ସୂଯର୍୍ୟ ଜଳ ଉପେର ଚକମକ
େହଉଥିଲା, ତହିଁେର େମାୟାବୀୟମାେନ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜଳକୁ ରକ୍ତ
ତୁଲ୍ୟ ରଙ୍ଗ େଦଖିେଲ। 23 େତେବ େସମାେନ କହେିଲ, “ଏହା ରକ୍ତ;
ରାଜାମାେନ ନଶି୍ଚୟ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ସହେଯାଦ୍ଧାକୁ ବଧ କରିଅଛନି୍ତ; ଏେହତୁ େହ େମାୟାବ, ଲୁଟବିାକୁ
ଯାଅ।”

24 ତହୁଁ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ଛାଉଣେିର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ,
ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ ଉଠି େମାୟାବୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ, େତଣୁ
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ; ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲୀୟମାେନ
େମାୟାବୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି କରି େଦଶ ଭତିରକୁ ଅଗ୍ରସର େହେଲ।
25 ଆଉ େସମାେନ ନଗରସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ ପ୍ରତ ିଜଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଉତ୍ତମ ଭୂମିଖଣ୍ଡେର ପ୍ରସ୍ତର ପକାଇ ତାହା ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ ଓ େସମାେନ ଜଳ-
ନଝିର୍ରସକଳ ବନ୍ଦ କରିେଦେଲ ଓ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟ ିପକାଇେଲ;
େଶଷେର େସମାେନ େକବଳ କୀର୍-େହର୍ସତେର ତହିଁର ପ୍ରସ୍ତରସବୁ
ଛାଡ଼େିଲ; ତଥାପି ଛାଟଣିଧିାରୀମାେନ ତହିଁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗକୁ ଯାଇ ତାହା ଆଘାତ
କେଲ।

26 େସ ସମୟେର େମାୟାବର ରାଜା ଆପଣା ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ ଅତି
ଅସହ୍ୟ େଦଖି, େସ ଇେଦାମର ରାଜା ନକିଟକୁ େଭଦ କରି ଯିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ସାତ ଶହ ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ େଲାକ େନଲା; ମାତ୍ର େସମାେନ
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 27 ତହୁଁ େସ ଆପଣା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ େନଇ
ପ୍ରାଚୀର ଉପେର େହାମବଳି ରୂେପ ତାହାକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କଲା। ତହିଁେର
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ମହାେକାପ ଉପସି୍ଥତ େହଲା; ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ
ତାହା ନକିଟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି େସମାନଙ୍କ ନଜି େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ।

ଇଲୀଶାୟ ଏବଂ ବଧିବାର େତୖଳ

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ଦଳର ଭାଯର୍୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ବଧିବା
ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
େମା’ ସ୍ୱାମୀ ମରିଅଛନି୍ତ; ପୁଣ ିଆପଣଙ୍କ ଦାସ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ

ଭୟ କରୁଥିେଲ, ଏହା ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ; ଏେବ ମହାଜନ େମାହର ଦୁଇ
ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ଆପଣାର ଦାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ େନବାକୁ ଆସଅିଛ।ି” 2 ତହିଁେର
ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ କରିବ ି? େମାେତ କୁହ;
ଘେର ତୁମ୍ଭର କ’ଣ ଅଛ ି?” ଏଥିେର େସ କହଲିା, “ଏକ ପାତ୍ର େତୖଳ
ଛଡ଼ା ଗହୃେର ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀର ଆଉ କିଛ ିନାହିଁ।” 3 ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ
କହେିଲ, “ଯାଅ, ବାହାରୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତବିାସୀଠାରୁ ପାତ୍ର, ଅଥର୍ାତ୍,
ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ଉଧାର କରି ଆଣ; ଅଳ୍ପ ଉଧାର କର ନାହିଁ। 4 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
ଗହୃ ଭତିରକୁ ଯାଇ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପେଛ ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ
କରି େସସବୁ ପାତ୍ରେର େତୖଳ ଅଜାଡ଼; ଆଉ େଯଉଁ ପାତ୍ର ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, ତାହା
ଅଲଗା କରି ରଖ।”

5 ତହୁଁ େସହ ିବଧିବା ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନକିଟରୁ ଯାଇ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପେଛ ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କଲା; େସମାେନ ତାହା ନକିଟକୁ ପାତ୍ର
ଆଣେନ୍ତ, େସ ଅଜାଡ଼ଲିା। 6 ତହୁଁ ପାତ୍ରସକଳ ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଆପଣା
ପୁତ୍ରକୁ କହଲିା, “ଆଉ େଗାଟଏି ପାତ୍ର େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣ।” ଏଥିେର େସ
ତାହାକୁ କହଲିା, “ଆଉ ପାତ୍ର ନାହିଁ।” ତହିଁେର େତୖଳ ବନ୍ଦ େହଲା।
7 େତେବ େସହ ିବଧିବା ଆସ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ତାହା ଜଣାଇଲା।
ଏଥିେର େସ କହେିଲ, “ଯାଅ, େତୖଳ ବକି୍ରୟ କରି ଆପଣା ଋଣ ପରିେଶାଧ
କର, ପୁଣ ିଅବଶିଷ୍ଟେର ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାେନ ଜୀବନଯାପନ କର।”

ଇଲୀଶାୟ ଏବଂ ଶୁେନମୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ

8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦନିକେର ଇଲୀଶାୟ ଶୂେନମ ନଗରକୁ ଗେଲ,
େସଠାେର ଏକ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା; ଆଉ େସ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଲା। ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଲୀଶାୟ େଯେତ ଥର େସହ ିପଥ

େଦଇ ଗେଲ, େସେତ ଥର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ େସଠାକୁ ଗେଲ।
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ କହଲିା, “େଦଖ, ମୁଁ ଜାଣି
ପାରୁଛ,ି ଏହ ିେଯଉଁ େଲାକ ନତି୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟ େଦଇ ଗତାୟାତ
କରୁଅଛନି୍ତ , େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପବତି୍ର େଲାକ ଅଟନି୍ତ। 10 ମୁଁ
ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର େଗାଟଏି ସାନ େକାଠରି
ନମିର୍ାଣ କରୁ ଓ ତହିଁେର ତାଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ଖଟ, େମଜ, ଆସନ ଓ
ଦୀପରୁଖା ରଖୁ; ତହୁଁ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବିା େବେଳ େସଠାେର
ରହେିବ।”

11 ଦନିକେର ଇଲୀଶାୟ େସଠାକୁ ଆସେିଲ, ଆଉ େସହ ିେକାଠରିକୁ
ଯାଇ ଶୟନ କେଲ। 12 ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ଦାସ ଗିେହଜୀକୁ କହେିଲ,
“ଏହ ିଶୁେନମୀୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକ।” ତହୁଁ େସ ତାହାକୁ ଡାକେନ୍ତ, େସ ସ୍ତ୍ରୀ
ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହଲା। 13 ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ ଗିେହଜୀକୁ
କହେିଲ, “ତାଙୁ୍କ କୁହ, ‘େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଏସମସ୍ତ ଚନି୍ତ ାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଚନିି୍ତତ େହାଇଅଛ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ କ’ଣ କରି ପାରିବ ି? େମାେତ
ତୁମ୍ଭ ସପକ୍ଷେର ରାଜା କିମ୍ୱା େସନାପତଙି୍କ ନକିଟେର କିଛ ିକହବିାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଛ କି ?’” ତହୁଁ େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ମୁଁ ନଜି େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କରୁଅଛ।ି” 14 ପୁଣ ିଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “େତେବ ତାହା ପାଇଁ କ’ଣ
କରାଯିବ ?” ତହିଁେର ଗିେହଜୀ ଉତ୍ତର କଲା, “ତାହାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଓ
ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧ।” 15 େତେବ ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ତାଙୁ୍କ ଡାକ।”
ଏଣୁ େସ ତାଙୁ୍କ ଡାକେନ୍ତ, େସ ଦ୍ୱ ାରେର ଠିଆ େହଲା। 16 ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ
କହେିଲ, “ଏହ ିଋତୁ ପୁନବର୍ାର ଉପସି୍ଥତ େହବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ
େକାଳ କରିବ।” ଏଥିେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “ନା, େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, େହ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, ଆପଣା ଦାସୀକୁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ନ କହନୁ୍ତ।”
17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଲୀଶାୟଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଗଭର୍ଧାରଣ
କରି ଉକ୍ତ ଋତୁ ପୁନବର୍ାର ଉପସି୍ଥତ େହବା ସମୟେର ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ
କଲା।

18 ପୁଣ ିବାଳକ ବଢ଼ଲିା ଉତ୍ତାେର ଦନିକେର େସ ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଆପଣା ପିତା ନକିଟକୁ ଗଲା। 19 ଆଉ େସ ଆପଣା ପିତାଙୁ୍କ
କହଲିା, “େମା’ ମସ୍ତକ, େମା’ ମସ୍ତକ।” ତହୁଁ ପିତା ଆପଣା ଦାସକୁ
କହଲିା, “ତାହାର ମାତା ନକିଟକୁ ତାହାକୁ ଉଠାଇ େନଇଯାଅ।” 20 ଆଉ
େସ ତାହାକୁ ଉଠାଇ େନଇ ତାହାର ମାତା ନକିଟକୁ ଆଣେନ୍ତ, ବାଳକ
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାର େକାଳେର ବସ ିମରିଗଲା। 21 ଏଥିେର ମାତା
ଉପରକୁ ଯାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ଖଟେର ତାହାକୁ ଶୁଆଇ ଦ୍ୱ ାର
ବନ୍ଦ କରି ବାହାରି ଆସଲିା। 22 ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକି କହଲିା,
“ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀରୁ େଗାଟଏି
େମା’ ନକିଟକୁ ପଠାଇଦଅି, ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଦୗଡ଼ଯିାଇ େଫରି ଆସବି।ି” 23 ତହିଁେର ତାହାର ସ୍ୱାମୀ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ
କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଜି ଯିବ ? ଏ ତ ଅମାବାସ୍ୟା ନୁେହଁ କି
ବଶି୍ରାମବାର ନୁେହଁ।” ଏଥିେର େସ କହଲିା, “ଭଲ େହବ।” 24 ତହୁଁ େସ
ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ସଜାଇ ଆପଣା ଦାସକୁ କହଲିା, “ଅଡ଼ାଇ ଚାଲ; େମା’ ଆଜ୍ଞା ବନିା
ଚଲାଇବାେର ଢ଼ଲିା କର ନାହିଁ।” 25 ଏହରୂିେପ େସ ଯାଇ କମିର୍ଲ
ପବର୍ତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚଲିା।
ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଦୂରରୁ ତାହାକୁ େଦଖି ଆପଣା ଦାସ

ଗିେହଜୀକୁ କହେିଲ, “େଦଖ, େସଠାେର ଶୁେନମୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ; 26 ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି େଦୗଡ଼ଯିାଇ ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପଚାର, ‘ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ମଙ୍ଗଳ ତ ? ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ତ ? ବାଳକର ମଙ୍ଗଳ ତ ?’” ତହୁଁ
େସ ଉତ୍ତର କଲା, “ମଙ୍ଗଳ।” 27 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ପବର୍ତେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ରହଲିା। ତହିଁେର
ଗିେହଜୀ ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ େଦବା ପାଇଁ ନକିଟକୁ ଆସଲିା; ମାତ୍ର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ କହେିଲ, “ତାହାକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି; କାରଣ ତାହାର
ଅନ୍ତରେର ତାହାର ପ୍ରାଣ େଶାକାକୁଳ େହାଇଅଛ;ି ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ଠାରୁ
ତାହା େଗାପନେର ରଖିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ ିତାହା େମାେତ ଜଣାଇ ନାହାନି୍ତ।”
28 ଏଥିେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ କହଲିା, “େମା’ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମୁଁ କ’ଣ ପୁତ୍ର ମାଗିଥିଲ ି?
ମୁଁ କି କହ ିନ ଥିଲ,ି ‘େମାେତ ପ୍ରତାରଣା ନ କର ?’”

29 ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ ଗିେହଜୀକୁ କହେିଲ, “ଆପଣା ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧ ଓ
ଆପଣା ହସ୍ତେର େମାହର ଯଷି୍ଟ େନଇ ଆପଣା ବାେଟ ଚାଲଯିାଅ; ଯଦି
ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ସାକ୍ଷାତ କର, ତାହାକୁ ନମସ୍କାର କର ନାହିଁ; ଆଉ
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ଯଦ ିେକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର କରନି୍ତ , ତାହାକୁ େଫରି ଉତ୍ତର ଦଅି ନାହିଁ;
ପୁଣ ିେମା’ ଯଷି୍ଟ େସହ ିବାଳକର ମୁଖ ଉପେର ରଖ।” 30 ଏଥିେର
ବାଳକର ମାତା କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ
ପ୍ରାଣ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ।” େତଣୁ
ଇଲୀଶାୟ ଉଠି ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। 31 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଗିେହଜୀ
େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଯାଇ ବାଳକର ମୁଖ ଉପେର ଯଷି୍ଟ ରଖିଲା; ମାତ୍ର
େକୗଣସ ିରବ କି ଶ୍ରବଣ େହଲା ନାହିଁ। ଏେହତୁ ଗିେହଜୀ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ
ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ େଫରି ଆସ ିତାଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହଲିା, “ବାଳକ ଜାଗି
ନାହିଁ।” 32 ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ େସ ଗହୃକୁ ଆସେନ୍ତ, େଦଖ, ବାଳକ ମରି
ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାେର େଶାଇଅଛ।ି 33 ଏେହତୁ େସ ଭତିରକୁ ଯାଇ ନେିଜ ଓ
ବାଳକ ଉଭେୟ ରହ ିଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କେଲ। 34 ଆଉ େସ ଉପରକୁ ଯାଇ ବାଳକ ଉପେର ଶୟନ କେଲ ଓ
ତାହା ମୁଖ ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ ଓ ତାହା ଚକ୍ଷୁ ଉପେର ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଓ
ତାହା ହସ୍ତ ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିେଲ; ଏରୂେପ େସ ଆପଣାକୁ ବାଳକ
ଉପେର ଲମ୍ୱମାନ କେଲ; ତହିଁେର ବାଳକର ଶରୀର ଉଷ୍ଣ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା। 35 ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ େଫରି ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ଏେଣ େତେଣ
ଥେର ବୁଲେିଲ; ତହୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇ ବାଳକ ଉପେର ଆପଣାକୁ ଲମ୍ୱମାନ
କେଲ; ତହିଁେର ବାଳକ ସାତ ଥର ଛଙିି୍କଲା ଓ ବାଳକ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇଲା।
36 ଏଥିେର େସ ଗିେହଜୀକୁ ଡାକି କହେିଲ, “େସହ ିଶୁେନମୀୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ
ଡାକ।” ତହୁଁ େସ ତାହାକୁ ଡାକିଲା। ଆଉ େସ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ,
େସ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ନଅି।” 37 େସେତେବେଳ େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଭତିରକୁ
ଯାଇ ତାଙ୍କର ଚରଣେର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ େନଇ
ବାହାରକୁ ଗଲା।

ଆଉ ଦୁଇଟ ିଅେଲୗକିକ କାଯର୍୍ୟ

38 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଲୀଶାୟ ପୁନବର୍ାର ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଆସେିଲ;
େସସମୟେର େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଥିଲା; ପୁଣ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଦଳ
ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସୁଥିବା ସମୟେର େସ ଆପଣା ଦାସକୁ କହେିଲ, “ଏକ
ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ବସାଇ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଦଳ ନମିେନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ
କର।” 39 ତହୁଁ ଜେଣ ଶାକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟ
ଲତା ପାଇ ତହିଁର ଫଳେର ଅଣି୍ଟ ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ଆସ ିତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟି
ଖାଦ୍ୟ-ହଣ୍ଡାେର ପକାଇଲା; କାରଣ େସମାେନ ତାହା ଚହି୍ନେିଲ ନାହିଁ।
40 ତହୁଁ େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କର େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ ତାହା ଢ଼ାଳିେଲ।
ପୁଣ ିେଲାକମାେନ େସହ ିଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରୁ କରୁ ଡାକ ପକାଇ କହେିଲ,
“େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, ହଣ୍ଡାେର ମୃତୁୁ୍ୟ ଅଛ।ି” ଆଉ େସମାେନ
ତହିଁରୁ େଭାଜନ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 41 ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ,
“େତେବ କିଛ ିଅଟା ଆଣ।” ଆଉ େସ ତାହା ହଣ୍ଡାେର ପକାଇ କହେିଲ,
“େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତାହା ଢ଼ାଳ, େସମାେନ େଭାଜନ କରନୁ୍ତ।” ତହୁଁ
ହଣ୍ଡାେର କିଛ ିମନ୍ଦ ରହଲିା ନାହିଁ।

42 ଏଥିଉତ୍ତାେର ବାଲ୍-ଶାଲଶିାରୁ ଜେଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପ୍ରଥମ ଫଳର ରୁଟ,ି ଅଥର୍ାତ୍, େକାଡ଼ଏି ଯବ ରୁଟ ିଓ ନୂତନ
ଶସ୍ୟର ଶିଷା ଆପଣା ଝୁଲେିର େନଇ ଆସଲିା। ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ
କହେିଲ, “େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଅି, େସମାେନ େଭାଜନ କରନୁ୍ତ।” 43 ତହୁଁ
ତାଙ୍କ ଦାସ କହଲିା, “କ’ଣ, ଶେହ େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ଏହା ରଖିବ ି?”
ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଅି, େସମାେନ େଭାଜନ
କରନୁ୍ତ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ , ‘େସମାେନ େଭାଜନ କରିେବ ଓ
ତହିଁରୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରଖିେବ।’” 44 ତହୁଁ େସ ତାହା େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର
ରଖେନ୍ତ, େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
େସମାେନ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରଖିେଲ।

ନାମାନ୍ କୁଷ୍ଠେରାଗରୁ ଆେରାଗ୍ୟ

ଅରାମୀୟ ରାଜାର ନାମାନ୍ ନାମକ େସନାପତ ିଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ମହାନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ େଲାକ ଥିଲା, କାରଣ ତାହା ଦ୍ୱ ାରା
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିେଲ; େସ ମଧ୍ୟ

ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ଥିଲା, ମାତ୍ର େସ କୁଷ୍ଠୀ। 2 ଅରାମୀୟମାେନ ଦଳ
ଦଳ େହାଇ ବାହାରି ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶରୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର  ବାଳିକାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି
ଆଣଥିିେଲ; ଆଉ େସ ନାମାନ୍ର ଭାଯର୍୍ୟାର େସବା କରୁଥିଲା। 3 ପୁଣ ିେସ

ଆପଣା କତ୍ତ୍ର ର୍ୀକୁ କହଲିା, “ଆଃ, ଶମରୀୟାେର େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଅଛନି୍ତ , ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଯେବ େମା’ ପ୍ରଭୁ ଥାଆେନ୍ତ, େତେବ ତାଙୁ୍କ େସ
ତାଙ୍କ କୁଷ୍ଠେରାଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରେନ୍ତ।” 4 ଏଥିେର ଜେଣ ଭତିରକୁ ଯାଇ
ତାହାର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହଲିା, “ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶର ବାଳିକା ଏପରି ଏପରି
କେହ।”

5 ତହୁଁ ଅରାମର ରାଜା କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ େସଠାକୁ ଯାଅ, ଆଉ ମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଖେଣ୍ଡ ପତ୍ର ପଠାଇବ।ି” ତହୁଁ େସ ଆପଣା
ସେଙ୍ଗ ଦଶ ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ ଛଅ ସହସ୍ର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ମୁଦ୍ର ା ଓ ଦଶ ସାଜ
େପାଷାକ େନଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। 6 ଆଉ େସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପତ୍ର େନଇ ଗଲା; ତହିଁେର ଏହା େଲଖାଥିଲା, ଯଥା, “ପୁଣ ିଏହ ିପତ୍ର ତୁମ୍ଭ
ନକିଟେର ପହଞ୍ଚେିଲ େଦଖିବ େଯ, ମୁଁ ଆପଣା ଦାସ ନାମାନ୍କୁ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ପଠାଇଲ,ି େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ତାହାର କୁଷ୍ଠେରାଗରୁ ସୁସ୍ଥ
କରିବ।” 7 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଏହ ିପତ୍ର ପାଠ କରେନ୍ତ, ଆପଣା
ବସ୍ତ୍ର ଚରିି କହଲିା, “ମାରିବାକୁ ଓ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମଥର୍ ପରେମଶ୍ୱର କି ମୁଁ,
େଯ ଏହ ିେଲାକ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର କୁଷ୍ଠେରାଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ
େମା’ ନକିଟକୁ ପଠାଇଅଛ ି? କିନୁ୍ତ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବେିବଚନା କର, େସ କିପରି ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛଦି୍ର  େଖାଜୁଅଛ।ି”

8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିଅଛନି୍ତ , ଏହା ଶୁଣି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଇଲୀଶାୟ, ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିକଥା କହି
ପଠାଇେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିଲ ? େସ ଏେବ େମା’
ନକିଟକୁ ଆସୁ, ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର େଯ ଏକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅଛ,ି
ଏହା େସ ଜାଣବି।” 9 ଏଣୁ ନାମାନ୍ ଆପଣା ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥ ଇତ୍ୟାଦ ିସହତି
ଆସ ିଇଲୀଶାୟଙ୍କ ଗହୃର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଠିଆ େହଲା। 10 ତହୁଁ
ଇଲୀଶାୟ ଏକ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ଯଦ୍ଦର୍ନେର
ସାତ ଥର ସ୍ନାନ କର, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ନୂତନ ମାଂସ େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଚି
େହବ।” 11 ମାତ୍ର ନାମାନ୍ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇ ଚାଲଗିଲା, ଆଉ କହଲିା, “େଦଖ,
ମୁଁ ଭାବଥିିଲ,ି େସ ଅବଶ୍ୟ ବାହାରି େମା’ ନକିଟକୁ ଆସବି ଓ ଠିଆ େହାଇ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କୁଷ୍ଠ ସ୍ଥାନେର ହସ୍ତ
ହଲାଇ ତାହା ସୁସ୍ଥ କରିବ। 12 ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ଜଳ ଅେପକ୍ଷା କି
ଦେମ୍ମଶକର ଅବାନା ଓ ପପର୍ର ନଦୀ ଉତ୍ତମ ନୁେହଁ ? ମୁଁ କି ତହିଁେର ସ୍ନାନ
କରି ଶୁଚ ିେହାଇ ନ ପାରନି୍ତ ?” ଏଣୁ େସ େଫରି େକ୍ର ାଧେର ଚାଲଗିଲା।
13 ଏଥିେର ତାହାର ଦାସମାେନ ନାମାନ୍ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ଆମ୍ଭ
ପିତଃ, ଯଦ ିେସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େକୗଣସ ିବଡ଼ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞା କରିଥାଆେନ୍ତ, େତେବ କି ଆପଣ ତାହା କରି ନ ଥାଆେନ୍ତ ? େତେବ
ସ୍ନାନ କରି ଶୁଚ ିହୁଅ, ଏହ ିକଥା େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣଙୁ୍କ କହନି୍ତ ,
ତାହା ମାନବିା େକେତ ଅଧିକ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ।” 14 ତହୁଁ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଯାଇ ଯଦ୍ଦର୍ନେର ଆପଣାକୁ ସାତ ଥର ବୁଡ଼ାଇଲା;
ଏଥିେର ତାହାର ମାଂସ ପୁନବର୍ାର କ୍ଷୁଦ୍ର  ବାଳକର ମାଂସ ତୁଲ୍ୟ େହଲା ଓ
େସ ଶୁଚ ିେହଲା।

ଗିେହଜୀଙ୍କ େଲାଭ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ

15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ନାମାନ୍ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସମେସ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ ିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ
ନାମାନ୍ କହଲିା, “େଦଖନୁ୍ତ, ଏେବ ମୁଁ ଜାଣଲି ିେଯ, ଇସ୍ରାଏଲ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ପରେମଶ୍ୱର େକହ ିନାହାନି୍ତ ;
ଏେହତୁ ଏେବ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆପଣା ଦାସଠାରୁ ଉପହାର
ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ।” 16 ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ମୁଁ େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହଉଅଛ,ି େସ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ କିଛ ିଗ୍ରହଣ
କରିବ ିନାହିଁ।” ତହୁଁ ନାମାନ୍ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ
ବହୁତ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଲା, ମାତ୍ର େସ ମନା କେଲ। 17 ଏଥିେର ନାମାନ୍ କହଲିା,
“ଏହା ନ କେଲ, ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆପଣଙ୍କ ଦାସକୁ ଦୁଇ
ଖଚରର ଭାର ମାଟ ିଦଆିଯାଉ; କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େକୗଣସ ିେଦବତା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମ କି ବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ନାହିଁ। 18 ଏହ ିବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସକୁ କ୍ଷମା
କରନୁ୍ତ; େମା’ ପ୍ରଭୁ ରିେମ୍ମାଣ-ମନି୍ଦରେର ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା େବେଳ
େମା’ ହସ୍ତେର ନଭିର୍ର କେଲ, ମୁଁ େଯେବ ରିେମ୍ମାନ୍ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରଣାମ
କେର, େତେବ ରିେମ୍ମାଣ-ମନି୍ଦରେର ପ୍ରଣାମ କରିବା େବେଳ ଏ ବଷିୟେର
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ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସକୁ କ୍ଷମା କରନୁ୍ତ।” 19 ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ
ତାହାକୁ କହେିଲ, “କୁଶଳେର ଯାଅ।” ତହୁଁ ନାମାନ୍ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନକିଟରୁ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଅଳ୍ପ ଦୂର ବାଟ ଗଲା। 20 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ
ଇଲୀଶାୟଙ୍କର ଦାସ ଗିେହଜୀ କହଲିା, “େଦଖ, େମା’ ପ୍ରଭୁ ଏହ ିଅରାମୀୟ
ନାମାନ୍ ଆଣଥିିବା େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ତାହା ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାହାକୁ
ଛାଡ଼ ିେଦଇଅଛନି୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ ତାହା ପେଛ େଦୗଡ଼ି
ତାହାଠାରୁ କିଛ ିେନବ।ି” 21 ତହୁଁ ଗିେହଜୀ ନାମାନ୍ର ପେଛ ପେଛ ଗଲା।
ଏଥିେର ନାମାନ୍ ଆପଣା ପେଛ ଜଣକୁ େଦୗଡ଼ବିାର େଦଖି ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ
କରିବା ପାଇଁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଚାରିଲା, “ସବୁ କୁଶଳ ତ ?” 22 ତହିଁେର
େସ କହଲିା, “ସବୁ କୁଶଳ। େମା’ ପ୍ରଭୁ େମାେତ ପଠାଇ କହଅିଛନି୍ତ ,
‘େଦଖ, ଏହକି୍ଷେଣ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶରୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ
ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଯୁବା େଲାକ ଆସେିଲ; ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େସମାନଙୁ୍କ
ଏକ ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ ଦୁଇ ସାଜ େପାଷାକ ଦଅି।’” 23 ଏଥିେର ନାମାନ୍
କହଲିା, “ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୁଇ ତାଳନ୍ତ ରୂପା ନଅି।” ଆଉ େସ ତାହାକୁ
ବହୁତ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଲା ଓ ଦୁଇ ଥଳୀେର ଦୁଇ ତାଳନ୍ତ ରୂପା ବାନି୍ଧ ଦୁଇ ସାଜ
େପାଷାକ ସହତି ଆପଣା ଦୁଇ ଦାସ ଉପେର ତାହା େଥାଇଲା; ତହୁଁ
େସମାେନ ଗିେହଜୀର ଆେଗ ଆେଗ ତାହା ବହ ିେନେଲ। 24 ପୁଣି
ଉପପବର୍ତେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହାସବୁ େନଇ
ଗହୃେର ରଖିଲା; ଆଉ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରେନ୍ତ, େସମାେନ
ଚାଲଗିେଲ। 25 ମାତ୍ର େସ ଭତିରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ
େହଲା। ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ଗିେହଜୀ, ତୁେମ୍ଭ
େକଉଁଠାରୁ ଆସଲି ?” ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େକଉଁଠାକୁ
ଯାଇ ନାହିଁ।” 26 ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ କହେିଲ, “େସ େଲାକ
ତୁମ୍ଭକୁ େଭଟବିା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ରଥରୁ େଫରି ଆସଲିା,
େସେତେବେଳ େମାହର ଅନ୍ତଃକରଣ କି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଯାଇ ନ ଥିଲା ? ଏ
କି ରୂପା, ବସ୍ତ୍ର, ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର, େମଷ, କି େଗାରୁ, ଓ ଦାସ ଓ
ଦାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ? 27 ଏେହତୁ ନାମାନ୍ର କୁଷ୍ଠେରାଗ
ତୁମ୍ଭଠାେର ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶେର ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହବି।” ଏଥିେର ଗିେହଜୀ
ହମି ତୁଲ୍ୟ େଶ୍ୱତ କୁଷ୍ଠଗ୍ରସ୍ତ େହାଇ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ବାହାରି ଗଲା।

ଜଳେର ଭାସମାନ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ

ଏକ ସମୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଦଳ ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଏେବ େଦଖନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏହ ିେଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁଅଛୁ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକୀଣ୍ଣର୍।

2 ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ ିଜଣ
େସଠାରୁ ଏକ ଏକ କଡ଼କିାଠ େନଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବସତ ିନମିେନ୍ତ
େସଠାେର ଏକ ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କରୁ।” ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଅ।” 3 ତହୁଁ ଜେଣ କହଲିା, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆପଣ
ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଚାଲନୁ୍ତ।” ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, “ମୁଁ ଯିବ।ି” 4 ତହୁଁ େସ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଗେଲ।
ପୁଣ ିେସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, କାଠ କାଟେିଲ। 5 ମାତ୍ର

ଜେଣ କଡ଼କିାଠ କାଟୁ କାଟୁ କୁହ୍ରାଡ଼-ିଲୁହା ଜଳେର ପଡ଼ଗିଲା; ତହିଁେର େସ
ଡକା ଛାଡ଼ ିକହଲିା, “ହାୟ, େମା’ ପ୍ରଭୁ ! ତାହା ତ ଉଧାରି-ବସ୍ତୁ।”
6 ଏଥିେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ କହେିଲ, “ତାହା େକଉଁ ସ୍ଥାନେର ପଡ଼ଲିା
?” ତହୁଁ େସ ତାଙୁ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନ େଦଖାଇ େଦଲା। ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ
ଖେଣ୍ଡ କାଠ କାଟ ିେସଠାେର ପକାଇ ଲୁହାକୁ ଭସାଇେଲ। 7 ଆଉ
ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଉଠାଇ ନଅି।” ତହୁଁ େସ ହାତ ବଢ଼ାଇ
ତାହା େନଲା।

ଅରାମର େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ପରାଜିତ

8 ଥେର ଅରାମର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର େସ
େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ସହତି ମନ୍ତ୍ରଣା କରି କେହ, “େକବଳ
ଏହ ିଏହ ିସ୍ଥାନେର େମାହର ଛାଉଣ ିେହବ,” 9 େସେତେବେଳ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ କହ ିପଠାନି୍ତ ,
“ସାବଧାନ, ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନ େଦଇ ଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ ଅରାମୀୟମାେନ
େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଅଛନି୍ତ।” 10 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ବଷିୟ ଜଣାଇ ସତକର୍ କରାଇଥାଆନି୍ତ , ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା

େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େଲାକ ପଠାନି୍ତ ; ଏହରୂିେପ େସ ଥେର କି ଦୁଇ ଥର ନୁେହଁ,
ବାରମ୍ୱାର େସସ୍ଥାନେର ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କେଲ।

11 ପୁଣ ିଏଥିସକାଶୁ ଅରାମୀୟ ରାଜାର ହୃଦୟ ଅତ ିବ୍ୟସ୍ତ େହଲା; ଏଣୁ
େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଡାକି େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାର ସପକ୍ଷ, ଏହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଜଣାଇବ
ନାହିଁ।” 12 ଏଥିେର ତାହାର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ କହଲିା, “ନା, େହ
େମା’ ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, ମାତ୍ର ଆପଣ ନଜି ଶୟନ ଗହୃେର ଯାହା ଯାହା
କହନି୍ତ , େସସବୁ କଥା ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଇଲୀଶାୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାକୁ ଜଣାଏ।” 13 ତହୁଁ ଅରାମୀୟ ରାଜା କହଲିା, “ଯାଇ
େଦଖ, ଇଲୀଶାୟ େକଉଁଠାେର ଅଛ,ି ତହିଁେର ମୁଁ େଲାକ ପଠାଇ ତାହାକୁ
ଆଣବି।ି” ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାକୁ ସମ୍ୱାଦ ଦଆିଗଲା େଯ, “େଦଖନୁ୍ତ, େସ
େଦାଥନେର ଅଛ।ି” 14 ଏେହତୁ େସ େସସ୍ଥାନକୁ ଅଶ୍ୱଗଣ ଓ ରଥ ଓ
ମହାେସୖନ୍ୟଦଳ ପଠାଇଲା; ପୁଣ ିେସମାେନ ରାତି୍ରେର ଆସ ିନଗରର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ େବଷ୍ଟନ କେଲ।

15 ଏଥିେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ େସବକ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ବାହାରକୁ
ଯାଆେନ୍ତ, େଦଖ, ଏକ େସୖନ୍ୟଦଳ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥ ସହତି ନଗରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ
େବଷ୍ଟନ କରିଅଛନି୍ତ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ହାୟ, େମାହର
ପ୍ରଭୁ ! ଆେମ୍ଭମାେନ କଅଣ କରିବା ?” 16 ତହିଁେର େସ ଉତ୍ତର କେଲ,
“ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗୀଗଣ ଅଧିକ।” 17 ପୁଣ ିଇଲୀଶାୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େସ େଯପରି େଦଖି ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ
ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ କର।” ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଯୁବା େଲାକର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ
କେଲ; ଆଉ େସ େଦଖିଲା; ପୁଣ ିେଦଖ, ପବର୍ତ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଅଗି୍ନମୟ ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା।

18 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସୖନ୍ୟମାେନ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେନ୍ତ,
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧତାେର ଆଘାତ କର।” ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇଲୀଶାୟଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧତାେର ଆଘାତ କେଲ।
19 େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ େସହ ିପଥ ନୁେହଁ,
କି ଏ େସହ ିନଗର ନୁେହଁ; େମା’ ପେଛ ପେଛ ଆସ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ
େଲାକକୁ େଖାଜୁଅଛ, ମୁଁ ତାହା ନକିଟକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େନଇଯିବ।ି” ତହୁଁ
ଇଲୀଶାୟ େସମାନଙୁ୍କ ଶମରୀୟାକୁ କଢ଼ାଇ େନେଲ। 20 ଏଥିେର
େସମାେନ ଶମରୀୟାେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏ େଲାକମାେନ େଯପରି େଦଖି ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ
ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ କର।” ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ କରେନ୍ତ, େସମାେନ
େଦଖିେଲ, ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ ଶମରୀୟାର ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ।
21 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି ଇଲୀଶାୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େହ େମାହର ପିତଃ, ମୁଁ କ’ଣ େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବ ି? ମୁଁ କ’ଣ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବ ି?” 22 ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
“ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ
ଓ ଧନୁ ଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଅଛ, େସମାନଙୁ୍କ କ’ଣ ଆଘାତ କରିବ ?
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରୁଟ ିଓ ଜଳ ରଖ, େସମାେନ େଭାଜନପାନ କରି
ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ନକିଟକୁ ଯାଆନୁ୍ତ।” 23 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମହାେଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ
େଭାଜନପାନ କଲା ଉତ୍ତାେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କେଲ, ତହୁଁ
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ। ଏଉତ୍ତାେର ଅରାମର
େସୖନ୍ୟଦଳ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର େଦଶକୁ ଆସେିଲ ନାହିଁ।

ଶମରୀୟା ଅବେରାଧ

24 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅରାମର ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ଆପଣାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ
ଏକତ୍ର କରି ଯାଇ ଶମରୀୟାକୁ ଅବେରାଧ କଲା। 25 ତହିଁେର
ଶମରୀୟାେର ମହାଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହଲା; ଆଉ େଦଖ, ଏକ ଗଦ୍ଦର୍ଭର ମୁଣ୍ଡ ଅଶୀ
େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେର ଓ କେପାତ ମଳର ଏକ କାବ୍ର ଚତୁଥର୍ାଂଶ ପାଞ୍ଚ େରୗପ୍ୟ
ମୁଦ୍ର ାେର ବକି୍ରୟ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ତାହା ଅବେରାଧ କେଲ।
26 ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ପ୍ରାଚୀର ଉପର େଦଇ ଯିବା ସମୟେର
ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଡାକ ପକାଇ କହଲିା, “େହ େମା’ ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ,
ସାହାଯ୍ୟ କରନୁ୍ତ।” 27 ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
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ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନି୍ତ , େତେବ ମୁଁ େକଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ି? କି
ଖଳାରୁ କି ଅବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯନ୍ତ୍ର ରୁ ?” 28 ଆହୁରି ରାଜା ତାହାକୁ କହେିଲ,
“ତୁମ୍ଭର କି ଦୁଃଖ େହାଇଅଛ ି?” ତହୁଁ େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, “ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀ
େମାେତ କହଲିା, ‘ତୁମ୍ଭ ପୁଅଟକୁି ଦଅି, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ଆଜି ଖାଇବା,
ପୁଣ ିେମା’ ପୁଅକୁ କାଲ ିଖାଇବା।’ 29 ତହୁଁ ଆେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପୁଅକୁ
ସଦି୍ଧ କରି ଖାଇଲୁ; ପୁଣ ିଆର ଦନି ମୁଁ ତାହାକୁ କହଲି,ି ‘ତୁମ୍ଭ ପୁଅକୁ ଦଅି,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ ଖାଇବା,’ ମାତ୍ର େସ ଆପଣା ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇଅଛ।ି”

30 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀର ଏ କଥା ଶୁଣ ିରାଜା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିେଲ;
େସେତେବେଳ େସ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଯାଉଥିେଲ; ଆଉ େଲାକମାେନ
ଅନାଇ େଦଖିେଲ େଯ, େସ ବସ୍ତ୍ର ତେଳ େଦହେର ଅଖା ପିନି୍ଧଅଛନି୍ତ।
31 େତେବ େସ କହେିଲ, “େଯେବ ଆଜି ଶାଫଟ୍ର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାୟର
ମସ୍ତକ ତାହା େଦହେର ରେହ, େତେବ ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ େସହ ିଦଣ୍ଡ,
ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ େଦଉନୁ୍ତ।”

32 ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ ଆପଣା ଗହୃେର ବସଥିିେଲ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ତାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ବସଥିିେଲ; ଏପରି ସମୟେର ରାଜା ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରୁ ଜେଣ େଲାକ
ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର େସ ଦୂତ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚବିା ପୂବର୍ରୁ
ଇଲୀଶାୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିନରହତ୍ୟାକାରୀର ପୁତ୍ର କିପରି
େମାହର ମସ୍ତକ େନବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇଅଛ,ି ଏହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଦଖୁଅଛ ? େଦଖ, େସ ଦୂତ ପହଞ୍ଚବିା େବେଳ ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କର ଓ ତାକୁ
ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର ଦୃଢ଼ କରି ଧର; ତାହାର ପ୍ରଭୁର ପଦଶବ୍ଦ କ’ଣ
ତାହାର ପଛେର ନାହିଁ ?” 33 ପୁଣ ିେସ େସମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁ
କରୁ େଦଖ, େସହ ିଦୂତ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସଲିା; ଆଉ େସ
କହଲିା, “େଦଖ, ଏହ ିଅମଙ୍ଗଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ; ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ ି?”

େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘କାଲ ିପ୍ରାୟ ଏହି
ସମୟକୁ ଶମରୀୟାର ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ଏକ ପସୁରୀ ସରୁ ମଇଦା

ଏକ େଶକଲେର ଓ ଦୁଇ ପସୁରୀ ଯବ ଏକ େଶକଲେର ବକି୍ରୟ
କରାଯିବ।’” 2 େସେତେବେଳ ରାଜା େଯଉଁ େସନାପତ ିହସ୍ତେର ନଭିର୍ର
କରିଥିେଲ, େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, “େଦଖ,
େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶେର ଦ୍ୱ ାର କରନି୍ତ , େତେବ େହଁ କ’ଣ ଏ କଥା
େହାଇ ପାରିବ ?” ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର
ତାହା େଦଖିବ, ମାତ୍ର ତହିଁରୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।”

ଅରାମୀୟଙ୍କ ପଳାୟନ

3 େସହ ିସମୟେର ନଗର ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଚାରି ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ
ଥିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ପରସ୍ପର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ମରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
କାହିଁକି ଏଠାେର ବସଅିଛୁ ? 4 ଯଦ ିକହୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ
କରିବା, େତେବ ନଗରେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଅଛ,ି ପୁଣ ିଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର
ମରିବା; ଆଉ ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ବସ ିରହବିା, େତେବ ମଧ୍ୟ
ମରିବା। ଏେହତୁ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟର ପକ୍ଷକୁ
ଯାଉ; ଯଦ ିେସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିେବ, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ
ବଞ୍ଚବିା; ଆଉ ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମାରି ପକାଇେବ, େତେବ ମରିବା।”

5 ଏଣୁ କୁଷ୍ଠୀମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣକୁି ଯିବା ପାଇଁ େଗାଧୂଳି
ସମୟେର ଉଠିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣରି ବାହାର
ସୀମାେର ଉପସି୍ଥତ େହବା େବେଳ, େଦଖ, େସଠାେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ନ
ଥିେଲ। 6 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟଗଣକୁ ରଥ ଶବ୍ଦ ଓ
ଅଶ୍ୱ ଶବ୍ଦ, ଅଥର୍ାତ୍, ମହାେସୖନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇଥିେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ
ପରସ୍ପର କହେିଲ, “େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ
କରିବା ପାଇଁ ହତି୍ତୀୟମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣକୁ ଓ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣକୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର େବତନ େଦଇ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ।ି” 7 ଏେହତୁ
ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟଗଣ ଉଠି େଗାଧୂଳି ସମୟେର ପଳାଇେଲ, ଆଉ
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁ ଓ ଅଶ୍ୱ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଓ ଛାଉଣ ିେଯପରି
ଥିଲା, େସପରି ଛାଡ଼ ିଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରକ୍ଷାେଥର୍ ପଳାଇେଲ।
8 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିକୁଷ୍ଠୀମାେନ ଛାଉଣରି ବାହାର ସୀମାକୁ ଆସି
େଗାଟଏି ତମ୍ୱୁ ଭତିରକୁ ଯାଇ େଭାଜନପାନ କେଲ, ପୁଣ ିତହିଁରୁ ରୂପା ଓ
ସୁନା ଓ ବସ୍ତ୍ର େନଇ ଲୁଚାଇ ରଖିେଲ; ତହୁଁ େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ଆସ ିଆଉ

ଏକ ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ଓ ତହିଁରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଦ ିେନଇ ଯାଇ
ଲୁଚାଇ ରଖିେଲ।

9 େତେବ େସମାେନ ପରସ୍ପର କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଭଲ କରୁନାହୁଁ;
ଆଜି ସୁସମ୍ୱାଦର ଦନି, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁନ ିେହାଇ ରହୁଅଛୁ; େଯେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭାତ ଆଲୁଅ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଳିମ୍ୱ କରୁ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦଣ୍ଡ ଘଟବି; ଏେହତୁ ଏେବ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ରାଜଗହୃେର ସମ୍ୱାଦ
େଦଉ।” 10 ତହୁଁ େସମାେନ ଆସ ିନଗରର ଦ୍ୱ ାରୀକୁ ଡାକିେଲ; ଆଉ
େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣକୁି
ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ; କି ମନୁଷ୍ୟର
ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଶ୍ୱ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭଗଣ ବନ୍ଧା େହାଇଅଛନି୍ତ , ଆଉ ତମ୍ୱୁସବୁ
େଯପରି ଥିଲା, େସପରି ଅଛ।ି” 11 ତହୁଁ େସ ଦ୍ୱ ାରୀମାନଙୁ୍କ ଡାକେନ୍ତ,
େସମାେନ ରାଜଗହୃ ଭତିେର ସମ୍ୱାଦ େଦେଲ। 12 ତହିଁେର ରାଜା ରାତି୍ରେର
ଉଠି ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଅରାମୀୟମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଯାହା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ମୁଁ ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶ କରିବ।ି
େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ ଅଛୁ; ଏେହତୁ େସମାେନ
ଛାଉଣରୁି ବାହାରି ଯାଇ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ େକ୍ଷତ୍ରେର ଲୁଚାଇ କହୁଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ନଗରରୁ ବାହାରିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀଅନ୍ତା ଧରି
ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରିବା।” 13 ତହିଁେର ତାହାର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ େକେତକ
େଲାକ ପଠାଇ େଦଖୁ, େସମାେନ ନଗରେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ପାେଞ୍ଚାଟ ିେନଇ ଯାଉନୁ୍ତ, େଦଖନୁ୍ତ, େସମାେନ ନଗରେର ଅବଶିଷ୍ଟ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଜନତା ସମାନ; େଦଖନୁ୍ତ, େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ଜନତା ସମାନ।” 14 ଏେହତୁ େସହ ିେଲାକମାେନ ଅଶ୍ୱ ସହତି
ଦୁଇ ରଥ େନେଲ ଓ ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟ ପେଛ ପଠାଇ
କହେିଲ, “ଯାଇ େଦଖ।” 15 ତହୁଁ େସମାେନ ଯଦ୍ଦର୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ପେଛ ପେଛ ଗେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଅରାମୀୟମାେନ ତରତର େହାଇ ଯାହା
ପକାଇ େଦଇ ଯାଇଥିେଲ, ଏପରି ବସ୍ତ୍ର ଓ ପାତ୍ରାଦେିର ସମସ୍ତ ପଥ ପୂଣ୍ଣର୍
ଥିଲା। େତେବ େସ ଦୂତମାେନ େଫରି ଆସ ିରାଜାଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦେଲ।

16 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣ ିଲୁଟ
କେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ପସୁରୀ ସରୁ ମଇଦା ଏକ
େଶକଲେର ଓ ଦୁଇ ପସୁରୀ ଯବ ଏକ େଶକଲେର ବକି୍ରୟ କରାଗଲା।
17 େସେତେବେଳ ରାଜା େଯଉଁ େସନାପତ ିହସ୍ତେର ନଭିର୍ର କରିଥିେଲ,
ତାହାକୁ ନଗର ଦ୍ୱ ାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ; ଏଥିେର
େଲାକମାେନ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ତାହାକୁ ଦଳି ପକାଇେଲ, ତହିଁେର ରାଜା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା େବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ
ତାଙୁ୍କ େଯପରି କହଥିିେଲ, ତଦନୁସାେର େସ ମଲା। 18 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ ରାଜାଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହଥିିେଲ, “କାଲ ିପ୍ରାୟ ଏହ ିସମୟକୁ
ଶମରୀୟାର ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ଦୁଇ ପସୁରୀ ଯବ ଏକ େଶକଲ ଓ ଏକ
ପସୁରୀ ସରୁ ମଇଦା ଏକ େଶକଲ େହବ।” 19 ଆଉ େସହ ିେସନାପତି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଥିିଲା, “େଦଖ, େଯେବ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆକାଶେର ଦ୍ୱ ାର କରନି୍ତ , େତେବ େହଁ କ’ଣ ଏପରି କଥା େହାଇ ପାରିବ।”
ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ କହଥିିେଲ, “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର ତାହା େଦଖିବ,
ମାତ୍ର ତହିଁରୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।” 20 େସହପିରି ତାହା ପ୍ରତ ିଘଟଲିା;
କାରଣ େଲାକମାେନ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ତାହାକୁ ଦଳି ପକାେନ୍ତ, େସ ମଲା।

ଶୁେନମୀୟା ସ୍ତ୍ରୀର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

ଇଲୀଶାୟ େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ପୁନଜର୍ୀବତି କରିଥିେଲ,
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ କହଥିିେଲ, “ଉଠ, ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ଯାଇ
େଯଉଁଠାେର ପ୍ରବାସ କରିପାର, େସଠାେର ପ୍ରବାସ କର; କାରଣ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ; ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାତ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଦଶେର ରହବି।” 2 ତହିଁେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କର
ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ କମର୍ କଲା; ଅଥର୍ାତ୍, େସ ଆପଣା ପରିବାର ସହତି ଯାଇ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର ସାତ ବଷର୍ ପ୍ରବାସ କଲା। 3 ପୁଣ ିସାତ ବଷର୍
େଶଷେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶରୁ େଫରି ଆସଲିା; ଆଉ େସ
ଆପଣା ଗହୃ ଓ ଆପଣା ଭୂମି ନମିେନ୍ତ ଗହୁାରି କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଗଲା। 4 େସହ ିସମୟେର ରାଜା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କର ଦାସ
ଗିେହଜୀ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁ କରୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି

ଦି୍ୱ ତୀୟ ରାଜାବଳୀ 6:28 240 ଦି୍ୱ ତୀୟ ରାଜାବଳୀ 8:4
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ଇଲୀଶାୟ େଯ େଯ ମହତ୍ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାସବୁ େମାେତ ଜଣାଅ।”
5 ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ କିପରି ମୃତ େଲାକକୁ ପୁନଜର୍ୀବତି କରିଥିେଲ, ଏହା
ଗିେହଜୀ ରାଜାଙୁ୍କ କହବିା େବେଳ, େଦଖ, େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ରକୁ େସ
ପୁନଜର୍ୀବତି କରିଥିେଲ, େସ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣା ଗହୃ ଓ
ଆପଣା ଭୂମି ନମିେନ୍ତ ଗହୁାରି କରୁଅଛ।ି ଏଥିେର ଗିେହଜୀ କହଲିା, “େହ
େମାର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, ଏ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ
ଇଲୀଶାୟ ପୁନଜର୍ୀବତି କରିଥିେଲ।” 6 ତହୁଁ ରାଜା େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ
ପଚାରେନ୍ତ, େସ ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇଲା। ତହିଁେର ରାଜା ତାହା ନମିେନ୍ତ ଏକ
କମର୍ଚାରୀକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରି କହେିଲ, “ଏହାର େଯଉଁ ସବର୍ସ୍ୱ ଥିଲା ଓ ଏ
େଯଉଁ ଦନି େଦଶ ଛାଡ଼ଲିା, େସହ ିଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହାର
େକ୍ଷେତ୍ରାତ୍ପନ୍ନ  ସମସ୍ତ ଫଳ ଏହାକୁ େଫରାଇଦଅି।”

ଇଲୀଶାୟ ଓ ଅରାମର ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍

7 ଏକ ସମୟେର ଇଲୀଶାୟ ଦେମ୍ମଶକେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ;
େସେତେବେଳ ଅରାମର ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ପୀଡ଼ତି ଥିଲା; ପୁଣି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ େବାଲ ିତାହାକୁ ସମ୍ୱାଦ
ଦଆିଗଲା। 8 ତହିଁେର ରାଜା ହସାେୟଲକୁ କହଲିା, “ଆପଣା ହସ୍ତେର
ଉପହାର େନଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଅ, ‘ଆଉ
ମୁଁ ଏହ ିପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ େହବ ିକି ନାହିଁ ?’ ଏହ ିକଥା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାର।” 9 ଏଥିେର ହସାେୟଲ ତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ
ଗଲା ଓ ଦେମ୍ମଶକର ସକଳ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁର ଚାଳିଶ ଓଟର େବାଝ ଉପହାର
ସେଙ୍ଗ େନଇ ଆସ ିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉଭା େହାଇ କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଅରାମର ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାେତ ପଠାଇ
ପଚାରୁଅଛନି୍ତ , ‘ମୁଁ କ’ଣ ଏହ ିପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ େହବ ି?’” 10 ତହିଁେର
ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ କୁହ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ
ମୁକ୍ତ େହବ,’ ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ େଯ, େସ ଅବଶ୍ୟ
ମରିବ।” 11 େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ ତାହା ପ୍ରତ ିଏପରି ସି୍ଥରଦୃଷି୍ଟ କେଲ
େଯ, େସ ଲଜି୍ଜତ େହଲା; ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େରାଦନ କେଲ।
12 ତହିଁେର ହସାେୟଲ ପଚାରିଲା, “େମା’ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି େରାଦନ
କରୁଅଛନି୍ତ ?” ଇଲୀଶାୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “କାରଣ ଏହ,ି ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଅନଷି୍ଟ କରିବ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ସବୁେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇବ ଓ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଯୁବାମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ େର
ବଧ କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କ ଶିଶୁଗଣକୁ ଭୂମିେର କଚାଡ଼ ିଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ ଓ
େସମାନଙ୍କ ଗଭର୍ବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦର ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବ।” 13 ଏଥିେର
ହସାେୟଲ କହଲିା, “ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ, େଯ େଗାଟଏି କୁକ୍କରୁ ମାତ୍ର,
େସ କିଏ େଯ, ଏହ ିବଡ଼ କମର୍ କରିବ ?” ତହୁଁ ଇଲୀଶାୟ ଉତ୍ତର କେଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଅରାମର ରାଜା େହବ।”

14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହସାେୟଲ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଆପଣା
ପ୍ରଭୁ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, “ଇଲୀଶାୟ
ତୁମ୍ଭକୁ କଅଣ କହେିଲ ?” ତହୁଁ ହସାେୟଲ ଉତ୍ତର କଲା, “େସ େମାେତ
ଜଣାଇେଲ େଯ, ଆପଣ ନଶି୍ଚୟ ମୁକ୍ତ େହେବ।” 15 ମାତ୍ର ପରଦନି
ହସାେୟଲ ଶଯ୍ୟାଚ୍ଛାଦନ େନଇ ଜଳେର ବୁଡ଼ାଇ ରାଜାର ମୁଖ ଉପେର
ବଛିାଇ ଦଅିେନ୍ତ, େସ ମଲା; ପୁଣ ିହସାେୟଲ ତାହାର ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କଲା।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାରାମ୍

16 ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାରାମ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପଞ୍ଚମ
ବଷର୍େର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ ରାଜତ୍ୱ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ, େସହ ିସମୟେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଥିେଲ। 17 େସ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ବତଶି ବଷର୍
ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଆଠ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ।
18 ପୁଣ ିେସ ଆହାବଙ୍କର ବଂଶାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ପଥେର
ଚାଲେିଲ; କାରଣ େସ ଆହାବଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିଥିେଲ ଓ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। 19 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନତି୍ୟ ଏକ ପ୍ରଦୀପ େଦବାକୁ େଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େସ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ ଯିହୁଦାକୁ
ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ େହେଲ। 20 ତାଙ୍କ ସମୟେର ଇେଦାମୀୟ

େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ଅଧୀନତାର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଉପେର ଏକ ରାଜା କେଲ। 21 ତହିଁେର େଯାରାମ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସମସ୍ତ
ରଥ ସାୟୀରକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ; ପୁଣ ିେସ ରାତି୍ର କାଳେର ଉଠି ଆପଣା
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ େବଷି୍ଟତ ଇେଦାମୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ରଥଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ;
ଏଥିେର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ପଳାଇେଲ। 22 ଏହରୂିେପ
ଇେଦାମ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦାର ଅଧୀନତାର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହଲା। େସହି
ସମୟେର ଲବି୍ନା ନଗର ମଧ୍ୟ ବେିଦ୍ର ାହୀ େହଲା। 23 ଏହ ିେଯାରାମ୍ଙ୍କର
ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା କି ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ
ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାରାମ୍
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଦାଉଦ ନଗରେର ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହତି କବର
ପାଇେଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୀୟ

25 ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱ ାଦଶ
ବଷର୍େର ଯିହୁଦା ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କେଲ। 26 ଅହସୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା େବେଳ
ବାଇଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଅଥଲୀୟା, େସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅମି୍ରଙ୍କର
କନ୍ୟା ଥିେଲ। 27 ପୁଣ ିଅହସୀୟ ଆହାବ ବଂଶର ପଥେର ଚାଲ ିଆହାବ
ବଂଶର କମର୍ାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ; କାରଣ େସ
ଆହାବ ବଂଶର ଜାମାତା ଥିେଲ। 28 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର
େଯାରାମ୍ଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ମିଶି ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ରାେମାତ୍-
ଗିଲୀୟଦେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ; ତହିଁେର ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ
େଯାରାମ୍ଙୁ୍କ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କେଲ। 29 ଏେହତୁ େଯାରାମ୍ ରାଜା ଅରାମର
ରାଜା ହସାେୟଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା େବେଳ ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ
ରାମାେର ତାଙୁ୍କ େଯଉଁ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କରିଥିେଲ, ତହିଁରୁ େସ ସୁସ୍ଥ େହବା
ନମିେନ୍ତ ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ େଫରିଗେଲ। ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍ ପୀଡ଼ତି
େହବା ସକାଶୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ ତାଙୁ୍କ
େଦଖିବା ପାଇଁ ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ ଗେଲ।

େଯହୂ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଲୀଶାୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ
ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡାକି କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ କଟ ିବାନ୍ଧ ଓ ଏହି
େତୖଳ ଶିଶି ହସ୍ତେର େନଇ ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଅ। 2 ପୁଣି

ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ନମି୍ଶିଙ୍କର େପୗତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କର
ପୁତ୍ର େଯହୂଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କର ଓ ଭତିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ତାଙୁ୍କ ଉଠାଇ ଏକ ଭତିର େକାଠରିକୁ େନଇଯାଅ। 3 ପୁଣ ିେତୖଳ ଶିଶି
େନଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକେର ଢ଼ାଳି କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କରିଅଛୁ।’ ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇ
ପଳାଇ ଯାଅ ଓ ବଳିମ୍ୱ ନ କର।”

4 ତହିଁେର େସ ଯୁବା, ଅଥର୍ାତ୍, େସହ ିଯୁବା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ରାେମାତ୍-
ଗିଲୀୟଦକୁ ଗେଲ। 5 ଆଉ େସ ଉପସି୍ଥତ େହବା େବେଳ େଦଖ,
େସନାପତମିାେନ ବସଅିଛନି୍ତ; ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “େହ େସନାପତ,ି
ତୁମ୍ଭଠାେର େମାହର ଏକ କାଯର୍୍ୟ ଅଛ।ି” ତହୁଁ େଯହୂ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାଠାେର ?” ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “େହ େସନାପତ,ି
ତୁମ୍ଭଠାେର।” 6 ଏଥିେର େସ ଉଠି ଗହୃ ଭତିରକୁ ଗେଲ; ତହୁଁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାଙ୍କର ମସ୍ତକେର େତୖଳ ଢ଼ାଳି ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େଲାକ, ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କଲୁ। 7 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ
େଯପରି ଈେଷବଲ୍ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ରକ୍ତର ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସସମୂହର ରକ୍ତର ପରିେଶାଧ େନବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ଆହାବର ବଂଶକୁ ଆଘାତ କରିବ। 8 କାରଣ ଆହାବର
ସମୁଦାୟ ବଂଶ ବନିଷ୍ଟ େହେବ ଓ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଆହାବ
ସମ୍ପକର୍ୀୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁଂସନ୍ତାନକୁ ଓ ବଦ୍ଧ କି ମୁକ୍ତ େଲାକକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା।
9 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଆହାବ ବଂଶକୁ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମର ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ
ଓ ଅହୀୟର ପୁତ୍ର ବାଶାର ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ କରିବା। 10 ପୁଣ ିକୁକ୍କରୁମାେନ
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ଈେଷବଲ୍କୁ ଯିଷି୍ରେୟଲ ଭୂମିେର ଖାଇେବ ଓ ତାହାକୁ କବର େଦବା ପାଇଁ
େକହ ିନ ଥିବ।’” ତହୁଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇ ପଳାଇଗେଲ।

11 ତହିଁେର େଯହୂ ବାହାର େହାଇ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ଦାସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସେନ୍ତ, ଜେଣ ତାଙୁ୍କ ପଚାରିଲା, “ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ତ ? େସ ବାତୁଳଟି
କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଥିିଲା ?” ତହିଁେର େଯହୂ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େସ େଲାକକୁ ଓ ତାହାର କଥା କଅଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଜାଣ।”
12 ଏଥିେର େସମାେନ କହେିଲ, “ଏ ମିଛ; ଏେବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ।”
ତହୁଁ େଯହୂ କହେିଲ, “େସ େମାେତ ଏପରି ଏପରି କହଲିା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କଲୁ।’”
13 ତହୁଁ େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େନଇ େସାପାନ
ଉପେର େଯହୂଙ୍କର ତେଳ ରଖିେଲ ଓ ତୂରୀ ବଜାଇ କହେିଲ, “େଯହୂ
ରାଜା େହେଲ।”

େଯାରାମ୍ ଓ ଅହସୀୟଙ୍କ ହତ୍ୟା

14 ଏଥିେର ନମି୍ଶିଙ୍କର େପୗତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯହୂ
େଯାରାମ୍ଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ। (େସସମୟେର େଯାରାମ୍ ଓ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲଠାରୁ ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦ ରକ୍ଷା
କରୁଥିେଲ। 15 ମାତ୍ର େଯାରାମ୍ ରାଜା ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ସେଙ୍ଗ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା େବେଳ ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ େଯଉଁ କ୍ଷତବକି୍ଷତ
କରିଥିେଲ, ତହିଁରୁ େସ ସୁସ୍ଥ େହବା ନମିେନ୍ତ ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ େଫରି
ଯାଇଥିେଲ)। ପୁଣ ିେଯହୂ କହେିଲ, “େଯେବ ଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମତ, େତେବ
ଯିଷି୍ରେୟଲେର ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାହାରିକୁ ନଗରର ବାହାରକୁ ପଳାଇ
ଯିବାକୁ ନ ଦଅି।” 16 ତହିଁେର େଯହୂ ରଥେର ଚଢ଼ ିଯିଷି୍ରେୟଲକୁ ଗେଲ;
କାରଣ େସସ୍ଥାନେର େଯାରାମ୍ ଶଯ୍ୟାଗତ େହାଇଥିେଲ। ପୁଣ ିଯିହୁଦାର
ରାଜା ଅହସୀୟ େଯାରାମ୍ଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଆସଥିିେଲ।

17 େସେତେବେଳ ଯିଷି୍ରେୟଲ ଦୁଗର୍ ଉପେର ପ୍ରହରୀ ଠିଆ େହାଇଥିଲା,
ପୁଣ ିେଯହୂ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରହରୀ ତାଙ୍କର େଲାକଦଳକୁ େଦଖି କରି କହଲିା,
“ମୁଁ ଏକ ଦଳ େଲାକ େଦଖୁଅଛ।ି” ତହିଁେର େଯାରାମ୍ କହେିଲ, “ଜେଣ
ଅଶ୍ୱାେରାହୀକୁ େନଇ େସମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଅ ଓ େସ
ପଚାରୁ, ‘କୁଶଳ କି ?’” 18 ତହିଁେର ଜେଣ ଅଶ୍ୱ ଚଢ଼ ିତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଯାଇ କହଲିା, “ରାଜା ପଚାରୁଅଛନି୍ତ , ‘କୁଶଳ କି ?’” ତହିଁେର
େଯହୂ କହେିଲ, “କୁଶଳେର ତୁମ୍ଭର କଅଣ ଅଛ ି? ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପଛକୁ
ଯାଅ।” ଏଥିେର ପ୍ରହରୀ ଜଣାଇ କହଲିା, “ଦୂତ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଗଲା, ମାତ୍ର େସ େଫରି ଆସୁ ନାହିଁ।” 19 ତହୁଁ େଯାରାମ୍ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଜଣକୁ
ଅଶ୍ୱେର ପଠାେନ୍ତ, େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହଲିା, “ରାଜା
ପଚାରୁଅଛନି୍ତ , କୁଶଳ କି ?” ପୁଣ ିେଯହୂ ଉତ୍ତର କେଲ, “କୁଶଳେର ତୁମ୍ଭର
କଅଣ ଅଛ ି? ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପଛକୁ ଯାଅ।” 20 ଏଥିେର ପ୍ରହରୀ ଜଣାଇ
କହଲିା, “େସ ଜଣ ହିଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲା, ଆଉ େସ େଫରି ଆସୁ
ନାହିଁ; ପୁଣ ିରଥଚାଳନ ନମି୍ଶିର ପୁତ୍ର େଯହୂର ଚାଳନା ପରି; କାରଣ େସ
ଅତ ିପ୍ରଚଣ୍ଡ େବଗେର ଚଳାଏ।”

21 େତେବ େଯାରାମ୍ କହେିଲ, “ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।” ତହିଁେର େସମାେନ
ତାଙ୍କର ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାରାମ୍ ଓ ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଅହସୀୟ ଆପଣା ଆପଣା ରଥେର ବାହାରିେଲ, ଆଉ େସମାେନ
େଯହୂଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ଯାଇ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ନାେବାତର ଭୂମିେର ତାଙୁ୍କ
େଦଖିେଲ।

22 ପୁଣ ିେଯାରାମ୍ େଯହୂଙୁ୍କ େଦଖେନ୍ତ, ତାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “େଯହୂ କୁଶଳ
କି ?” ତହିଁେର; େସ ଉତ୍ତର କେଲ, “େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମାତା ଈେଷବଲ୍ର
ଏେତ ବ୍ୟଭଚିାର ଓ ମାୟାବୀତ୍ୱ  ଅଛ,ି େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ କି କୁଶଳ ?”
23 ଏଥିେର େଯାରାମ୍ ଆପଣା ହସ୍ତ େଫରାଇ ପଳାଇେଲ ଓ ଅହସୀୟଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େହ ଅହସୀୟ, ବଶି୍ୱାସଘାତକତା େହଲା।”

24 ତହୁଁ େଯହୂ ଆପଣାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବଳେର ଧନୁ ଟାଣ ିେଯାରାମ୍ଙ୍କର ଦୁଇ
ବାହୁ ମଧ୍ୟକୁ ମାରେନ୍ତ, ତୀର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ େଦଇ ବାହାରି ଗଲା, ତହିଁେର
େସ ଆପଣା ରଥେର ନଇଁ ପଡ଼େିଲ। 25 େତେବ େଯହୂ ଆପଣା େସନାପତି
ବଦି୍କରକୁ କହେିଲ, “ତାହାକୁ ଉଠାଇ େନଇ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ନାେବାତର
େକ୍ଷତ୍ର ଭୂମିେର ପକାଇଦଅି; କାରଣ ମୁଁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆେରାହଣ କରି ଏକତ୍ର
ତାହାର ପିତା ଆହାବର ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କରିବା େବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ କିପ୍ରକାେର
ତାହା ଉପେର ଏହ ିଭାେରାକି୍ତ େଥାଇ ଥିେଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର:

26 ଯଥା, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଗତ କାଲ ିନାେବାତର ରକ୍ତ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରକ୍ତ େଦଖିଲୁ; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଏହ ିଭୂମିେର ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରତଫିଳ େଦବା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକି୍ତ।’ ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକି୍ତ
ଅନୁସାେର ତାହାକୁ େନଇ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ରଭୂମିେର ପକାଇଦଅି।” 27 ମାତ୍ର
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୀୟ ଏହା େଦଖି ଉଦ୍ୟାନ ଗହୃର ପଥ େଦଇ
ପଳାଇେଲ। ତହିଁେର େଯହୂ ତାଙ୍କର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ କହେିଲ, “ତାହାକୁ
ମଧ୍ୟ ରଥେର ଆଘାତ କର।” ତହୁଁ େସମାେନ ଯିବି୍ଲ ୟିମ ନକିଟସ୍ଥ ଗରୂ୍
ନାମକ ଉଠାଣ ିନକିଟେର ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ। ଆଉ େସ ମଗିେଦ୍ଦାକୁ
ପଳାଇ େସଠାେର ମେଲ। 28 ତହୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ ରଥେର
ଯିରୂଶାଲମକୁ େନଇଗେଲ ଓ ଦାଉଦ ନଗରେର ତାଙ୍କର ପିତୃେଲାକଙ୍କ
ସହତି ତାଙ୍କର କବରେର ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ।

29 ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଏକାଦଶ ବଷର୍େର ଅହସୀୟ
ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିେଲ।

ରାଣୀ ଈେଷବଲ୍ଙୁ୍କ ହତ୍ୟା

30 ଏଉତ୍ତାେର େଯହୂ ଯିଷି୍ରେୟଲେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଈେଷବଲ୍ ତାହା
ଶୁଣଲିା; ତହୁଁ େସ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁେର ଅଞ୍ଜନ େଦଇ ଓ ଆପଣା ମସ୍ତକ
ଭୂଷିତ କରି ଝରକା ନକିଟେର ବାହାରକୁ ଅନାଇଲା। 31 ପୁଣ ିେଯହୂ
ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କରିବା େବେଳ ଈେଷବଲ୍ କହଲିା, “େହ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର
ହତ୍ୟାକାରୀ ସମିି୍ର, କୁଶଳ କି ?” 32 ଏଥିେର େଯହୂ ଝରକା ଆେଡ଼
ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାଇ କହେିଲ, “କିଏ େମା’ ପକ୍ଷେର ଅଛ ି? କିଏ ?” ତହୁଁ
ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ବା ତନି ିନପୁଂସକ ଅନାଇେଲ। 33 ଏଥିେର େଯହୂ
କହେିଲ, “ତାକୁ ତଳକୁ ପକାଇଦଅି।” ତହୁଁ େସମାେନ ଈେଷବଲ୍କୁ ତଳକୁ
ପକାଇେଦେଲ; ପୁଣ ିତାହାର କିଛ ିରକ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଓ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପେର
ଛଟି୍କି ପଡ଼ଲିା ଓ େସ ତାକୁ ପାଦ ତେଳ ଦଳିେଲ। 34 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯହୂ
ଭତିରକୁ ଯାଇ େଭାଜନପାନ କେଲ; ଆଉ େସ କହେିଲ, “ଏେବ େସହି
ଶାପଗ୍ରସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀର ବଷିୟ ବୁଝ ଓ ତାକୁ କବର ଦଅି; କାରଣ େସ
ରାଜକନ୍ୟା।” 35 ଏଥିେର େସମାେନ ତାକୁ କବର େଦବାକୁ ଗେଲ; ମାତ୍ର
ତାହା ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ଓ ପାଦ ଓ ହାତ ପାପୁଲ ିଛଡ଼ା ଆଉ କିଛ ିପାଇେଲ
ନାହିଁ 36 ଏେହତୁ େସମାେନ େଫରି ଆସ ିେଯହୂଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। ତହିଁେର
େସ କହେିଲ, “ଏ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, େସ ଆପଣା ଦାସ ତଶି୍ବୀୟ
ଏଲୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏହା କହଥିିେଲ, ଯଥା, ‘ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ ଭୂମିେର
କୁକ୍କରୁମାେନ ଈେଷବଲ୍ର ମାଂସ ଖାଇେବ; 37 ଆଉ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟ
ଭୂମିେର ଈେଷବଲ୍ର ଶବ େକ୍ଷତ୍ର ଉପେର ଖତ ପରି େହବ; ତହିଁେର ଏ
ଈେଷବଲ୍ େବାଲ ିେଲାେକ କହେିବ ନାହିଁ।’”

ଆହାବଙ୍କ ସନ୍ତାନଙୁ୍କ େଯହୂଙ୍କ ହତ୍ୟା

ଶମରୀୟାେର ଆହାବଙ୍କର ସତୁରି ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଏଣୁ େଯହୂ
ଶମରୀୟାେର ଯିଷି୍ରେୟଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ଓ
ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତପିାଳକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହପିରି

ପତ୍ରମାନ େଲଖି ପଠାଇେଲ, ଯଥା, 2 “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁର ପୁତ୍ରଗଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଅଛନି୍ତ , ପୁଣ ିରଥ ଓ ଅଶ୍ୱଗଣ, ମଧ୍ୟ ଏକ
ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଅଛ।ି
3 ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିପତ୍ର ଉପସି୍ଥତ େହବା ମାେତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ସବର୍ାେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଓ
ଉପଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ବାଛ ଓ ତାହାକୁ ତାହାର ପିତାର ସଂିହାସନେର ବସାଅ ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ବଂଶ ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କର।” 4 ମାତ୍ର
େସମାେନ ଅତଶିୟ ଭୀତ େହାଇ କହେିଲ, “େଦଖ, େସ ଦୁଇ ରାଜା ତାହା
ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ କିପରି ଠିଆ
େହବା ?” 5 ଏେହତୁ ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ଓ
ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରତପିାଳକମାେନ େଯହୂଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିକଥା କହି
ପଠାଇେଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଓ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା
ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିେବ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାସବୁ କରିବୁ; ଆେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସି
େଲାକକୁ ରାଜା କରିବୁ ନାହିଁ; ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ, ତାହା ଆପଣ
କରନୁ୍ତ।” 6 ତହୁଁ େଯହୂ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର େଲଖିେଲ,
ଯଥା, “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ପକ୍ଷ ଓ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’
କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପ୍ରଭୁର
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ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ େଘନି ଆସନ୍ତା କାଲ ିଏହ ିସମୟେର ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ େମା’
ନକିଟକୁ ଆସ।” େସହ ିସତୁରି ଜଣ ରାଜପୁତ୍ର ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରତପିାଳକ
ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରଧାନ େଲାକଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ।

7 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପତ୍ର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େସମାେନ
େସହ ିସତୁରି ଜଣ ରାଜପୁତ୍ରଙୁ୍କ େନଇ ବଧ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ
େଟାେକଇେର ରଖି ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ େଯହୂଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ। 8 ଏଥିେର
ଜେଣ ଦୂତ ଆସ ିେଯହୂଙୁ୍କ ଜଣାଇ କହଲିା, “େସମାେନ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ମସ୍ତକ ଆଣଅିଛନି୍ତ।” ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “ଦ୍ୱ ାର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଦୁଇ
ଗଦା କରି ପ୍ରାତଃକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସସବୁ ରଖ।” 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ପ୍ରାତଃକାଳେର େଯହୂ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଠିଆ େହାଇ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧାମିର୍କ େଲାକ; େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରି ତାହାକୁ ବଧ କଲ;ି ମାତ୍ର ଏସମସ୍ତଙୁ୍କ କିଏ ବଧ କଲା ?
10 ଏେବ ଜାଣ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହାବ ବଂଶ ବଷିୟେର ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହ ିବାକ୍ୟରୁ କିଛ ିହିଁ ତେଳ ପଡ଼ବି ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ଦାସ ଏଲୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯାହା କହଥିିେଲ, ତାହା ସଫଳ
କରିଅଛନି୍ତ।” 11 ତହୁଁ େଯହୂ ଆହାବଙ୍କର କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରଖିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିଷି୍ରେୟଲେର ତାଙ୍କ ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ, ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ
େଲାକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ, ଓ ତାଙ୍କର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ
ବଧ କେଲ।

ଅହସୀୟଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯହୂ ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଶମରୀୟାକୁ ଗେଲ। ପୁଣି
େସ ପଥ ମଧ୍ୟେର େମଷପାଳକମାନଙ୍କ େମଷେଲାମେଚ୍ଛଦନ ଗହୃ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, 13 େଯହୂ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୀୟଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ
େଭଟ ିପଚାରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଏ ?” େସମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଅହସୀୟଙ୍କର ଭାଇ; ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙ୍କ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଓ ରାଣୀଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାଦ କରିବାକୁ
ଯାଉଅଛୁ।” 14 ଏଥିେର େଯହୂ କହେିଲ, “ଏମାନଙୁ୍କ ଜିଅନ୍ତା ଧର।” ତହୁଁ
େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀଅନ୍ତା ଧରି େମଷେଲାମ େଚ୍ଛଦନଗହୃର ଗତ୍ତର୍
ନକିଟେର େସହ ିବୟାଳିଶ ଜଣଙୁ୍କ ବଧ କେଲ, େସ େସମାନଙ୍କର କାହାକୁ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିେଲ ନାହିଁ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯହୂ େସଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କରେନ୍ତ, ଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର ଆଗମନକାରୀ େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍କୁ
େଭଟେିଲ। େସ ତାହାକୁ ମଙ୍ଗଳବାଦ କରି ପଚାରିେଲ, “େଯପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
େମା’ ମନ ସରଳ, େସପରି ତୁମ୍ଭ ମନ କି େମା’ ପ୍ରତ ିଅଛ ି?” ଏଥିେର
ଯିେହାନାଦବ୍ ଉତ୍ତର କଲା, “ହଁ, ଅଛ।ି” ତାହାେହେଲ େମାେତ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ
ଦଅି। ତହୁଁ ଯିେହାନାଦବ୍ ତାଙୁ୍କ ଆପଣା ହସ୍ତ ଦଅିେନ୍ତ, େଯହୂ ତାହାକୁ
ଆପଣା ନକିଟକୁ ରଥ ଉପରକୁ େନେଲ। 16 ପୁଣ ିେଯହୂ କହେିଲ, “େମା’
ସେଙ୍ଗ ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େମାହର ଉେଦ୍ଯାଗ େଦଖ।” ଏହରୂିେପ
େସମାେନ ତାହାକୁ ତାଙ୍କ ରଥେର ଚଢ଼ାଇେଲ। 17 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯହୂ
ଶମରୀୟାେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲୀୟଙୁ୍କ ଯାହା କହଥିିେଲ,
େସହ ିବାକ୍ୟାନୁସାେର େଯହୂ ଆହାବଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଶମରୀୟାସ୍ଥ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଧ କେଲ।

ବାଲ୍ର ପୂଜକମାନଙୁ୍କ େଯହୂଙ୍କ ହତ୍ୟା

18 ପୁଣ ିେଯହୂ ସମଗ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଆହାବ ବାଲ୍ର ଅଳ୍ପ େସବା କଲା, ମାତ୍ର େଯହୂ ତାହାର ବହୁତ େସବା
କରିବ। 19 ଏେହତୁ ଏେବ ବାଲ୍ର ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଓ ତାହାର
ପୂଜକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଓ ତାହାର ଯାଜକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟକୁ ଡାକ; େକହି
ଅନୁପସି୍ଥତ ନ ରହନୁ୍ତ; କାରଣ ବାଲ୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େମାହର ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ
କରିବାର ଅଛ;ି େଯେକହ ିଅନୁପସି୍ଥତ େହବ, େସ ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ।” ମାତ୍ର
େଯହୂ ବାଲ୍ର ପୂଜକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ଅଭପି୍ରାୟେର ଏହା ଛଳ
ଭାବେର କେଲ। 20 ଆଉ େଯହୂ କହେିଲ, “ବାଲ୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ
ପବତି୍ର ମହାସଭା ନରୂିପଣ କର।” ତହୁଁ େସମାେନ ତାହା େଘାଷଣା କେଲ।

21 ପୁଣ ିେଯହୂ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର
ବାଲ୍ର ପୂଜକ ସମେସ୍ତ ଆସେିଲ, େଯ ନ ଆସଲିା, ଏପରି ଜେଣ ଅବଶିଷ୍ଟ
ରହଲିା ନାହିଁ। ଆଉ େଲାକମାେନ ବାଲ୍ର ମନି୍ଦରକୁ ଆସେନ୍ତ, ବାଲ୍ର
ମନି୍ଦରର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 22 େତେବ େସ

ବସ୍ତ୍ରାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କହେିଲ, “ବାଲ୍ର ସମସ୍ତ ପୂଜକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର
ବାହାର କରି ଆଣ।” ଏଥିେର େସ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଆଣଲିା।
23 ତହିଁେର େଯହୂ ଓ େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ ବାଲ୍ ମନି୍ଦରକୁ ଗେଲ;
ଆଉ େସ ବାଲ୍ର ପୂଜକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବାଲ୍ର ପୂଜକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େଯପରି ନ ଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ େଖାଜି େଦଖ।” 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ
ବଳିଦାନ ଓ େହାମ କରିବାକୁ ଭତିରକୁ ଗେଲ।
େଯହୂ ଆପଣାର ଅଶୀ ଜଣକୁ ବାହାେର ନଯିୁକ୍ତ କରି କହଥିିେଲ, “ମୁଁ

େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ କରାଇବ,ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିେଯେବ ପଳାଏ, େତେବ େଯ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ ିଦଏି, ତାହାର ପ୍ରାଣ େସ
େଲାକର ପ୍ରାଣର ବଦଳ େହବ।” 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯହୂ େହାମବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ େଶଷ କରିବାକ୍ଷେଣ, େସ ପ୍ରହରୀ ଓ େସନାପତମିାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଭତିରକୁ ଯାଅ, େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କର; କାହାକୁ ବାହାରକୁ ଆସବିାକୁ ଦଅି
ନାହିଁ।” ତହୁଁ େସମାେନ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ; ଆଉ ପ୍ରହରୀ
ଓ େସନାପତମିାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାେର ପକାଇେଦଇ ବାଲ୍ ମନି୍ଦରର
ଗହୃକୁ ଗେଲ। 26 ପୁଣ ିେସମାେନ ବାଲ୍ ମନି୍ଦରରୁ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ବାହାର କରି
ଆଣ ିେପାଡ଼ ିପକାଇେଲ। 27 ଆଉ ବାଲ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ
ବାଲ୍ର ମନି୍ଦର ଭାଙି୍ଗ ପକାଇ ତାକୁ ମଳଗହୃ କେଲ, ତାହା ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅଛ।ି 28 ଏହ ିପ୍ରକାେର େଯହୂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲ୍କୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କେଲ।

29 ତଥାପି େବେଥଲ୍ ଓ ଦାେନ୍ର ଥିବା େଯଉଁ ସୁବଣ୍ଣର୍ େଗାବତ୍ସ ଦ୍ୱ ାରା
ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, େଯହୂ ତାଙ୍କର
େସହ ିପାପାନୁଗମନ ତ୍ୟାଗ କେଲ ନାହିଁ। 30 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େଯହୂଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଯଥାଥର୍, ତାହା ସାଧନ କରି ତୁେମ୍ଭ
ଭଲ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭ ମନେର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, ତଦନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ
ଆହାବ ବଂଶ ପ୍ରତ ିକରିଅଛ, ଏେହତୁ ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର
ସନ୍ତାନମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହେବ।” 31 ତଥାପି
େଯହୂ ଆପଣାର ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଚାଲବିାକୁ କିଛ ିମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ;
ଯାରବୀୟାମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ େଯଉଁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିପାପ
େସ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ ନାହିଁ।

େଯହୂଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

32 େସସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଊଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ପୁଣି
ହସାେୟଲ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସୀମାେର େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କଲା;
33 ଯଦ୍ଦର୍ନଠାରୁ ପୂବର୍ଦଗିେର ସମସ୍ତ ଗିଲୀୟଦ େଦଶ, ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ଉପତ୍ୟକା
ନକିଟସ୍ଥ ଅେରାେୟରଠାରୁ ଗାଦ୍ ଓ ରୁେବନ୍ ଓ ମନଃଶି ବଂଶୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ େଦଶ, ଅଥର୍ାତ୍, ଗିଲୀୟଦ ଓ ବାଶନକୁ ଆଘାତ କଲା।
34 େଯହୂଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ପରାକ୍ରମ କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ
? 35 ପୁଣ ିେଯହୂଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର, େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଶମରୀୟାେର
କବର େଦେଲ। ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାହସ୍ ତାଙ୍କ ପଦେର
ରାଜ୍ୟ କେଲ। 36 ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର େଯହୂଙ୍କର ରାଜ୍ୟ
କରିବାର ସମୟ ଅଠାଇଶ ବଷର୍ ଥିଲା।

ଯିହୁଦାର ରାଣୀ ଅଥଲୀୟା

ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଅହସୀୟଙ୍କର ମାତା ଅଥଲୀୟା ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ
ମୃତ େଦଖେନ୍ତ, େସ ଉଠି ସମସ୍ତ ରାଜବଂଶ ବନିାଶ କଲା।
2 ମାତ୍ର େଯାରାମ୍ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା, ଅହସୀୟଙ୍କର ଭଗିନୀ

ଯିେହାେଶବା ଅହସୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍କୁ େନଇଗଲା ଓ େଯଉଁ
ରାଜପୁତ୍ରମାେନ ହତ େହେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ େଚାରାଇ େନଇ
ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ଧାତ୍ରୀକି ଶୟନାଗାରେର ରଖିଲା; ଆଉ େସମାେନ
ତାହାକୁ ଅଥଲୀୟାଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାରୁ େସ ହତ େହଲା ନାହିଁ। 3 ଆଉ
େସ ତାହା ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଛଅ ବଷର୍ େଗାପନେର ରହଲିା; ପୁଣି
ଅଥଲୀୟା େଦଶେର ରାଜ୍ୟ କଲା।

4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ଯିେହାୟାଦା େଲାକ ପଠାଇ
କରୀୟମାନଙ୍କର ଓ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର ଶତପତମିାନଙୁ୍କ ଅଣାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃକୁ ଆପଣା ନକିଟକୁ େନଲା; ଆଉ େସ େସମାନଙ୍କ ସହତି ନୟିମ କରି
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12ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର େସମାନଙୁ୍କ ଶପଥ କରାଇ ରାଜପୁତ୍ରଙୁ୍କ େଦଖାଇଲା।
5 ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକମର୍
କରିବ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ରାମଦନିେର ଆସନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜଗହୃର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ, 6 ଓ ତୃତୀୟାଂଶ ସୂର
ଦ୍ୱ ାରେର ରହେିବ ଓ ତୃତୀୟାଂଶ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର ପଶ୍ଚାତ୍ ଦ୍ୱ ାରେର ରହେିବ;
ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହୃର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତେିରାଧକ େହବ।
7 ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଦଳ, ଅଥର୍ାତ୍, ବଶି୍ରାମବାରେର ବାହାରକୁ ଯିବା
େଲାକ ସମେସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ସମୀପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା
କରିେବ। 8 ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତେର ଅସ୍ତ୍ର
େନଇ ରାଜାଙୁ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େବଷ୍ଟନ କରିବ; ଆଉ େଯ େକହ ିେଶ୍ରଣୀ
ଭତିରକୁ ଆେସ, େସ ହତ େହଉ ଓ ରାଜା ବାହାରକୁ ଯିବା େବେଳ ଓ
ଭତିରକୁ ଆସବିା େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଥାଅ। ”

9 ତହିଁେର ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଯାହାସବୁ ଆଜ୍ଞା କଲା, ତଦନୁସାେର
ଶତପତମିାେନ କେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ବଶି୍ରାମବାରେର
ଅନ୍ତଗର୍ାମୀ ଓ ବଶି୍ରାମବାରେର ବହଗିର୍ାମୀ ଆପଣା ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ
େନଇ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 10 ତହିଁେର ଦାଉଦ
ରାଜାଙ୍କର େଯ େଯ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ଢ଼ାଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଥିଲା, ତାହାସବୁ
ଯାଜକ େସହ ିଶତପତମିାନଙୁ୍କ େଦଲା। 11 ତହୁଁ ଗହୃର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ
ବାମ ପାଶ୍ୱର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ଗହୃ ନକିଟେର ପ୍ରହରୀବଗର୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ ହସ୍ତେର ଆପଣା ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ରାଜାଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଠିଆ
େହେଲ। 12 େସେତେବେଳ େସ ରାଜପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ଆଣି
ତାଙ୍କର ମସ୍ତକେର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ତାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପୁସ୍ତକ େଦଲା; ତହିଁେର
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ରାଜା କରି ଅଭେିଷକ କେଲ; ଆଉ େସମାେନ କରତାଳି
େଦଇ କହେିଲ, “ରାଜା ଚରିଜୀବୀ େହଉନୁ୍ତ।” 13 ଏଥିେର ଅଥଲୀୟା
ପ୍ରହରୀବଗର୍ର ଓ େଲାକମାନଙ୍କର େକାଳାହଳ ଶୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା। 14 ପୁଣ ିେସ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରେନ୍ତ, େଦଖ,
ରାଜା ବଧିି ଅନୁସାେର ସ୍ତମ୍ଭ ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟେର େସନାପତମିାେନ ଓ ତୂରୀବାଦକମାେନ ଅଛନି୍ତ; ପୁଣ ିେଦଶର
ସମଗ୍ର େଲାକ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛନି୍ତ ଓ ତୂରୀ ବଜାଉଅଛନି୍ତ। ଏଥିେର
ଅଥଲୀୟା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି “ରାଜେଦ୍ର ାହ ରାଜେଦ୍ର ାହ !” େବାଲ ିଡାକ
ପକାଇଲା। 15 ଏଥିେର ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ
ଶତପତମିାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଲିା, “େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀର ମଧ୍ୟେଦଇ ଏହାକୁ
ବାହାରକୁ େନଇ ଯାଅ ଓ େଯ ତାହାର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଖଡ୍ଗ େର
ବଧ କର।” କାରଣ ଯାଜକ କହଲିା, “େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଭତିେର ହତ
ନ େହଉ।” 16 ତହୁଁ େସମାେନ ତାହା ପାଇଁ ପଥ ଛାଡ଼େନ୍ତ, େସ
ରାଜଗହୃକୁ ଯିବା ଅଶ୍ୱଦ୍ୱ ାରର ପଥ େଦଇ ଗଲା ଓ େସଠାେର ହତ େହଲା।

ଯିେହାୟାଦାଙ୍କ ସଂସ୍କାର କାଯର୍୍ୟ

17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସମେସ୍ତ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଲାକ େହେବ,
ଏଥିପାଇଁ ଯିେହାୟାଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ରାଜା ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ନୟିମ କଲା; ରାଜା ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ହିଁ ନୟିମ କଲା।
18 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଦଶର ସମଗ୍ର େଲାକ ବାଲ୍ ମନି୍ଦରକୁ ଯାଇ ତାହା ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇେଲ; େସମାେନ ତାହାର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ତାହାର ପ୍ରତମିାସବୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ ଚୂଣ୍ଣର୍ କେଲ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦମିାନର ସମ୍ମୁଖେର ବାଲ୍ର ଯାଜକ ମତ୍ତନକୁ
ବଧ କେଲ। ପୁଣ ିଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର କମର୍ଚାରୀମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ
କଲା। 19 ପୁଣ ିଯିେହାୟାଦା ଶତପତମିାନଙୁ୍କ ଓ କରୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ
ପ୍ରହରୀବଗର୍କୁ ଓ େଦଶର ସମଗ୍ର େଲାକଙୁ୍କ େନଲା; ତହୁଁ େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃରୁ ରାଜାଙୁ୍କ ଆଣ ିପ୍ରହରୀବଗର୍ର ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ରାଜଗହୃକୁ
ଆସେିଲ। ଏଥିେର େଯାୟାଶ୍ ରାଜସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହେଲ।
20 ଏହରୂିେପ େଦଶର ସମୁଦାୟ େଲାକ ଆନନ୍ଦ କେଲ ଓ ନଗର ସୁସି୍ଥର
େହଲା; ଆଉ େସମାେନ ରାଜଗହୃ ନକିଟେର ଅଥଲୀୟାକୁ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ
କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍

21 େଯାୟାଶ୍ ସାତ ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ।

େଯହୂଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର େଯାୟାଶ୍ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ଯିରୂଶାଲମେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ;
ତାଙ୍କର ମାତାର ନାମ ସବିୀୟା, େସ େବେର୍ଶବା ନବିାସନିୀ

ଥିେଲ। 2 ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ େଯାୟାଶ୍ଙୁ୍କ େଯେତ ଦନି ଶିକ୍ଷା େଦଲା,
େସେତ ଦନି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ। 3 ତଥାପି
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ଦୂରୀକୃତ େହଲା ନାହିଁ; େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ।

4 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାୟାଶ୍ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପବତି୍ରୀକୃତ ବସ୍ତୁର
େଯସକଳ ମୁଦ୍ର ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଅଣାଯାଏ, ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ର ା,
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଉପେର ନରୂିପିତ ମୁଦ୍ର ା ଓ
େଯସକଳ ମୁଦ୍ର ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟର
ମନେର ବାଞ୍ଛା ହୁଏ, 5 ତାହାସବୁ ଯାଜକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଚତି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ; ପୁଣ ିେସହ ିଗହୃର
େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନ ଭଗ୍ନ େଦଖାଯାଏ, ତାହାସବୁ େସମାେନ ପୁନଃନମିର୍ାଣ
କରନୁ୍ତ।” 6 ମାତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର େତଇଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଯାଜକମାେନ ଗହୃର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନମାନ ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରି ନ ଥିେଲ।
7 ତହିଁେର େଯାୟାଶ୍ ରାଜା ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ
ଡକାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହୃର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନସବୁ କାହିଁକି
ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରୁନାହଁ ? ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଚତି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ମୁଦ୍ର ା ନଅି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗହୃର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ
ତାହା ସମପର୍ଣ କର।” 8 ତହିଁେର ଯାଜକମାେନ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ
ମୁଦ୍ର ା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ, ଅବା ଗହୃର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନସବୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ ନ
କରିବାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ।

9 ମାତ୍ର ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଏକ ସନୁି୍ଦକ େନଇ ତହିଁର ଢ଼ାଙୁ୍କଣୀେର
ଏକ ଛଦି୍ର  କରି ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନର
ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ରଖିଲା; ପୁଣ ିଦ୍ୱ ାରରକ୍ଷକ ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃକୁ ଆନୀତ ମୁଦ୍ର ାସବୁ ତହିଁ ଭତିେର ରଖିେଲ। 10 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ସନୁି୍ଦକେର ବହୁତ ମୁଦ୍ର ା ଥିବାର େଦଖେନ୍ତ, ରାଜାଙ୍କର େଲଖକ ଓ
ମହାଯାଜକ ଆସ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରାପ୍ତ େସହ ିସକଳ ମୁଦ୍ର ା ଥଳୀେର
ରଖି ଗଣନା କେଲ। 11 ପୁଣ ିେସମାେନ େସହ ିପରିମିତ ମୁଦ୍ର ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃର କମର୍କାରକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େଦେଲ; ତହୁଁ େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର କମର୍କାରୀ ସୂତ୍ରଧର ଓ ଗାନ୍ଥକ 12 ଓ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ପ୍ରସ୍ତର େଖାଦକମାନଙୁ୍କ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନସବୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ
କରିବା ନମିେନ୍ତ କାଷ୍ଠ ଓ େଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତର କିଣବିାକୁ ଓ ଗହୃର ପୁନଃନମିର୍ାଣ
କରିବାକୁ ପ୍ରେୟାଜନୀୟ ସବର୍ପ୍ରକାର ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ତାହା େଦେଲ। 13 ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆନୀତ େସହ ିମୁଦ୍ର ା ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ
େରୗପ୍ୟ ପାତ୍ର, କତୁରୀ, କୁଣ୍ଡ, ତୂରୀ, େକୗଣସ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର, କିଅବା
େରୗପ୍ୟ ପାତ୍ର ନମିିର୍ତ େହଲା ନାହିଁ। 14 କାରଣ େସମାେନ
କମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ େସହ ିମୁଦ୍ର ା େଦଇ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ପୁନଃନମିର୍ାଣ
କେଲ। 15 ମାତ୍ର େସମାେନ କମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ େଦବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ମୁଦ୍ର ା ସମପର୍ଣ କେଲ, େସମାନଙ୍କଠାରୁ ହସିାବ େନେଲ ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭାବେର କମର୍ କେଲ। 16 େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ଓ
ପାପାଥର୍କ ବଳିର ମୁଦ୍ର ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ, ତାହା
ଯାଜକମାନଙ୍କର େହଲା।

17 େସସମୟେର ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ଯାତ୍ରା କରି ଗାଥ୍
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କଲା; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ହସାେୟଲ
ଯିରୂଶାଲମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ କଲା। 18 ତହିଁେର ଯିହୁଦାର ରାଜା
େଯାୟାଶ୍ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ ଯିେହାରାମ୍ ଓ ଅହସୀୟ,
ଯିହୁଦାର ଏହ ିରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ସମସ୍ତ ପବତି୍ରୀକୃତ ବସ୍ତୁ ଓ ଆପଣାର
ପବତି୍ରୀକୃତ ବସ୍ତୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଭଣ୍ଡାରେର ଓ ରାଜଗହୃସ୍ଥ
ଭଣ୍ଡାରେର ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ େନଇ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ନକିଟକୁ
ପଠାଇେଲ; ତହୁଁ େସ ଯିରୂଶାଲମରୁ ବାହାରି ଗଲା। 19 ଏହି
େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା କ’ଣ ଯିହୁଦାର
ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର
ଦାସମାେନ ଉଠି ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରି ସଲି୍ଲ ାକୁ ଯିବା ପଥେର ମିେଲ୍ଲ ା ନାମକ
ଗହୃେର େଯାୟାଶ୍ଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 21 ଶିମୀୟତର ପୁତ୍ର େଯାଷାଖର୍ ଓ
େଶାମରର ପୁତ୍ର ଯିେହାଷାବଦ୍ ନାମକ ତାଙ୍କର ଏହ ିଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ
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ଆଘାତ କରେନ୍ତ, େସ ମେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ଦାଉଦ ନଗରେର
େଯାୟାଶ୍ଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସହତି କବର େଦେଲ; ପୁଣ ିତାଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଅମତ୍ସୀୟ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାୟାହସ୍

ଯିହୁଦାର ଅହସୀୟ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
େତଇଶ ବଷର୍େର େଯହୂଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାହସ୍ ଶମରୀୟାେର
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସତର ବଷର୍

ରାଜ୍ୟ କେଲ। 2 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ, ପୁଣ ିନବାଟର
ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହି
ପାପର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ; ଯିେହାୟାହସ୍ ତହିଁରୁ ବମିୁଖ େହେଲ ନାହିଁ।
3 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ହୁଅେନ୍ତ; େସ
ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ହସ୍ତେର ଓ ହସାେୟଲର ପୁତ୍ର ବନି୍ହଦଦ୍
ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ନତି୍ୟ ସମପର୍ଣ କେଲ। 4 ପୁଣ ିଯିେହାୟାହସ୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ନେିବଦନ କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
ମେନାେଯାଗ କେଲ; କାରଣ ଅରାମର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିକିପରି
ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, େସମାନଙ୍କର େସହ ିଅତ୍ୟାଚାର େସ େଦଖିେଲ।
5 େଯେହତୁ ଅରାମର ରାଜା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ପଚାଶ ଜଣ
ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଓ ଦଶ ରଥ ଓ ଦଶ ସହସ୍ର ପଦାତକି ଛଡ଼ା ଯିେହାୟାହସ୍
ନମିେନ୍ତ ଆଉ କାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରଖି େସମାନଙୁ୍କ ବନିଷ୍ଟ ଓ ମଦ୍ଦିର୍ତ ଧୂଳି
ତୁଲ୍ୟ କରିଥିଲା।

6 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା େଦେଲ, ତହିଁେର
େସମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତାଧୀନରୁ ବାହାରିଗେଲ; ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ପୂବର୍ ପରି ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁେର ବାସ କେଲ। 7 ତଥାପି
ଯାରବୀୟାମ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର ବଂଶର
େସହସିବୁ ପାପରୁ େସମାେନ ବମିୁଖ େହେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତହିଁେର ହିଁ
ଚାଲେିଲ। ପୁଣ ିଶମରୀୟାେର ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ମଧ୍ୟ ରହଲିା। 8 ଏହି
ଯିେହାୟାହସ୍ଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଓ ତାଙ୍କର
ପରାକ୍ରମ କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ?
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାୟାହସ୍ଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର, େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ
ଶମରୀୟାେର କବର େଦେଲ, ପୁଣ ିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ତାଙ୍କର
ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍

10 ଯିହୁଦାର େଯାୟାଶ୍ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସଇଁତରିିଶ ବଷର୍େର
ଯିେହାୟାହସ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଶମରୀୟାେର ରାଜତ୍ୱ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି େଷାଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 11 ଆଉ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିସମସ୍ତ ପାପରୁ େସ ବମିୁଖ
େହେଲ ନାହିଁ ମାତ୍ର େସ ତହିଁେର ହିଁ ଚାଲେିଲ। 12 ଏହ ିେଯାୟାଶ୍ଙ୍କର
ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଓ େଯଉଁ ପରାକ୍ରମେର େସ
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୀୟ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, ତାହାସବୁ କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲ
ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େଯାୟାଶ୍ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ। ତହିଁେର ଯାରବୀୟାମ୍ ତାଙ୍କ ସଂିହାସନେର
ଉପବଷି୍ଟ େହେଲ, ପୁଣ ିେଯାୟାଶ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହତି
ଶମରୀୟାେର କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।

ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

14 ଇଲୀଶାୟ େଯଉଁ ପୀଡ଼ାେର ମେଲ, େସହ ିପୀଡ଼ାେର ପୀଡ଼ତି
ହୁଅେନ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙ୍କ ଉପେର
େରାଦନ କରି କହେିଲ, “େହ ଆମ୍ଭ ପିତଃ, େହ ଆମ୍ଭ ପିତଃ, େହ
ଇସ୍ରାଏଲର ରଥ ଓ ତହିଁର ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ !” 15 ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଧନୁ ଓ ତୀର ଧର,” ତହୁଁ େସ ଧନୁ ଓ ତୀର ଧରିେଲ।
16 େତେବ ଇଲୀଶାୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଧନୁ ଉପେର ତୁମ୍ଭ
ହାତ ଦଅି,” ତହୁଁ େସ ତହିଁ ଉପେର ହାତ େଦେଲ। େସେତେବେଳ
ଇଲୀଶାୟ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତ ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିେଲ। 17 ଆଉ

ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ପୂବର୍ଆଡ଼ ଝରକା ଫିଟାଅ,” ତହିଁେର େସ ତାହା
ଫିଟାଇେଲ। େତେବ ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ତୀର ମାର,” ତହିଁେର େସ
ତୀର ମାରିେଲ। ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟତୀର,
ଅରାମର ବପିକ୍ଷ ଜୟତୀର, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଅେଫକେର ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ
ନଃିେଶଷ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବ।” 18 ଆହୁରି େସ
କହେିଲ, “ତୀରସବୁ ନଅି,” ତହିଁେର େସ ତାହାସବୁ େନେଲ। ତହୁଁ େସ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଭୂମିକୁ ଆଘାତ କର,” ତହିଁେର େସ ତନିି
ଥର ଆଘାତ କରି ନବୃିତ୍ତ େହେଲ। 19 ଏଥିେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ
ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତ ପାଞ୍ଚ କି ଛଅ ଥର ଆଘାତ
କରିଥାଆନ୍ତ; ତାହା କରିଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଅରାମକୁ ନଃିେଶଷ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆଘାତ କରିଥାଆନ୍ତ; ମାତ୍ର ଏେବ ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ତନି ିଥର ଅରାମକୁ
ଆଘାତ କରିବ।”

20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ ହୁଅେନ୍ତ, େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ କବର
େଦେଲ। େସେତେବେଳ େମାୟାବୀୟ ଲୁଟକାରୀ ଦଳ ବଷର୍ର ଆରମ୍ଭେର
େଦଶ ଆକ୍ରମଣ କେଲ। 21 େସସମୟେର େଲାକମାେନ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ
କବର େଦବା େବେଳ ଏପରି ଘଟଲିା େଯ, େଦଖ, େସମାେନ ଏକ
ଲୁଟକାରୀ ଦଳକୁ ଦୂରରୁ େଦଖିେଲ। ତହିଁେର େସମାେନ େସହ ିମନୁଷ୍ୟକୁ
ଇଲୀଶାୟଙ୍କର କବରେର ପକାଇ ଦଅିେନ୍ତ, େସ ମନୁଷ୍ୟ ଇଲୀଶାୟଙ୍କର
ଅସି୍ଥ ସ୍ପଶର୍ କରିବା ମାେତ୍ର ସଜୀବ େହାଇ ଆପଣା ଚରଣେର ଠିଆ େହଲା।
22 ଯିେହାୟାହସ୍ଙ୍କ ଅଧିକାରର ସମସ୍ତ କାଳ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟାଚାର କଲା। 23 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ହାକ
ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସହତି ଆପଣା କୃତ ନୟିମ ସକାଶୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ
କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୟା ବହ ିେସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସୁଦୃଷି୍ଟ କେଲ,
ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ େହେଲ ଓ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା
ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦୂର କେଲ ନାହିଁ। 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅରାମର ରାଜା
ହସାେୟଲ ମଲା; ତହୁଁ ତାହାର ପୁତ୍ର ବନି୍ହଦଦ୍ ତାହାର ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କଲା। 25 ପୁଣ ିେଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ପିତା ଯିେହାୟାହାସ୍ଙ୍କଠାରୁ ହସାେୟଲ େଯ
େଯ ନଗର ଯୁଦ୍ଧେର େନଇଥିଲା, େସହ ିସକଳ ନଗର ଯିେହାୟାହସ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର
େଯାୟାଶ୍ ହସାେୟଲର ପୁତ୍ର ବନି୍ହଦଦ୍ଠାରୁ ପୁନବର୍ାର େନେଲ। େଯାୟାଶ୍
ତାହାକୁ ତନି ିଥର ଆଘାତ କରି ଇସ୍ରାଏଲର େସହ ିସକଳ ନଗର ପୁନବର୍ାର
େନେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୀୟ

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାୟାହସ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍େର ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଅମତ୍ସୀୟ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 2 େସ ରାଜତ୍ୱ

କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ପଚଶି ବଷର୍ ବୟସ୍କ ଥିେଲ ଓ େସ
ଯିରୂଶାଲମେର ଅଣତରିିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ
ଯିେହାୟଦ୍ଦନ୍, େସ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସନିୀ ଥିେଲ। 3 ପୁଣ ିଅମତ୍ସୀୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ
ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ନୁେହଁ; େସ ଆପଣା ପିତା େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର କୃତ ସମସ୍ତ
କମର୍ାନୁସାେର କମର୍ କେଲ। 4 ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ଦୂରୀକୃତ େହଲା
ନାହିଁ; େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ
ଓ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ।

5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କ ହସ୍ତେର ରାଜ୍ୟ ସି୍ଥର େହବା ମାେତ୍ର େସ ତାଙ୍କର
ପିତା ରାଜାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 6 ମାତ୍ର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତୃଗଣର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ନାହିଁ; କିଅବା ପିତୃଗଣ
ପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି
ପାପ ଲାଗି ମୃତୁୁ୍ୟେଭାଗ କରିବ, େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ େସ େସହ ିହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ କେଲ ନାହିଁ। 7 େସ ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାେର
ଇେଦାମର ଦଶ ସହସ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କେଲ ଓ ଯୁଦ୍ଧେର େସଲା ନଗର
ହସ୍ତଗତ କରି ତହିଁର ନାମ ଯେକ୍ତଲ ରଖିେଲ; ତାହା ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଛ।ି
8 େସହ ିସମୟେର ଅମତ୍ସୀୟ ବାତ୍ତର୍ାବାହକ ପଠାଇ େଯହୂଙ୍କର େପୗତ୍ର
ଯିେହାୟାହସ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପର ମୁଖ େଦଖାେଦଖି େହବା।”

ଦି୍ୱ ତୀୟ ରାଜାବଳୀ 13:2 245 ଦି୍ୱ ତୀୟ ରାଜାବଳୀ 14:8
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9 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହେିଲ, “ଲବିାେନାନର କଣ୍ଟକଲତା ଲବିାେନାନର
ଏରସ ବୃକ୍ଷ ନକିଟକୁ କହ ିପଠାଇଲା, ‘ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟାକୁ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ସେଙ୍ଗ
ବବିାହ ଦଅି,’ ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଲବିାେନାନର ଏକ ବନ୍ୟ ପଶୁ ନକିଟ େଦଇ
ଯାଉ ଯାଉ େସହ ିକଣ୍ଟକଲତାକୁ ଦଳି ପକାଇଲା। 10 ପ୍ରକୃତେର ତୁେମ୍ଭ
ଇେଦାମକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ମନ ଗବିର୍ତ େହାଇଅଛ;ି େସହି
େଗୗରବ େନଇ ଘେର ଥାଅ; ଆପଣାର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାହିଁକି ବେିରାଧ
କରିବ ? ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଯିହୁଦା, ଦୁେହଁ କାହିଁକି ପତତି େହବ
?” 11 ମାତ୍ର ଅମତ୍ସୀୟ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
େଯାୟାଶ୍ ଗେଲ; ଆଉ ଯିହୁଦାର ଅଧିକାରସ୍ଥ େବଥ୍-େଶମଶେର େସ ଓ
ଯିହୁଦା ରାଜା ଅମତ୍ସୀୟ ପରସ୍ପର ମୁଖ େଦଖାେଦଖି େହେଲ। 12 ଏଥିେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖେର ଯିହୁଦା ପରାସ୍ତ େହଲା; ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ପଳାଇେଲ।

13 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ େବଥ୍-େଶମଶେର
ଅହସୀୟଙ୍କର େପୗତ୍ର େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୀୟଙୁ୍କ
ଧରି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ନଗର ଦ୍ୱ ାର ଠାରୁ େକାଣର
ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମର ଚାରି ଶହ ହାତ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ।
14 ପୁଣ ିେସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଓ ରାଜଗହୃର ଭଣ୍ଡାରେର ପ୍ରାପ୍ତ ସକଳ
ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ଓ ସକଳ ପାତ୍ର, ମଧ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଧକ ରୂେପ
େନଇ ଶମରୀୟାକୁ େଫରିଗେଲ। 15 ଏହ ିେଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ କି୍ରୟାର
ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଓ େସ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
କିପ୍ରକାେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, ଏସବୁ କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ
ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? 16 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାୟାଶ୍ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ
ଓ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କବର ପାଇେଲ; ପୁଣି
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ୍ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 17 ପୁଣି
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାୟାହସ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ ଉତ୍ତାେର
ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ସୀୟ ପନ୍ଦର ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ।
18 ଏହ ିଅମତ୍ସୀୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ କି୍ରୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କ’ଣ ଯିହୁଦାର
ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ?

19 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ
କେଲ, ତହିଁେର େସ ଲାଖୀଶ୍କୁ ପଳାଇେଲ। ମାତ୍ର େସମାେନ ତାଙ୍କ ପେଛ
ପେଛ ଲାଖୀଶ୍କୁ େଲାକ ପଠାଇ େସଠାେର ତାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 20 ପୁଣି
େସମାେନ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପେର ରଖି ତାଙୁ୍କ ଆଣେିଲ ତହୁଁ େସ
ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହତି ଦାଉଦ ନଗରେର କବର
ପାଇେଲ। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ େଷାଳ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
ଅସରୀୟଙୁ୍କ େନଇ ତାଙ୍କର ପିତା ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କ ପଦେର ରାଜା କେଲ।
22 ରାଜା ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର, ଅସରୀୟ ଏଲତ୍ ନଗର ଦୃଢ଼ କରି
ତାହା ପୁନବର୍ାର ଯିହୁଦାର ଅଧୀନକୁ ଆଣେିଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯାରବୀୟାମ

23 ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପନ୍ଦର
ବଷର୍େର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ୍ ଶମରୀୟାେର
ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକଚାଳିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 24 ପୁଣି
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ
ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିସମସ୍ତ ପାପରୁ େସ
ବମିୁଖ େହେଲ ନାହିଁ।

25 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଅମିତ୍ତୟର ପୁତ୍ର ଗାଥ୍-େହଫର
ନବିାସୀ ଆପଣା ଦାସ ଯୂନସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ହସ୍ତେର ଯାହା କହଥିିେଲ,
ତାହାଙ୍କର େସହ ିବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ ହମାତର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଆରାବା
ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସୀମା ପୁନବର୍ାର ହସ୍ତଗତ କେଲ। 26 କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେଲ େଯ, ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତକି୍ତ ; େଯଣୁ ବନ୍ଦୀ କି
ମୁକ୍ତ େକହ ିନ ଥିେଲ, କିଅବା ଇସ୍ରାଏଲର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ େକହ ିନ ଥିଲା।
27 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳୁ ଇସ୍ରାଏଲର ନାମ େଲାପ କରିବାକୁ
କହେିଲ ନାହିଁ; ଏଣୁ େସ େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ୍ଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ। 28 ଏହ ିଯାରବୀୟାମ୍ଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଓ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, େସ କିପ୍ରକାେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ େସ କିପ୍ରକାେର ଯିହୁଦାର ପୂବର୍ାଧିକୃତ ଦେମ୍ମଶକ ଓ ହମାତ

ପୁନବର୍ାର ହସ୍ତଗତ କେଲ, ଏସବୁ କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ
ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? 29 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାରବୀୟାମଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର
େସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ସହତି କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ; ପୁଣ ିତାଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅସରୀୟ

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସତାଇଶ ବଷର୍େର
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ ରାଜତ୍ୱ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 2 େସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ

କରିବା ସମୟେର େଷାଳ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ; ଆଉ େସ
ଯିରୂଶାଲମେର ବାବନ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ
ଯିଖଲୀୟା, େସ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସନିୀ ଥିେଲ। 3 ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ପିତା
ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍
କେଲ। 4 ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ଦୂରୀକୃତ େହଲା ନାହିଁ; େଲାକମାେନ
େସସମୟେର େହଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ।

5 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ, ତହିଁେର େସ ଆପଣା ମରଣ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କୁଷ୍ଠୀ େହାଇ ଏକ ପୃଥକ୍ ଗହୃେର ବାସ କେଲ। ଆଉ
ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ଗହୃର କତ୍ତର୍ା େହାଇ େଦଶସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କର
ବଚିାର କେଲ। 6 ଏହ ିଅସରୀୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ
କି୍ରୟା କ’ଣ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ?
7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅସରୀୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ
ଦାଉଦ ନଗରେର ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ସହତି କବର େଦେଲ; ତହୁଁ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜିଖରୀୟ

8 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅସରୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଠତରିିଶ ବଷର୍େର
ଯାରବୀୟାମ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଛଅ ମାସ
ରାଜ୍ୟ କେଲ। 9 ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିସମସ୍ତ ପାପରୁ େସ ବମିୁଖ େହେଲ
ନାହିଁ। 10 ଆଉ ଯାେବଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲମ୍ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରି
ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର
ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 11 ଏହ ିଜିଖରୀୟଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ
ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଅଛ।ି 12 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯହୂଙୁ୍କ ଏହି
କଥା କହଥିିେଲ, ଯଥା, “ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାେନ ଚତୁଥର୍ ପୁରୁଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହେବ।” ଆଉ େସହପିରି େହଲା।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଶଲୁ୍ଲମ୍

13 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଣଚାଳିଶ ବଷର୍େର
ଯାେବଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲମ୍ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ; ଆଉ େସ
ଶମରୀୟାେର ଏକ ମାସ କାଳ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 14 ଆଉ ଗାଦରି ପୁତ୍ର
ମନେହମ୍ ତସିର୍ାରୁ ଯାଇ ଶମରୀୟାେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ଓ ଯାେବଶଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲମ୍ଙୁ୍କ ଶମରୀୟାେର ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ, ପୁଣ ିତାଙ୍କ ପଦେର
ରାଜ୍ୟ କେଲ। 15 ଏହ ିଶଲୁ୍ଲମ୍ଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର କୃତ
ଚକ୍ର ାନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଅଛ।ି
16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମନେହମ୍ ତସିର୍ାଠାରୁ, ତପି୍ସହ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ,
ପୁଣ ିତପି୍ସହର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଘାତ କେଲ। େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ
ନଗର ମୁକ୍ତ ନ କରିବାରୁ େସ ତାହା ଆଘାତ କେଲ; ପୁଣ ିତନ୍ମ ଧ୍ୟବତ୍ତିର୍ନୀ
ଗଭର୍ବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦର ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ମନେହମ୍

17 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅସରୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଣଚାଳିଶ ବଷର୍େର ଗାଦରି
ପୁତ୍ର ମନେହମ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଶମରୀୟାେର ଦଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 18 ପୁଣ ିେସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ
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କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିସମସ୍ତ ପାପରୁ େସ ଆପଣାର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ
ବମିୁଖ େହେଲ ନାହିଁ।

19 ଅଶୂରର ରାଜା ପୂଲ୍ େଦଶର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସେନ୍ତ, ମନେହମ୍
ଆପଣା ହସ୍ତେର ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ େଯପରି ପୂଲ୍ର ହସ୍ତ ତାଙ୍କର
ସହାୟ େହବ, ଏଥିପାଇଁ େସ ତାହାକୁ ଏକ ସହସ୍ର ତାଳନ୍ତ ରୂପା େଦେଲ।
20 ପୁଣ ିମନେହମ୍ ଏହ ିମୁଦ୍ର ା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦାୟ କେଲ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଦବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଧନଶାଳୀ େଲାକଙ୍କର ପ୍ରତଜିଣଠାରୁ
ପଚାଶ େଶକଲ େଲଖାଏଁ ରୂପା େନେଲ, ତହିଁେର ଅଶୂରର ରାଜା
େଫରିଗଲା ଓ େଦଶର େସସ୍ଥାନେର ରହଲିା ନାହିଁ। 21 ଏହ ିମନେହମ୍ଙ୍କର
ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ
ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମନେହମ୍
ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ; ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପକହୀୟ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ପକହୀୟ

23 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅସରୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପଚାଶ ବଷର୍େର
ମନେହମ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ପକହୀୟ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 24 ପୁଣ ିେସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିସମସ୍ତ ପାପରୁ େସ ବମିୁଖ େହେଲ
ନାହିଁ।

25 ଆଉ ରମଲୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େପକହ ନାମକ ତାଙ୍କର େସନାପତ ିତାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରି ତାଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଅେଗର୍ାବ ଓ ଅରୀୟିକୁ
ଶମରୀୟାସ୍ଥ ରାଜଗହୃର ଦୁଗର୍େର ଆଘାତ କେଲ। ପୁଣ ିତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ପଚାଶ ଜଣ ଗିଲୀୟଦୀୟ େଲାକ ଥିେଲ; ଆଉ େସ ତାଙୁ୍କ ବଧ କରି ତାଙ୍କ
ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 26 ଏହ ିପକହୀୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
ଅଛ।ି

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େପକହ

27 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅସରୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ବାବନ ବଷର୍େର
ରମଲୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େପକହ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 28 ପୁଣ ିେସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହସିବୁ ପାପରୁ େସ ବମିୁଖ
େହେଲ ନାହିଁ। 29 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େପକହଙ୍କର ସମୟେର ଅଶୂରର
ରାଜା ତଗି୍ଲାତ୍-ପିେଲସର୍ ଆସ ିଇେୟାନ୍ ଓ ଆେବଲ୍-େବଥ୍-ମାଖା ଓ
ଯାେନାହ ଓ େକଦଶ ଓ ହାେସାର ଓ ଗିଲୀୟଦ ଓ ଗାଲଲିୀ ଓ ସମୁଦାୟ
ନପ୍ତାଲ ିେଦଶ ହସ୍ତଗତ କଲା; ଆଉ େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି
ଅଶୂରକୁ େନଇଗଲା। 30 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏଲାଙ୍କର ପୁତ୍ର େହାେଶୟ
ରମଲୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େପକହଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ ଓ େସ ତାଙୁ୍କ
ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ, ପୁଣ ିଉଷୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
େକାଡ଼ଏି ବଷର୍େର େସ େପକହଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 31 ଏହି
େପକହଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଅଛ।ି

ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଥମ୍

32 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରମଲୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େପକହଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ବଷର୍େର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କେଲ। 33 େସ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର
ପଚଶି ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର େଷାଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଯିରୁଶା, େସ ସାେଦାକର କନ୍ୟା
ଥିେଲ।

34 େଯାଥମ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ; େସ ଆପଣା
ପିତା ଉଷୀୟଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟାନୁସାେର କମର୍ କେଲ। 35 ତଥାପି
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ଦୂରୀକୃତ େହଲା ନାହିଁ; େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ

ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃର ଉପର ଦ୍ୱ ାର ଦୃଢ଼ କେଲ। 36 ଏହ ିେଯାଥମ୍ଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ
ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା କ’ଣ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର
େଲଖା ନାହିଁ ? 37 େସସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମର ରାଜା ରତ୍ସୀନକୁ ଓ
ରମଲୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େପକହଙୁ୍କ ଯିହୁଦା ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କେଲ। 38 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାଥମ୍ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଆପଣା
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ନଗରେର ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହତି କବର ପ୍ରାପ୍ତ
େହେଲ; ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହସ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆହସ

ରମଲୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େପକହଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସତର ବଷର୍େର
ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଥମ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହସ୍ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କେଲ। 2 ଆହସ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା

ସମୟେର େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର
େଷାଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ ନାହିଁ।
3 ମାତ୍ର େସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପଥେର ଚାଲେିଲ, ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରି
େଦଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର େସ ଆପଣା
ପୁତ୍ରକୁ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ। 4 ପୁଣ ିେସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନେର
ଓ ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିଦ୍ବଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବଳିଦାନ କେଲ
ଓ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ।

5 େସେତେବେଳ ଅରାମର ରାଜା ରତ୍ସୀନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ରମଲୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େପକହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ।
ପୁଣ ିେସମାେନ ଆହସ୍ଙୁ୍କ ଅବେରାଧ କେଲ, ମାତ୍ର ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 6 େସହ ିସମୟେର ଅରାମର ରାଜା ରତ୍ସୀନ, ଏଲତ୍
ନଗରକୁ ପୁନବର୍ାର ଅରାମର ଅଧୀନ କରାଇ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଏଲତ୍ରୁ
ତଡ଼େିଦଲା। ତହିଁେର ଅରାମୀୟମାେନ ଏଲତ୍କୁ ଆସ ିଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସଠାେର ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ।

7 ଏଥିେର ଆହସ୍ ଅଶୂରର ରାଜା ତଗି୍ଲାତ୍-ପିେଲସର୍ ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ
ପଠାଇ କହେିଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଓ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର; ଆସ, ଅରାମର ରାଜା
ହସ୍ତରୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହସ୍ତରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏମାେନ େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠୁଅଛନି୍ତ।” 8 ପୁଣ ିଆହସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଓ
ରାଜଗହୃର ଭଣ୍ଡାରେର ପ୍ରାପ୍ତ ସୁନା ଓ ରୂପା େନଇ ଅଶୂରର ରାଜା ନକିଟକୁ
ଦଶର୍ନୀ ରୂେପ ପଠାଇେଲ। 9 ତହିଁେର ଅଶୂରର ରାଜା ତାଙ୍କର କଥାେର
ମେନାେଯାଗ କଲା; ପୁଣ ିଅଶୂରର ରାଜା ଦେମ୍ମଶକ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ ତାହା
ହସ୍ତଗତ କରି ତହିଁର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି କୀର୍ ନଗରକୁ େନଇଗଲା
ଓ ରତ୍ସୀନକୁ ବଧ କଲା।

10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆହସ୍ ରାଜା ଅଶୂରର ରାଜା ତଗି୍ଲାତ୍-ପିେଲସର୍କୁ
ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦେମ୍ମଶକକୁ ଗେଲ ଓ ଦେମ୍ମଶକେର ଥିବା ଯଜ୍ଞେବଦି
େଦଖିେଲ; ତହିଁେର ଆହସ ରାଜା େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦରି ସକଳ
ଶିଳ୍ପକମର୍ାନୁସାେର ତହିଁର ଆକୃତ ିଓ ନମୁନା ଊରୀୟ ଯାଜକ ନକିଟକୁ
ପଠାଇେଲ। 11 ତହୁଁ ଊରୀୟ ଯାଜକ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କଲା;
ଆହସ୍ ରାଜା ଦେମ୍ମଶକରୁ ଯାହା ଯାହା ପଠାଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଆହସ
ରାଜା ଦେମ୍ମଶକରୁ ଆସବିା ପୂେବର୍ ଊରୀୟ ଯାଜକ ସକଳ କମର୍ କଲା।
12 ପୁଣ ିରାଜା ଦେମ୍ମଶକରୁ ଆସଲିା ଉତ୍ତାେର ରାଜା େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦି
େଦଖିେଲ; ଆଉ ରାଜା େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଯାଇ ତହିଁ ଉପେର
ବଳିଦାନ କେଲ। 13 ପୁଣ ିେସ େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଆପଣା
େହାମବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଦଗ୍ଧ କରି ଓ ଆପଣା େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଢ଼ାଳି ଆପଣା ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତ ଛଞି୍ଚେିଲ। 14 ଆଉ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପିତ୍ତଳ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ମନି୍ଦରର ସମ୍ମୁଖରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା ଯଜ୍ଞେବଦି
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରୁ ତାହା ଆଣ ିଆପଣା ଯଜ୍ଞେବଦରି ଉତ୍ତର
ଭାଗେର ସ୍ଥାପନ କେଲ।

15 ଆହୁରି ଆହସ୍ ରାଜା ଊରୀୟ ଯାଜକକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ,
“ପ୍ରଭାତୀୟ େହାମବଳି ଓ ସାୟଂକାଳୀନ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ରାଜାଙ୍କର
େହାମବଳି ଓ ତାଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ପୁଣ ିେଦଶସ୍ଥ ସମଗ୍ର େଲାକଙ୍କ
େହାମବଳି ଓ େସମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ବଡ଼
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ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଦଗ୍ଧ କର ଓ ତହିଁ ଉପେର େହାମବଳିର ସବୁ ରକ୍ତ ଓ
ବଳିଦାନର ସବୁ ରକ୍ତ ଛଞି୍ଚ ିଦଅି; ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନକରଣାେଥର୍ ପିତ୍ତଳ ଯଜ୍ଞେବଦି
େମା’ ପାଇଁ ରହବି।” 16 ଏହରୂିେପ ଊରୀୟ ଯାଜକ ଆହସ୍ ରାଜାଙ୍କର
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ ସବୁ କମର୍ କଲା। 17 ପୁଣ ିଆହସ୍ ରାଜା େବୖଠିକିମାନର
ମଧ୍ୟେଦଶ କାଟ ିତହିଁରୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନପାତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କେଲ; ଆଉ ସମୁଦ୍ର  ରୂପ
ପାତ୍ର ତେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ ପିତ୍ତଳମୟ େଗାରୁ ଥିଲା, େସ ସବୁର ଉପରୁ
ତାହା େନଇ ପଥର ଚଟାଣ ଉପେର ରଖିେଲ। 18 ଆଉ େସମାେନ
ବଶି୍ରାମଦନି ନମିେନ୍ତ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଆବୃତ ପଥ ଓ ରାଜାଙ୍କର
ପ୍ରେବଶାେଥର୍ େଯଉଁ ବହିର୍ଦ୍ୱ ାର କରିଥିେଲ, ତାହା େସ ଅଶୂରର ରାଜାର
ଭୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଆଡ଼କୁ େଫରାଇେଲ। 19 ଏହ ିଆହସ୍ଙ୍କର
ଅବଶିଷ୍ଟ କି୍ରୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କ’ଣ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର
େଲଖା ନାହିଁ ? 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆହସ୍ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଦାଉଦ
ନଗରେର ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସହତି କବର ପାଇେଲ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ର ହଜିକୀୟ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହାେଶୟ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆହସ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଷର୍େର ଏଲାଙ୍କର
ପୁତ୍ର େହାେଶୟ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଅ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 2 ପୁଣ ିେସ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ଇସ୍ରାଏଲ
ରାଜାମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ। 3 ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଶୂରର ରାଜା
ଶଲ୍ମେନଷର ଆସଲିା; ତହିଁେର େହାେଶୟ ତାହାର ଦାସ େହେଲ ଓ ତାହା
ନକିଟକୁ ଦଶର୍ନୀ ଆଣେିଲ। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅଶୂରର ରାଜା
େହାେଶୟଙ୍କଠାେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ ଭାବ େଦଖିଲା; କାରଣ େସ ମିସରର େସା
ରାଜା ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇେଲ, ପୁଣ ିଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଯପରି
ବଷର୍କୁ ବଷର୍ ଦଶର୍ନୀ େଦଉଥିେଲ, େସପରି ଆଉ େଦେଲ ନାହିଁ; ଏଣୁ
ଅଶୂରର ରାଜା ତାଙୁ୍କ ରୁଦ୍ଧ କରି କାରାଗାରେର ବନ୍ଦ କଲା।

ଇସ୍ରାଏଲର ପତନ ଓ ନବିର୍ାସନ

5 ତହିଁେର ଅଶୂରର ରାଜା ସମସ୍ତ େଦଶ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଓ ଶମରୀୟାକୁ
ଯାଇ ତାହା ତନି ିବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅବେରାଧ କଲା। 6 େହାେଶୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ନବମ ବଷର୍େର ଅଶୂରର ରାଜା ଶମରୀୟା ହସ୍ତଗତ କଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଅଶୂରକୁ େନଇ ଯାଇ ହଲହେର ଓ ହାେବାରେର େଗାଶନ ନଦୀ ତୀରେର
ଓ ମାଦୀୟମାନଙ୍କ ନାନା ନଗରେର ରଖିଲା।

7 ଏଥିର କାରଣ ଏହ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା ଫାେରାର
ହସ୍ତାଧୀନରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିେଲ, ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାେନ ପାପ
କରି ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ ଭୟ କେଲ, 8 ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ସମ୍ମୁଖରୁ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରି େଦଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ବଧିିେର ଚାଲେିଲ। 9 ଆହୁରି ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ େଗାପନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ ଓ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ଦୁଗର୍ଠାରୁ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସକଳ ନଗରେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
10 ଆଉ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ଉପେର
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିଦ୍ବଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷମୂେଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଆେଶରାମୂତ୍ତିର୍ମାନ ସ୍ଥାପନ
କେଲ। 11 ପୁଣ ିେସଠାସି୍ଥତ ସକଳ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂରୀକୃତ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େସମାେନ ଧୂପ
ଜ୍ୱଳାଇେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍କମର୍ କେଲ। 12 ପୁଣି
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକମର୍ କରିବ ନାହିଁ।” େବାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ
େଦବତାମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େସମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, େସହ ିେଦବତାମାନଙୁ୍କ
େସମାେନ େସବା କେଲ।

13 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଶର୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିଓ ଯିହୁଦା ପ୍ରତ ିସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ କୁପଥରୁ େଫର, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃେଲାକଙୁ୍କ
େଯସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛୁ ଓ ଯାହା ଆପଣା ଦାସ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଅଛୁ,
ତଦନୁସାେର ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିିସବୁ ପାଳନ କର।”

14 ତଥାପି େସମାେନ ଶୁଣବିାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
େସମାନଙ୍କର େଯଉଁ ପିତୃେଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ଗ୍ରୀବା ତୁଲ୍ୟ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କେଲ। 15 ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହାଙ୍କର ବଧିି ଓ
େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ସହତି କୃତ ତାହାଙ୍କର ନୟିମ ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ। ଆଉ େସମାେନ ଅସାରତାର
ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଅସାର େହେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କମର୍ ନ
କରିବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ; ଆପଣାମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େସହି
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହେଲ। 16 ପୁଣ ିେସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ତ୍ୟାଗ କେଲ ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା, ଅଥର୍ାତ୍, ଦୁଇ େଗାବତ୍ସ ଓ
ଆେଶରାମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ଆଉ ଆକାଶସ୍ଥ ବାହନିୀ ସକଳକୁ ପ୍ରଣାମ
କେଲ ଓ ବାଲ୍ର େସବା କେଲ। 17 ପୁଣ ିେସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣକୁ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ, ପୁଣ ିମନ୍ତ୍ର  ଓ
ଗଣକତା ବ୍ୟବହାର କେଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କରିବାକୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କେଲ।

18 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅତଶିୟ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହେଲ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୂର କେଲ। େକବଳ ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀ ଛଡ଼ା
ଆଉ େକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା ନାହିଁ। 19 ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପ୍ରତପିାଳନ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲର କୃତ ବଧିିେର ଚାଲେିଲ। 20 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ େଦେଲ ଓ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟରୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଦୂର ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲୁଟକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କେଲ। 21 କାରଣ େସ ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛନି୍ନ  କେଲ; ଆଉ
େସମାେନ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ ଓ ଯାରବୀୟାମ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗମନରୁ ତଡ଼େିଦଇ େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ମହାପାପ
କରାଇେଲ। 22 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯାରବୀୟାମଙ୍କ କୃତ ସମସ୍ତ
ପାପେର ଚାଲେିଲ; େସମାେନ ତହିଁରୁ ବମିୁଖ େହେଲ ନାହିଁ। 23 େଶଷେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ େସବକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ହସ୍ତେର େଯପରି
କହଥିିେଲ, ତଦନୁସାେର େସ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୂର କେଲ।
େତଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦଶରୁ ଅଶୂରକୁ ନଆିଗେଲ ଓ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ।

ବଜିାତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଶମରୀୟାେର ସ୍ଥାପନ

24 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅଶୂରର ରାଜା, ବାବଲି ଓ କୂଥା ଓ ଅବ୍ଦା ଓ ହମାତ
ଓ ସଫବର୍ୟିମଠାରୁ େଲାକ ଆଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବଦେଳ
ଶମରୀୟାର ନାନା ନଗରେର େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାପନ କଲା; ତହୁଁ େସମାେନ
ଶମରୀୟା ଅଧିକାର କରି ତହିଁର ନାନା ନଗରେର ବାସ କେଲ।
25 େସଠାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବସତରି ଆରମ୍ଭେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଭୟ କେଲ ନାହିଁ। ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସଂିହଗଣ
ପଠାଇେଲ ଓ ସଂିହମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ବଧ କେଲ।
26 ଏଥିସକାଶୁ େସମାେନ ଅଶୂରର ରାଜାକୁ କହେିଲ, “ଆପଣ େଯଉଁ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ େନଇ ଶମରୀୟାର ନଗରମାନେର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ଏ େଦଶୀୟ େଦବତାର ରୀତ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ େସ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସଂିହଗଣ ପଠାଇଅଛନି୍ତ , ଆଉ େଦଖନୁ୍ତ, େସମାେନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ କରୁଅଛନି୍ତ , କାରଣ େଲାକମାେନ ଏ େଦଶୀୟ
େଦବତାର ରୀତ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।” 27 ଏଥିେର ଅଶୂରର ରାଜା ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାରୁ େଯଉଁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଆଣଅିଛ, େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ େସଠାକୁ େନଇ ଯାଅ। େସମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ ବାସ
କରନୁ୍ତ ଓ େସହ ିଯାଜକ େସେଦଶୀୟ େଦବତାର ରୀତ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ଶିଖାଉ।”

28 ତହିଁେର େସମାେନ େଯଉଁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଶମରୀୟାରୁ େନଇ
ଯାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆସ ିେବେଥେଲ୍ର ବାସ କଲା ଓ
କିପ୍ରକାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରିବା କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ତାହା େସମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇଲା।
29 ତଥାପି ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ଆପଣା ଆପଣାର େଦବତା ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ
ଶମରୀୟ େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନେର େଯସବୁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ;
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ଆପଣା ଆପଣା ନବିାସ ନଗରେର ଆପଣା
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ଆପଣାର େଦବତା ସ୍ଥାପନ କେଲ। 30 ପୁଣ ିବାବଲିୀୟ େଲାକମାେନ
ସୁକ୍େକାତ୍ ବେନାତ୍ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ଓ କୂଥୀୟ େଲାକମାେନ େନଗର୍ଲ
ନମିର୍ାଣ କେଲ, ଓ ହମାତୀୟ େଲାକମାେନ ଅଶୀମା ନମିର୍ାଣ କେଲ, 31 ଓ
ଅବ୍ବୀୟ େଲାକମାେନ ନଭିସ୍ ଓ ତତ୍ତର୍କ୍ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ଓ ସଫବର୍ୀୟ
େଲାକମାେନ ସଫବର୍ୟିମର ଅଦ୍ର େମ୍ମଲକ୍ ଓ ଅନେମ୍ମଲକ୍ େଦବତାମାନଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କେଲ।

32 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୟ କେଲ ଏବଂ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସବୁର
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଗହୃସବୁେର ବଳିଦାନ କେଲ। 33 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ଭୟ କେଲ, ପୁଣ ିେଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସମାେନ ନୀତ
େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ରୀତ ିଅନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା
େଦବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ େସବା କେଲ। 34 େସମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୂବର୍
ରୀତ ିଅନୁସାେର କରୁଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରୁ ନାହାନି୍ତ ,
କିଅବା ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଯାକୁବଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ େଦଇଥିେଲ, ତାଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣର େସମାନଙ୍କର ବଧିି ଅନୁସାେର ଓ େସମାନଙ୍କ ଶାସନାନୁସାେର
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କରୁ ନାହାନି୍ତ।

35 େସହ ିଯାକୁବ ସନ୍ତାନଗଣ ସେଙ୍ଗ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ନୟିମ କରି
େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଥିିେଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ ଭୟ
କରିବ ନାହିଁ କି େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କର
େସବା କରି େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବଳିଦାନ କରିବ ନାହିଁ; 36 ମାତ୍ର େଯ
ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର
କରି ଆଣଅିଛନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହାଙୁ୍କ
ପ୍ରଣାମ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ବଳିଦାନ କରିବ। 37 ପୁଣ ିେସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯ େଯ ବଧିି, ଶାସନ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା େଲଖିଅଛନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାକାଳ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ; ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶୀୟ େଦବତାଗଣକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। 38 ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଯଉଁ ନୟିମ କରିଅଛୁ, ତାହା ପାେସାରିବ ନାହିଁ
କିଅବା ବେିଦଶୀୟ େଦବତାଗଣକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ।
39 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କରିବ;
ଆଉ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।”

40 ତଥାପି େସମାେନ ତାହା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୂବର୍ ରୀତି
ଅନୁସାେର କମର୍ କେଲ। 41 ଏହରୂିେପ ଉକ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଭୟ କେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣର େସବା କେଲ;
େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କରୁଅଛନି୍ତ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟ

ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଏଲାଙ୍କ ପୁତ୍ର େହାେଶୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ
ବଷର୍େର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆହସ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଜିକୀୟ ରାଜତ୍ୱ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 2 େସ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ

କରିବା ସମୟେର ପଚଶି ବଷର୍ ବୟସ୍କ ଥିେଲ; ଆଉ େସ ଯିରୂଶାଲମେର
ଅଣତରିିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ଅବୀ, େସ
ଜିଖରୀୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିେଲ।

3 ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟାନୁସାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ। 4 େସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ଦୂର
କରିେଦେଲ ଓ ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରାମୂତ୍ତିର୍ କାଟି
ପକାଇେଲ; ପୁଣ ିେମାଶା ନମିିର୍ତ ପିତ୍ତଳ ସପର୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗେଦେଲ;
କାରଣ ତହିଁ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧୂପ
ଜ୍ୱଳାଉଥିେଲ; ଆଉ େସ ତାହାର ନାମ ନହୁଷ୍ଟନର୍ (ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡ) ରଖିେଲ।
5 େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ, ତାଙ୍କର
ପରବତ୍ତର୍ୀ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିତାଙ୍କ ପରି ନ ଥିେଲ,
କିଅବା ତାଙ୍କର ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିନ ଥିେଲ। 6 କାରଣ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆସକ୍ତ େହେଲ, େସ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗମନରୁ ବମିୁଖ େହେଲ
ନାହିଁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାଶାଙୁ୍କ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ତାହାଙ୍କର େସସବୁ
ଆଜ୍ଞା େସ ପାଳନ କେଲ।

7 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ; େସ େଯେକୗଣସ ିଆେଡ଼
ଗେଲ, େସଆେଡ଼ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। ଆଉ େସ ଅଶୂର ରାଜାର
ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇ ତାହାର େସବା କେଲ ନାହିଁ। 8 େସ ଘସା ଓ ତହିଁର
ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ଦୁଗର୍ଠାରୁ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହଜିକୀୟ ରାଜାଙ୍କ
ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର, ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଏଲାଙ୍କର ପୁତ୍ର
େହାେଶୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ଅଶୂରର ରାଜା ଶଲ୍ମେନଷର
ଶମରୀୟା ପ୍ରତକୂିଳେର ଆସ ିତାହା ଅବେରାଧ କଲା। 10 ପୁଣ ିତନିି
ବଷର୍ର େଶଷେର େସମାେନ ତାହା ହସ୍ତଗତ କେଲ; ହଜିକୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ଷଷ୍ଠ ବଷର୍େର, ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େହାେଶୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ନବମ
ବଷର୍େର ଶମରୀୟା ହସ୍ତଗତ କରାଗଲା। 11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅଶୂରର ରାଜା
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଶୂରକୁ େନଇ ଯାଇ ହଲହେର ଓ ହାେବାରେର, େଗାଶନ
ନଦୀ ତୀରେର ଓ ମାଦୀୟମାନଙ୍କ ନାନା ନଗରେର େସମାନଙୁ୍କ ରଖିଲା।
12 କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବେର
ଅବଧାନ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ନୟିମ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ
େମାଶାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ କେଲ ଓ ତାହା ଶୁଣବିାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ
ନାହିଁ କି ତାହା ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ।

ଅଶୂରର ଯିହୁଦାକୁ ଧମକ

13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହଜିକୀୟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚଉଦ ବଷର୍େର ଅଶୂରର
ରାଜା ସନ୍େହରୀବ ଯିହୁଦାର ସକଳ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆସ ିତାହାସବୁ ହସ୍ତଗତ କଲା। 14 ଏଥିେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟ
ଲାଖୀଶ୍କୁ ଅଶୂରର ରାଜା ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହେିଲ, “ମୁଁ ଅପରାଧ
କଲ;ି େମା’ ନକିଟରୁ େଫରି ଯାଉନୁ୍ତ; ଆପଣ େମା’ ଉପେର େଯଉଁ ଭାର
େଥାଇେବ, ତାହା ମୁଁ ବହବି।ି” ତହୁଁ ଅଶୂରର ରାଜା ଯିହୁଦାର ରାଜା
ହଜିକୀୟଙ୍କ ଉପେର ତନିଶିହ ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ ତରିିଶ ତାଳନ୍ତ ସୁନା
ନରୂିପଣ କଲା।

15 ତହିଁେର ହଜିକୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଓ ରାଜଗହୃର
ଭଣ୍ଡାରମାନେର ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ରୂପା ତାହାକୁ େଦେଲ। 16 େସସମୟେର
ହଜିକୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ଦ୍ୱ ାରସବୁରୁ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ମଣ୍ଡତି ସ୍ତମ୍ଭସବୁରୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ କାଟ ିଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଦେଲ।
17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅଶୂରର ରାଜା ଲାଖୀଶ୍ଠାରୁ ତତ୍ତର୍ାନ ଓ ରବ୍ସାରୀସ୍ ଓ
ରବ୍ଶାକିକୁ ମହାେସୖନ୍ୟ ସହତି ଯିରୂଶାଲମକୁ ହଜିକୀୟ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇଲା। ତହୁଁ େସମାେନ ଯାତ୍ରା କରି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ। ଆଉ
େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େସମାେନ ରଜକର େକ୍ଷତ୍ର ପଥସି୍ଥତ ଉପର
ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାଳ ନକିଟେର ଠିଆ େହେଲ। 18 ପୁଣ ିେସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ
ଡାକେନ୍ତ, ହଲି୍କୀୟର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାକୀମ୍ ନାମକ ରାଜଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶିବ୍ନ
େଲଖକ ଓ ଆସଫର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ ନାମକ ଇତହିାସ େଲଖକ ବାହାର
େହାଇ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ।

19 ତହିଁେର ରବ୍ଶାକି େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ହଜିକୀୟଙୁ୍କ କୁହ, ମହାରାଜ ଅଶୂରର ରାଜା ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ
ଏହ ିେଯଉଁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ, ତାହା କିରୂପ ବଶି୍ୱାସ ? 20 ଯୁଦ୍ଧ କରିବା
ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବଳ ଅଛ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କହୁଅଛ, ମାତ୍ର ତାହା େକବଳ
ବୃଥା କଥା। ତୁେମ୍ଭ କାହା ଉପେର ନଭିର୍ର କରି େମାହର ବେିଦ୍ର ାହୀ
େହାଇଅଛ ? 21 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଛଚାନଳର ଯଷି୍ଟ ରୂପ ମିସର
ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁଅଛ; ମାତ୍ର େକହ ିତହିଁ ଉପେର ଆଉଜିେଲ, ତାହା
ତାହାର ହାତେର ପଶି େଫାଡ଼ ିପକାଇବ। େଯଉଁମାେନ ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା
ଫାେରା ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖନି୍ତ , େସସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ ତ ଏହ ିପ୍ରକାର।
22 ମାତ୍ର େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ କୁହ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖୁଅଛୁ;’ େତେବ ହଜିକୀୟ
ଯାହାଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ ଦୂର କରିେଦଇଅଛ,ି ଆଉ ଯିହୁଦାକୁ
ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ କହଅିଛ,ି ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଏହ ିଯଜ୍ଞେବଦି
ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରିବ, େସ କି େସହ ିନୁହଁନି୍ତ ?’ 23 ଏେବ ମୁଁ ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି େମା’ ପ୍ରଭୁ ଅଶୂରର ରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପଣ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଇ
ହଜାର ଅଶ୍ୱ େଦବ,ି େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ପାର, େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଚଢ଼ବିା ପାଇଁ
ତୁମ୍ଭ ଆଡଢ଼ୁ େଲାକ ଆଣ। 24 େତେବ କିପରି ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ େସନାପତକୁି େଫରାଇ େଦଇପାରିବ ?
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କିପରି ତୁେମ୍ଭ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ନମିେନ୍ତ ମିସର ଉପେର ବଶି୍ୱାସ
କରୁଅଛ ? 25 ମୁଁ କ’ଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନିା ଏହ ିସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ
ଆସଅିଛ ି? ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ‘ଏହ ିେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ
ତାହା ଧ୍ୱଂସ କର।’”

26 ଏଥିେର ହଲି୍କୀୟର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାକୀମ୍ ଓ ଶିବ୍ନ ଓ େଯାୟାହ
ରବ୍ଶାକିକୁ କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର
ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହନୁ୍ତ; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ବୁଝୁଅଛୁ। ପୁଣି
ପ୍ରାଚୀରର ଉପରିସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦୀୟ
ଭାଷାେର ନ କହନୁ୍ତ।” 27 ମାତ୍ର ରବ୍ଶାକି େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “େମା’ ପ୍ରଭୁ
କି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଏସବୁ କଥା କହବିା ପାଇଁ ପଠାଇଅଛନି୍ତ ? ଏହି
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆପଣା ଆପଣା ବଷି୍ଠା ଖାଇବାକୁ ଓ
ମୂତ୍ର ପିଇବାକୁ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ବସଅିଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ କ’ଣ
େମାେତ ପଠାଇ ନାହାନି୍ତ ?” 28 ତହୁଁ ରବ୍ଶାକି ଠିଆ େହାଇ ଉେଚ୍ଚୖସ୍ୱରେର
ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର ଏହ ିକଥା କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମହାରାଜ ଅଶୂରର
ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। 29 ରାଜା ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୁଲାଇବା
ପାଇଁ ହଜିକୀୟକୁ ନ ଦଅି; କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 30 କିଅବା ସଦାପ୍ରଭୁ ନଶି୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କରିେବ ଓ ଏହ ିନଗର ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ହସ୍ତଗତ େହବ ନାହିଁ।’ ଏହି
କଥା କହ ିହଜିକୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ନ ଜନ୍ମ ାଉ।
31 ହଜିକୀୟର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ; କାରଣ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ସେଙ୍ଗ ସନି୍ଧ କର ଓ େମା’ ନକିଟକୁ ବାହାରି
ଆସ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ଡମିି୍ୱରି ଫଳ େଭାଜନ କର, ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କୂପ
ଜଳ ପାନ କର। 32 େଶଷେର ମୁଁ ଆସ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦଶ ତୁଲ୍ୟ ଏକ
େଦଶକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସମୟ େଦଶ, ଆଉ ରୁଟ ିଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରମୟ େଦଶ, ଆଉ େତୖଳଜୀତ ଓ ମଧୁମୟ େଦଶକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େନଇ ଯିବ,ି ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି ଓ ମରିବ ନାହିଁ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ େବାଲ ିକହ ିହଜିକୀୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମଣାଇେଲ, ତାହାର କଥା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ ନାହିଁ। 33 ନାନା
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିେଦବତା କ’ଣ ଅଶୂରୀୟ
ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆପଣା େଦଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ ି? 34 ହମାତର ଓ
ଅପର୍ଦର େଦବତାମାେନ କାହାନି୍ତ ? ସଫବର୍ୟିମର ଓ େହନାର ଓ ଅବ୍ବାର
େଦବତାମାେନ କାହାନି୍ତ ? େସମାେନ କ’ଣ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଶମରୀୟାକୁ
ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ ? 35 ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟ ସମସ୍ତ େଦବତା ମଧ୍ୟେର କିଏ
ଆପଣା େଦଶକୁ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ ିେଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’
ହସ୍ତରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ ?’”

36 ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ନୀରବ େହାଇ ରହେିଲ, େଗାଟଏି କଥା ଉତ୍ତର
କେଲ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ନ ଦଅି େବାଲ ିରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା
ଥିଲା। 37 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାକୀମ୍ ନାମକ
ରାଜଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶିବ୍ନ େଲଖକ ଓ ଆସଫର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ ନାମକ
ଇତହିାସ େଲଖକ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ହଜିକୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
ରବ୍ଶାକିର କଥାସବୁ ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ।

ହଜିକୀୟଙୁ୍କ ଯିଶାଇୟଙ୍କ ସାହସ

ଏଥିେର ହଜିକୀୟ ରାଜା ତାହା ଶୁଣେନ୍ତ, ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ଓ
ଅଖା େଘାଡ଼ାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗେଲ। 2 ପୁଣି
ରାଜଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲୟିାକୀମ୍କୁ ଓ ଶିବ୍ନ େଲଖକଙୁ୍କ ଓ

ଯାଜକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଅଖା େଘାଡ଼ାଇ ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ।

3 ତହିଁେର େସମାେନ ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ହଜିକୀୟ କହନି୍ତ , ‘ଆଜି
ଦନି ଆପଦ ଓ ଅନୁେଯାଗ ଓ ଅପମାନର ଦନି; କାରଣ ବାଳକଗଣ ପ୍ରସବ
ଦ୍ୱ ାରେର ଉପସି୍ଥତ, ମାତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଶକି୍ତ ନାହିଁ। 4 େହାଇପାେର,
ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତରିସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ଅଶୂରୀୟ
ରାଜା ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ ରବ୍ଶାକିର ସମସ୍ତ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ଶୁଣେିବ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ କଥା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ , ତହିଁ
ଲାଗି ଅନୁେଯାଗ କରିେବ; ଏେହତୁ େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।’” 5 ଏହରୂିେପ ହଜିକୀୟ ରାଜାଙ୍କର

ଦାସମାେନ ଯିଶାଇୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 6 ତହିଁେର ଯିଶାଇୟ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହବି; ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
କହନି୍ତ , ‘ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ଦାସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ନନି୍ଦା କରିବାର େଯଉଁ କଥା
ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛ, ତହିଁେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। 7 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତାହା
ମଧ୍ୟେର ଏକ ଆତ୍ମା େଦବା, ପୁଣ ିେସ େକୗଣସ ିଜନରବ ଶୁଣ ିଆପଣା
େଦଶକୁ େଫରିଯିବ। ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ନଜି େଦଶେର ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା
ତାହାକୁ ନପିାତ କରିବା।’”

ଅଶୂରୀୟର ଧମକ

8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଲାଖୀଶ୍ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଅଛ ିେବାଲି
ରବ୍ଶାକି ଶୁଣ ିେଫରିଗଲା ଓ ତାହାକୁ ଲବି୍ନା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବାର
େଦଖିଲା। 9 ପୁଣ ିଅଶୂରୀୟ ରାଜା କୂଶ େଦଶୀୟ ତହିର୍କ ରାଜା ବଷିୟେର
ଏହ ିକଥା ଶୁଣଲିା, “େଦଖ, େସ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ଆସଅିଛ।ି” ତହୁଁ େସ ହଜିକୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ପୁନବର୍ାର ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ
କହଲିା, 10 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହବି,
‘ଯିରୂଶାଲମ ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ହସ୍ତଗତ େହବ ନାହିଁ, ଏହ ିକଥା କହି
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସଭୂମି ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ନ ଭୁଲାଉନୁ୍ତ। 11 େଦଖ, ଅଶୂରୀୟ
ରାଜାମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ସମୁଦାୟ େଦଶ ପ୍ରତି
ଯାହା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛ; େତେବ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଉଦ୍ଧାର
ପାଇବ ? 12 ଆମ୍ଭ ପିତୃେଲାକମାେନ େଯଉଁ େଗାଶନ ଓ ହାରଣ ଓ
େରତ୍ସଫ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ତଲଃସର ନବିାସୀ ଏଦନ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ବନିାଶ କେଲ, େସମାନଙ୍କର େଦବତାମାେନ କ’ଣ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କେଲ ? 13 ହମାତର ରାଜା ଓ ଅପର୍ଦର ରାଜା ଓ ସଫବର୍ୟିମ ନଗରର,
େହନାର ଓ ଅବ୍ବାର ରାଜା କାହାନି୍ତ ?’”

14 ତହିଁେର ହଜିକୀୟ ଦୂତମାନଙ୍କଠାରୁ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ପାଠ
କେଲ। ଆଉ ହଜିକୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ତାହା େଖାଲେିଲ। 15 ଆଉ ହଜିକୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି
କହେିଲ, “େହ କିରୂବଗଣ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ, େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ; ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ। 16 େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େଡର ଓ ଶୁଣ; େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ
ଫିଟାଅ ଓ େଦଖ, ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧିକ୍କାର କରିବା ପାଇଁ
ସନ୍େହରୀବ ଯାହା କହ ିପଠାଇଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିକଥା ଶୁଣ। 17 େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ଓ େସମାନଙ୍କ େଦଶ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ , 18 ଓ େସମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣକୁ ଅଗି୍ନେର ନେିକ୍ଷପ
କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ସତ୍ୟ; କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱର ନ ଥିେଲ,
ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କମର୍, କାଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରସ୍ତରମାତ୍ର; ଏେହତୁ େସହ ିରାଜାମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ। 19 ଏଣୁ ଏେବ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତାହାର ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ, େକବଳ ତୁେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ,
ଏହା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଜାଣେିବ।”

ସନ୍େହରୀବ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିଶାଇୟଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ହଜିକୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ କହି
ପଠାଇେଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ
ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭ ନକିଟେର େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିଅଛ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଲୁି।’” 21 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ବଷିୟେର ଏହି
କଥା କହଅିଛନି୍ତ:
“ସେିୟାନର ଅନୂଢ଼ା କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିହାସ

କରିଅଛ,ି
ଯିରୂଶାଲମର କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଆେଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଅଛ।ି
22 ତୁେମ୍ଭ କାହାକୁ ତରିସ୍କାର ଓ ନନି୍ଦା କରିଅଛ ?
ଓ ତୁେମ୍ଭ କାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚ କରିଅଛ

ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଠାଇଅଛ ?
ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର !”
23 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତରିସ୍କାର କରିଅଛ
ଓ କହଅିଛ,
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“ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବହୁସଂଖ୍ୟକ ରଥେର ପବର୍ତଗଣର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ,
ଲବିାେନାନର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଆସଅିଛୁ;

ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ଉଚ୍ଚ ଏରସ ବୃକ୍ଷ,
ଓ ତହିଁର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟ ିପକାଇବା;

ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତାହାର ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ବାସ ସ୍ଥାନେର,
ଓ ତାହାର ଫଳପୂଣ୍ଣର୍ େକ୍ଷତ୍ର ରୂପ ଅରଣ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବା।
24 ଆେମ୍ଭ େଖାଳି ଅଜ୍ଞାତ ଜଳ ପାନ କରିଅଛୁ,
ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପଦତଳେର ମିସରର ସବୁ ନଦୀ ଶୁଷ୍କ କରିବା।”
25 ଏହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ ିନାହଁ,
କିପରି ଆେମ୍ଭ ଦୀଘର୍କାଳରୁ ଏହା ନରୂିପଣ କରିଅଛୁ,

ଓ ପୂବର୍କାଳରୁ ଏହା ସି୍ଥର କରିଅଛୁ ?
ଏହା ଏେବ ଆେମ୍ଭ ସଫଳ କରିଅଛୁ।

ତୁେମ୍ଭ େଯ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରମାନ ବନିାଶ କରି,
େସସବୁକୁ ଢ଼ପିି କରିବ।
26 ଏେହତୁ ତନି୍ନ ବାସୀଗଣ ଅଳ୍ପ ଶକି୍ତବଶିିଷ୍ଟ େହେଲ,
େସମାେନ ହତାଶ ଓ ଲଜି୍ଜତ େହେଲ;

େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ରର ଶାକ ଓ ନବୀନ ତୃଣ, ଗହୃ ଛାତ ଉପରିସ୍ଥ ଘାସ,
ଓ ଅପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାେର ଶୁଷ୍କ-ଶସ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ େହେଲ।
27 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ବସବିାର, ଓ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଓ ଭତିରକୁ ଆସବିାର,
ଓ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ।
28 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େକ୍ର ାଧ କରିଅଛ,
ଓ ତୁମ୍ଭର ଦପର୍ କଥା ଆମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍େର ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ,ି

ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନାସକିାେର ଆପଣା ଅଙୁ୍କଶ,
ଓ ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧରେର ଆପଣା ଲଗାମ େଦବା,

ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସଲି,
େସହ ିବାଟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଫରାଇ େଦବା।
29 ଏଣୁ (େହ ହଜିକୀୟ,) ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏହ ିଚହି୍ନ େହବ:

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିବଷର୍ ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟ,
ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ ତହିଁରୁ ଅଙୁ୍କରିତ ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ।

ପୁଣ ିତୃତୀୟ ବଷର୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଣ ଓ କାଟ,
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି ତହିଁର ଫଳ େଭାଜନ କର।
30 ପୁଣ ିଯିହୁଦା ବଂଶର ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ
ପୁନବର୍ାର ତଳକୁ େଚର ମାଡ଼େିବ ଓ ଉପେର ଫଳ ଫଳିେବ।
31 କାରଣ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକ,
ଓ ସେିୟାନ ପବର୍ତରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ ବାହାରିେବ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଯାଗ ଏହା ସଦି୍ଧ କରିବ।
32 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ:

“େସ ଏହ ିନଗରକୁ ଆସବି ନାହିଁ,
ଅବା େସଠାେର ତୀର ମାରିବ ନାହିଁ।

କିଅବା ତହିଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଢ଼ାଲ ଧରି ଆସବି ନାହିଁ,
ଅଥବା ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ବନ୍ଧ ବାନି୍ଧବ ନାହିଁ।
33 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େସ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସଲିା,
େସହ ିବାଟେର େଫରି ଯିବ,
ଓ େସ ଏହ ିନଗରକୁ ଆସବି ନାହିଁ।

34 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ସକାଶୁ,
ଓ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ,
ଏହ ିନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସପକ୍ଷ େହବା।’”

35 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିରାତି୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ବାହାରି ଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କ
ଛାଉଣେିର ଏକ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାଶୀ ସହସ୍ର େଲାକ ସଂହାର କେଲ; ପୁଣି
େଲାକମାେନ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠେନ୍ତ, େଦଖ, େସସମେସ୍ତ ମୃତ ଶବ
େହାଇଅଛନି୍ତ। 36 ତହିଁେର ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଓ
େଫରିଯାଇ ନୀନବିୀେର ବାସ କଲା। 37 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣାର
ନେିଷ୍ରାକ ନାମକ େଦବତାର ଗହୃେର ପୂଜା କରିବା େବେଳ ତାହାର ଦୁଇ
ପୁତ୍ର ଅଦ୍ର େମ୍ମଲକ୍ ଓ ଶେରତ୍ସର ତାହାକୁ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କେଲ; ତହୁଁ
େସମାେନ ଆରାରାଟ୍ େଦଶକୁ ପଳାୟନ କେଲ। ପୁଣ ିତାହାର ପୁତ୍ର
ଏସର୍ହେଦ୍ଦାନ୍ ତାହାର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କଲା।

ହଜିକୀୟଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଆେରାଗ୍ୟତା

େସହ ିସମୟେର ହଜିକୀୟଙ୍କର ସାଂଘାତକି ପୀଡ଼ା େହାଇଥିଲା।
ତହିଁେର ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ

ଆପଣା ଗହୃ ବଷିୟ ସଜାଡ଼; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ମରିବ, ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ।’”
2 ଏଥିେର େସ କାନ୍ଥ ଆେଡ଼ ମୁଖ େଫରାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କରି କହେିଲ, 3 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ମୁଁ କିପରି
ସତ୍ୟତାେର ଓ ସଦି୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣେର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରିଅଛି
ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ କମର୍ କରିଅଛ,ି ଏହା ଏେବ ସ୍ମରଣ କର।” ଆଉ
ହଜିକୀୟ ଅତଶିୟ େରାଦନ କେଲ।

4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିଶାଇୟ ନଗରର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ବାହାରି ଯିବା ପୂେବର୍
ତାଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 5 ଯଥା, “େଫରି
ଯାଅ ଓ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ଅଧିପତ ିହଜିକୀୟକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଲୁି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଲାତକ େଦଖିଲୁ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ସୁସ୍ଥ କରିବୁ; ତୁେମ୍ଭ ତୃତୀୟ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯିବ। 6 ଆଉ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ ପନ୍ଦର ବଷର୍ ବୃଦି୍ଧ କରିବା; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ଏହି
ନଗରକୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା; ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
ସକାଶୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଏହ ିନଗରର ସପକ୍ଷ େହବା।’”
7 ତହୁଁ ଯିଶାଇୟ କହେିଲ, “ଏକ ଡମିି୍ୱରି ଚକି୍ତ ଆଣ।” ତହିଁେର େସମାେନ
ତାହା ଆଣ ିବଥ ଉପେର େଥାଇେଲ, ଆଉ େସ ସୁସ୍ଥ େହେଲ।

8 ପୁଣ ିହଜିକୀୟ ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ େମାେତ ସୁସ୍ଥ
କରିେବ ଓ ମୁଁ େଯ ତୃତୀୟ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯିବ,ି ଏଥିର କି
ଚହି୍ନ େହବ।” 9 ତହିଁେର ଯିଶାଇୟ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଉକ୍ତ
ବାକ୍ୟ େଯ ସଫଳ କରିେବ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିଚହି୍ନ େହବ;
ଛାୟା କି ଆଗକୁ ଦଶ ପାହୁଣ୍ଡ ଯିବ, ଅବା ପଛକୁ ଦଶ ପାହୁଣ୍ଡ ଯିବ।”
10 ତହିଁେର ହଜିକୀୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଛାୟା ଆଗକୁ ଦଶ ପାହୁଣ୍ଡ ଯିବାର
କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ; ନା; ମାତ୍ର ଛାୟା ପଛକୁ ଦଶ ପାହୁଣ୍ଡ େଫରିଯାଉ।” 11 ତହୁଁ
ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଡାକି ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ।
ଏଥିେର ଆହସ୍ଙ୍କର ସୂଯର୍୍ୟଘଟକିାେର ଛାୟା େଯଉଁ ଦଶ ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ
ଯାଇଥିଲା, େସତକିି େସ ପଛକୁ େଫରାଇ ଆଣେିଲ।

ବାବଲିର ଦୂତଙ୍କ ଆଗମନ

12 େସହ ିସମୟେର ବଲ୍ଦନ୍ର ପୁତ୍ର ବେରାଦକ୍ ବଲଦନ୍ ନାମକ
ବାବଲିର ରାଜା ହଜିକୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ରମାନ ଓ ଦଶର୍ନୀ ପଠାଇଲା;
କାରଣ େସ ହଜିକୀୟଙ୍କ ପୀଡ଼ତି େହବାର କଥା ଶୁଣଥିିଲା। 13 ତହିଁେର
ହଜିକୀୟ େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ଓ ଆପଣା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ର
ସମୁଦାୟ ଗହୃ, ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ େତୖଳ ଓ
ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଓ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାରସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇେଲ।
ହଜିକୀୟ ଯାହା େସମାନଙୁ୍କ ନ େଦଖାଇେଲ, ଏପରି େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ତାଙ୍କ
ଗହୃେର କି ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟେର ନ ଥିଲା।

14 େସେତେବେଳ ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହଜିକୀୟ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସ ିତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାେନ କଅଣ କହେିଲ ? େସମାେନ
େକଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ?” ତହିଁେର ହଜିକୀୟ କହେିଲ,
“େସମାେନ ଦୂର େଦଶ ବାବଲିରୁ ଆସଅିଛନି୍ତ।” 15 ଏଥିେର ଯିଶାଇୟ
ପଚାରିେଲ, “େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର କି କି ବଷିୟ େଦଖିଅଛନି୍ତ ?” ତହୁଁ
ହଜିକୀୟ ଉତ୍ତର କେଲ, “େମା’ ଗହୃେର ଯାହା ଯାହା ଅଛ,ି ସବୁ
େସମାେନ େଦଖିଅଛନି୍ତ; ଯାହା ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ନ େଦଖାଇଲ,ି ଏପରି
େକୗଣସ ିପଦାଥର୍ େମା’ ଭଣ୍ଡାର ସମୂହେର ନାହିଁ।”

16 ଏଥିେର ଯିଶାଇୟ ହଜିକୀୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ:
17 ‘େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ଗହୃସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚତି ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବାବଲିକୁ ନଆିଯିବାର ସମୟ
ଆସୁଅଛ।ି’ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘କିଛ ିଛଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ। 18 ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ଔରସେର ଜାତ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ,
େସମାନଙୁ୍କ େସମାେନ େନଇଯିେବ ଓ େସମାେନ ବାବଲି ରାଜାର
ଅଟ୍ଟାଳିକାେର ନପୁଂସକ େହାଇ ରହେିବ।’” 19 େସେତେବେଳ ହଜିକୀୟ
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ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହଅିଛ, ତାହା
ଉତ୍ତମ।” େସ ଆହୁରି କହେିଲ, “େଯେବ ଆମ୍ଭ ସମୟେର ଶାନି୍ତ ଓ
ସତ୍ୟତା ବରିାଜିତ ହୁଏ, େତେବ ତାହା କ’ଣ (ଉତ୍ତମ) ନୁେହଁ ?”

20 ଏହ ିହଜିକୀୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମ ଓ
େସ କିପରି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ନାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଜଳ ଆଣେିଲ,
ଏହାସବୁ କ’ଣ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ?
21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହଜିକୀୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ; ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନଃଶି
ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ମନଃଶି

ମନଃଶି ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ବାର ବଷର୍
ବୟସ୍କ ଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ପଞ୍ଚାବନ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ହୀଫ୍ସୀବା ଥିଲା। 2 ପୁଣି

ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର
କରି େଦଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାନୁସାେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। 3 କାରଣ ତାଙ୍କର ପିତା ହଜିକୀୟ େଯଉଁ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ବନିାଶ କରିଥିେଲ, େସ ପୁନବର୍ାର ତାହାସବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବ େଯପରି କରିଥିେଲ, େସପରି େସ ବାଲ୍
ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦମିାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ, ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ଓ
ଆକାଶସ୍ଥ ବାହନିୀ ସକଳକୁ ପୂଜା କରି େସମାନଙ୍କର େସବା କେଲ।

4 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣା ନାମ ସ୍ଥାପନ କରିବା େବାଲି
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଗହୃ ବଷିୟେର କହଥିିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହ ିଗହୃେର
େସ ଯଜ୍ଞେବଦମିାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 5 ଆହୁରି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଦୁଇ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଆକାଶସ୍ଥ ବାହନିୀ ସକଳ ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦମିାନ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। 6 ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ ଓ
ଶୁଭାଶୁଭ କହବିାର ବଦି୍ୟା, ଓ ଗଣକତା ବ୍ୟବହାର କେଲ, ଆଉ ଭୂତୁଡ଼ଆି
ଓ ଗଣୁଆିମାନଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକର୍ ରଖିେଲ। େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ବହୁତ କୁକମର୍ କେଲ।

7 ଆହୁରି େସ ମନି୍ଦରେର ଆପଣା ନମିିର୍ତ ଆେଶରାର େଖାଦତି ମୂତ୍ତିର୍
ସ୍ଥାପନ କେଲ। େସହ ିମନି୍ଦର ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, “ଏହ ିଗହୃେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ
େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ ଯିରୂଶାଲମେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ
ଚରିକାଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା। 8 ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭ େସବକ େମାଶା େସମାନଙୁ୍କ େଯସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା
କରିଅଛ,ି େକବଳ ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଯଦ ିେସମାେନ
ମେନାେଯାଗୀ େହେବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତହିଁରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଦକୁ ଆଉ ଭ୍ରମଣ କରାଇବା
ନାହିଁ।” 9 ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖେର େଯଉଁ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିଥିେଲ,
େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ କୁକମର୍ କରିବାକୁ ମନଃଶି େସମାନଙୁ୍କ
ଭୁଲାଇେଲ। 10 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େସବକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ
ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିକଥା କହେିଲ, 11 “ଯିହୁଦାର ରାଜା ମନଃଶି ଏହ ିସକଳ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛ ିଓ ତାହାର ପୂେବର୍ େଯଉଁ ଇେମାରୀୟମାେନ
ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଅଛ ିଓ ଯିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ
ଆପଣା ପ୍ରତମିାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ପାପ କରାଇଅଛ।ି”

12 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦା ଉପେର ଏପରି ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣବିା
େଯ, େକହ ିତାହା ଶୁଣେିଲ ତାହାର ଦୁଇ କଣ୍ଣର୍ ଝଁା ଝଁା େହବ। 13 ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ଶମରୀୟାର ରଜୁ୍ଜ ଓ ଆହାବ ବଂଶର ଓଳମ
ଟାଣବିା ଓ ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଥାଳୀ େପାେଛ, ଆଉ େପାଛୁ େପାଛୁ ତାହା
ଓଲଟ ପାଲଟ କେର, େସପରି ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମକୁ େପାଛ ିପକାଇବା।
14 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଅଧିକାରର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଦୂର କରିବା ଓ
େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା। ତହିଁେର
େସମାେନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ  ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃଗୟା ଓ ଲୁଟ ସ୍ୱରୂପ େହେବ।
15 କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସମାେନ
ଆପଣା ପିତୃଗଣ ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସବିାର ଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।” 16 ଆହୁରି ମନଃଶି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର

କୁକମର୍ କରି ଆପଣାର େସହ ିପାପ ଦ୍ୱ ାରା ଯିହୁଦାକୁ ପାପ କରାଇବା ଛଡ଼ା
େସ ବହୁତ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ରକ୍ତପାତ କରି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ
ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ।

17 ଏହ ିମନଃଶିଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଓ
ତାଙ୍କର ପାପ କ’ଣ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ
? 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମନଃଶି ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଆପଣା ଗହୃର
ଉଦ୍ୟାନେର, ଅଥର୍ାତ୍, ଉଷର ଉଦ୍ୟାନେର କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। ତହୁଁ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆେମାନ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆେମାନ୍

19 ଆେମାନ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ବାଇଶ ବଷର୍
ବୟସ୍କ ଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ ତାଙ୍କର
ମାତାର ନାମ ମଶୁେଲ୍ଲ ମତ୍, େସ ଯଟ୍ବା ନବିାସୀ ହାରୁଷଙ୍କର କନ୍ୟା
ଥିେଲ। 20 ପୁଣ ିଆେମାନ୍ ଆପଣା ପିତା ମନଃଶିଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। 21 ତାଙ୍କର ପିତା େଯଉଁ ପଥେର ଚାଲଥିିେଲ, େସ
େସହ ିସମସ୍ତ ପଥେର ଚାଲେିଲ ଓ ତାଙ୍କର ପିତା େଯଉଁ େଦବତାମାନଙ୍କର
େସବା କରିଥିେଲ, େସ େସମାନଙ୍କର େସବା କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପୂଜା
କେଲ। 22 ଆହୁରି େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ
କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥେର ଚାଲେିଲ ନାହିଁ। 23 ଆେମାନ୍ଙ୍କର
ଦାସମାେନ ତାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ ଓ ରାଜାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ନଜି
ଗହୃେର ବଧ କେଲ। 24 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ଆେମାନ୍ ରାଜା ବରୁିଦ୍ଧେର
ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରିଥିେଲ, େସସମସ୍ତଙୁ୍କ େଦଶର େଲାକମାେନ ବଧ କେଲ, ଆଉ
େଦଶର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ପଦେର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାଶୀୟଙୁ୍କ ରାଜା
କେଲ। 25 ଏହ ିଆେମାନ୍ଙ୍କର କୃତ ଅବଶିଷ୍ଟ କି୍ରୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କ’ଣ
ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? 26 ପୁଣ ିେସ
ଉଷର ଉଦ୍ୟାନସି୍ଥତ ଆପଣା କବରେର କବର ପାଇେଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର
ପଦେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟ

େଯାଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ଆଠ
ବଷର୍ ବୟସ୍କ ଥିେଲ, ଆଉ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତରିିଶ ବଷର୍
ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଯିଦୀଦା, େସ ବସ୍କତୀୟ

ଅଦାୟାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 2 ପୁଣ ିେଯାଶୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍
କମର୍ କେଲ ଓ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥେର ଚାଲେିଲ,
ପୁଣ ିେସ ଡାହାଣ କିମ୍ୱା ବାମ ପାଶ୍ୱର୍କୁ େଫରିେଲ ନାହିଁ।

ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାପି୍ତ

3 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଠର ବଷର୍େର ରାଜା,
ମଶୁଲ୍ଲ ମର େପୗତ୍ର ଅତ୍ସଲୀୟର ପୁତ୍ର ଶାଫନ୍ େଲଖକଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃକୁ ପଠାଇ କହେିଲ, 4 “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆନୀତ େଯଉଁ ମୁଦ୍ର ା
ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା େଯପରି
ହଲି୍କୀୟ ମହାଯାଜକ ଗଣବି, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ନକିଟକୁ ଯାଅ। 5 ଆଉ
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ତାହା ସମପର୍ଣ କରନୁ୍ତ ଓ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର କମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ,
6 ଅଥର୍ାତ୍, ସୂତ୍ରଧର ଓ ନମିର୍ାଣକାରୀ ଓ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଗହୃର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନ
ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଗହୃର ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ କାଷ୍ଠ ଓ
େଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତର କିଣବିା ପାଇଁ ତାହା େଦଉନୁ୍ତ।” 7 ତଥାପି େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର େଯଉଁ ମୁଦ୍ର ା ସମପିର୍ତ େହଲା, ତହିଁର ହସିାବ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ନଆିଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ବଶି୍ୱସ୍ତ ରୂେପ କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

8 େସେତେବେଳ ହଲି୍କୀୟ ମହାଯାଜକ ଶାଫନ୍ େଲଖକଙୁ୍କ କହଲିା,
“ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ପାଇଅଛୁ।” ଆଉ
ହଲି୍କିୟ ଶାଫନ୍କୁ େସହ ିପୁସ୍ତକ ଦଅିେନ୍ତ, େସ ତାହା ପାଠ କଲା।
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶାଫନ୍ େଲଖକ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା ଓ ପୁନବର୍ାର
ରାଜାଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଇ କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାେନ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରାପ୍ତ
ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ର ା ଖାଲ ିକରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ।” 10 ଆହୁରି ଶାଫନ୍ େଲଖକ ରାଜାଙୁ୍କ
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ଜଣାଇ କହଲିା, “ହଲି୍କିୟ ଯାଜକ ଆମ୍ଭକୁ ଏହ ିପୁସ୍ତକ େଦଇଅଛନି୍ତ ଓ
ଶାଫନ୍ ତାହା ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପାଠ କଲା।” 11 ଏଥିେର ରାଜା େସହି
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରୁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରେନ୍ତ, ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିେଲ।

12 ପୁଣ ିରାଜା େଯାଶୀୟ ହଲି୍କିୟ ଯାଜକକୁ ଓ ଶାଫନ୍ର ପୁତ୍ର
ଅହୀକାମ୍କୁ ଓ ମୀଖାୟର ପୁତ୍ର ଅକ୍େବାରକୁ ଓ ଶାଫନ୍ େଲଖକଙୁ୍କ ଓ
ଅସାୟ ନାମକ ରାଜଭୃତ୍ୟକୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, 13 “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାଅ, ଏହ ିପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଏହ ିପୁସ୍ତକ ଲଖିିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କମର୍ କରିବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃେଲାକମାେନ ମେନାେଯାଗୀ ନ େହବାରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େକ୍ର ାଧ ଗରୁୁତର େହାଇଅଛ।ି”

14 ତହିଁେର ହଲି୍କୀୟ ଯାଜକ ଓ ଅହୀକାମ୍ ଓ ଅକ୍େବାର ଓ ଶାଫନ୍
ଓ ଅସାୟ, ବସ୍ତ୍ରାଗାରର ରକ୍ଷକ ହହର୍ସର େପୗତ୍ର ତକି୍ବର ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲମ୍ର
ଭାଯର୍୍ୟା ହୁଲ୍ଦା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ ନକିଟକୁ ଗେଲ। େସ ଯିରୂଶାଲମର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ବଭିାଗେର ବାସ କରୁଥିଲା, ଆଉ େସମାେନ ତାହା ସେଙ୍ଗ କେଥାପକଥନ
କେଲ। 15 ତହିଁେର ହୁଲ୍ଦା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ, ତାହାକୁ କୁହ, 16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଉପେର ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଯିହୁଦାର ରାଜା ଏହ ିପୁସ୍ତକର େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ପାଠ
କରିଅଛ,ି େସହ ିସମସ୍ତ ଘଟାଇବା। 17 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇଅଛନି୍ତ। ଏେହତୁ
ଏହ ିସ୍ଥାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ ଓ ତାହା ନବିର୍ାଣ
େହବ ନାହିଁ।’”

18 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ େଯ
ଯିହୁଦା ରାଜା େଯାଶୀୟ, ତାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରୁତ ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତହିଁର ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
େଯସକଳ ବାକ୍ୟ କହଅିଛୁ, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାେନ େଯ ଧ୍ୱଂସର ଓ ଅଭଶିାପର
ପାତ୍ର େହେବ, 19 ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ େକାମଳ େହଲା,
ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲ ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିଲ
ଓ ଆମ୍ଭ ଛାମୁେର େରାଦନ କଲ, ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣଲୁି।
20 ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ପିତୃେଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ସଂଗ୍ରହ
କରିବା ଓ ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର ଆପଣା କବରେର ସଂଗହୃୀତ େହବ, ପୁଣି
ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଉପେର େଯସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣବିା, ତାହା ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ
େଦଖିବ ନାହିଁ।’” ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ାର ରାଜାଙୁ୍କ ଏହ ିକଥାର
ସମାଚାର େଦେଲ।

େଯାଶୀୟଙ୍କ ଧାମିର୍କ ସଂସ୍କାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାଜା େଲାକ ପଠାେନ୍ତ, େସମାେନ ଯିହୁଦାର ଓ
ଯିରୂଶାଲମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତ୍ର
କେଲ। 2 ପୁଣ ିରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗମନ କେଲ, ଆଉ

ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ ଓ
ଯାଜକମାେନ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତ େଲାକ ଗମନ
କେଲ। ତହୁଁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରାପ୍ତ ନୟିମ ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ
େସମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ପାଠ କେଲ। 3 ଏଥିେର ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭ
ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ ଓ ଆପଣାର
ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଥା
ଓ ବଧିି ପାଳନ କରି, ଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ନୟିମ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା
ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନୟିମ କେଲ। ଆଉ ସମୁଦାୟ େଲାକ େସହି
ନୟିମେର ସମ୍ମତ େହେଲ।

4 ପୁଣ ିରାଜା େଯାଶୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରରୁ ବାଲ୍ର ଓ ଆେଶରା
ମୂତ୍ତିର୍ର ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ବାହନିୀ ସକଳ ନମିେନ୍ତ ନମିିର୍ତ ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ
ବାହାର କରି ଆଣବିା ପାଇଁ ହଲି୍କୀୟ ମହାଯାଜକକୁ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ େଶ୍ରଣୀର
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କେଲ; ତହୁଁ େସ ଯିରୂଶାଲମର
ବାହାେର କିେଦ୍ର ାଣ ପଦାେର ତାହାସବୁ ଦଗ୍ଧ କରି ତହିଁର ଭସ୍ମ େବେଥଲ୍କୁ

େନଇଗେଲ। 5 ପୁଣ ିଯିହୁଦାର ରାଜାମାେନ େଯଉଁ େପୗତ୍ତଳିକ
ପୁେରାହତିମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦା େଦଶସ୍ଥ ନଗରସବୁର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନେର ଓ
ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ସ୍ଥାନସବୁେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ
କରିଥେଲ, େସମାନଙୁ୍କ, ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ବାଲ୍ର, ସୂଯର୍୍ୟର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଓ
ଗ୍ରହଗଣର ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ବାହନିୀ ସକଳ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ,
େସସବୁକୁ େସ ରହତି କେଲ।

6 ଆଉ େଯାଶୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃରୁ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ବାହାର କରି
ଯିରୂଶାଲମର ବାହାେର କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀକୁ ଆଣେିଲ ଓ କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ
ନକିଟେର ତାହା ଦଗ୍ଧ କରି େପଷି ଚୂଣ୍ଣର୍ କେଲ ଓ େସହ ିଚୂଣ୍ଣର୍ ସାଧାରଣ
େଲାକମାନଙ୍କ କବର ଉପେର ନେିକ୍ଷପ କେଲ। 7 ଆହୁରି େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର
ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଆେଶରା ନମିେନ୍ତ ପଟଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର
ସି୍ଥତ ସେଦାମୀମାନଙ୍କ େସହ ିଗହୃସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। 8 ପୁଣ ିେଯାଶୀୟ
ଯିହୁଦାର ନାନା ନଗରରୁ ସମସ୍ତ ଯାଜକଙୁ୍କ ଆଣେିଲ ଓ େଗବା ଠାରୁ
େବେର୍ଶବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯ େଯ ସ୍ଥାନେର ଯାଜକମାେନ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇଥିେଲ,
େସସବୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଅଶୁଚ ିକେଲ। ପୁଣ ିେସ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶକାରୀ
ମନୁଷ୍ୟର ବାମ ଦଗିସି୍ଥତ, ନଗରଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିେହାଶୂୟର ଦ୍ୱ ାର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ନଗର ଦ୍ୱ ାରର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ।

9 ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାଜକମାେନ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟକୁ ଆସେିଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଥାଇ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିେଭାଜନ କେଲ। 10 ପୁଣ ିେକହ ିେଯପରି
େମାଲକ୍ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା ପୁତ୍ର କି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେଦଇ
ଗମନ ନ କରାଇବ, ଏଥିପାଇଁ େସ ହେିନ୍ନ ାମର ସନ୍ତାନଗଣ ଉପତ୍ୟକାସି୍ଥତ
େତାଫତ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଅଶୁଚ ିକେଲ। 11 ଆହୁରି ମନି୍ଦରର ସୀମାନ୍ତବତ୍ତର୍ୀ
ନଥନ-େମଲକ ନାମକ ନପୁଂସକର େକାଠରି ନକିଟସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର
ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ସମୀପେର ଯିହୁଦାର ରାଜାମାେନ ସୂଯର୍୍ୟ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ
ଅଶ୍ୱମାନଙୁ୍କ େଦଇଥିେଲ, େସ େସମାନଙୁ୍କ େନଇଗେଲ, ପୁଣ ିେସ
ସୂଯର୍୍ୟରଥସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କେଲ।

12 ଆଉ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାେନ ଆହସ୍ର ଉପରିସ୍ଥ େକାଠରି ଛାତ
ଉପେର େଯ େଯ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ ଓ ମନଃଶି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃର ଦୁଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର େଯ େଯ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ରାଜା
େସସବୁକୁ େସସ୍ଥାନରୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇ ଚୂଣ୍ଣର୍ କେଲ ଓ ତହିଁର ଧୂଳି କିେଦ୍ର ାଣ
ନଦୀେର େଫାପାଡ ିେଦେଲ। 13 ପୁଣ ିବନିାଶ ପବର୍ତର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର
ଯିରୂଶାଲମ ସମ୍ମୁଖେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଶେଲାମନ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ୍କ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅଷ୍ଟାେରାତ୍ ନମିେନ୍ତ ଓ େମାୟାବର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କେମାଶ
ନମିେନ୍ତ ଓ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ମିଲ୍କମ୍ ନମିେନ୍ତ େଯ େଯ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, େସସବୁକୁ ରାଜା ଅଶୁଚ ିକେଲ। 14 ଆଉ
େସ ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ମାନ େଛଦନ କରି
ମନୁଷ୍ୟର ଅସି୍ଥେର େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ। 15 ଆହୁରି େବେଥେଲ୍ର
େଯଉଁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଥିଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ େଯ ନବାଟର
ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ, େସ େଯଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, େଯାଶୀୟ
େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ, ପୁଣ ିେସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଦଗ୍ଧ
କରି େପଷି ଚୂଣ୍ଣର୍ କେଲ, ଆଉ ଆେଶରାମୂତ୍ତିର୍କୁ ଦଗ୍ଧ କେଲ।

16 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାଶୀୟ ମୁଖ େଫରାଇବା େବେଳ େସଠାର
ପବର୍ତସି୍ଥତ କବରମାନ େଦଖିେଲ। ତହୁଁ େସ େଲାକ ପଠାଇ େସହ ିକବରରୁ
ଅସି୍ଥ ଅଣାଇେଲ, ଆଉ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ େଲାକ ପୂେବର୍ ଏହସିବୁ
ବଷିୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିେଲ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହି
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େସହ ିଅସି୍ଥସବୁ ଦଗ୍ଧ କରି ତାହା
ଅଶୁଚ ିକେଲ। 17 ତହୁଁ େସ ପଚାରିେଲ, “େସହ ିେଯ ସ୍ତମ୍ଭ ଆେମ୍ଭ
େଦଖୁଅଛୁ, ତାହା କଅଣ ?” ଏଥିେର ନଗରର େଲାକମାେନ ଉତ୍ତର କେଲ,
“ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ େଲାକ ଯିହୁଦାରୁ ଆସ ିଆପଣଙ୍କ କୃତ ଏହି
ସକଳ ବଷିୟ େବେଥଲ୍ସ୍ଥ ଯଜ୍ଞେବଦ ିବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରଚାର କରିଥିେଲ, ତାହା
ତାଙ୍କର କବର।” 18 େତେବ ରାଜା େଯାଶୀୟ କହେିଲ, “ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଦିଅି;
େକହ ିତାଙ୍କର ଅସି୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ କରୁ।” ଏେହତୁ େସମାେନ ଶମରୀୟାରୁ
ଆଗତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ଅସି୍ଥ ସହତି ତାହାର ଅସି୍ଥ ଛାଡ଼େିଦେଲ।

19 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଶମରୀୟାର ନାନା ନଗରେର େଯ େଯ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କରିଥିେଲ, େଯାଶୀୟ େସସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କେଲ ଓ େବେଥେଲ୍ର େଯପରି
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କମର୍ କରିଥିେଲ, େସସବୁ ପ୍ରତ ିେସହପିରି କେଲ। 20 ପୁଣ ିେସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର
ଯାଜକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ବଧ କରି, ତହିଁ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ଅସି୍ଥ ଦଗ୍ଧ କେଲ; ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ।
21 ଆହୁରି ରାଜା ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, “ଏହ ିନୟିମ
ପୁସ୍ତକେର େଯପରି େଲଖାଅଛ;ି ତଦନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କର।”
22 ପ୍ରକୃତେର ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାରକାରୀ ବଚିାର କତୃ୍ତର୍ଗଣର ସମୟଠାରୁ,
କିଅବା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କର ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ସମୟେର ଏପ୍ରକାର ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। 23 ମାତ୍ର
େଯାଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଠର ବଷର୍େର ଏହ ିନସି୍ତାର ପବର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯିରୂଶାଲମେର ପାଳନ କରାଗଲା।

24 ଆହୁରି େଯାଶୀୟ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ହଲି୍କୀୟ ଯାଜକର
ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରି ପାରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େଯସବୁ ଭୂତୁଡ଼ଆି, ଗଣୁଆି,
ଠାକୁର, ପୁତ୍ତଳି ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ େଦଖାଗଲା, େସ ତାହାସବୁ ଦୂର
କେଲ। 25 ଆଉ େଯାଶୀୟଙ୍କ ପରି େଯ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େମାଶାଙ୍କର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିେଲ, ଏପରି େକୗଣସ ିରାଜା ତାଙ୍କର ପୂେବର୍ ନ
ଥିେଲ, କିଅବା େଯାଶୀୟଙ୍କ ପରି େକହ ିତାଙ୍କ ଉତ୍ତାେର ଉଦତି େହେଲ
ନାହିଁ।

26 ତଥାପି ମନଃଶି େଯସବୁ ବରିକି୍ତଜନକ କି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ବରିକ୍ତ କରିଥିେଲ, ତହିଁ ସକାଶୁ ଯିହୁଦା ପ୍ରତକୂିଳେର ତାହାଙ୍କର େଯଉଁ
େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହାଇଥିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର େସହ ିପ୍ରଚଣ୍ଡ
ମହାେକାପରୁ େଫରିେଲ ନାହିଁ। 27 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
େଯପରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୂର କରିଅଛୁ, େସପରି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟରୁ
ଯିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଯ ଯିରୂଶାଲମ ନଗରକୁ
ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭର ନାମ ରହବି େବାଲ ିେଯଉଁ
ଗହୃ ବଷିୟେର କରିଅଛୁ, ଏହାକୁ ଆେମ୍ଭ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା।”

େଯାଶୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅବସାନ

28 ଏହ ିେଯାଶୀୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା କ’ଣ
ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ? 29 ତାଙ୍କ
ସମୟେର ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା ଫାେରା-ନେଖା ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଫରାତ୍ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲା; ଆଉ େଯାଶୀୟ ରାଜା ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯାତ୍ରା କେଲ ତହିଁେର ଫାେରା-ନେଖା ତାଙୁ୍କ େଦଖି ମଗିେଦ୍ଦା ନକିଟେର ତାଙୁ୍କ
ବଧ କଲା। 30 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାଶୀୟଙ୍କ ଦାସମାେନ ମଗିେଦ୍ଦାରୁ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ରଥେର ଆଣ ିତାଙ୍କର ନଜି କବରେର
କବର େଦେଲ। ତହୁଁ େଦଶର େଲାକମାେନ େଯାଶୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଯିେହାୟାହସ୍ଙୁ୍କ େନଇ ତାଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ କରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙୁ୍କ
ରାଜା କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାହସ୍

31 ଯିେହାୟାହସ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା େବେଳ େତଇଶ ବଷର୍
ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ତନି ିମାସ ରାଜ୍ୟ କେଲ;
ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ହମୁଟଲ୍, େସ ଲବି୍ନା ନବିାସୀ ଯିରିମୀୟର କନ୍ୟା
ଥିେଲ। 32 େସ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ସକଳ କି୍ରୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। 33 ପୁଣ ିେସ େଯପରି ଯିରୂଶାଲମେର ରାଜ୍ୟ କରି
ନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଫାେରା-ନେଖା ହମାତ େଦଶସ୍ଥ ରିବ୍ଲାେର ତାଙୁ୍କ
ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲା ଓ େଦଶ ଉପେର ଏକ ଶହ ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ ଏକ
ତାଳନ୍ତ ସୁନା କର ବସାଇଲା। 34 ତହୁଁ ଫାେରା-ନେଖା େଯାଶୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଇଲୟିାକୀମ୍ଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପିତା େଯାଶୀୟଙ୍କର ପଦେର ରାଜା କଲା ଓ
ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇ ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରଖିଲା; ମାତ୍ର େସ ଯିେହାୟାହସ୍ଙୁ୍କ
େନଇ ଗଲା; ଆଉ େସ ମିସରେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େସଠାେର ମେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍

35 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାୟାକୀମ୍ ଫାେରାକୁ େସହ ିସକଳ ରୂପା ଓ ସୁନା
େଦେଲ; ମାତ୍ର ଫାେରାର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସହସିବୁ େଦବା ନମିେନ୍ତ େସ
େଦଶ ଉପେର କର ବସାଇେଲ। େସ ଫାେରା-ନେଖାକୁ େଦବା ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରେତ୍ୟକର ଉପେର ନରୂିପିତ କର ଅନୁସାେର େଦଶର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
େସହ ିରୂପା ଓ ସୁନା ଆଦାୟ କେଲ। 36 ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ପଚଶି ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ; େସ
ଯିରୂଶାଲମେର ଏଗାର ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ
ସବୀଦା, େସ ରୁମା ନବିାସୀ ପଦାୟର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 37 ଏହି
ଯିେହାୟାକୀମ୍ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ସମସ୍ତ କି୍ରୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ।

ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  ସମୟେର ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିହୁଦା ଉପେର ଆକ୍ରମଣ କେଲ, ପୁଣି
ଯିେହାୟାକୀମ୍ ତନି ିବଷର୍ ତାହାର ଦାସ େହେଲ; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର

େସ େଫରି ତାହାର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହେଲ। 2 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର କଲ୍ଦୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ େମାୟାବୀୟ
େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳ େପ୍ରରଣ କେଲ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ଯାହା କହଥିିେଲ,
ଆପଣାର େସହ ିବାକ୍ୟାନୁସାେର ଯିହୁଦାକୁ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ
ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କେଲ। 3 ପ୍ରକୃତେର ମନଃଶିର ପାପ
ସକାଶୁ, ତାହାର ସମସ୍ତ କୃତକମର୍ାନୁସାେର, 4 ଓ ମଧ୍ୟ େସ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
ରକ୍ତପାତ କରିବା ସକାଶୁ, ଯିହୁଦାକୁ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହା ଘଟଲିା; କାରଣ ମନଃଶି
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ରକ୍ତେର ଯିରୂଶାଲମକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା
କରିବାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ ନାହିଁ।

5 ଏହ ିଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟା
କ’ଣ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ନାହିଁ ?
6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାୟାକୀମ୍ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ; ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମିସରର
ରାଜା ପୁନବର୍ାର ଆପଣା େଦଶରୁ ଆଉ ଆସେିଲ ନାହିଁ; କାରଣ ବାବଲିର
ରାଜା ମିସରର ନଦୀଠାରୁ ଫରାତ୍ ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମିସ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ
ଅଧିକାର ହସ୍ତଗତ କରିଥିେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍

8 ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ଅଠର
ବଷର୍ ବୟସ୍କ ଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ତନି ିମାସ ରାଜ୍ୟ କେଲ।
ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ନହୁଷ୍ଟା, େସ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀ ଇଲ୍ନାଥନର
କନ୍ୟା। 9 ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟାନୁସାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ।

10 େସସମୟେର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ଦାସମାେନ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ, ତହିଁେର ନଗର ଅବରୁଦ୍ଧ େହଲା। 11 ପୁଣ ିତାହାର
ଦାସମାେନ ଅବେରାଧ କରୁଥିବା ସମୟେର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର
ନଗରେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 12 ତହିଁେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ଓ
ତାଙ୍କର ମାତା ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ଓ ତାଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ ଓ ତାଙ୍କର
ନପୁଂସକମାେନ ବାବଲି ରାଜା ନକିଟକୁ ବାହାରି ଗେଲ; ପୁଣ ିବାବଲି ରାଜା
ଆପଣା ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ବଷର୍େର ତାଙୁ୍କ ଧରିଲା।

13 ଆଉ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକି୍ତ ଅନୁସାେର େସସ୍ଥାନରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ସମସ୍ତ ଧନ ଓ ରାଜଗହୃର ଧନ େନଇଗଲା ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର େଯସକଳ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ
ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ତାହାସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟ ିପକାଇଲା।
14 ଆହୁରି େସ ଯିରୂଶାଲମର ସମଗ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ଓ ଅଧିପତ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଓ
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ, ଏପରି ଦଶ ସହସ୍ର ବନ୍ଦୀଙୁ୍କ, ଆଉ
ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପକାର ଓ କମର୍କାରମାନଙୁ୍କ େନଇଗଲା। େଦଶର ନତିାନ୍ତ ଦରିଦ୍ର
େଲାକ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିଲ ନାହିଁ।

15 ଆହୁରି ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିେହାୟାଖୀନ୍ଙୁ୍କ ବାବଲିକୁ େନଇଗଲା ଏବଂ
ରାଜାଙ୍କ ମାତାକୁ ଓ ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ନପୁଂସକମାନଙୁ୍କ ଓ
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େଦଶର ପ୍ରଧାନ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସ ଯିରୂଶାଲମରୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବାବଲିକୁ
େନଇଗଲା। 16 ଆଉ ସମସ୍ତ ବଳବାନ େଲାକଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ସାତ ସହସ୍ର
େଲାକଙୁ୍କ ଓ ଏକ ସହସ୍ର ଶିଳ୍ପକାର ଓ କମର୍କାର େଲାକଙୁ୍କ ବାବଲି ରାଜା
ବନ୍ଦୀ କରି ବାବଲିକୁ େନଇଗଲା, ଏସମେସ୍ତ ବଳବାନ ଓ ଯୁଦ୍ଧେଯାଗ୍ୟ
ଥିେଲ। 17 ପୁଣ ିବାବଲିର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ର ପିତୃବ୍ୟ ମତ୍ତନୀୟଙୁ୍କ
ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜା କଲା ଓ ତାଙ୍କ ନାମ ବଦଳାଇ ସଦିକିୀୟ ରଖିଲା।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟ

18 ସଦିକିୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା େବେଳ ଏେକାଇଶ ବଷର୍
ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏଗାର ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ।
ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ହମୁଟଲ୍; େସ ଲବି୍ନା ନବିାସୀ ଯିରିମୀୟର
କନ୍ୟା। 19 ଆଉ େସ ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କର କୃତ ସମସ୍ତ କମର୍ାନୁସାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। 20 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ସକାଶୁ
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଛାମୁରୁ ଦୂର ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମ ଓ
ଯିହୁଦା ପ୍ରତ ିଏପରି ଘଟଣା ଘଟଲିା; ଆଉ ସଦିକିୀୟ ବାବଲି ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହେଲ।

ଯିହୂଦାର ପତନ ଏବଂ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦିକିୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବଷର୍େର, ଦଶମ
ମାସର ଦଶମ ଦନିେର ବାବଲି ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ
ତାହାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସ ିତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର

ଛାଉଣ ିକେଲ; ଆଉ େସମାେନ ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଗଡ଼ ନମିର୍ାଣ କେଲ।
2 ତହୁଁ ସଦିକିୀୟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଏଗାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଗର ଅବରୁଦ୍ଧ
େହାଇ ରହଲିା। 3 ଚତୁଥର୍ ମାସର ନବମ ଦନିେର ନଗରେର ମହାଦୁଭିର୍କ୍ଷ
େହଲା, ତହିଁେର େଦଶର େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କିଛ ିଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ମିଳିଲା
ନାହିଁ।

4 େତେବ ନଗରର ଏକ ସ୍ଥାନ ଭଗ୍ନ ହୁଅେନ୍ତ, ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା ଏକରାତି୍ର
ଭତିେର ରାଜାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ନକିଟସ୍ଥ ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀରର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଦ୍ୱ ାର ପଥ
େଦଇ ପଳାଇେଲ; େସସମୟେର କଲ୍ଦୀୟମାେନ ନଗରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଥିେଲ, ପୁଣ ିରାଜା ସଦିକିୀୟ ଆରବା ପଥେଦଇ ଚାଲଗିେଲ। 5 ମାତ୍ର
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ରାଜା ସଦିକିୀୟଙ୍କର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ
ଯିରୀେହା ପଦାେର ତାଙୁ୍କ ଧରିେଲ; ତହିଁେର ସଦିକିୀୟଙ୍କର ସକଳ େସୖନ୍ୟ
ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଗେଲ। 6 ତହୁଁ େସମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଧରି
ରିବ୍ଲାକୁ ବାବଲି ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଗେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ତାଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା କେଲ। 7 ଆଉ େସମାେନ ସଦିକିୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କର
ସାକ୍ଷାତେର ବଧ କେଲ ଓ ସଦିକିୀୟଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ ିପକାଇେଲ, ଆଉ
ତାଙୁ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳେର ବଦ୍ଧ କରି ବାବଲିକୁ େନଇଗେଲ।

8 ପଞ୍ଚମ ମାସେର, ମାସର ସପ୍ତମ ଦନିେର ବାବଲି ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଊଣାଇଶ ବଷର୍େର ବାବଲି ରାଜାର ଦାସ
ନବୂଷରଦନ୍ ନାମକ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସଲିା।
9 ପୁଣ ିେସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଓ ରାଜଗହୃ ଦଗ୍ଧ କଲା; ଆଉ ଯିରୂଶାଲମର
ସମସ୍ତ ଗହୃ, ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରେତ୍ୟକ ବୃହତ ଗହୃ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କଲା। 10 ପୁଣି
ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିସେଙ୍ଗ ଥିବା କଲ୍ଦୀୟ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ
ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କେଲ। 11 ଆଉ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର
େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ ନଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ବାବଲି
ରାଜାର ପକ୍ଷକୁ ପଳାୟନକାରୀମାନଙୁ୍କ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗଲା। 12 ମାତ୍ର ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିେଦଶର ନତିାନ୍ତ
ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର କମର୍କାରୀ ଓ କୃଷକ
େହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ିଗଲା।

13 ଆହୁରି କଲ୍ଦୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପିତ୍ତଳସ୍ତମ୍ଭ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର େବୖଠିକିସକଳ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ ସମୁଦ୍ର  ରୂପ ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗ ତହିଁର ପିତ୍ତଳ ବାବଲିକୁ େନଇଗେଲ। 14 ଆହୁରି
େସମାେନ ପାତ୍ର ଓ କରଚୁଲ ିଓ କତୁରୀ ଓ ଚମସ ଓ ପରିଚଯର୍୍ୟାଥର୍କ

ସକଳ ପିତ୍ତଳମୟ ପାତ୍ର େନଇଗେଲ। 15 ଆଉ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତି
ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ ଓ କୁଣ୍ଡସବୁ, ଯାହା ସୁନାର ଥିଲା, ତାହା ସୁନା କରି, ପୁଣି
ଯାହା ରୂପାର ଥିଲା, ତାହା ରୂପା କରି େନଇଗଲା। 16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ
ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନଙ୍କ ନମିିର୍ତ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏକ ସମୁଦ୍ର  ରୂପ ପାତ୍ର ଓ
େବୖଠିକିସକଳ, ଏହସିବୁ ପାତ୍ରର ପିତ୍ତଳ ଅପରିମିତ ଥିଲା। 17 ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ
ଅଠର ହାତ ଉଚ୍ଚ ଓ ତହିଁ ଉପେର ପିତ୍ତଳର ମୁଣ୍ଡାଳି ଥିଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡାଳିର
ଉଚ୍ଚ ତନି ିହାତ ମୁଣ୍ଡାଳି ଉପେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପିତ୍ତଳମୟ ଜାଲକିମର୍ ଓ
ଡାଳିମ୍ୱାକୃତ ିଥିଲା, ମଧ୍ୟ ଦି୍ୱ ତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଜାଲକିମର୍ ସହତି ଏହ ିପ୍ରକାର ଥିଲା।

ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ବାବଲିକୁ ନବିର୍ାସତି

18 ପୁଣ ିପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ
ସରାୟଙୁ୍କ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯାଜକ ସଫନୀୟଙୁ୍କ ଓ ତନି ିଜଣ ଦ୍ୱ ାରପାଳଙୁ୍କ
ଧରିଲା। 19 ଆଉ ନବୂଷରଦନ୍ ନଗରରୁ େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ
ଏକ ନପୁଂସକକୁ ଓ ନଗରେର ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜମୁଖ ଦଶର୍ନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ପାଞ୍ଚ ଜଣଙୁ୍କ ଓ େଦଶର େଲାକଗଣନାକାରୀ େଲଖକ େସନାପତକୁି ଓ
ନଗରେର ପ୍ରାପ୍ତ େଦଶୀୟ ଷାଠିଏ େଲାକଙୁ୍କ ଧରିଲା। 20 ପୁଣି
ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ େସମାନଙୁ୍କ ଧରି ରିବ୍ଲାକୁ ବାବଲି
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଗଲା। 21 ତହିଁେର ବାବଲି ରାଜା ହମାତ େଦଶସ୍ଥ
ରିବ୍ଲାେର େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲା। ଏହରୂିେପ ଯିହୁଦା ଆପଣା
େଦଶରୁ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ନୀତ େହଲା।

ଯିହୁଦାର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଗଦଲୀୟ

22 ଆଉ ବାବଲି ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଯାଇଥିଲା,
ଏପରି ଯିହୁଦା େଦଶେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େସ
ଶାଫନ୍ର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟଙୁ୍କ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ
କଲା। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ବାବଲି ରାଜା ଗଦଲୀୟଙୁ୍କ ଶାସନକତ୍ତର୍ା କରିଅଛି
େବାଲ ିଶୁଣ ିେସନାପତଗିଣ ଓ େସମାନଙ୍କ େଲାକମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍,
ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ ଓ କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ
ନେଟାଫାତୀୟ ତନ୍ହୂମତର ପୁତ୍ର ସରାୟ ଓ ମାଖାଥୀୟର ପୁତ୍ର ଯାସନୀୟ
ଓ େସମାନଙ୍କର େଲାକମାେନ ମିସ୍ପାକୁ ଗଦଲୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ।
24 ଏଥିେର ଗଦଲୀୟ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଓ େସମାନଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଶପଥ କରି େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର
ଦାସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ; େଦଶେର ବାସ କରି ବାବଲି ରାଜାର
େସବା କର, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ।”

25 ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ମାସେର ରାଜବଂଶଜାତ ଇଲୀଶାମାର େପୗତ୍ର
ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଦଶ ଜଣ ଆସେିଲ, ଆଉ
ଗଦଲୀୟଙୁ୍କ, ପୁଣ ିେଯଉଁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଓ କଲ୍ଦୀୟମାେନ ତାହା ସେଙ୍ଗ
ମିସ୍ପାେର ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ। 26 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ େସନାପତଗିଣ ଉଠି ମିସରକୁ ଗେଲ; କାରଣ
େସମାେନ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭୀତ େହେଲ।

ଯିେହାୟାଖୀନ୍ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ

27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ଙ୍କର ବନ୍ଦୀତ୍ୱର
ସଇଁତରିିଶ ବଷର୍ର ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସେର ଓ ମାସର ସତାଇଶ ଦନିେର ବାବଲି
ରାଜା ଇବଲି୍-ମେରାଦକ୍ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଷର୍େର ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାଖୀନ୍ଙୁ୍କ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉନ୍ନତ କଲା।
28 ଆଉ, େସ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରୀତବିାକ୍ୟ କହଲିା ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବାବଲିେର ଥିବା
ରାଜାମାନଙ୍କ ଆସନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆସନ ଉଚ୍ଚେର ସ୍ଥାପନ କଲା।
29 ଆଉ, େସ ଆପଣା କାରାଗାରର ବସ୍ତ୍ର ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ଆପଣାର
ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର େଭାଜନ କେଲ। 30 ପୁଣ,ି
ତାଙ୍କର ଦନିାତପିାତ ନମିେନ୍ତ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ନତି୍ୟ ବୃତି୍ତ ଦଆିଗଲା, େସ
ଆପଣା ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାଳ ପ୍ରତ ିଦନି ଏକ ନରୂିପିତ ଅଂଶ ପାଇେଲ।
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ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ

ଆଦମଙ୍କଠାରୁ ଅବ୍ରହାମ

ଆଦମ, େଶଥ, ଈେନାଶ; 2 କୟିନାନ, ମହଲେଲଲ, େଯରଦ;
3 ହେନାକ, ମଥୂେଶଲହ, େଲମକ; 4 େନାହ, େଶମ, ହାମ ଓ
େଯଫତ୍। 5 େଯଫତ୍ର ସନ୍ତାନ େଗାମର, ମାେଗାଗ୍, ମାଦୟ,

ଯବନ, ତୁବଲ୍, େମଶକ୍ ଓ ତୀରସ୍ ଥିେଲ। 6 ପୁଣ,ି େଗାମରର ସନ୍ତାନ
ଅସି୍କନସ୍, ଦୀଫତ୍ ଓ େତାଗମର୍ା ଥିେଲ। 7 ଆଉ, ଯବନର ସନ୍ତାନ
ଇଲୀଶା, ତଶର୍ୀଶ୍, କିତ୍ତୀମ ଓ େରାଦାନମି୍ ଥିେଲ। 8 ହାମର ସନ୍ତାନ କୂଶ,
ମିସର, ପୂଟ୍ ଓ କିଣାନ ଥିେଲ। 9 ପୁଣ,ି କୂଶର ସନ୍ତାନ ସବା, ହବୀଲା,
ସପ୍ତା, ରୟମା ଓ ସପ୍ତକା ଥିେଲ। ରୟମାର ସନ୍ତାନ ଶିବା ଓ ଦଦାନ।
10 ଆଉ, କୂଶ ନେିମ୍ରାଦ୍କୁ ଜାତ କଲା; େସ ପୃଥିବୀେର ପରାକ୍ରମୀ
େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 11 ମିସର ଲୁଦୀୟ, ଅନାମୀୟ, ଲହାବୀୟ, ନପ୍ତୂହୀୟ,
12 ପେଥ୍ରାଷୀୟ, ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଆଦପିୁରୁଷ କସ୍ଲୁହୀୟ ଓ
କେପ୍ତାରୀୟ, ଏମାନଙୁ୍କ ଜାତ କଲା। 13 ପୁଣ,ି କିଣାନ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ
ସୀେଦାନକୁ, ଏବଂ େହତ୍କୁ ଜାତ କଲା; 14 ପୁଣ,ି ଯିବୂଷୀୟ, ଇେମାରୀୟ,
ଗିଗର୍ାଶୀୟ, 15 ହବି୍ବୀୟ, ଅକର୍ୀୟ, ସନିୀୟ, 16 ଅବର୍ଦୀୟ, ସମାରୀୟ ଓ
ହମାତୀୟମାନଙୁ୍କ ଜାତ କଲା। 17 େଶମର ସନ୍ତାନଗଣ; ଏଲମ୍, ଅଶୂର,
ଅଫର୍କ୍ଷଦ, ଲୁଦ୍, ଅରାମ, ଊଷ୍, ହୂଲ, େଗଥର ଓ େମଶକ୍। 18 ପୁଣ,ି
ଅଫର୍କ୍ଷଦ େଶଲହକୁ ଜାତ କଲା ଓ େଶଲହ ଏବରକୁ ଜାତ କଲା।
19 ପୁଣ,ି ଏବରର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ; ଏକର ନାମ େପଲଗ୍; କାରଣ
ତାହାର ସମୟେର ପୃଥିବୀ ବଭିକ୍ତ େହଲା ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତାର ନାମ
ଯକ୍ତନ୍। 20 ପୁଣ,ି ଯକ୍ତନ୍ ଅେଲ୍ମାଦଦ, େଶଲଫ୍, ହତ୍ସମର୍ାବତ୍, େଯରହ,
21 ହେଦାରାମ, ଊଷଲ, ଦକି୍ଲ ା, 22 ଓବଲ, ଅବୀମାେୟଲ୍, ଶିବା,
23 ଓଫୀର, ହବୀଲା ଓ େଯାବବ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଏମାେନ ଯକ୍ତନ୍ର
ସନ୍ତାନ। 24 େଶମ, ଅଫର୍କ୍ଷଦ, େଶଲହ; 25 ଏବର, େପଲଗ୍, ରୀୟୂ;
26 ସରୁଗ, ନାେହାର, େତରହ 27 ଅବ୍ର ାମ, ଅଥର୍ାତ୍ ଅବ୍ର ହାମ।
28 ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକ ଓ ଇଶ୍ମାେୟଲ। 29 ଏମାନଙ୍କର
ବଂଶାବଳୀ ଏହ;ି ଇଶ୍ମାେୟଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ ନବାେୟାତ୍; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
େକଦାର, ଅେଦ୍ବଲ, ମିବ୍ସମ୍, ମିଶ୍ମା ଓ ଦୂମା, ମସା; 30 ହଦଦ୍ ଓ
େତମା, ଯିଟୁର, ନାଫୀଶ୍ ଓ େକଦମା; 31 ଏମାେନ ଇଶ୍ମାେୟଲର ସନ୍ତାନ
ଥିେଲ। 32 ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ଉପପତ୍ନୀ କଟୂରାର ସନ୍ତାନଗଣ ଏହ;ି େସ
ସମି୍ରନ୍, ଯକ୍ଷନ୍, ମଦାନ୍, ମିଦୀୟନ, ଯିଶ୍ବକ ଓ ଶୂହକୁ ଜାତ କଲା।
ଆଉ ଯକ୍ଷନ୍ର ସନ୍ତାନ ଶିବା ଓ ଦଦାନ। 33 ଆଉ ମିଦୀୟନର ସନ୍ତାନ
ଐଫା, ଏଫର, ହେନାକ, ଅବୀଦ ଓ ଇଲଦାୟା, ଏସମେସ୍ତ କଟୂରାର
ସନ୍ତାନ। 34 ପୁଣ,ି ଅବ୍ର ହାମ ଇସ୍ହାକକୁ ଜାତ କେଲ। େସହ ିଇସ୍ହାକର
ପୁତ୍ର ଏେଷୗ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ। 35 ଏେଷୗର ସନ୍ତାନ ଇଲୀଫସ୍, ରୁେୟଲ ଓ
ଯିୟୂଶ୍ ଓ ଯାଲମ୍ ଓ େକାରହ। 36 ଇଲୀଫସ୍ର ପୁତ୍ର େତୖମନ୍ ଓ ଓମାର୍,
ସଫୀ ଓ ଗୟିତମ୍, କନସ୍ ଓ ତମି୍ନା ଓ ଅମାେଲକ। 37 ରୁେୟଲର ସନ୍ତାନ
ନହତ୍, େସରହ, ଶମ୍ମ ଓ ମିସା। 38 ଆଉ େସୟୀରର ସନ୍ତାନ େଲାଟନ୍,
େଶାବଲ୍, ସବିୀେୟାନ୍, ଅନା, ଦେିଶାନ୍, ଏତ୍ସର ଓ ଦୀଶନ୍। 39 େଲାଟନ୍ର
ସନ୍ତାନ େହାରି, େହାମମ୍ ଓ ତମି୍ନା େଲାଟନ୍ର ଭଗିନୀ ଥିଲା।
40 େଶାବଲ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଲୀୟନ୍, ମାନହତ୍, ଏବଲ୍, ଶଫୀ ଓ ଓନମ୍।
ଆଉ ସବିୀେୟାନ୍ର ପୁତ୍ର ଅୟା ଓ ଅନା। 41 ଅନାର ପୁତ୍ର ଦେିଶାନ୍। ଆଉ
ଦେିଶାନ୍ର ପୁତ୍ର ହମ୍ରଣ, ଇଶବନ୍, ଯିତ୍ରନ୍ ଓ କରାଣ। 42 ଏତ୍ସରର ପୁତ୍ର
ବଲି୍ହନ୍ ଓ ସାବନ୍, ଯାକନ୍। ଦୀଶନ୍ର ପୁତ୍ର ଊଷ୍ ଓ ଅରାନ୍।
43 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଉପେର େକୗଣସ ିରାଜା ରାଜତ୍ୱ  କରିବା ପୂେବର୍
ଏହସିବୁ ରାଜା ଇେଦାମ େଦଶେର ରାଜତ୍ୱ  କରିଥିେଲ; ବେିୟାରର ପୁତ୍ର
େବଲା; ତାଙ୍କର ନଗରର ନାମ ଦନି୍ହାବା ଥିଲା। 44 େଯେତେବେଳ

େବଲାଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ େହଲା, ଆଉ େବଲାଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ ହୁଅେନ୍ତ ତହୁଁ ବସ୍ରା ନବିାସୀ
େସରହର ପୁତ୍ର େଯାବବ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 45 ଆଉ
େଯାବବ୍ ମରେନ୍ତ, େତୖମନ୍ େଦଶୀୟ ହୂଶମ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 46 ପୁଣ,ି ହୂଶମ୍ ମଲା ଉତ୍ତାେର ବଦଦର ପୁତ୍ର େଯଉଁ ହଦଦ୍
େମାୟାବ-ପଦାେର ମିଦୀୟନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିେଲ, େସ ତାଙ୍କ ପଦେର
ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କର ନଗରର ନାମ ଅବୀତ୍ ଥିଲା। 47 ଆଉ ହଦଦ୍
ମରେନ୍ତ, ମେସ୍ରକା ନବିାସୀ ସମ୍ଳ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 48 ପୁଣ,ି
ସମ୍ଳ ମରେନ୍ତ, (ଫରାତ୍) ନଦୀ ନକିଟସ୍ଥ ରେହାେବାତ୍ ନବିାସୀ େଶୗଲ
ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 49 ପୁଣ,ି େଶୗଲ ମଲା ଉତ୍ତାେର
ଅେକ୍ବାରର ପୁତ୍ର ବାଲ୍ହାନନ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 50 ଆଉ
ବାଲ୍ହାନନ୍ ମରେନ୍ତ, ହଦଦ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କର
ନଗରର ନାମ ପାଉ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟାଙ୍କ ନାମ ମେହଟେବଲ, େସ
େମଷାହବର େପୗତ୍ରୀ ମେଟ୍ରଦର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 51 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହଦଦ୍
ମେଲ। ଏମାେନ ଇେଦାମର ରାଜା ଥିେଲ, ଯଥା, ରାଜା ତମି୍ନା, ରାଜା
ଅଲୀୟା , ରାଜା ଯିେଥତ୍, 52 ରାଜା ଅହଲୀବାମା, ରାଜା ଏଲା, ରାଜା
ପୀେନାନ୍; 53 ରାଜା କନସ୍, ରାଜା େତୖମନ୍, ରାଜା ମିବ୍ସର୍; 54 ରାଜା
ମଗ୍ଦୀେୟଲ, ରାଜା ଈରମ୍। ଏମାେନ ଇେଦାମର ରାଜା ଥିେଲ।
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ଏମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ରଗଣ; ଯଥା ରୁେବନ୍, ଶିମୀେୟାନ,
େଲବୀ ଓ ଯିହୁଦା, ଇଷାଖର ଓ ସବୂଲୂନ; 2 ଦାନ୍, େଯାେଷଫ
ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍, ନପ୍ତାଲ,ି ଗାଦ୍ ଓ ଆେଶର। 3 ଯିହୁଦାର

ପୁତ୍ରଗଣ; ଯଥା ଏର୍ ଓ ଓନନ୍ ଓ େଶଲା; ତାହାର ଏହ ିତନି ିପୁତ୍ର
କିଣାନୀୟା ବତ୍ଶୂୟାଠାରୁ ଜାତ େହାଇଥିେଲ। ଯିହୁଦାର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଏର୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା; ଏଣୁ େସ ତାହାକୁ ସଂହାର କେଲ।
4 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ରବଧୂ ତାମର ତାହାର ଔରସେର େପରସ ଓ
େସରହକୁ ପ୍ରସବ କଲା। ଯିହୁଦାର ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
5 େପରସର ସନ୍ତାନ ହେିଷ୍ରାଣ ଓ ହାମୂଲ। 6 ପୁଣ,ି େସରହର ସନ୍ତାନ ସମିି୍ର
ଓ ଏଥନ୍ ଓ େହମନ ଓ କେଲ୍କାଲ୍ ଓ େଦରା; ସମୁଦାୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ।
7 କମିର୍ର ପୁତ୍ର ଆଖର ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା, େସ ବଜିର୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ବଷିୟେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା। 8 ପୁଣ,ି ଏଥନ୍ର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟା।
9 ଆଉ ହେିଷ୍ରାଣର ଔରସଜାତ ପୁତ୍ର ଯିରହେମଲ ଓ ରାମ୍ ଓ କାଲୁବାୟ,
10 ପୁଣ,ି ରାମ୍ ଅମ୍ମୀନାଦବକୁ ଜାତ କଲା; ପୁଣ,ି ଅମ୍ମୀନାଦବ ଯିହୁଦା-
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତ ିନହେଶାନ୍କୁ ଜାତ କଲା। 11 ଆଉ ନହେଶାନ୍
ସଲ୍ମାକୁ ଜାତ କଲା ଓ ସଲ୍ମା େବାୟଜକୁ ଜାତ କଲା; 12 େବାୟଜ
ଓେବଦ୍କୁ ଜାତ କଲା, ଓେବଦ୍ ଯିଶୀକୁ ଜାତ କଲା। 13 ପୁଣ,ି ଯିଶୀ
ଆପଣା େଜ୍ୟଷ୍ଠ ଇଲୀୟାବ୍କୁ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଅବୀନାଦବକୁ ଓ ତୃତୀୟ
ଶିମୀୟକୁ; 14 ଚତୁଥର୍ ନଥେନଲକୁ, ପଞ୍ଚମ ରଦ୍ଦୟକୁ; 15 ଷଷ୍ଠ ଓତ୍ସମକୁ,
ସପ୍ତମ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜାତ କଲା; 16 ପୁଣ,ି ସରୁୟା ଓ ଅବୀଗଲ େସମାନଙ୍କର
ଭଗିନୀ ଥିେଲ। ଆଉ ଅବୀଶୟ ଓ େଯାୟାବ ଓ ଅସାେହଲ, ଏ ତନିି
ସରୁୟାର ପୁତ୍ର। 17 ପୁଣ,ି ଅବୀଗଲ ଅମାସାକୁ ଜାତ କଲା; ଏହ ିଅମାସାର
ପିତା ଇଶ୍ମାେୟଲୀୟ େଯଥର ଥିଲା। 18 ଆଉ ହେିଷ୍ରାଣର ପୁତ୍ର କାେଲବ
ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା ଅସୂବାର ଔରସେର ଓ ଯିରୀେୟାତର ଔରସେର
ସନ୍ତାନଗଣ ଜାତ କଲା; େଯଶର ଓ େଶାବବ୍ ଓ ଅେଦର୍ାନ୍, ଏମାେନ
ଅସୂବାର ପୁତ୍ର। 19 ପୁଣ,ି ଅସୂବା ମଲା ଉତ୍ତାେର କାେଲବ ଇଫ୍ର ାଥାକୁ
ବବିାହ କଲା, େସ ହୂରକୁ ପ୍ରସବ କଲା। 20 ପୁଣ,ି ହୂର ଊରିକୁ ଜାତ କଲା
ଓ ଊରି ବତ୍ସେଲଲକୁ ଜାତ କଲା। 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ହେିଷ୍ରାଣ ଗିଲୀୟଦର
ପିତା ମାଖୀରର କନ୍ୟାର ସହବାସ କଲା; େସ ଆପଣାର ଷାଠିଏ ବଷର୍
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ବୟସେର େସ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କରିଥିଲା; ତହିଁେର େସ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର
ଔରସେର ସଗବୂକୁ ପ୍ରସବ କଲା। 22 ସଗବୂ ଯାୟୀରକୁ ଜାତ କଲା,
ତାହାର ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର େତଇଶ ନଗର ଥିଲା। 23 ଆଉ ଗଶୂର ଓ
ଅରାମ୍ ଯାୟୀରର ଗ୍ରାମସବୁ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ହରଣ କେଲ, ତହିଁ ସେଙ୍ଗ
କନାତ୍ ଓ ତହିଁର ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୃତ ିଷାଠିଏ ନଗର େନେଲ। ଏସମେସ୍ତ
ଗିଲୀୟଦର ପିତା ମାଖୀରର ସନ୍ତାନ ଥିେଲ। 24 ପୁଣ,ି ହେିଷ୍ରାଣ କାେଲବ-
ଇଫ୍ର ାଥାେର ମଲା ଉତ୍ତାେର ହେିଷ୍ରାଣର ଭାଯର୍୍ୟା ଅବୀୟ ତାହାର ଔରସେର
ତେକାୟର ପିତା ଅସ୍ହୂରକୁ ଜାତ କଲା। 25 ହେିଷ୍ରାଣର ପ୍ରଥମଜାତ
ଯିରହେମଲର ଏହସିବୁ ସନ୍ତାନ ଥିେଲ, ପ୍ରଥମଜାତ ରାମ୍, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
ବୂନା, ଓରଣ, ଓତ୍ସମ୍ ଓ ଅହୀୟ। 26 ପୁଣ,ି ଯିରହେମଲର ଅନ୍ୟ ଏକ
ଭାଯର୍୍ୟା ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ଅଟାରା; େସ ଓନମ୍ର ମାତା। 27 ଆଉ
ଯିରହେମଲର ପ୍ରଥମଜାତ ରାମ୍ର ପୁତ୍ର ମାଷ୍, ଯାମୀନ୍ ଓ ଏକର।
28 ଆଉ ଓନମ୍ର ପୁତ୍ର ଶମ୍ମୟ ଓ ଯାଦା; ଆଉ ଶମ୍ମୟର ପୁତ୍ର ନାଦବ୍ ଓ
ଅବୀଶୂର। 29 ଅବୀଶୂରର ଭାଯର୍୍ୟାର ନାମ ଅବୀହୟିଲ୍ ଓ େସ ତାହାର
ଔରସେର ଅହବାନ୍ ଓ େମାଲୀଦକୁ ଜାତ କଲା। 30 ପୁଣ,ି ନାଦବ୍ର ପୁତ୍ର
େସଲଦ୍ ଓ ଅପ୍ପୟିମ୍; ମାତ୍ର େସଲଦ୍ ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ମଲା। 31 ଆଉ
ଅପ୍ପୟିମ୍ର ପୁତ୍ର ଈଶୀ, ପୁଣ,ି ଈଶୀର ପୁତ୍ର େଶଶନ୍। େଶଶନ୍ର ପୁତ୍ର
ଅହଲୟ। 32 ପୁଣ,ି ଶମ୍ମୟର ଭ୍ର ାତା ଯାଦାର ସନ୍ତାନ େଯଥର ଓ
େଯାନାଥନ; େଯଥର ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ମଲା। 33 ପୁଣ,ି େଯାନାଥନର
ପୁତ୍ର େପଲତ୍ ଓ ସାସା, ଏସମେସ୍ତ ଯିରହେମଲର ସନ୍ତାନ। 34 େଶଶନ୍ର
ପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ, େକବଳ କନ୍ୟା ଥିେଲ। ପୁଣ,ି େଶଶନ୍ର ଜେଣ ମିସ୍ରୀୟ
ଦାସ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ଯାହର୍ା। 35 ଆଉ େଶଶନ୍ ଆପଣା ଦାସ ଯାହର୍ା
ସେଙ୍ଗ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ େଦଲା; ତହୁଁ େସ ତାହାର ଔରସେର
ଅତ୍ତୟକୁ ଜାତ କଲା। 36 ପୁଣ,ି ଅତ୍ତୟ ନାଥନକୁ ଜାତ କଲା ଓ ନାଥନ
ସାବଦ୍କୁ ଜାତ କଲା, 37 ସାବଦ୍ ଇଫ୍ଲଲକୁ ଜାତ କଲା ଓ ଇଫ୍ଲଲ
ଓେବଦ୍କୁ ଜାତ କଲା; 38 ଓେବଦ୍ େଯହୂକୁ ଜାତ କଲା ଓ େଯହୂ
ଅସରୀୟକୁ ଜାତ କଲା; 39 ପୁଣ,ି ଅସରୀୟ େହଲସ୍କୁ ଜାତ କଲା ଓ
େହଲସ୍ ଇଲୀୟାସାକୁ ଜାତ କଲା; 40 ପୁଣ,ି ଇଲୀୟାସା ସସିମୟକୁ ଜାତ
କଲା ଓ ସସିମୟ ଶଲୁ୍ଲମ୍କୁ ଜାତ କଲା; 41 ଶଲୁ୍ଲମ୍ ଯିକମୀୟକୁ ଜାତ
କଲା ଓ ଯିକମୀୟ ଇଲୀଶାମାକୁ ଜାତ କଲା। 42 ଯିରହେମଲର ଭ୍ର ାତା
କାେଲବର ପୁତ୍ରଗଣ, ତାହାର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର େମଶା ସୀଫ୍ର ପିତା ଥିଲା;
ପୁଣ,ି ହେିବ୍ର ାଣର ପିତା ମାେରଶାର ପୁତ୍ରଗଣ। 43 ଆଉ ହେିବ୍ର ାଣର ପୁତ୍ର
େକାରହ ଓ ତପୂହ ଓ େରକମ୍, େଶମା। 44 ପୁଣ,ି େଶମା ଯକିର୍ୟମର
ପିତା ରହମକୁ ଜାତ କଲା ଓ େରକମ୍ ଶମ୍ମୟକୁ ଜାତ କଲା। 45 ଆଉ
ଶମ୍ମୟର ପୁତ୍ର ମାେୟାନ୍; ମାେୟାନ୍ େବଥ୍-ସୁରର ପିତା ଥିଲା। 46 ପୁଣ,ି
କାେଲବର ଉପପତ୍ନୀ ଐଫା ହାରଣକୁ ଓ େମାତ୍ସାକୁ ଓ ଗାେସସକୁ ଜାତ
କଲା। 47 ଆଉ େଯହଦୟର ପୁତ୍ର େରଗମ୍ ଓ େଯାଥମ୍ ଓ େଗଶନ୍ ଓ
େପଲଟ୍ ଓ ଐଫା ଓ ଶାଫ୍। 48 ପୁଣ,ି କାେଲବର ଉପପତ୍ନୀ ମାଖା
େଶବରକୁ ଓ ତହିର୍ନଃକୁ ପ୍ରସବ କଲା। 49 ଆହୁରି େସ ମଦ୍ମନ୍ନ ାର ପିତା
ଶାଫ୍କୁ, ମେଗ୍ବନାର ପିତା ଶିବାକୁ ଓ ଗିବୀୟାର ପିତାକୁ ପ୍ରସବ କଲା;
ଆଉ ଅକ୍ଷା କାେଲବର କନ୍ୟା ଥିଲା। 50 କାେଲବର ସନ୍ତାନଗଣ ଯଥା,
ଇଫ୍ର ାଥାର ପ୍ରଥମଜାତ ହୂରର ପୁତ୍ର େଶାବଲ୍ କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ର ପିତା;
51 ସଲ୍ମା େବଥଲହିମିର ପିତା, ହାେରଫ୍ େବଥ୍-ଗାଦରର ପିତା;
52 ଆଉ କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ର ପିତା େଶାବଲ୍ର ପୁତ୍ରଗଣ ଥିେଲ; ହରାୟା
ମନୁେହାଥର ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶ। 53 ଆଉ କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ର େଗାଷ୍ଠୀ; ଯିତ୍ରୀୟ,
ପୂଥୀୟ, ଶୂମାଥୀୟ ଓ ମିଶ୍ରାୟୀୟମାେନ; ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସରାୟୀୟ ଓ
ଇଷ୍ଟାେୟାଲୀୟମାେନ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେଲ। 54 ସଲ୍ମାର ସନ୍ତାନଗଣ; ଯଥା,
େବଥଲହିମି ଓ ନେଟାଫାତୀୟମାେନ, ଅେଟ୍ରାେତ୍ବତ୍-େଯାୟାବ ଓ
ମାନହତୀୟମାନଙ୍କ ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶ, ସରିୟୀୟମାେନ। 55 ଆଉ ଯାେବଷ୍ ନବିାସୀ
େଲଖକମାନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀ, ଯଥା, ତରିିୟାଥୀୟ, ଶିମିୟଥୀୟ,
ସୂଖାଥୀୟମାେନ। ଏମାେନ େରଖବ-ବଂଶର ପୂବର୍ପୁରୁଷ ହମ୍ମତ୍ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
େକନୀୟ େଲାକ।

ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଧର

ଦାଉଦଙ୍କର ଏହ ିପୁତ୍ରମାେନ ହେିବ୍ର ାଣେର ଜାତ େହାଇଥିେଲ;
େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅେମ୍ନାନ, େସ ଯିଷି୍ରେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମଠାରୁ
ଜାତ; ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦାନେିୟଲ, େସ କମିର୍ଲୀୟା ଅବୀଗଲଠାରୁ ଜାତ;

2 ତୃତୀୟ ଅବଶାେଲାମ, େସ ଗଶୂରର ରାଜା ତଲ୍ମୟର କନ୍ୟା ମାଖାର
ପୁତ୍ର; ଚତୁଥର୍ ଅେଦାନୀୟ, େସ ହଗୀତର ପୁତ୍ର; 3 ପଞ୍ଚମ ଶଫଟୀୟ, େସ
ଅବଟିଲଠାରୁ ଜାତ; ଷଷ୍ଠ ଯିତ୍ରୀୟମ, େସ ଦାଉଦଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ଇଗ୍ଲାଠାରୁ
ଜାତ। 4 ହେିବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦଙ୍କର ଛଅ ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ ଓ େସଠାେର
େସ ସାତ ବଷର୍ ଛଅ ମାସ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ପୁଣ,ି େସ ଯିରୂଶାଲମେର
େତତଶି ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 5 ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙ୍କର ଏହ ିପୁତ୍ରମାେନ
ଜାତ େହାଇଥିେଲ, ଯଥା, ଶିମୀୟ, େଶାବବ୍, ନାଥନ ଓ ଶେଲାମନ, ଏହି
ଚାରି ଜଣ ଅମ୍ମୀେୟଲର କନ୍ୟା ବତ୍ଶୂୟାଠାରୁ ଜାତ; 6 ଆହୁରି ୟିଭର ଓ
ଇଲୀଶାମା ଓ ଇଲୀେଫଲଟ୍; 7 େନାଗହ ଓ େନଫଗ୍ ଓ ଯାଫୀୟ;
8 ଇଲୀଶାମା ଓ ଇଲୀୟାଦା ଓ ଇଲୀେଫଲଟ୍, ଏହ ିନଅ ଜଣ।
9 ଏସମେସ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର; ଏମାେନ ଉପପତ୍ନୀଗଣର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଭନି୍ନ ; ଆଉ ତାମର ଏମାନଙ୍କର ଭଗିନୀ ଥିଲା।
10 ପୁଣ,ି ଶେଲାମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବୀୟ, ତାହାର
ପୁତ୍ର ଆସା, ତାହାର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍; 11 ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍; 12 ତାହାର ପୁତ୍ର
ଅମତ୍ସୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍; 13 ତାହାର
ପୁତ୍ର ଆହସ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ହଜିକୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ମନଃଶି; 14 ତାହାର
ପୁତ୍ର ଆେମାନ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାଶୀୟ। 15 େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ରଗଣ, ଯଥା,
ପ୍ରଥମଜାତ େଯାହାନନ୍, ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯିେହାୟାକୀମ୍, ତୃତୀୟ ସଦିକିୀୟ, ଚତୁଥର୍
ଶଲୁ୍ଲମ୍। 16 ପୁଣ,ି ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ; ତାହାର ପୁତ୍ର ଯିକନୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ସଦିକିୀୟ। 17 ବନ୍ଦୀ ଯିକନୀୟର ସନ୍ତାନଗଣ; 18 ତାହାର
ପୁତ୍ର ଶଲ୍ଟୀେୟଲ, ମଲ୍କୀରାମ୍, ପଦାୟ, ଶିନତ୍ସର, ଯିକମୀୟ,
େହାଶାମା ଓ ନଦବୟି। 19 ପଦାୟର ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ ଓ ଶିମୀୟି; ପୁଣ,ି
ସରୁ ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ର ସନ୍ତାନ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ ଓ ହନାନୀୟ ଓ ଶେଲାମୀତ୍
େସମାନଙ୍କର ଭଗିନୀ ଥିଲା। 20 ଆଉ ହଶୂବା, ଓେହଲ୍, େବରିଖୀୟ,
ହସଦୀୟ ଓ ଯୁଶବ-େହଷଦ୍, ଏହ ିପାଞ୍ଚ ଜଣ। 21 ଆଉ ହନାନୀୟର
ସନ୍ତାନ ପ୍ଲଟୀୟ ଓ ଯିଶାୟାହ; ରଫାୟର ପୁତ୍ରଗଣ, ଅଣ୍ଣର୍ନର ପୁତ୍ରଗଣ,
ଓବଦୀୟର ପୁତ୍ରଗଣ, ଶଖନୀୟର ପୁତ୍ରଗଣ। 22 ଶଖନୀୟର ପୁତ୍ରଗଣ;
ଶମୟୀୟ; ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ରଗଣ; ହଟୂଶ୍, ଯିଗାଲ, ବାରୀହ, ନୟିରୀୟ ଓ
ଶାଫଟ୍, ଛଅ ଜଣ। 23 ନୟିରୀୟର ସନ୍ତାନ ଇଲୀେୟାଐନୟ, ହଜିକୀୟ
ଓ ଅସ୍ରୀକାମ, ଏହ ିତନି ିଜଣ। 24 ପୁଣ,ି ଇଲୀେୟାଐନୟର ପୁତ୍ର
େହାଦବୀୟ, ଇଲୀୟାଶୀବ, ପ୍ଲାୟ, ଅକ୍କୂବ, େଯାହାନନ୍, ଦଲୟିୟ ଓ
ଅନାନ,ି ଏହ ିସାତ ଜଣ।

ଯିହୁଦାଙ୍କ ବଂଶଧର

ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ େପରସ, ହେିଷ୍ରାଣ, କମିର୍, ହୂର ଓ
େଶାବଲ୍। 2 ପୁଣ,ି େଶାବଲ୍ର ସନ୍ତାନ ରାୟା ଯହତ୍କୁ ଜାତ
କଲା; ପୁଣ,ି ଯହତ୍ ଅହୂମୟ ଓ ଲହଦକୁ ଜାତ କଲା। ଏମାେନ

ସରାୟୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ। 3 ଐଟମ୍ର ପିତାର ସନ୍ତାନ ଯିଷି୍ରେୟଲ ଓ ଯିଶ୍ମା ଓ
ଯିଦ୍ବଶ; ଏମାନଙ୍କ ଭଗିନୀର ନାମ ହତ୍ସଲଲି୍-େପାନୀ ଥିଲା। 4 ଆଉ
ଗେଦାରର ପିତା ପନୂେୟଲ ଓ ହୂଶଃର ପିତା ଏସର୍; ଏମାେନ
େବଥଲହିମିର ପିତା ଇଫ୍ର ାଥାର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହୂରର ସନ୍ତାନ। 5 ପୁଣ,ି
ତେକାୟର ପିତା ଅସ୍ହୂରର ହଲିା ଓ ନାରା ନାମ୍ନୀ ଦୁଇ ଭାଯର୍୍ୟା ଥିେଲ।
6 ନାରା ତାହାର ଔରସେର ଅହୁଷମକୁ, େହଫରକୁ, େତୖମିନକୁି ଓ
ଅହସ୍ତରିକୁ ପ୍ରସବ କଲା। ଏମାେନ ନାରାର ସନ୍ତାନ। 7 ଆଉ ହଲିାର
ସନ୍ତାନ େସରତ୍, ୟସ୍ହାର ଓ ଇତ୍ନନ୍। 8 ପୁଣ,ି ହେକ୍କ ାସ୍ ଆନୂବକୁ,
େସାେବବାକୁ ଓ ହାରୁମ୍ର ପୁତ୍ର ଅହେହଲର େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଜାତ କଲା।
9 ପୁଣ,ି ଯାେବଷ୍ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା;
ତାହାର ମାତା ତାହାର ନାମ ଯାେବଷ୍ ରଖିଥିଲା, କାରଣ େସ କହଥିିଲା,
ଆେମ୍ଭ ଦୁଃଖେର ଏହାକୁ ପ୍ରସବ କଲୁ। 10 ମାତ୍ର ଏହ ିଯାେବଷ୍ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଲିା, ଆହା, ଏହା େଯପରି ଆମ୍ଭ
ଦୁଃଖର କାରଣ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ନତିାନ୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦ କର,
ଆମ୍ଭ ସୀମା ବୃଦି୍ଧ କର, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ଆମ୍ଭର ସହାୟ େହଉ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭକୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର ନେିବଦତି ବଷିୟ
ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କେଲ। 11 ଶୂହାର ଭ୍ର ାତା କଲୂବ ମହୀରକୁ ଜାତ କଲା,
େସ ଇେଷ୍ଟାନ୍ର ପିତା। 12 ଇେଷ୍ଟାନ୍ େବଥ୍-ରାଫା ଓ ପାେସହକୁ, ଆଉ
ଈରନାହସର ପିତା ତହନି୍ନ କୁ ଜାତ କଲା। ଏମାେନ େରକାର େଲାକ।
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13 କନସର ପୁତ୍ର ଅତ୍ନୀେୟଲର ଓ ସରାୟ; ଅତ୍ନୀେୟଲର ପୁତ୍ରମାେନ;
ହଥତ୍। 14 ମିେୟାେନାଥୟ ଅଫ୍ର ାକୁ ଜାତ କଲା; ପୁଣ,ି ସରାୟ
ଗିହରଷୀୟମାନଙ୍କ ପିତା େଯାୟାବକୁ ଜାତ କଲା; ଏମାେନ ଶିଳ୍ପକାର
ଥିେଲ। 15 ଆଉ ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ; ଈରୁ, ଏଲା ଓ
ନୟମ; ଆଉ ଏଲାର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ କନସ୍। 16 ଯିହଲେିଲର ପୁତ୍ରଗଣ;
ସୀଫ୍, ସୀଫା, ତୀରିୟ ଓ ଅସାେରଲ। 17 ଆଉ, ଏଜ୍ର ାର ପୁତ୍ରଗଣ;
େଯଥର, େମରଦ୍, ଏଫର ଓ ଯାେଲାନ୍ (େମରଦ୍ର) ଭାଯର୍୍ୟା ମରୀୟମ,
ଶମ୍ମୟ ଓ ଇଷି୍ଟେମାୟର ପିତା ଯିଶ୍ବହକୁ ପ୍ରସବ କଲା। 18 ଆଉ ତାହାର
ଯିହୁଦୀୟା ଭାଯର୍୍ୟା, ଗେଦାରର ପିତା େଯରଦକୁ, େସାେଖାର ପିତା େହବରକୁ
ଓ ସାେନାହର ପିତା ଯିକୂଥୀେୟଲକୁ ପ୍ରସବ କଲା। ମାତ୍ର େସମାେନ
ଫାେରାର କନ୍ୟା ବଥିିୟାର ସନ୍ତାନ ଥିେଲ, େମରଦ୍ ତାହାକୁ ବବିାହ
କରିଥିଲା। 19 ନହମର ଭଗିନୀ, େହାଦୀୟର ଭାଯର୍୍ୟାର ସନ୍ତାନ ଗମର୍ୀୟ
କିୟୀଲାର ପିତା ଓ ମାଖାଥୀୟ ଇଷି୍ଟେମାୟ। 20 ଆଉ, ଶିେମାନର ସନ୍ତାନ
ଅେମ୍ନାନ, ରିଣ୍ଣ, ବନି୍ହାନନ୍ ଓ ତୀେଲାନ୍। ଆଉ ଈଶୀର ସନ୍ତାନ େସାେହତ୍
ଓ ବନି୍-େସାେହତ୍। 21 ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ର େଶଲାର ପୁତ୍ରଗଣ; େଲକାର ପିତା
ଏର ଓ ମାେରଶାର ପିତା ଲାଦା, ଆଉ େବଥ୍-ଅସେବୟର ବଂଶ-ଜାତ
େକ୍ଷୗମବସ୍ତ୍ର-ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ; 22 ପୁଣ,ି େଯାକୀମ୍, େକାେଷବାର
େଲାକମାେନ, େଯାୟାଶ୍, ସାରଫ୍ ନାମକ େମାୟାବର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ
ଯାଶୂବେିଲହମ୍। ଏହା ଲଖିିତ ବବିରଣୀ ଅେଟ। 23 ଏମାେନ କୁମ୍ଭକାର,
ନତାୟିମ ଓ ଗେଦରାେର ବାସ କେଲ; େସମାେନ େସଠାେର ରାଜା ସେଙ୍ଗ
ତାହାର କାଯର୍୍ୟ ସକାେଶ ବାସ କେଲ।

ଶିମୀେୟାନଙ୍କ ବଂଶଧର

24 ଶିମୀେୟାନର ସନ୍ତାନ ନମୂେୟଲ ଓ ଯାମୀନ୍, ଯାରୀବ, େସରହ,
େଶୗଲ; 25 ତାହାର ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲମ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ମିବ୍ସମ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର
ମିଶ୍ମା। 26 ପୁଣ,ି ମିଶ୍ମାର ସନ୍ତାନ ହମୁେୟଲ, ତାହାର ସନ୍ତାନ ସକ୍କରୁ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିମୀୟି। 27 ଆଉ, ଶିମୀୟିର େଷାଳ ପୁତ୍ର ଓ ଛଅ କନ୍ୟା
ଥିେଲ; ମାତ୍ର ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣର ଅେନକ ସନ୍ତାନ ନ ଥିେଲ, କିଅବା
େସମାନଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀ ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ ନାହିଁ।
28 ଆଉ, େସମାେନ େବେର୍ଶବାେର, େମାଲାଦାେର, ହତ୍ସର-ଶୁୟାେଲ୍ର,
29 ବଲି୍ହାେର, ଏତ୍ସେମ୍ର, େତାଲଦେର, 30 ବଥୂେୟଲେର, ହମର୍ାେର,
ସକି୍ଲ େଗ୍ର, 31 େବଥ୍-ମକର୍ାେବାେତ୍ର, ହତ୍ସର୍-ସୂଷୀେମ୍ର, େବଥ୍-ବରିୀେର
ଓ ଶାରୟିେମ୍ର ବାସ କେଲ। ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ନଗର
େସମାନଙ୍କର ଥିଲା। 32 ଆଉ, ଗ୍ରାମସୁଦ୍ଧା ଐଟମ୍, ଐନ୍, ରିେମ୍ମାନ୍,
େତାେଖନ୍ ଓ ଆଶନ୍, ଏହ ିପାଞ୍ଚ ନଗର; 33 ପୁଣ,ି ବାଲ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହି
ନଗରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ େସମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଏହସିବୁ
େସମାନଙ୍କର ନବିାସ-ସ୍ଥାନ ଓ େସମାନଙ୍କ ନଜିର ବଂଶାବଳୀ ଅଛ।ି
34 ଆଉ, ମେଶାବବ୍, ଯେମ୍ଲକ ଓ ଅମତ୍ସୀୟର ପୁତ୍ର େଯାଶ 35 ଓ
େଯାେୟଲ, ପୁଣ,ି ଅସୀେୟଲର ପ୍ରେପୗତ୍ର ସରାୟର େପୗତ୍ର େଯାଶିବୟିର
ପୁତ୍ର େଯହୂ; 36 ଇଲୀେୟାଐନୟ, ଯାେକାବା, ଯିେଶାହାୟ, ଅସାୟ,
ଅଦୀେୟଲ, ଯିଶୀମିେୟଲ ଓ ବନାୟ; 37 ଆଉ, ଶମୟୀୟର ଅତ ିବୃଦ୍ଧ
ପ୍ରେପୗତ୍ର ଶିମି୍ରର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେପୗତ୍ର ଯିଦାୟର ପ୍ରେପୗତ୍ର ଆେଲାନର େପୗତ୍ର
ଶିଫିୟିର ପୁତ୍ର ସୀଷଃ; 38 ଏହ ିେଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟକ୍ତ େହଲା,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଗାଷ୍ଠୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ
ପିତୃବଂଶ ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ। 39 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପଶୁପଲ ପାଇଁ ଚରାସ୍ଥାନ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ ଗେଦାରର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଉପତ୍ୟକାର ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ। 40 ତହିଁେର େସମାେନ
ପ୍ରଚୁର ଓ ଉତ୍ତମ ଚରାସ୍ଥାନ ପାଇେଲ, ଆଉ େଦଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତ ଓ
ନବିିର୍େରାଧ ଥିଲା; କାରଣ ହାମବଂଶୀୟ େଲାକମାେନ ପୂବର୍େର େସହି
ସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁଥିେଲ। 41 ପୁଣ,ି ଏହ ିେଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ନାମ ଲଖିିତ
େହଲା, େସମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟର ସମୟେର ଆସ ିେସହି
େଲାକମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁ ଓ େସଠାେର ପ୍ରାପ୍ତ ମିୟନୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ, (ତାହା ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସପରି ଅଛ)ି, ଆଉ
େସମାନଙ୍କ ବଦେଳ ବାସ କେଲ; କାରଣ େସଠାେର େସମାନଙ୍କ ପଶୁପଲ
ପାଇଁ ଚରାସ୍ଥାନ ଥିଲା। 42 ଆଉ, େସମାନଙ୍କର େକେତକ େଲାକ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଶିମୀେୟାନର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଶହ ଜଣ ଈଶୀର ସନ୍ତାନ ପ୍ଲଟୀୟକୁ
ଓ ନୟିରୀୟକୁ ଓ ରଫାୟକୁ ଓ ଉଷୀେୟଲକୁ େସନାପତ ିକରି େସୟୀର

ପବର୍ତକୁ ଗେଲ। 43 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଅମାେଲକୀୟ ପଳାତକ ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି େସଠାେର ବାସ କେଲ, ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ।

ରୁେବନ୍ଙ୍କ ବଂଶଧର

ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମଜାତ ରୁେବନ୍ର ସନ୍ତାନଗଣର କଥା, ରୁେବନ୍
ପ୍ରଥମଜାତ ଥିଲା; ମାତ୍ର େସ ଆପଣା ପିତୃଶଯ୍ୟା ଅଶୁଚ ିକରିବାରୁ
ତାହାର େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାର ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ର େଯାେଷଫର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ

ଦଆିଯାଇଥିଲା; ତଥାପି େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାରାନୁସାେର ବଂଶାବଳୀ େଲଖା ହୁଏ
ନାହିଁ। 2 କାରଣ ଯିହୁଦା ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଅେପକ୍ଷା ପରାକ୍ରମୀ େହଲା ଓ
ତାହାଠାରୁ ଅଧିପତ ିଉତ୍ପନ୍ନ  େହେଲ; ମାତ୍ର େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାର େଯାେଷଫର
େହଲା; 3 ଇସ୍ରାଏଲର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ରୁେବନ୍ର ସନ୍ତାନ ହେନାକ ଓ ପଲୂ୍ଲ,
ହେିଷ୍ରାଣ ଓ କମିର୍। 4 େଯାେୟଲର ସନ୍ତାନଗଣ; ତାହାର ପୁତ୍ର ଶମୟୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର େଗାଗ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିମୀୟି; 5 ତାହାର ପୁତ୍ର ମୀଖା,
ତାହାର ପୁତ୍ର ରାୟା, ତାହାର ପୁତ୍ର ବାଲ୍; 6 ତାହାର ପୁତ୍ର େବରା, ଯାହାକୁ
ଅଶୂର-ରାଜା ତଗି୍ଲତ୍-ପିେଲ୍ନଷର ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗଲା; େସ
ରୁେବନୀୟମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିଥିଲା। 7 େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ
ବଂଶାବଳୀ େଲଖାଗଲା, େସେତେବେଳ ଆପଣା ଆପଣା େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର
ଏହାର ଏହ ିଭ୍ର ାତୃଗଣ ଥିେଲ; ପ୍ରଧାନ ଯିୟୀେୟଲ୍ ଓ ଜିଖରୀୟ 8 ଓ
େଯାେୟଲର ପ୍ରେପୗତ୍ର େଶମାର େପୗତ୍ର ଆସସ୍ର ପୁତ୍ର େବଲା, େସ
ଅେରାେୟର ଓ ନେବା ଓ ବାଲ୍-ମୀେୟାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାସ କଲା। 9 ପୁଣ,ି
ପୂବର୍ଦଗିେର େସ ଫରାତ୍ ନଦୀଠାରୁ ପ୍ରାନ୍ତର-ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାସ
କଲା; କାରଣ ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର େସମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଥିେଲ।
10 ପୁଣ,ି ଶାଉଲଙ୍କର ସମୟେର େସମାେନ ହାଗରୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରେନ୍ତ, ହାଗରୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ପତତି େହେଲ; ତହୁଁ
ଏମାେନ େସମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁେର ଗିଲୀୟଦ େଦଶର ପୂବର୍ ଦଗିେର ସବର୍ତ୍ର ବାସ
କେଲ।

ଗାଦ୍ଙ୍କ ବଂଶଧର

11 ପୁଣ,ି ଗାଦ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସଲଖା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବାଶନ େଦଶେର ବାସ କେଲ। 12 େଯାେୟଲ ପ୍ରଧାନ ଓ ଶାଫମ୍ ଦି୍ୱ ତୀୟ,
ଆଉ ଯାନୟ ଓ ଶାଫଟ୍ ବାଶନେର ରହେିଲ; 13 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର
ପିତୃବଂଶଜ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମୀଖାେୟଲ, ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, େଶବଃ, େଯାରୟ, ଯାକନ୍,
ସୀୟ ଓ ଏବର, ସାତ ଜଣ। 14 ବୂଷ୍ର ପୁତ୍ର ଯହେଦା, ଯହେଦାର ପୁତ୍ର
ଯିହଶିୟ, ଯିହଶିୟର ପୁତ୍ର ମୀଖାେୟଲ, ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର ଗିଲୀୟଦ,
ଗିଲୀୟଦର ପୁତ୍ର ଯାେରାହ, ଯାେରାହର ପୁତ୍ର ହୁରି; ହୁରିର ପୁତ୍ର
ଅବୀହୟିଲ, େସମାେନ େସହ ିଅବୀହୟିଲର ସନ୍ତାନ ଥିେଲ। 15 ଗନୂରି
େପୗତ୍ର ଅବ୍ଦୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଅହ ିେସମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା।
16 େସମାେନ ଗିଲୀୟଦେର, ବାଶନେର ତହିଁର ସମସ୍ତ ଉପନଗରେର ଓ
େସସବୁର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶାେରାଣର ସମସ୍ତ ତଳିଭୂମିେର ବାସ କେଲ।
17 ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଥମ୍ଙ୍କର ସମୟେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଯାରବୀୟାମ୍ଙ୍କ ସମୟେର ଏସମସ୍ତଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଲଖିିତ େହାଇଥିଲା।
18 ରୁେବନ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ, ପୁଣ,ି ଗାଦୀୟ, ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର
ଢ଼ାଲ, ଖଡ୍ଗ  ଧରିବାକୁ, ଧନୁ ମାରିବାକୁ ସମଥର୍ ଓ ଯୁଦ୍ଧେର ନପିୁଣ
େଚୗରାଳିଶ ହଜାର ସାତ ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ ବକି୍ରମୀ ପୁରୁଷ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା
କରିବାକୁ ସମଥର୍ ଥିେଲ। 19 େସମାେନ ହାଗରୀୟମାନଙ୍କ ସହତି, ଯିଟୁର,
ନାଫୀଶ୍ ଓ େନାଦବ୍ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 20 େସମାେନ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇେଲ, ତହିଁେର ହାଗରୀୟମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ େଲାକ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହେଲ; କାରଣ
େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରେନ୍ତ, େସ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣେିଲ; େଯେହତୁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କେଲ। 21 ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ପଶୁ, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙ୍କ ଉଷ୍ଟ୍ର
ମଧ୍ୟରୁ ପଚାଶ ହଜାର, େମଷ ମଧ୍ୟରୁ ଅଢ଼ାଇ ଲକ୍ଷ, ଗଦ୍ଦର୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ
ହଜାର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ େନଇ ଗେଲ। 22 କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡଢ଼ୁ େହବାରୁ ଅେନକ ହତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ। ପୁଣ,ି
େସମାେନ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ବାସ କେଲ।
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ମନଃଶିଙ୍କ ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ

23 ଆଉ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶର ସନ୍ତାନଗଣ େସହ ିେଦଶେର ବାସ
କେଲ; େସମାେନ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ବାଶନଠାରୁ ବାଲ୍-ହେମର୍ାନ୍, ସନୀର୍ ଓ
ହେମର୍ାଣ ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଗେଲ। 24 ପୁଣ,ି ଏମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ, ଯଥା, ଏଫର, ଈଶୀ, ଇଲୀେୟଲ୍, ଅସ୍ରୀେୟଲ,
ଯିରିମୀୟ, େହାଦବୀୟ ଓ ଯହଦୀେୟଲ୍, ଏସମେସ୍ତ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ,
ବଖି୍ୟାତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ। 25 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ
କେଲ, ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ବନିାଶ କରିଥିେଲ, େସମାେନ େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ
େହାଇ ବ୍ୟଭଚିାର କେଲ। 26 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଅଶୂରର
ରାଜା ପୂଲ୍ର ମନକୁ ଓ ଅଶୂରର ରାଜା ତଗି୍ଲତ୍-ପିେଲ୍ନଷରର ମନକୁ
ଉେତ୍ତଜିତ କେଲ, ତହିଁେର େସ େସମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ରୁେବନୀୟ, ଗାଦୀୟ,
ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ହଲହ, ହାେବାର, ହାରା ଓ େଗାଶନ
ନଦୀତୀରକୁ ଆଣଲିା, ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ।

େଲବୀଙ୍କ ବଂଶଧର

େଲବୀର ପୁତ୍ର େଗେଶର୍ାନ, କହାତ ଓ ମରାରି। 2 କହାତର ପୁତ୍ର
ଅମ୍ରାମ୍, ଯିଷ୍ହର୍ ଓ ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ। 3 ଅମ୍ରାମ୍ର
ସନ୍ତାନ ହାେରାଣ ଓ େମାଶା ଓ ମରୀୟମ। ପୁଣ,ି ହାେରାଣର

ପୁତ୍ର ନାଦବ୍ ଓ ଅବୀହୂ, ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର। 4 ଇଲୀୟାସର
ପୀନହସ୍କୁ ଜାତ କଲା, ପୀନହସ୍ ଅବୀଶୂୟକୁ ଜାତ କଲା; 5 ପୁଣ,ି
ଅବୀଶୂୟ ବୁକ୍କିକୁ ଜାତ କଲା ଓ ବୁକ୍କୁ ଉଷିକୁ ଜାତ କଲା; 6 ଆଉ
ଉଷି ସରହୀୟକୁ ଜାତ କଲା ଓ ସରହୀୟ ମରାେୟାତ୍କୁ ଜାତ କଲା;
7 ମରାେୟାତ୍ ଅମରୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ଅମରୀୟ ଅହୀଟୂବ୍କୁ ଜାତ କଲା।
8 ଆଉ ଅହୀଟୂବ୍ ସାେଦାକକୁ ଜାତ କଲା, ସାେଦାକ ଅହୀମାସ୍କୁ ଜାତ
କଲା; 9 ଅହୀମାସ୍ ଅସରୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ଅସରୀୟ େଯାହାନନ୍କୁ ଜାତ
କଲା; 10 ଆଉ େଯାହାନନ୍ ଅସରୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ଏହ ିଅସରୀୟ
ଯିରୂଶାଲମେର ଶେଲାମନ ନମିିର୍ତ ମନି୍ଦରେର ଯାଜକକମର୍ କଲା।
11 ଅସରୀୟ ଅମରୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ଅମରୀୟ ଅହୀଟୂବ୍କୁ ଜାତ କଲା;
12 ପୁଣ,ି ଅହୀଟୂବ୍ ସାେଦାକକୁ ଜାତ କଲା, ସାେଦାକ ଶଲୁ୍ଲମ୍କୁ ଜାତ
କଲା; 13 ଶଲୁ୍ଲମ୍ ହଲି୍କୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ହଲି୍କିୟ ଅସରୀୟକୁ ଜାତ
କଲା; 14 ଆଉ ଅସରୀୟ ସରାୟକୁ ଜାତ କଲା ଓ ସରାୟ
ଯିେହାଷାଦକଙୁ୍କ ଜାତ କଲା। 15 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ହସ୍ତ
ଦ୍ୱ ାରା ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ନବିର୍ାସନ କରିବା ସମୟେର ଏହି
ଯିେହାଷାଦକ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଗଲା। 16 େଲବୀର ପୁତ୍ର େଗେଶର୍ାମ, କହାତ
ଓ ମରାରି ଥିେଲ। 17 େଗେଶର୍ାମର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାମ ଲବି୍ନ ିଓ ଶିମୀୟି।
18 କହାତର ପୁତ୍ର ଅମ୍ରାମ୍, ଯିଷ୍ହର୍, ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ।
19 ମରାରିର ପୁତ୍ର ମହଲ ିଓ ମୂଶି; ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଏସମେସ୍ତ େଲବୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ। 20 େଗେଶର୍ାମର
(ସନ୍ତାନ); ତାହାର ପୁତ୍ର ଲବି୍ନ,ି ତାହାର ପୁତ୍ର ଯହତ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ସମି୍ମ;
21 ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଇେଦ୍ଦା, ତାହାର ପୁତ୍ର େସରହ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଯୀୟତ୍ରୟ। 22 କହାତର ସନ୍ତାନ; ତାହାର ପୁତ୍ର ଅମ୍ମୀନାଦବ,
ତାହାର ପୁତ୍ର େକାରହ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅସୀର; 23 ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲ୍କାନା,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅବୀୟାସଫ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅସୀର; 24 ତାହାର ପୁତ୍ର
ତହତ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଊରୀେୟଲ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଉଷୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର
େଶୗଲ। 25 ଇଲ୍କାନାର ସନ୍ତାନ ଅମାସୟ ଓ ଅହୀେମାତ୍। 26 ଇଲ୍କାନା;
ଇଲ୍କାନାର ସନ୍ତାନ; ତାହାର ପୁତ୍ର େସାଫୀ, ତାହାର ପୁତ୍ର ନହତ୍;
27 ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ଯିେରାହମ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର
ଇଲ୍କାନା। 28 ଶାମୁେୟଲଙ୍କର ସନ୍ତାନ; ପ୍ରଥମଜାତ େଯାେୟଲ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଅବୀୟ। 29 ମରାରିର ସନ୍ତାନ ମହଲ,ି ତାହାର ପୁତ୍ର ଲବି୍ନ,ି ତାହାର ପୁତ୍ର
ଶିମୀୟି, ତାହାର ପୁତ୍ର ଉଷଃ; 30 ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିମୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର
ହଗୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅସାୟ। 31 (ନୟିମ)ସନୁି୍ଦକ ବଶି୍ରାମ-ସ୍ଥାନ ପାଇଲା
ଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଗାନ-େସବାେର ନଯିୁକ୍ତ
କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ।ି 32 ପୁଣ,ି ଶେଲାମନ ଯିରୂଶାଲମେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁରୂପ

ଆବାସ ସମ୍ମୁଖେର ଗାନ ଦ୍ୱ ାରା ପରିଚଯର୍୍ୟା କେଲ ଓ େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପାଳି ଅନୁସାେର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ପଦେର େସବା କେଲ। 33 ଆଉ େସହି
େସବାକାରୀ େଲାକମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ, ଯଥା, କହାତୀୟ
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େହମନ ଗାୟକ, େସ େଯାେୟଲର ପୁତ୍ର, େସ
ଶାମୁେୟଲଙ୍କର ପୁତ୍ର; 34 େସ ଇଲ୍କାନାର ପୁତ୍ର, େସ ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର,
େସ ଇଲୀେୟଲ୍ର ପୁତ୍ର, େସ େତାହର ପୁତ୍ର; 35 େସ ସୂଫର ପୁତ୍ର, େସ
ଇଲ୍କାନାର ପୁତ୍ର, େସ ମାହତ୍ର ପୁତ୍ର, େସ ଅମାସୟର ପୁତ୍ର; 36 େସ
ଇଲ୍କାନାର ପୁତ୍ର, େସ େଯାେୟଲର ପୁତ୍ର, େସ ଅସରୀୟର ପୁତ୍ର, େସ
ସଫନୀୟର ପୁତ୍ର; 37 େସ ତହତର ପୁତ୍ର, େସ ଅସୀରର ପୁତ୍ର, େସ
ଅବୀୟାସଫର ପୁତ୍ର, େସ େକାରହର ପୁତ୍ର; 38 େସ ଯିଷ୍ହରିର ପୁତ୍ର, େସ
କହାତର ପୁତ୍ର, େସ େଲବୀର ପୁତ୍ର, େସ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ର। 39 େହମନର
ଭ୍ରାତା ଆସଫ ତାହାର ଦକ୍ଷିଣେର ଠିଆ େହଲା, େସହ ିଆସଫ
େବରିଖୀୟର ପୁତ୍ର, େସ ଶିମୀୟର ପୁତ୍ର; 40 େସ ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର, େସ
ବାେସୟର ପୁତ୍ର, େସ ମଲ୍କୀୟର ପୁତ୍ର; 41 େସ ଇତ୍ନରି ପୁତ୍ର, େସ
େସରହର ପୁତ୍ର, େସ ଅଦାୟାର ପୁତ୍ର; 42 େସ ଏଥନ୍ର ପୁତ୍ର, େସ ସମି୍ମର
ପୁତ୍ର, େସ ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର। 43 େସ ଯହତ୍ର ପୁତ୍ର, େସ େଗେଶର୍ାମର ପୁତ୍ର,
େସ େଲବୀର ପୁତ୍ର। 44 ବାମ ଭାଗେର େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମରାରିର
ସନ୍ତାନମାେନ ଠିଆ େହେଲ; ଏଥନ୍ କୀଶିର ପୁତ୍ର, େସ ଅବ୍ଦରି ପୁତ୍ର, େସ
ମଲୁ୍ଲକର ପୁତ୍ର; 45 େସ ହଶବୀୟର ପୁତ୍ର, େସ ଅମତ୍ସୀୟର ପୁତ୍ର, େସ
ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର; 46 େସ ଅମ୍ସରି ପୁତ୍ର, େସ ବାନରି ପୁତ୍ର, େସ େଶମରର
ପୁତ୍ର; 47 େସ ମହଲରି ପୁତ୍ର, େସ ମୂଶିର ପୁତ୍ର, େସ ମରାରିର ପୁତ୍ର, େସ
େଲବୀର ପୁତ୍ର। 48 େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ େଲବୀୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃରୂପ ଆବାସର ସମସ୍ତ େସବାେର ନଯିୁକ୍ତ ଥିେଲ। 49 ମାତ୍ର ହାେରାଣ ଓ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ େମାଶାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ
ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କରିବା ନମିେନ୍ତ େହାମାଥର୍କ େବଦ ିଉପେର ଓ ଧୂପାଥର୍କ େବଦ ିଉପେର
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 50 ହାେରାଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ; ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସର, ତାହାର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅବୀଶୂୟ 51 ତାହାର
ପୁତ୍ର ବୁକ୍କି, ତାହାର ପୁତ୍ର ଉଷି, ତାହାର ପୁତ୍ର ସରହୀୟ; 52 ତାହାର ପୁତ୍ର
ମରାେୟାତ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅମରୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅହୀଟୂବ୍; 53 ତାହାର
ପୁତ୍ର ସାେଦାକ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍। 54 ଆଉ େସମାନଙ୍କ ସ୍ୱ ସ୍ୱ
ସୀମାେର ଛାଉଣରି ସ୍ଥାପନାନୁସାେର ଏହସିବୁ େସମାନଙ୍କର ବସତ-ିସ୍ଥାନ।
ଯଥା, ହାେରାଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ କହାତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥମ ବାଣ୍ଟ ଥିଲା,
55 ଏେହତୁ େସମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦା େଦଶସ୍ଥ ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ
ତଳିଭୂମି ଦଆିଗଲା। 56 ମାତ୍ର ନଗରର େକ୍ଷତ୍ର ଓ ତହିଁର ଗ୍ରାମସବୁ
ଯିଫୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର କାେଲବଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା। 57 ପୁଣ,ି ହାେରାଣଙ୍କର
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନଗରସବୁ, ହେିବ୍ର ାଣ; ଲବି୍ନା, ତହିଁର ତଳିଭୂମି ଓ
ଯତ୍ତୀର ଓ ଇଷି୍ଟେମାୟ, ତହିଁର ତଳିଭୂମି; 58 ହେିଲନ୍, ତହିଁର ତଳିଭୂମି,
ଦବୀର, ତହିଁର ତଳିଭୂମି; 59 ଆଶନ୍, ତହିଁର ତଳିଭୂମି ଓ େବଥ୍-େଶମଶ,
ତହିଁର ତଳିଭୂମି; 60 ପୁଣ,ି ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶଠାରୁ େଗବା, ତହିଁର ତଳିଭୂମି
ଓ ଆେଲମତ୍, ତହିଁର ତଳିଭୂମି ଓ ଅନାେଥାତ୍, ତହିଁର ତଳିଭୂମି ଦଆିଗଲା।
େସମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ବଂଶର ସବର୍ସୁଦ୍ଧା େତର ନଗର ଥିଲା। 61 ପୁଣ,ି
କହାତର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ବଂଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ,
ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ, ଅଥର୍ାତ୍, ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ାଂଶଠାରୁ ଦଶ ନଗର ଦଆିଗଲା।
62 ଆଉ େଗେଶର୍ାମର ସନ୍ତାନଗଣକୁ େସମାନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର
ଇଷାଖର-ବଂଶଠାରୁ ଓ ଆେଶର-ବଂଶଠାରୁ ଓ ନପ୍ତାଲ-ିବଂଶଠାରୁ ଓ
ବାଶନସ୍ଥ ମନଃଶି-ବଂଶଠାରୁ େତର ନଗର ଦଆିଗଲା। 63 ମରାରିର
ସନ୍ତାନଗଣକୁ େସମାନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ରୁେବନ୍-
ବଂଶଠାରୁ ଓ ଗାଦ୍-ବଂଶଠାରୁ ଓ ସବୂଲୂନ-ବଂଶଠାରୁ ବାର ନଗର
ଦଆିଗଲା। 64 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ତଳିଭୂମି
ସହତି ନଗରମାନ େଦେଲ। 65 େସମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ନାମେର
ଉଲି୍ଲ ଖିତ ଏହ ିନଗରସବୁ ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶଠାରୁ ଓ ଶିମୀେୟାନ-
ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶଠାରୁ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ
େଦେଲ। 66 ପୁଣ,ି କହାତ ସନ୍ତାନଗଣର େକୗଣସ ିେକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀ
ଇଫ୍ର ୟିମ-ବଂଶଠାରୁ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସୀମାସ୍ଥ ନଗର ପାଇେଲ। 67 ଆଉ େସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ-ନଗରମାନ େଦେଲ, ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର
ତଳିଭୂମି ସହତି ଶିଖିମ୍; ତଳିଭୂମି ସହତି େଗଷର୍; 68 ତଳିଭୂମି ସହତି
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ଯକମୀୟାମ୍ ଓ ତଳିଭୂମି ସହତି େବଥ୍-େହାରଣ; 69 ତଳିଭୂମି ସହତି
ଅୟାେଲାନ୍ ଓ ତଳିଭୂମି ସହତି ଗାଥ୍-ରିେମ୍ମାନ; 70 ପୁଣ,ି ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍
ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହତି ଆେନର୍ ଓ ତଳିଭୂମି ସହତି ବଲିୀୟମ୍,
ଏହସିବୁ ନଗର କହାତ-ସନ୍ତାନଗଣର ଅବଶିଷ୍ଟ େଗାଷ୍ଠୀକୁ େଦେଲ।
71 େଗେଶର୍ାମର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶର େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ
ତଳିଭୂମି ସହତି ବାଶନସ୍ଥ େଗାଲନ୍ ଓ ତଳିଭୂମି ସହତି ଅଷ୍ଟାେରାତ୍;
72 ଆଉ ଇଷାଖରର େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହତି େକଦଶ୍, ତଳିଭୂମି
ସହତି ଦାବରତ୍; 73 ତଳିଭୂମି ସହତି ରାେମାତ୍ ଓ ତଳିଭୂମି ସହତି
ଆେନମ୍; 74 ଆଉ ଆେଶର-ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହତି ମଶାଲ୍, ତଳିଭୂମି
ସହତି ଅବେଦାନ୍; 75 ତଳିଭୂମି ସହତି ହୁେକ୍କାକ୍ ଓ ତଳିଭୂମି ସହତି
ରେହାବ୍; 76 ଆଉ ନପ୍ତାଲ-ିବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହତି ଗାଲଲିୀସ୍ଥ େକଦଶ୍,
ତଳିଭୂମି ସହତି ହେମ୍ମାନ ଓ ତଳିଭୂମି ସହତି କିରୀୟାଥୟିମ ଦଆିଗଲା।
77 ମରାରି-ସନ୍ତାନଗଣର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ସବୂଲୂନ-ବଂଶଠାରୁ
ତଳିଭୂମି ସହତି ରିେମ୍ମାନ୍, ତଳିଭୂମି ସହତି ତାେବାର୍ ଦଆିଗଲା। 78 ଆଉ
ଯଦ୍ଦର୍ନର େସପାରି ଯିରୀେହା ନକିଟେର ଯଦ୍ଦର୍ନର ପୂବର୍ଦଗିେର ରୁେବନ୍-
ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହତି ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ େବତ୍ସର ଓ ତଳିଭୂମି ସହତି ଯହସ୍
79 ଓ ତଳିଭୂମି ସହତି କେଦେମାତ୍ ଓ ତଳିଭୂମି ସହତି େମଫାତ୍;
80 ଆଉ ଗାଦ୍ ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହତି ଗିଲୀୟଦସ୍ଥ ରାେମାତ୍, ତଳିଭୂମି
ସହତି ମହନୟିମ, 81 ତଳିଭୂମି ସହତି ହେିଷ୍ବାନ ଓ ତଳିଭୂମି ସହତି
ଯାେସର ଦଆିଗଲା।

ଇଷାଖରଙ୍କ ବଂଶଧର

ଇଷାଖରର ପୁତ୍ରଗଣ; େତାଲୟ, ପୂୟା, ଯାଶୂବ ଓ ଶିେମ୍ରାଣ,
ଚାରି ଜଣ ଥିେଲ। 2 ଆଉ େତାଲୟର ପୁତ୍ରଗଣ; ଉଷି, ରଫାୟ,
ଯିରୀେୟଲ, ଯହମୟ, ଯିବ୍ସମ୍ ଓ େଶମୂେୟଲ, ଏମାେନ

ଆପଣା ପିତା େତାଲୟ-ବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଓ ଆପଣାର ସମକାଳୀନ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ଥିେଲ; ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟେର
ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାଇଶ ହଜାର ଛଅ ଶହ ଥିଲା। 3 ଆଉ ଉଷିର
ପୁତ୍ରଗଣ; ଯିଷ୍ରାହୀୟ, ଯିଷ୍ରାହୀୟର ପୁତ୍ର ମୀଖାେୟଲ, ଓବଦୀୟ,
େଯାେୟଲ ଓ ଯିଶୀୟ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ଏସମେସ୍ତ ପ୍ରଧାନ େଲାକ ଥିେଲ।
4 ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ବତ୍ତର୍ମାନ କାଳେର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଏମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ ଛତଶି ହଜାର େସୖନ୍ୟଦଳ ଥିେଲ; କାରଣ େସମାନଙ୍କର
ଅେନକ ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନ ଥିେଲ। 5 ଆଉ ଇଷାଖରର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ
ମଧ୍ୟେର ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ଥିେଲ, ଏମାେନ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା
ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଲଖିିତ ସତାଅଶୀ ହଜାର ଥିେଲ। 6 ଆଉ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର
ପୁତ୍ରଗଣ; େବଲା ଓ େବଖର ଓ ଯିଦୀେୟଲ, ତନି ିଜଣ। 7 ଆଉ େବଲାର
ପୁତ୍ରଗଣ; ଇଷେବାନ୍, ଉଷି, ଉଷୀେୟଲ, ଯିେରେମାତ୍ ଓ ଈରୀ, ପାଞ୍ଚ
ଜଣ; ଏମାେନ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଓ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ଥିେଲ;
ଆଉ ଏମାେନ ବଂଶାବଳୀକ୍ର େମ ଲଖିିତ ବାଇଶ ହଜାର େଚୗତି୍ରଶ ଜଣ
ଥିେଲ। 8 ଆଉ େବଖରର ପୁତ୍ରଗଣ; ସମୀର୍, େଯାୟାଶ୍, ଇଲୀେୟଜର,
ଇଲୀେୟାଐନୟ, ଅମି୍ର, େଯେରେମାତ୍, ଅବୀୟ, ଅନାେଥାତ୍ ଓ ଆେଲମତ୍।
ଏ ସମେସ୍ତ େବଖରର ସନ୍ତାନ। 9 ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
ବଂଶାବଳୀକ୍ର େମ ଲଖିିତ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଓ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ
େକାଡ଼ଏି ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ଥିେଲ। 10 ଯିଦୀେୟଲର ପୁତ୍ର ବଲି୍ହନ୍
ଏବଂ ବଲି୍ହନର ପୁତ୍ରଗଣ ଯିୟୂଶ୍, ବନି୍ୟାମୀନ୍, ଏହୂଦ୍, କନାନା, େସଥନ୍,
ତଶର୍ୀଶ୍ ଓ ଅହୀଶହର; 11 ଯିଦୀେୟଲର ଏହ ିସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଆପଣା
ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନତାନୁସାେର ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଗମନ-
ସମଥର୍ ସତର ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ଥିେଲ।
12 ଶୁପ୍ପୀମ୍ ମଧ୍ୟ ଓ ହୁପ୍ପୀମ୍, ଈର୍ର ସନ୍ତାନଗଣ, ହୂଶୀମ୍, ଅେହରର
ସନ୍ତାନଗଣ।

ନପ୍ତାଲିଙ୍କ ବଂଶଧର

13 ନପ୍ତାଲରି ପୁତ୍ରଗଣ; ଯହସୀେୟଲ, ଗନୂ,ି େଯତ୍ସର ଓ ଶଲୁ୍ଲମ୍,
ଏମାେନ ବଲି୍ହାର ବଂଶ।

ମନଃଶିଙ୍କ ବଂଶଧର

14 ମନଃଶିଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ; ଅସ୍ରୀେୟଲ ଏବଂ ମାଖୀର, ମନଃଶିଙ୍କର
ଅରାମୀୟା ଉପପତ୍ନୀଠାରୁ ଜନ୍ମ  େନେଲ; ଏହ ିମାଖୀର ଗିଲୀୟଦର ପିତା
ଥିେଲ 15 ଏହ ିମାଖୀର ହୁପ୍ପୀମ୍ ଓ ଶୁପ୍ପୀମ୍ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ
ବବିାହ କଲା, େସମାନଙ୍କ ଭଗିନୀର ନାମ ମାଖା ଥିଲା; ଆଉ ଦି୍ୱ ତୀୟର
ନାମ ସଲ୍ଫାଦ୍ ଓ ସଲଫାଦର କନ୍ୟାମାେନ ଥିେଲ। 16 ଆଉ ମାଖୀରର
ଭାଯର୍୍ୟା ମାଖା ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ େପରଶ େଦଲା ଓ
ତାହାର ଭ୍ର ାତାର ନାମ େଶରଶ ଥିଲା; ପୁଣ,ି େପରଶର ପୁତ୍ର ଉଲମ୍ ଓ
େରକମ୍। 17 ଉଲମ୍ର ପୁତ୍ରଗଣ, ବଦାନ। ଏମାେନ ମନଃଶିର େପୗତ୍ର
ମାଖୀରର ପୁତ୍ର ଗିଲୀୟଦର ସନ୍ତାନ। 18 ଆଉ ତାହାର ଭଗିନୀ
ହେମ୍ମାେଲକତ୍, ଇେଶ୍ହାଦ, ଅବୀେୟଷର ଓ ମହଲାକୁ ପ୍ରସବ କଲା।
19 ଆଉ ଶମୀଦାର ପୁତ୍ର ଅହୀୟନ୍, େଶଖମ୍, ଲକି୍ହ ିଓ ଅନୀୟାମ୍।

ଇଫ୍ର ୟିମଙ୍କ ବଂଶଧର

20 ଇଫ୍ର ୟିମର ପୁତ୍ର ଶୂେଥଲହ, ତାହାର ପୁତ୍ର େବରଦ, ତାହାର ପୁତ୍ର
ତହତ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାଦା, ତାହାର ପୁତ୍ର ତହତ, 21 ତାହାର ପୁତ୍ର
ସାବଦ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ଶୂେଥଲହ, ଏସର୍ ଓ ଇଲୀୟଦ୍, ଏମାନଙୁ୍କ
େଦଶଜାତ ଗାଥୀୟ େଲାକମାେନ ବଧ କେଲ, କାରଣ େସମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପଶୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସଥିିେଲ। 22 ଏେହତୁ
େସମାନଙ୍କ ପିତା ଇଫ୍ର ୟିମ ଅେନକ ଦନି େଶାକ କଲା, େତଣୁ ତାହାର
ଭ୍ର ାତୃଗଣ ତାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବାକୁ ଆସେିଲ। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ
ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାର ସହବାସ କରେନ୍ତ, େସ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ଏକ ପୁତ୍ର
ପ୍ରସବ କଲା, ତହୁଁ େସ ତାହାର ନାମ ବରୀୟ (ଅମଙ୍ଗଳ) ରଖିଲା, କାରଣ
ତାହାର ଗହୃେର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟଲିା। 24 ଆଉ ଶୀରା ତାହାର କନ୍ୟା ଥିଲା,
େସ ଉଚ୍ଚ ଓ ନମି୍ନ େବଥ୍-େହାରଣ ଓ ଉେଷନ୍-ଶୀରା ନାମେର ଦୁଇଟ ିନଗର
ନମିର୍ାଣ କଲା। 25 ତାହାର ପୁତ୍ର େରଫହ ଓ େରଶଫ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର
େତଲହ, ତାହାର ପୁତ୍ର ତହନ; 26 ତାହାର ପୁତ୍ର ଲାଦନ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର
ଅମ୍ମୀହୂଦ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା; 27 ତାହାର ପୁତ୍ର ନୂନ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟ। 28 ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ନବିାସ-ସ୍ଥାନ େବେଥଲ୍ ଓ ତହିଁର
ସମସ୍ତ ଉପନଗର, ଆଉ ପୂବର୍ ଦଗିେର ନାରନ୍ ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ସମସ୍ତ
ଉପନଗର ସହତି େଗଷର୍; ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପନଗର ସହତି ଶିଖିମ, ସମସ୍ତ
ଉପନଗର ସହତି ଅୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଥିଲା; 29 ଆହୁରି ମନଃଶି-ସନ୍ତାନଗଣର
ସୀମାପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େବଥ୍-ଶାନ୍ ଓ ତହିଁର ଉପନଗରସବୁ, ତାନକ୍ ଓ ତହିଁର
ଉପନଗରସବୁ, ମଗିେଦ୍ଦା ଓ ତହିଁର ଉପନଗରସବୁ, େଦାର ଓ ତହିଁର
ଉପନଗରସବୁ ଥିଲା। ଏହ ିସକଳ ସ୍ଥାନେର ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ର େଯାେଷଫର
ସନ୍ତାନମାେନ ବାସ କେଲ।

ଆେଶରଙ୍କ ବଂଶଧର

30 ଆେଶରର ସନ୍ତାନଗଣ; ଯିମ୍ନା, ଯିଶ୍ବା, ଯିଶ୍ବ,ି ବରୀୟ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଭଗିନୀ େସରହ। 31 ବରୀୟର ପୁତ୍ର େହବର ଓ ବେିଷର୍ାତର
ପିତା ମଲ୍କୀେୟଲ। 32 ପୁଣ,ି େହବର, ଯେଫ୍ଲଟ୍, େଶାମର, େହାଥମ୍ ଓ
େସମାନଙ୍କ ଭଗିନୀ ଶୂୟାକୁ ଜାତ କଲା। 33 ଯେଫ୍ଲଟ୍ର ପୁତ୍ର ପାସକ,
ବମି୍ହଲ୍ ଓ ଅଶ୍ୱତ୍। ଏମାେନ ଯେଫ୍ଲଟର ସନ୍ତାନ। 34 ଆଉ େଶମରର
ପୁତ୍ର ଅହ,ି େରାହଗ, ଯିହୁବ୍ବ ଓ ଅରାମ। 35 ତାହାର ଭ୍ର ାତା େହଲମର ପୁତ୍ର
େଶାଫହ, ଯିମ୍ନ, େଶଲଶ୍ ଓ ଆମଲ। 36 େଶାଫହର ପୁତ୍ର ସୂହ,
ହେଣ୍ଣର୍ଫର୍, ଶୂୟାଲ, େବରୀ ଓ ଯିମ୍ର; 37 େବତ୍ସର, େହାଦ୍, ଶମ୍ମା,
ଶିଲ୍ଶ, ଯିତ୍ରନ୍ ଓ େବରା। 38 େଯଥରର ପୁତ୍ର ଯିଫୁନି୍ନ , ପିଷ୍ପ ଓ ଅରା।
39 ଆଉ ଉଲ୍ଲ ର ପୁତ୍ର ଆରହ, ହନ୍ନ ୀେୟଲ ଓ ରିତ୍ସୀୟ। 40 ଏସମେସ୍ତ
ଆେଶରର ସନ୍ତାନ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ, ବଛା ଓ
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ଓ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ। ଆଉ
ଯୁଦ୍ଧକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ବଂଶାବଳୀକ୍ର େମ ଲଖିିତ େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛବଶି
ହଜାର ଥିଲା।
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ବନି୍ୟାମୀନ୍ଙ୍କ ବଂଶଧର

ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଆପଣା େଜ୍ୟଷ୍ଠ େବଲା, ଦି୍ୱ ତୀୟ ଅେସ୍ବଲ ଓ
ତୃତୀୟ ଅହହର୍; 2 ଚତୁଥର୍ େନାହା, ପଞ୍ଚମ ରାଫାକୁ ଜାତ କଲା।
3 ଆଉ େବଲାର ଏହ ିପୁତ୍ରମାେନ ଥିେଲ, ଅଦ୍ଦର, େଗରା,

ଅବୀହୂଦ, 4 ଅବୀଶୂୟ, ନାମାନ୍, ଆେହାହ, 5 େଗରା, ଶଫୂଫନ୍ ଓ
ହୂରମ୍। 6 ଏହୂଦର ପୁତ୍ରଗଣ ଏହ;ି ଏମାେନ େଗବା ନବିାସୀମାନଙ୍କ
ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ, ଏମାେନ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ମାନହତ୍କୁ ନଆି
ଯାଇଥିେଲ। 7 ଆଉ େସ ନାମାନ୍, ଅହୀୟ, େଗରାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି
େନଇଗଲା ଓ େସ ଉଷ ଓ ଅହୀହୂଦ୍କୁ ଜାତ କଲା। 8 ପୁଣ,ି େସ
େସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କଲା ଉତ୍ତାେର ଶହରୟିମ୍ େମାୟାବ-ପଦାେର
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଜାତ କଲା; ହୂଶୀମ୍ ଓ ବାରା ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ଥିେଲ।
9 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା େହାଦଶ୍ର ଗଭର୍େର େଯାବବ୍, ସବିୀୟ,
େମଶା ଓ ମଲକମ୍, 10 ଯିୟୂଶ, ଶଖୀୟ ଓ ମିମର୍କୁ ଜାତ କଲା, ଏମାେନ
ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ। 11 ଆଉ େସ ହୂଶୀମ୍
ଗଭର୍େର ଆବୀଟୂବ ଓ ଇଲ୍ପାଲକୁ ଜାତ କଲା। 12 ଆଉ ଇଲ୍ପାଲର ପୁତ୍ର
ଏବର ଓ ମିଶୀୟମ୍, ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ଉପନଗର ସେମତ ଓେନାର ଓ
େଲାଦ୍ର ପତ୍ତନକାରୀ େଶମଦ୍, 13 ବରୀୟ ଓ େଶମା, ଏମାେନ
ଅୟାେଲାନ ନବିାସୀମାନଙ୍କର ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ, ଆଉ ଏମାେନ
ଗାଥ୍ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇଥିେଲ। 14 ପୁଣ,ି ଅହୀେୟା, ଶାଶକ୍,
େଯେରେମାତ୍, 15 ସବଦୀୟ, ଅରାଦ୍, ଏଦର, 16 ମୀଖାେୟଲ, ଯିଶ୍ପା,
େଯାହା ବରୀୟର ପୁତ୍ର ଥିେଲ; 17 ଆଉ ସବଦୀୟ, ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, ହଷି୍କି,
େହବର, 18 ଯିଷ୍ମରୟ, ଯିଷ୍ଲୀୟ ଓ େଯାବବ୍ ଇଲ୍ପାଲର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
19 ଆଉ ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର ଯାକୀମ୍, ସଖିି୍ର, ସବ୍ଦ,ି 20 ଇଲୀଐନୟ,
ସଲି୍ଲ ଥୟ, ଇଲୀେୟଲ୍, 21 ଅଦାୟା, ବରାୟା ଓ ଶିମ୍ରତ୍; 22 ଆଉ
ଶାଶକ୍ର ପୁତ୍ର ଯିଶ୍ପନ୍, ଏବର, ଇଲୀେୟଲ୍, 23 ଅବେଦାନ୍, ସଖିି୍ର, ହାନନ୍,
24 ହନାନୀୟ, ଏଲମ୍, ଅେନ୍ତାଥୀୟ, 25 ଯିଫଦୀୟ ଓ ପନୂେୟଲ;
26 ଆଉ, ଯିେରାହମର ସନ୍ତାନ ଶମ୍ଶରୟ, ଶହରୀୟ, ଅଥଲୀୟ,
27 ଯାରିଶୀୟ, ଏଲୀୟ ଓ ସଖିି୍ର; 28 ଏମାେନ ପ୍ରଧାନ େଲାକ, ଆପଣା
ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ବଂଶାବଳୀେର ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ; ଏମାେନ
ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ। 29 ଆଉ ଗିବୀେୟାନ୍ର ପିତା ଯିେୟଲ
ଗିବୀେୟାେନ୍ର ବାସ କଲା, ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟାର ନାମ ମାଖା। 30 ତାହାର
ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଅେବ୍ଦାନ୍, ତହୁଁ ସୂର୍, କୀଶ୍, ବାଲ୍, ନାଦବ୍,
31 ଗେଦାର୍, ଅହୀେୟା ଓ ସଖର; 32 ପୁଣ,ି ମିେକ୍ଲ ାତ୍ ଶିମୀୟଙୁ୍କ ଜାତ
କଲା। ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ସମ୍ମୁଖେର ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃଗଣ ସହତି ବାସ କେଲ। 33 େନର୍ କୀଶ୍କୁ ଜାତ କଲା, କୀଶ୍
ଶାଉଲଙୁ୍କ ଜାତ କଲା, ଶାଉଲ େଯାନାଥନ, ମଲ୍କୀଶୂୟ, ଅବୀନାଦବ ଓ
ଇଶ୍ବାଲକୁ ଜାତ କେଲ। 34 ପୁଣ,ି ମରୀବ୍ବାଲ୍ େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ଥିଲା ଓ
ମରୀବ୍ବାଲ ମୀଖାକୁ ଜାତ କଲା। 35 ମୀଖାର ପୁତ୍ର ପିେଥାନ୍, େମଲକ୍,
ତେରୟ ଓ ଆହସ୍। 36 ଆଉ, ଆହସ୍ ଯିେହାୟାଦାକୁ ଜାତ କଲା, ପୁଣ,ି
ଯିେହାୟାଦା ଆେଲମତ୍, ଅସ୍ମାବତ୍, ସମିି୍ରକୁ ଜାତ କଲା ଓ ସମିି୍ର େମାତ୍ସାକୁ
ଜାତ କଲା। 37 େମାତ୍ସା ବନିୀୟାକୁ ଜାତ କଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ରାଫା,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସା, ତାହାର ପୁତ୍ର ଆେତ୍ସଲ; 38 ପୁଣ,ି ଆେତ୍ସଲର
ଛଅ ପୁତ୍ର ଥିେଲ; େସମାନଙ୍କର ନାମ ଏହ;ି ଅସ୍ରୀକାମ, େବାଖରୁ,
ଇଶ୍ମାେୟଲ, ଶିୟରୀୟ, ଓବଦୀୟ ଓ ହାନନ୍। ଏସମେସ୍ତ ଆେତ୍ସଲର
ପୁତ୍ର। 39 ଆଉ ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଏଶକର ପୁତ୍ରଗଣ; ତାହାର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ଊଲମ,
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯିୟୂଶ୍ ଓ ତୃତୀୟ ଇଲୀେଫଲଟ୍। 40 ଊଲମର ପୁତ୍ରମାେନ
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ, ଧନୁଦ୍ଧର୍ର ଥିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅେନକ ପୁତ୍ର ଓ େପୗତ୍ର,
ଏକ ଶହ ପଚାଶ ଜଣ ଥିେଲ। ଏସମେସ୍ତ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସନ୍ତାନ।

ବାବଲିରୁ ମୁକ୍ତ େଲାକଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ

ଏହ ିପ୍ରକାେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶାବଳୀକ୍ର େମ ଲଖିିତ େହେଲ;
େଦଖ, ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଅଛ;ି
ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦା ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅବଶି୍ୱସ୍ତତା ସକାଶୁ ବନ୍ଦୀ

େହାଇ ବାବଲି୍କୁ ନୀତ େହେଲ। 2 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ, ଯାଜକଗଣ,
େଲବୀୟମାେନ ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାରସ୍ଥ ନଗର
ସମୂହେର ପ୍ରଥେମ ବସତ ିକେଲ। 3 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ,

ବନି୍ୟାମୀନ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ, ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଏମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ; ଯଥା, 4 ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ର େପରସର
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାନରି ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେପୗତ୍ର ଇମି୍ରର ପ୍ରେପୗତ୍ର ଅମି୍ରର େପୗତ୍ର
ଅମ୍ମୀହୂଦର ପୁତ୍ର ଊଥୟ; 5 ଆଉ ଶୀେଲାନୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଜାତ
ଅସାୟ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ। 6 ଆଉ େସରହର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଯୁେୟଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ, ଏମାେନ ଛଅ ଶହ ନେବ ଜଣ।
7 ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ହସନୁେୟଲର ପ୍ରେପୗତ୍ର େହାଦବୀୟର
େପୗତ୍ର ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ର ପୁତ୍ର ସଲୁ୍ଲ; 8 ଆଉ ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର ଯିବ୍ନୀୟ ଓ
ମିଖି୍ରର େପୗତ୍ର ଉଷିର ପୁତ୍ର ଏଲା, ଆଉ ଇଦ୍ନୀୟର ପ୍ରେପୗତ୍ର ରୁେୟଲର
େପୗତ୍ର ଶଫଟୀୟର ପୁତ୍ର ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍; 9 ଏମାେନ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର ନଅ ଶହ ଛପନ ଜଣ ଥିେଲ।
ଏସମେସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ େଲାକ
ଥିେଲ। 10 ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯିଦୟୀୟ, ଯିେହାୟାରୀବ୍,
ଯାଖୀନ୍ 11 ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅହୀଟୂବ୍ର ଅତ ିବୃଦ୍ଧ
ପ୍ରେପୗତ୍ର ମରାେୟାତ୍ର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେପୗତ୍ର ସାେଦାକର ପ୍ରେପୗତ୍ର ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ର
େପୗତ୍ର ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ, 12 ଆଉ ମଲ୍କୀୟର ପ୍ରେପୗତ୍ର
ପଶ୍ହୂରର େପୗତ୍ର ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର ଅଦାୟା, ପୁଣ,ି ଇେମ୍ମରର ଅତ ିବୃଦ୍ଧ
ପ୍ରେପୗତ୍ର ମଶିଲ୍ଲ େମାରର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେପୗତ୍ର ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ର ପ୍ରେପୗତ୍ର ଯହେସରାର
େପୗତ୍ର ଅଦୀେୟଲର ପୁତ୍ର ମାସୟ; 13 ଏମାେନ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ଏକ ହଜାର ସାତ ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ; ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର େସବାକମର୍େର ଅତ ିଦକ୍ଷ
ଥିେଲ। 14 ଆଉ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମରାରି-ବଂଶଜାତ ହଶବୀୟର
ପ୍ରେପୗତ୍ର ଅସ୍ରୀକାମର େପୗତ୍ର ହଶୂବର ପୁତ୍ର ଶମୟୀୟ; 15 ଆଉ
ବକ୍ବକର, େହରଶ୍, ଗାଲଲ୍ ଓ ଆସଫର ପ୍ରେପୗତ୍ର ସଖିି୍ରର େପୗତ୍ର ମୀକାର
ପୁତ୍ର ମତ୍ତନୀୟ 16 ଓ ଯିଦୂଥୂନର ପ୍ରେପୗତ୍ର ଗାଲଲ୍ର େପୗତ୍ର ଶମୟୀୟର
ପୁତ୍ର ଓବଦୀୟ; ଆଉ ନେଟାଫାତୀୟମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଇଲ୍କାନାର େପୗତ୍ର
ଆସାର ପୁତ୍ର େବରିଖୀୟ। 17 ଆଉ ଦ୍ୱ ାରପାଳ, ଶଲୁ୍ଲମ୍, ଅକ୍କୂବ,
ଟେଲ୍ମାନ, ଅହୀମାନ୍ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ; ଶଲୁ୍ଲମ୍ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା।
18 ଏମାେନ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୂବର୍ଦଗିସି୍ଥତ ରାଜଦ୍ୱ ାରେର ରହେିଲ; ଏମାେନ
େଲବୀ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଛାଉଣରି ଦ୍ୱ ାରପାଳ। 19 ଏହ ିଶଲୁ୍ଲମ୍ େକାରହର
ପ୍ରେପୗତ୍ର ଅବୀୟାସଫର େପୗତ୍ର େକାରିର ପୁତ୍ର; ଏ ଓ ଏହାର ପିତୃବଂଶଜ
େକାରହୀୟ ଭ୍ର ାତୃଗଣ େସବାକମର୍େର ନଯିୁକ୍ତ ଓ ତମ୍ୱୁଦ୍ୱ ାରସବୁର ରକ୍ଷକ
ଥିେଲ। ଏମାନଙ୍କ ପିତୃେଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାଉଣେିର ନଯିୁକ୍ତ ଓ
ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷକ ଥିେଲ। 20 ପୂବର୍କାଳେର ଇଲୀୟାସରର ପୁତ୍ର
ପୀନହସ୍ େସମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ସହବତ୍ତର୍ୀ
ଥିେଲ। 21 ମେଶଲମିୀୟର ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ଦ୍ୱ ାରପାଳ।
22 ଦ୍ୱ ାରପାଳର କାଯର୍୍ୟାେଥର୍ ମେନାନୀତ ଏହ ିେଲାକମାେନ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ
ଶହ ବାରଜଣ; ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସମୂହେର ଏମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଲଖିିତ
େହାଇଥିଲା, ଦାଉଦ ଓ ଶାମୁେୟଲ ଦଶର୍କ ଏମାନଙୁ୍କ ଏମାନଙ୍କ ନରୂିପିତ
କମର୍େର ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିେଲ। 23 ଏେହତୁ ଏମାେନ ଓ ଏମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର, ଅଥର୍ାତ୍, ତମ୍ୱୁଗହୃର ଦ୍ୱ ାରପାଳ-କମର୍େର ପ୍ରହରକୁ ପ୍ରହର
ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ। 24 ଏହ ିଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ ପୂବର୍, ପଶି୍ଚମ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣ
ଚାରି ଦଗିେର ରହେିଲ। 25 ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମସ୍ଥ ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ ପ୍ରତି
ସପ୍ତାହେର େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ରହବିା ପାଇଁ ସମୟକୁ ସମୟ ଆସବିାକୁ
େହଲା; 26 କାରଣ ଏହ ିେଲବୀୟ ଚାରି ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱ ାରପାଳ ନରୂିପିତ
କାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର େକାଠରି ଓ ଭଣ୍ଡାର ସମୂହର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 27 ଆଉ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କେଲ, କାରଣ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ତହିଁର ରକ୍ଷାର ଭାର ଓ
ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇବାର କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା। 28 ଆଉ େସମାନଙ୍କର
େକେତକ େଲାକ େସବାଥର୍କ ପାତ୍ରସବୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନଯିୁକ୍ତ ଥିେଲ;
କାରଣ େସହ ିପାତ୍ରସବୁ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଭତିରକୁ ଅଣାଗଲା ଓ ବାହାରକୁ
ନଆିଗଲା। 29 ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର େକେତକ େଲାକ ଆବାସର ସାମଗ୍ରୀ,
ସକଳ ପାତ୍ର, ସରୁ ମଇଦା, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, େତୖଳ, କୁନୁ୍ଦରୁ ଓ ଗନ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ ରକ୍ଷା
କାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ ଥିେଲ। 30 ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତକ ଜଣ ସୁଗନି୍ଧଦ୍ର ବ୍ୟର େତୖଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 31 ଆଉ
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକାରହୀୟ ଶଲୁ୍ଲମ୍ର େଜ୍ୟଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମତ୍ତଥୀୟ
ପକ୍ୱ ାନ୍ନ -ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣର ନରୂିପିତ କମର୍େର ନଯିୁକ୍ତ ଥିଲା। 32 ଆଉ
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େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ କହାତୀୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ ପ୍ରତି
ବଶି୍ରାମବାର ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ ଥିେଲ। 33 ପୁଣ,ି
େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ େଯଉଁ ଗାୟକମାେନ, େସମାେନ
େକାଠରିେର ବାସ କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ େସବାରୁ ମୁକ୍ତ ଥିେଲ; କାରଣ
େସମାନଙୁ୍କ ଦବିାରାତି୍ର ଆପଣା ଆପଣା କାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ ରହବିାକୁ େହଲା।
34 ଏମାେନ ପ୍ରଧାନ େଲାକ, ଆପଣା ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ବଂଶାବଳୀେର
େଲବୀୟମାନଙ୍କର ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ; ଏମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର
ବାସ କେଲ।

ରାଜା ଶାଉଲଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଓ ପରବତ୍ତର୍ୀ ବଂଶଧର

35 ଆଉ ଗିବୀେୟାନ୍ର ପିତା ଯିୟୀେୟଲ୍ ଗିବୀେୟାେନ୍ର ବାସ କଲା,
ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟାର ନାମ ମାଖା; 36 ତାହାର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଅେବ୍ଦାନ୍,
ତହୁଁ ସୂର୍, କୀଶ୍, ବାଲ୍, େନର୍, ନାଦବ୍, 37 ଗେଦାର୍, ଅହୀେୟା,
ଜିଖରୀୟ ଓ ମିେକ୍ଲ ାତ୍। 38 ମିେକ୍ଲ ାତ୍ ଶିମୀୟାମକୁ ଜାତ କଲା। ଏମାେନ
ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ସମ୍ମୁଖେର ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ସହତି
ବାସ କେଲ। 39 େନର୍ କୀଶ୍କୁ ଜାତ କଲା, କୀଶ୍ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଜାତ କଲା,
ଶାଉଲ େଯାନାଥନ୍, ମଲ୍କୀଶୂୟ, ଅବୀନାଦବ ଓ ଇଶ୍ବାଲକୁ ଜାତ କେଲ।
40 ପୁଣ,ି ମରୀବ୍ବାଲ୍ େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ଥିଲା ଓ ମରୀବ୍ବାଲ୍ ମୀଖାକୁ ଜାତ
କଲା। 41 ମୀଖାର ପୁତ୍ର ପିେଥାନ୍, େମଲକ୍, ତହେରୟ ଓ ଆହସ୍।
42 ଆହସ୍ ଯାରହକୁ ଜାତ କଲା, ଯାରହ ଆେଲମତ୍, ଅସ୍ମାବତ୍ ଓ ସମିି୍ରକୁ
ଜାତ କଲା; ସମିି୍ର େମାତ୍ସାକୁ ଜାତ କଲା 43 ଓ େମାତ୍ସା ବନିୀୟାକୁ ଜାତ
କଲା; ବନିୀୟାର ପୁତ୍ର ରଫାୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସା, ତାହାର ପୁତ୍ର
ଆେତ୍ସଲ। 44 ଆଉ ଆେତ୍ସଲର ଛଅ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ନାମ
ଏହ,ି ଅସ୍ରୀକାମ, େବାଖରୁ, ଇଶ୍ମାେୟଲ, ଶିୟରୀୟ, ଓବଦୀୟ ଓ ହାନନ୍;
ଏସମେସ୍ତ ଆେତ୍ସଲ୍ର ସନ୍ତାନ।

ରାଜା ଶାଉଲଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

ଏଥି ମଧ୍ୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କେଲ; ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ଗିେଲ୍ବାୟ ପବର୍ତେର ହତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ।

2 ଆଉ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଲାଗି
େଗାଡ଼ାଇେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନକୁ,
ଅବୀନାଦବକୁ ଓ ମଲ୍କୀଶୂୟକୁ ବଧ କେଲ। 3 ଏହରୂିେପ ଶାଉଲଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଭାରୀ ଯୁଦ୍ଧ େହଲା ଓ ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାେନ ତାଙୁ୍କ ଧରିେଲ; ଆଉ
ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାନଙ୍କ ସକାଶୁ େସ ଆହତ େହେଲ। 4 ତହିଁେର ଶାଉଲ ଆପଣା
ଅସ୍ତ୍ରବାହକକୁ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ  ବାହାର କରି ତହିଁେର େମାେତ ଭୁସି
ପକାଅ; େକଜାଣ ିଏହ ିଅସୁନ୍ନ ତମାେନ ଆସ ିେମାେତ େକୗତୁକ କରିେବ।
ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ଅତଶିୟ ଭୀତ େହବାରୁ ସମ୍ମତ େହଲା ନାହିଁ।
ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଖଡ୍ଗ  େନଇ ଆେପ ତହିଁ ଉପେର ପଡ଼େିଲ। 5 ତହିଁେର
ଶାଉଲ ମରିଅଛନି୍ତ , ଏହା େଦଖି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ େସହପିରି ଆପଣା
ଖଡ୍ଗ  ଉପେର ପଡ଼ ିମଲା। 6 ଏହରୂିେପ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ତନି ିପୁତ୍ର ଓ
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିଜନ ଏକାସେଙ୍ଗ ମେଲ। 7 ଏଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକମାେନ ପଳାଇେଲ, ଆଉ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ମେଲ, ଏହା
େଦଖି ତଳଭୂମିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନଗରସବୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇେଲ; ତହୁଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଆସ ିତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ବାସ କେଲ। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପର-ଦବିସ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ହତ
େଲାକମାନଙ୍କ ସଜ୍ଜ ାଦ ିଫିଟାଇ େନବା ପାଇଁ ଆସେନ୍ତ, େସମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ
ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଗିେଲ୍ବାୟ ପବର୍ତେର ପଡ଼ଥିିବାର େଦଖିେଲ।
9 ତହୁଁ େସମାେନ ତାଙ୍କର ସଜ୍ଜ ା ଫିଟାଇ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଓ ସଜ୍ଜ ା େନଇ
ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦବ-ପ୍ରତମିାଗଣର ଗହୃକୁ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ସମ୍ୱାଦ େଦବା ପାଇଁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶର ଚାରିଆେଡ଼ ପଠାଇେଲ।
10 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାଙ୍କର ସଜ୍ଜ ା ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦବ ମନି୍ଦରେର
ରଖିେଲ ଓ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ଦାେଗାନ୍ ମନି୍ଦରେର ଟାଙି୍ଗ େଦେଲ।
11 ଏଉତ୍ତାେର ଯାେବଶ୍-ଗିଲୀୟଦୀୟ ସମେସ୍ତ ଶାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ କୃତ ସକଳ କମର୍ର ସମ୍ୱାଦ ପାଆେନ୍ତ, 12 ସମସ୍ତ
ବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ଉଠି ଶାଉଲଙ୍କର ଶରୀର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ଶରୀର ଯାେବଶ୍କୁ େନଇ ଆସେିଲ ଓ ଯାେବଶ୍ସ୍ଥ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ

େସମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥ େପାତ ିସାତ ଦନି ଉପବାସ କେଲ। 13 ଏହରୂିେପ
ଶାଉଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କୃତ ଆପଣା ଅବଶି୍ୱସ୍ତତା ସକାଶୁ ମେଲ,
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ; ମଧ୍ୟ େସ
ଭୂତୁଡ଼ଆିଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ମାଗି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ ନାହିଁ। 14 ଏେହତୁ
େସ ତାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ ଓ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟ େଦେଲ।

ଦାଉଦ ରାଜା ରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ହେିବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହାଇ କହେିଲ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର
ଅସି୍ଥ ଓ ତୁମ୍ଭର ମାଂସ। 2 ଗତ ଦନିେର ଶାଉଲ ରାଜା ଥିଲା

େବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାହାେର ଓ ଭତିେର ଗମନାଗମନ କରାଉଥିଲ;
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ କହଅିଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ-େଲାକଙୁ୍କ ପାଳନ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ-େଲାକଙ୍କର
ଅଗ୍ରଣୀ େହବ। 3 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ହେିବ୍ର ାଣକୁ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ; ତହିଁେର ଦାଉଦ ହେିବ୍ର ାଣେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ନୟିମ କେଲ; ପୁଣ,ି ଶାମୁେୟଲଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥିତ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଦାଉଦଙୁ୍କ
ରାଜାଭଷିିକ୍ତ କେଲ। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ଯିରୂଶାଲମକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯିବୂଷକୁ ଗେଲ; େସହ ିସମୟେର େଦଶ ନବିାସୀ
ଯିବୂଷୀୟମାେନ େସଠାେର ଥିେଲ। 5 ତହିଁେର ଯିବୂଷ ନବିାସୀମାେନ
ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଦାଉଦ
ସେିୟାନର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ହସ୍ତଗତ କେଲ; ତାହା ଦାଉଦ ନଗର େହଲା।
6 ଆଉ ଦାଉଦ କହେିଲ, େଯେକହ ିପ୍ରଥେମ ଯିବୂଷୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ
କରିବ, େସ ପ୍ରଧାନ ଓ େସନାପତ ିେହବ। ତହିଁେର ସରୁୟାର ପୁତ୍ର
େଯାୟାବ ପ୍ରଥେମ ଗଲା ଓ ପ୍ରଧାନ କରାଗଲା। 7 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ େସହି
ଦୃଢ଼ ଗଡ଼େର ବାସ କେଲ; ଏେହତୁ େଲାକମାେନ ତାକୁ ଦାଉଦ-ନଗର ନାମ
େଦେଲ। 8 ଆଉ ଦାଉଦ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର, ଅଥର୍ାତ୍, ମିେଲ୍ଲ ାଠାରୁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ; ପୁଣ,ି େଯାୟାବ ନଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ
ପୁନଃନମିର୍ାଣ କେଲ। 9 ତହୁଁ ଦାଉଦ ଆହୁରି ଆହୁରି ମହାନ େହେଲ;
କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ସହ ଥିେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବୀର

10 ଇସ୍ରାଏଲ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଦାଉଦଙୁ୍କ ରାଜା
କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି େଯଉଁମାେନ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ତାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବଳବାନ େଦଖାଇଥିେଲ, ଦାଉଦଙ୍କର େସହି
ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏମାେନ ପ୍ରଧାନ। 11 ଦାଉଦଙ୍କର ବୀରମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା; ଜେଣ ହେକ୍ମାନୀୟର ପୁତ୍ର ଯାଶ୍ବୀୟାମ୍ ତରିିଶ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରଧାନ ଥିଲା; େସ ତନି ିଶହ େଲାକ ଉପେର ଆପଣା ବଚ୍ଛର୍ା ଚଳାଇ ଏକା
େବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଥିଲା। 12 ପୁଣ,ି ତାହା ଉତ୍ତାେର ଅେହାହୀୟ
େଦାଦୟର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର, େସ ତନି ିବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା।
13 େସ ପଶଦମ୍ମୀମେର ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିଲା, େସଠାେର
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ ଏକତ୍ର େହାଇଥିେଲ, େସଠାେର ଯବପୂଣ୍ଣର୍ ଖେଣ୍ଡ
ଭୂମି ଥିଲା; ଆଉ େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଉଥିେଲ;
14 ଏଥିେର େସମାେନ େସହ ିଭୂମିଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ରକ୍ଷା
କେଲ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାଜୟ ଦ୍ୱ ାରା
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ। 15 ଆଉ ତରିିଶ ଜଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତନିି
ଜଣ େଶୖଳକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଅଦୁଲ୍ଲ ମ ଗମୁ୍ଫାକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ।
େସେତେବେଳ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟ ରଫାୟୀମ ଉପତ୍ୟକାେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କରିଥିେଲ। 16 ପୁଣ,ି େସସମୟେର ଦାଉଦ ଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନେର ଥିେଲ ଓ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀ-େସୖନ୍ୟଦଳ େବଥଲହିମିେର ଥିେଲ।
17 ଏଥିେର ଦାଉଦ ତୃଷାତ୍ତର୍ େହାଇ କହେିଲ, “ଆଃ, େକହ ିେବଥଲହିମି-
ନଗରଦ୍ୱ ାର-ନକିଟସ୍ଥ କୂପର ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ େମାେତ ଦଅିନ୍ତା କି !”
18 ତହିଁେର େସହ ିତନି ିବୀର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟେଦଇ
ପଶିଯାଇ େବଥଲହିମି-ନଗରଦ୍ୱ ାର-ନକିଟସ୍ଥ କୂପରୁ ଜଳ କାଢ଼ ିଦାଉଦଙ୍କ
ନକିଟକୁ ତାହା ଆଣେିଲ; ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତହିଁରୁ ପାନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ନ
େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାହା ଢ଼ାଳିେଦେଲ, ଆଉ କହେିଲ,
19 “େମା’ ପରେମଶ୍ୱର ଏପରି କମର୍ କରିବାକୁ େମାେତ ନ େଦଉନୁ୍ତ;
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ପ୍ରାଣପଣେର ଗମନକାରୀ ଏହ ିମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତ କି ମୁଁ ପାନ କରିବ ି?
କାରଣ େସମାେନ ପ୍ରାଣପଣେର ତାହା ଆଣଅିଛନି୍ତ।” ଏଣୁ େସ ତାହା ପାନ
କରିବାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ ନାହିଁ। ଏହ ିସକଳ କମର୍ େସହ ିତନି ିବୀର
କରିଥିେଲ। 20 େସହ ିତନି ିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟ
ପ୍ରଧାନ ଥିଲା; କାରଣ େସ ତନି ିଶହ େଲାକ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ବଚ୍ଛର୍ା
ଉଠାଇ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଥିଲା; ଏଣୁ େସ ଏହ ିତନିଙି୍କ ମଧ୍ୟେର ନାମ
ପାଇଲା। 21 ଏହ ିତନିଙି୍କ ମଧ୍ୟେର େସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ମଯର୍୍ୟାଦାପନ୍ନ  ଥିଲା ଓ େସମାନଙ୍କର େସନାପତ ିେହଲା; ତଥାପି େସ ପ୍ରଥମ
ତନି ିଜଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନ ଥିଲା। 22 ପରାକ୍ର ାନ୍ତ କମର୍କାରୀ କେବ୍ସଲୀୟ ଏକ
ବକି୍ରମୀ ପୁରୁଷର େପୗତ୍ର ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର େଯ ବନାୟ, େସ
େମାୟାବୀୟ ଅରୀେୟଲର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଧ କଲା; ମଧ୍ୟ େସ ହମିପାତ
ସମୟେର ଯାଇ ଗତ୍ତର୍ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସଂିହକୁ ବଧ କଲା। 23 ଆହୁରି େସ
ପାଞ୍ଚ ହାତ ଦୀଘର୍ ବୃହତ୍କାୟ ଏକ ମିସ୍ରୀୟ ପୁରୁଷକୁ ବଧ କଲା; େସହି
ମିସ୍ରୀୟ ହସ୍ତେର ତନ୍ତୀର ନରାଜ ତୁଲ୍ୟ ଏକ ବଚ୍ଛର୍ା ଥିଲା; ପୁଣ,ି ବନାୟ
ଏକ ଯଷି୍ଟ େନଇ ଯାଇ େସହ ିମିସ୍ରୀୟର ହସ୍ତରୁ ବଚ୍ଛର୍ା ଛଡ଼ାଇ ତାହାରି
ବଚ୍ଛର୍ାେର ତାହାକୁ ବଧ କଲା। 24 ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ଏହସିବୁ
କମର୍ କଲା, ଏଣୁ େସ ଏହ ିତନି ିବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନାମ ପାଇଲା।
25 େଦଖ, େସ ତରିିଶ ଜଣଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ମଯର୍୍ୟାଦାପନ୍ନ  ଥିଲା, ତଥାପି
େସ ପ୍ରଥମ ତନି ିଜଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନ ଥିଲା; ଆଉ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ଆପଣା
ପ୍ରହରୀ-ଦଳ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 26 ଆହୁରି େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଏହି
ବୀରମାେନ ଥିେଲ; ଯଥା, େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା ଅସାେହଲ, େବଥଲହିମିସ୍ଥ
େଦାଦୟର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ହାନନ୍; 27 ହେରାରୀୟ ଶେମ୍ମାତ୍, ପେଲାନୀୟ
େହଲସ୍, 28 ତେକାୟୀୟ ଇେକ୍କଶର ପୁତ୍ର ଈରା, ଅନାେଥାତୀୟ
ଅବୀେୟଷର; 29 ହୂଶାତୀୟ ସବି୍ବଖୟ, ଅେହାହୀୟ ଈଲୟ;
30 ନେଟାଫାତୀୟ ମହରୟ, ନେଟାଫାତୀୟ ବାନାର ପୁତ୍ର େହଲଦ୍;
31 ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣର ଗିବୀୟା ନବିାସୀ ରୀବୟର ପୁତ୍ର ଇତ୍ତୟ,
ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ବନାୟ; 32 ଗାଶ୍ ନଦୀ ତୀର ନବିାସୀ ହୂରୟ,
ଅବର୍ତୀୟ ଅବୀେୟଲ; 33 ବାହାରୁମୀୟ ଅସ୍ମାବତ୍, ଶାେଲ୍ବାନୀୟ
ଇଲୀୟହବା; 34 ଗିେଷାନୀୟ ହାେଷମ୍ର ପୁତ୍ରଗଣ, ହରାରୀୟ ଶାଗିର ପୁତ୍ର
େଯାନାଥନ; 35 ହରାରୀୟ ସାଖରର ପୁତ୍ର ଅହୀୟାମ, ଊରର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଫାଲ; 36 ମେଖରାତୀୟ େହଫର, ପେଲାନୀୟ ଅହୀୟ;
37 କମିର୍ଲୀୟ ହଷି୍ରୟ, ଇଷ୍ବୟର ପୁତ୍ର ନାରୟ; 38 ନାଥନର ଭ୍ର ାତା
େଯାେୟଲ, ହଗି୍ରର ପୁତ୍ର ମିଭର; 39 ଅେମ୍ମାନୀୟ େସଲକ୍, ସରୁୟାର ପୁତ୍ର
େଯାୟାବର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ େବେରାତୀୟ ନହରୟ; 40 ଯିତ୍ରୀୟ ଈରା ଓ
ଗାେରବ୍; 41 ହତି୍ତୀୟ ଊରୀୟ, ଅହଲୟର ପୁତ୍ର ସାବଦ୍, 42 ରୁେବନୀୟ
ଶୀଷାର ପୁତ୍ର ଅଦୀନା, ଏ ରୁେବନୀୟମାନଙ୍କର ଜେଣ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ଓ
ତାହା ସେଙ୍ଗ ତରିିଶ ଜଣ ଥିେଲ; 43 ମାଖାର ପୁତ୍ର ହାନନ୍, ମିତ୍ନୀୟ
େଯାଶାଫଟ୍; 44 ଅଷ୍ଟାେରାତୀୟ ଉଷୀଅ; ଅେରାେୟରୀୟ େହାଥମ୍ର ପୁତ୍ର
ଶାମ୍ ଓ ଯିୟୀେୟଲ୍; 45 ଶିମି୍ରର ପୁତ୍ର ଯିଦୀେୟଲ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତା
ତୀଷୀୟ େଯାହା; 46 ମହବୀୟ, ଇଲୀେୟଲ୍, ଇଲ୍ନାମର ପୁତ୍ର ଯିରୀବୟ
ଓ େଯାଶବୀୟ, ଆଉ େମାୟାବୀୟ ଯିତ୍ମା; 47 ଇଲୀେୟଲ୍, ଓେବଦ୍ ଓ
ମେସାବାୟୀୟ ଯାସୀେୟଲ୍।

ଦାଉଦଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ପରାକ୍ରମୀ େସୖନ୍ୟ

େଯଉଁ ସମୟେର ଦାଉଦ କୀଶ୍ର ପୁତ୍ର ଶାଉଲଙ୍କର ଭୟେର
ଆପଣାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଥିେଲ, େସହ ିସମୟେର ଏହ ିେଲାକମାେନ
ସକି୍ଲଗ୍କୁ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ; େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର

ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗଣତି ଥିେଲ। 2 େସମାେନ
ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀ, ଆଉ ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ ଉଭୟ ହସ୍ତେର ଛାଟଣିୀ-ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଧନୁରୁ
ତୀର େକ୍ଷପଣ କରିବାେର ନପିୁଣ ଥିେଲ; େସମାେନ ଶାଉଲଙ୍କର ଜ୍ଞାତି
ବନି୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକ ଥିେଲ। 3 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଅହୀେୟଷର,
ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େଯାୟାଶ୍, ଏମାେନ ଗିବୀୟାଥୀୟ ଶମାୟର ପୁତ୍ର;
ଅସ୍ମାବତ୍ର ପୁତ୍ର ଯିଷୀେୟଲ୍, େପଲଟ୍, ଅନାେଥାତୀୟ ବରାଖା ଓ େଯହୂ;
4 ପୁଣ,ି ଗିବୀେୟାନୀୟ ଯିଶ୍ମୟୀୟ, େସ ତରିିଶ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗଣତି
ବୀର ଓ ତରିିଶ ଜଣଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ ; ଆଉ ଯିରିମୀୟ, ଯହସୀେୟଲ,
େଯାହାନନ୍, ଗେଦରାଥୀୟ େଯାଷାବଦ୍; 5 ଇଲୟିଷୟ, ଯିେରେମାତ୍,
ବାଲୀୟା, େଶମରୀୟ, ହରୂଫୀୟ ଶଫଟୀୟ; 6 େକାରହୀୟ ଇଲ୍କାନା,

ଯିଶୀୟ, ଅସେରଲ୍, େଯାେୟଷର୍, ଯାଶ୍ବୀୟାମ୍; 7 ଆଉ ଗେଦାର
ନବିାସୀ ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର େଯାେୟଲା ଓ ସବଦୀୟ। 8 ଆଉ
ଗାଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େଲାକ ପୃଥକ୍ େହାଇ ପ୍ରାନ୍ତରସି୍ଥତ ଦୁଗର୍-
ସ୍ଥାନକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ; େସମାେନ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ, ଢ଼ାଲ ଓ
ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀ, ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ ଶିକି୍ଷତ େଲାକ; େସମାନଙ୍କ ମୁଖ ସଂିହ-ମୁଖ ତୁଲ୍ୟ ଓ
େସମାେନ ପବର୍ତସ୍ଥ ହରିଣ ତୁଲ୍ୟ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ। 9 ପ୍ରଥମ ଏସର୍, ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଓବଦୀୟ, ତୃତୀୟ ଇଲୀୟାବ୍, 10 ଚତୁଥର୍ ମିଶ୍ମନ୍ନ ା, ପଞ୍ଚମ ଯିରିମୀୟ,
11 ଷଷ୍ଠ ଅତ୍ତୟ, ସପ୍ତମ ଇଲୀେୟଲ୍; 12 ଅଷ୍ଟମ େଯାହାନନ୍, ନବମ
ଇଲ୍ସାବଦ୍; 13 ଦଶମ ଯିରିମୀୟ, ଏକାଦଶ ମଗ୍ବନ୍ନୟ। 14 ଗାଦ୍ର ଏହି
ସନ୍ତାନମାେନ େସନାପତ ିଥିେଲ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର , େସ
ଏକ ଶତ େଲାକର ଓ େଯ ମହାନ୍, େସ ଏକ ସହସ୍ର େଲାକର ସମାନ
ଥିଲା। 15 ଏମାେନ ପ୍ରଥମ ମାସେର ଯଦ୍ଦର୍ନର ଜଳ ସମସ୍ତ ତୀର ଉପେର
ଉଚୁ୍ଛଳିବା ସମୟେର ନଦୀ ପାର େହାଇ ଯାଇଥିେଲ; ଆଉ େସମାେନ
ଉପତ୍ୟକା ସମୂହର ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗି ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇଥିେଲ।
16 ଆହୁରି ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଓ ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତ େଲାକ
ଦୁଗର୍-ସ୍ଥାନକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ। 17 ତହିଁେର ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ
େଭଟବିା ପାଇଁ ଯାଇ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ନବିିର୍େରାଧ
ଭାବେର େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସଥିାଅ,
େତେବ େମାହର ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ସଂଯୁକ୍ତ େହବ; ମାତ୍ର େମା’
ହସ୍ତେର େକୗଣସ ିେଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ନ ଥିେଲ େହଁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େମାେତ ସମପର୍ଣ କରିବାକୁ ଆସଥିାଅ, େତେବ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ତାହା େଦଖନୁ୍ତ ଓ ଅନୁେଯାଗ କରନୁ୍ତ।
18 େସେତେବେଳ ତରିିଶ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଅମାସୟ ଉପେର ଆତ୍ମା
ଅଧିଷ୍ଠାନ କରେନ୍ତ, େସ କହଲିା, “େହ ଦାଉଦ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର, େହ
ଯିଶୀର ପୁତ୍ର, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ପକ୍ଷ; ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହଉ, ମଙ୍ଗଳ
େହଉ ଓ ତୁମ୍ଭ ସାହାଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହଉ; କାରଣ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ।” ତହୁଁ ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ
କରି େସନାଦଳ ଉପେର େସମାନଙୁ୍କ େସନାପତ ିକେଲ। 19 ଦାଉଦ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଶାଉଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସବିା
େବେଳ ମନଃଶିୟମାନଙ୍କର େକେତକ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର ପକ୍ଷ
େହେଲ, ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ େଦଇ େସମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ େନାହଲିା; କାରଣ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିପତମିାେନ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ତାଙୁ୍କ ବଦିାୟ େଦଇ
କହେିଲ, “େସ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ଶାଉଲଙ୍କର ପକ୍ଷ େହାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମସ୍ତକକୁ ସଙ୍କଟେର ପକାଇବ।” 20 ଦାଉଦ ସକି୍ଲଗ୍କୁ ଯିବା େବେଳ
ମନଃଶି ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଅଦ୍ନହ, େଯାଷାବଦ୍, ଯିଦୀେୟଲ, ମୀଖାେୟଲ,
େଯାଷାବଦ୍, ଇଲୀହୂ ଓ ସଲି୍ଲ ଥୟ, ଏହ ିମନଃଶି-ବଂଶୀୟ ସହସ୍ରପତମିାେନ
ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ େହେଲ। 21 ଆଉ େସମାେନ ଲୁଟକାରୀ ଦଳ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଦାଉଦଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ
ପୁରୁଷ ଓ େସନାପତ ିଥିେଲ। 22 ଦନିକୁ ଦନି େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସେିଲ, ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ
ମହାେସୖନ୍ୟ େହଲା। 23 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଶାଉଲଙ୍କର ରାଜ୍ୟ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ ସସଜ୍ଜ  େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ, େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏହ।ି
24 ଯିହୁଦା-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଢ଼ାଲ ଓ ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀ, ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ ସସଜ୍ଜ  ଛଅ
ହଜାର ଆଠ ଶହ ଜଣ। 25 ଶିମୀେୟାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ସାତ ହଜାର ଏକ ଶହ ଜଣ। 26 େଲବୀ-ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ହଜାର ଛଅ ଶହ ଜଣ। 27 ପୁଣ,ି ଯିେହାୟାଦା ହାେରାଣ-
ବଂଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, ତାହା ସେଙ୍ଗ ତନି ିହଜାର ସାତ ଶହ େଲାକ ଥିେଲ।
28 ଆଉ ସାେଦାକ ଏକ ବକି୍ରମଶାଳୀ ଯୁବା େଲାକ ଥିଲା ଓ ତାହାର
ପିତୃବଂଶର ବାଇଶ ଜଣ େସନାପତ ିଥିେଲ। 29 ଶାଉଲଙ୍କର ଜ୍ଞାତି
ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତନି ିହଜାର େଲାକ; କାରଣ େସହ ିସମୟ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ େଲାକ ଶାଉଲଙ୍କ ବଂଶର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର
କେଲ। 30 ଇଫ୍ର ୟିମ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକାଡ଼ଏି ହଜାର ଆଠ ଶହ
େଲାକ, ଏମାେନ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶେର
ବଖି୍ୟାତ େଲାକ ଥିେଲ। 31 ପୁଣ,ି ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶରୁ ଅଠର ହଜାର
େଲାକ, ଏମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ରାଜା କରିବା ଲାଗି ମେନାନୀତ େଲାକ
ନାମେର ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ େହାଇଥିେଲ। 32 ଆଉ ଇଷାଖର-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ
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ଶହ ପ୍ରଧାନ େଲାକ, ଏମାେନ କାଳଜ୍ଞ, ଇସ୍ରାଏଲର କି କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ତାହା
ଜାଣେିଲ; ଆଉ େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତା ସମେସ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ଥିେଲ।
33 ସବୂଲୂନ ମଧ୍ୟରୁ େସୖନ୍ୟଦଳେର ଗମନେଯାଗ୍ୟ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର
େନଇ ଯୁଦ୍ଧ ସଜାଇବାକୁ ସମଥର୍ ପଚାଶ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ; େସମାେନ
ଯୁଦ୍ଧ ସଜାଇ ପାରିେଲ ଓ ଦି୍ୱ ମନା ନ ଥିେଲ। 34 ପୁଣ,ି ନପ୍ତାଲ ିମଧ୍ୟରୁ ଏକ
ହଜାର େସନାପତ ିଓ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଢ଼ାଲ ଓ ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀ ସଇଁତରିିଶ
ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 35 ଆଉ ଦାନୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧ ସଜାଇବାକୁ
ସମଥର୍ ଅଠାଇଶ ହଜାର ଛଅ ଶହ େଲାକ ଥିେଲ। 36 ଆେଶର ମଧ୍ୟରୁ
େସୖନ୍ୟଦଳେର ଗମନେଯାଗ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ସଜାଇବାକୁ ସମଥର୍ ଚାଳିଶ ହଜାର
େଲାକ। 37 ଆଉ ଯଦ୍ଦର୍ନର ଅନ୍ୟ ପାରିସି୍ଥତ ରୁେବନୀୟ, ଗାଦୀୟ ଓ
ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ ସବର୍ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଏକ ଲକ୍ଷ
େକାଡ଼ଏି ହଜାର େଲାକ। 38 ଯୁଦ୍ଧ ସଜାଇବାକୁ ସମଥର୍ ଏହ ିସକଳ େଯାଦ୍ଧା
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହତି ଦାଉଦଙୁ୍କ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା
କରିବା ପାଇଁ ହେିବ୍ର ାଣକୁ ଆସେିଲ; ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମେସ୍ତ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକଚତି୍ତ େହେଲ। 39 ଆଉ େସମାେନ
ଦାଉଦଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ତନି ିଦନି େଭାଜନପାନ କରି େସଠାେର ରହେିଲ; କାରଣ
େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆେୟାଜନ କରିଥିେଲ।
40 ଆହୁରି ଇଷାଖର, ସବୂଲୂନ ଓ ନପ୍ତାଲ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
େଲାକମାେନ ଗଦ୍ଦର୍ଭ, ଉଷ୍ଟ୍ର, ଖଚର ଓ ବଳଦ ପୃଷ୍ଠେର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ,
ଅଥର୍ାତ୍, ସୂଜିର ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଡମିି୍ୱରିଚକି୍ତ , ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଣ୍ଡା, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, େତୖଳ
ଆଣେିଲ, ଆହୁରି ବଳଦ ଓ େମଷ ବହୁଳ ରୂେପ ଆଣେିଲ; କାରଣ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଆନନ୍ଦ େହଲା।

କିରୀୟତ୍ ଯୀୟାରୀମଠାରୁ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକର ଆଗମନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ସହସ୍ରପତମିାନଙ୍କର, ଶତପତମିାନଙ୍କର ଓ
ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହତି ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ। 2 ଆଉ ଦାଉଦ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ କହେିଲ, “ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ଉତ୍ତମ େଦଖାଯାଏ ଓ ଯଦ ିତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଡଢ଼ୁ ହୁଏ, େତେବ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ପ୍ରେଦଶେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ
ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆପଣା ଆପଣା ତଳିଭୂମି-ବଶିିଷ୍ଟ ନଗରେର
ବାସକାରୀ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ ହୁଅନି୍ତ , ଏନମିେନ୍ତ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ତ୍ର
େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଉ। 3 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସନୁି୍ଦକ ପୁନବର୍ାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣୁ; କାରଣ ଶାଉଲଙ୍କ ସମୟେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ତହିଁର ଅେନ୍ୱଷଣ କରି ନାହୁଁ।” 4 ତହିଁେର ସମଗ୍ର ସମାଜ
େସହପିରି କରିେବ େବାଲ ିକହେିଲ; କାରଣ ସକଳ େଲାକଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ତାହା ଯଥାଥର୍ େବାଧ େହଲା।

ଉଷ ଏବଂ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ

5 ତହୁଁ କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ
ଦାଉଦ ମିସରର ଶୀେୟାର ନଦୀଠାରୁ ହମାତର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକତ୍ର କେଲ। 6 ଆଉ କିରୂବଗଣ ମଧ୍ୟେର ଉପବଷି୍ଟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକକୁ ଯିହୁଦାର ଅଧିକାରସ୍ଥ
ବାଲାରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ରୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଦାଉଦ ଓ ସମଗ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ। 7 ପୁଣ,ି େସମାେନ େଗାଟଏି ନୂତନ
ଶଗଡ଼େର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକକୁ ଅବୀନାଦବର ଗହୃରୁ ବାହାର କରି
େବାହ ିଆଣେିଲ; ଆଉ ଉଷ ଓ ଅହୀେୟା ଶଗଡ଼ ଚଳାଇେଲ। 8 ପୁଣ,ି
ଦାଉଦ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ସହତି
ଗାୟନ କରି ବୀଣା ଓ େନବଲ ଓ ଦାରା ଓ କରତାଳ ଓ ତୂରୀ
ବଜାଇେଲ। 9 ଆଉ େସମାେନ କୀେଦାନ୍ ନାମକ ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନେର
ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ବଳଦମାେନ ଅମଣା େହବାରୁ ଉଷ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି
ସନୁି୍ଦକ ଧରିଲା। 10 େସେତେବେଳ ଉଷ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ
େହଲା ଓ ସନୁି୍ଦକ ପ୍ରତ ିହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବା ସକାଶୁ େସ ତାହାକୁ ଆଘାତ
କେଲ; ତହୁଁ େସ େସଠାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ମଲା। 11 ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଦାଉଦ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ; ଏଣୁ େସ
େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ “େପରସ-ଉଷ” ରଖିେଲ; ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିନାମ
ଅଛ।ି 12 ଆଉ ଦାଉଦ େସହ ିଦନି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ଭୟ ପାଇ

କହେିଲ, “ମୁଁ କିପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େମା’ ନକିଟକୁ ଗହୃକୁ ଆଣବିି
?” 13 ତହୁଁ ଦାଉଦ ଦାଉଦ-ନଗରକୁ ଆପଣା ନକିଟକୁ ସନୁି୍ଦକ ଆଣେିଲ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା େନଇ ପଥପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଗାଥୀୟ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମର ଗହୃେର
ରଖିେଲ। 14 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମର ପରିବାର
ସହତି ତାହାର ଗହୃେର ତନି ିମାସ ରହଲିା; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଓେବଦ୍-
ଇେଦାମର ଗହୃକୁ ଓ ତାହାର ସବର୍ସ୍ୱକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ।

ଯିରୂଶାଲମେର ଦାଉଦଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସାରର ରାଜା ହୂରମ୍ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଦୂତଗଣ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଏରସ କାଷ୍ଠ
ଓ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବେଢ଼ଇମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲା। 2 ତହିଁେର

ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜପଦେର ସି୍ଥର କେଲ, ଏହା େସ
ବୁଝେିଲ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ
ଉନ୍ନତପି୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିଲା। 3 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ଯିରୂଶାଲମେର ଆହୁରି ଭାଯର୍୍ୟା
ଗ୍ରହଣ କେଲ; ତହିଁେର ଦାଉଦଙ୍କର ଆହୁରି ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜାତ େହେଲ।
4 ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙ୍କର େଯଉଁ େଯଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନି୍ମ େଲ, େସମାନଙ୍କର
ନାମ; ଶମ୍ମୂୟ, େଶାବବ୍, ନାଥନ, ଶେଲାମନ, 5 ୟିଭର, ଇଲୀଶୂୟ,
ଇେଲ୍ପଲଟ୍, 6 େନାଗହ, େନଫଗ୍, ଯାଫୀୟ, 7 ଇଲୀଶାମା, ବୀଲୀୟାଦା
ଓ ଇଲୀେଫଲଟ୍।

ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଉପେର ବଜିୟ

8 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିିକ୍ତ
େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏହା ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ଶୁଣେନ୍ତ, ସମସ୍ତ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକ
ଦାଉଦଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ ଗେଲ; ତହୁଁ ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣ ିେସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ବାହାରିେଲ। 9 ଏହ ିସମୟେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ରଫାୟୀମ
ତଳଭୂମିେର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିେଲ। 10 ଏଥିେର ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପଚାରି
କହେିଲ, “ମୁଁ କ’ଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି ଯିବ ି? ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ େସମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ ?” ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଉଠି ଯାଅ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିବା।” 11 ତହୁଁ େସମାେନ ବାଲ୍-ପରାସୀମ୍କୁ ଆସେନ୍ତ, ଦାଉଦ
େସଠାେର େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର ଦାଉଦ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ହସ୍ତେର େମାହର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଜଳ ଦ୍ୱ ାରା େସତୁଭଙ୍ଗ
ତୁଲ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିଅଛନି୍ତ।” ଏେହତୁ େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନର ନାମ “ବାଲ୍-
ପରାସୀମ୍” ରଖିେଲ। 12 ଆଉ େସଠାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
େଦବତାମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଯାଇଥିେଲ; ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ଆଜ୍ଞା କରେନ୍ତ, େସହସିବୁ
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରାଗଲା। 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ପୁନବର୍ାର
ତଳିଭୂମିେର ଚଢ଼ାଉ କେଲ। 14 ତହିଁେର ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର
ପଚାରେନ୍ତ, ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଯାଅ
ନାହିଁ; େସମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ େଫରିଯାଇ ତୂତ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ
ଆକ୍ରମଣ କର। 15 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ତୂତ ବୃକ୍ଷ େତାଟା ଉପେର
େସୖନ୍ୟଗମନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣେିଲ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିବ; କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର
ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅଗ୍ରସର
େହେବ।” 16 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ଆଜ୍ଞା କେଲ, ଦାଉଦ
େସହପିରି କେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ଗିବୀେୟାନ୍ଠାରୁ େଗଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପେଲଷ୍ଟୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଆଘାତ କେଲ। 17 ତହିଁେର ଦାଉଦଙ୍କର
ସୁଖ୍ୟାତ ିସବର୍ େଦଶେର ବ୍ୟାପିଗଲା; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର
ତାଙ୍କ ବଷିୟେର ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇେଲ।

ଯିରୂଶାଲମେର ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ

ଆହୁରି ଦାଉଦ ଆପଣା ପାଇଁ ଦାଉଦ ନଗେର ଅେନକ ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କେଲ; ଆଉ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁ ପାଇଁ ଏକ ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କେଲ। 2 େସହି

ସମୟେର ଦାଉଦ କହେିଲ, “େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ େବାହବିା କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ନୁେହଁ; କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସନୁି୍ଦକ େବାହବିା ପାଇଁ ଓ ଚରିକାଳ ତାହାଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ।” 3 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
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ସନୁି୍ଦକ ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ତାହା
ଆଣବିା ପାଇଁ େସ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତ୍ର କେଲ।
4 ଆଉ ଦାଉଦ ହାେରାଣ-ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ।
5 କହାତ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଊରୀେୟଲ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ଏକ ଶହ େକାଡ଼ଏି ଜଣ; 6 ମରାରି-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅସାୟ ପ୍ରଧାନ ଓ
ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଦୁଇ ଶହ େକାଡ଼ଏି ଜଣ; 7 େଗେଶର୍ାମ-ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର େଯାେୟଲ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଏକ ଶହ ତରିିଶ ଜଣ;
8 ଇଲୀଶାଫନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଶମୟୀୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ଦୁଇ ଶହ ଜଣ; 9 ହେିବ୍ର ାଣ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଇଲୀେୟଲ୍ ପ୍ରଧାନ ଓ
ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଅଶୀ ଜଣ; 10 ଉଷୀେୟଲ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
ଅମ୍ମୀନାଦବ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଏକ ଶହ ବାର ଜଣ। 11 ପୁଣ,ି
ଦାଉଦ ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ,
ଊରୀେୟଲକୁ, ଅସାୟକୁ ଓ େଯାେୟଲକୁ, ଶମୟୀୟକୁ ଓ ଇଲୀେୟଲ୍କୁ ଓ
ଅମ୍ମୀନାଦବକୁ ଡାକି କହେିଲ, 12 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀୟମାନଙ୍କ
ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ; ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ
ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ,ି େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ତାହା ଆଣବିା ପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଉଭୟ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କର।”
13 କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ନ େବାହବିାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ, େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ବଧିିମେତ ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ ନ କଲୁ। 14 ତହୁଁ ଯାଜକମାେନ ଓ
େଲବୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଆଣବିା
ନମିେନ୍ତ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କେଲ। 15 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ପ୍ରମାେଣ େମାଶା େଯପରି ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େଲବୀୟ
ସନ୍ତାନମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକକୁ ତହିଁର ସାଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଆପଣା
କାନ୍ଧେର େବାହେିଲ। 16 ଆଉ ଦାଉଦ େଲବୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗାୟକ ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ େନବଲ ଓ
ବୀଣା ଓ କରତାଳ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  େନଇ ଉେଚ୍ଚୖଃ-ସ୍ୱରେର ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକରିବା
ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ କର।” 17 ତହିଁେର େଲବୀୟମାେନ େଯାେୟଲର ପୁତ୍ର
େହମନକୁ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ, ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େବରିଖୀୟର ପୁତ୍ର
ଆସଫକୁ ଓ େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମରାରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁଶାୟାର
ପୁତ୍ର ଏଥନ୍କୁ; 18 ଆଉ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େସମାନଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପଦସ୍ଥ
ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଜିଖରୀୟକୁ, େବନ୍କୁ, ଯାସୀେୟଲକୁ,
ଶମୀରାେମାତକୁ, ଯିହୀେୟଲକୁ, ଉନି୍ନ କୁ, ଇଲୀୟାବ୍କୁ, ବନାୟକୁ,
ମାେସୟକୁ, ମତ୍ତଥୀୟକୁ, ଇଲୀଫେଲହୁକୁ, ମିେକ୍ନୟକୁ, ଦ୍ୱ ାରପାଳ
ଓେବଦ୍-ଇେଦାମକୁ ଓ ଯିୟୀେୟଲ୍କୁ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 19 ଏହରୂିେପ
େହମନ, ଆସଫ ଓ ଏଥନ୍ ଗାୟକମାେନ ପିତ୍ତଳର କରତାଳ େନଇ
ଉଚ୍ଚଧ୍ୱନ ିକରିବା ପାଇଁ; 20 ଆଉ ଜିଖରୀୟ, ଅସୀେୟଲ, ଶମୀରାେମାତ୍,
ଯିହୀେୟଲ, ଉନି୍ନ , ଇଲୀୟାବ୍, ମାେସୟ ଓ ବନାୟ େନବଲ େନଇ
ଅଲାେମାତ୍ ସ୍ୱର ବଜାଇବା ପାଇଁ; 21 ପୁଣ,ି ମତ୍ତଥୀୟ, ଇଲୀଫେଲହୁ,
ମିେକ୍ନୟ, ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ, ଯିୟୀେୟଲ୍ ଓ ଅସସୀୟ ବୀଣା ବଜାଇ
ଶିମିନୀତ୍ ସ୍ୱରେର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ। 22 ପୁଣ,ି
େଲବୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କନନୀୟ ଗାନ ବଷିୟେର ନଯିୁକ୍ତ େହଲା, େସ
ନପିୁଣ ଥିବାରୁ ଗାନ ଶିଖାଇଲା। 23 ଆଉ େବରିଖୀୟ ଓ ଇଲ୍କାନା
ସନୁି୍ଦକର ଦ୍ୱ ାରରକ୍ଷକ େହେଲ। 24 ପୁଣ,ି ଶବନୀୟ, େଯାଶାଫଟ୍,
ନଥେନଲ, ଅମାସୟ, ଜିଖରୀୟ, ବନାୟ ଓ ଇଲୀେୟଜର ଯାଜକମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ତୂରୀ ବଜାଇେଲ; ଆଉ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ
ଓ ଯିହୀୟ ସନୁି୍ଦକର ଦ୍ୱ ାରରକ୍ଷକ େହେଲ। 25 ତହୁଁ ଦାଉଦ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ ସହସ୍ରପତମିାେନ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମର ଗହୃରୁ ଆନନ୍ଦପୂବର୍କ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଆଣବିାକୁ ଗେଲ; 26 ପୁଣ,ି େଯଉଁ
େଲବୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ବହେିଲ, ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରେନ୍ତ, େସମାେନ ସାତ ବଳଦ ଓ ସାତ େମଷ
ବଳିଦାନ କେଲ। 27 ଆଉ ଦାଉଦ, ସନୁି୍ଦକବାହକ େଲବୀୟମାେନ,
ଗାୟକମାେନ, ଗାୟକମାନଙ୍କ ସହତି ଗୀତ-ଶିକ୍ଷକ କନନୀୟ, ସମେସ୍ତ ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷୗମବସ୍ତ୍ରର େଚାଗା ପିନି୍ଧଥିେଲ; ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର େଦହେର ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷୗମବସ୍ତ୍ରର ଏେଫାଦ ଥିଲା। 28 ଏହରୂିେପ ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକରି
ଶିଙ୍ଗା, ତୂରୀ, କରତାଳ, େନବଲ ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଆଣେିଲ। 29 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ-ନଗରେର

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଶାଉଲଙ୍କ କନ୍ୟା ମୀଖଲ
ଝରକା ବାେଟ ଅନାଇ ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ୍କ ନୃତ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବାର
େଦଖିଲା, ତହିଁେର େସ ମେନ ମେନ ତାଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କଲା।

ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଭତିରକୁ ଆଣ,ି
ଦାଉଦ ତହିଁ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ, ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର

େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 2 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ େହାମବଳି
ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାର ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାେର େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ। 3 ଆଉ େସ
ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ ିଜଣଙୁ୍କ ଏକ ଏକ
ରୁଟ,ି ମାଂସର ଏକ ଏକ ଅଂଶ, ଏକ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଚକି୍ତ ପରିେବଷଣ
କେଲ। 4 ଏଉତ୍ତାେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ପରିଚଯର୍୍ୟା
କରିବା ପାଇଁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ
ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ େକେତକ େଲବୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।
5 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆସଫ ପ୍ରଧାନ, ଦି୍ୱ ତୀୟ ଜିଖରୀୟ, ଆଉ
ଯୀୟେୟଲ, ଶମୀରାେମାତ୍, ଯିହୀେୟଲ, ମତ୍ତଥୀୟ, ଇଲୀୟାବ୍, ବନାୟ,
ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ ଓ ଯିୟୀେୟଲ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର
େନବଲ, ବୀଣା ଓ ଆସଫ ଉଚ୍ଚଧ୍ୱନରି କରତାଳ; 6 ଆଉ ବନାୟ ଓ
ଯହସୀେୟଲ ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ ନତି୍ୟ ବଜାଇେଲ। 7 ଆଉ େସହଦିନି
ଦାଉଦ ପ୍ରଥେମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ଭାର
ଆସଫ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତି

8 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି, ତାହାଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର;
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କ କି୍ରୟାସକଳ ଜଣାଅ। 9 ତାହାଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର, ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କର;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ ବଷିୟେର କେଥାପକଥନ
କର। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମେର ଦପର୍ କର; େଯଉଁମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଚତି୍ତ ଆନନି୍ଦତ େହଉ।
11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଶକି୍ତର ଅେନ୍ୱଷଣ କର, ସବର୍ଦା
ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ଅେନ୍ୱଷଣ କର। 12 େହ ତାହାଙ୍କ ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶ,
େହ ଯାକୁବର ସନ୍ତାନଗଣ, ତାହାଙ୍କର ମେନାନୀତ େଲାକ, 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା, ତାହାଙ୍କ ଅଦୁ୍ଭତ ଲକ୍ଷଣ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖନଗିର୍ତ
ଶାସନସକଳ ସ୍ମରଣ କର। 14 େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ; ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛ।ି
15 ତାହାଙ୍କ ନୟିମ ଚରିକାଳ ସ୍ମରଣ କର, େସହ ିବାକ୍ୟ େସ ସହସ୍ର
ପୁରୁଷ-ପରମ୍ପରା ପ୍ରତ ିଆେଦଶ କରିଅଛନି୍ତ; 16 େସହ ିନୟିମ େସ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କରିଥିେଲ ଓ େସହ ିଶପଥ େସ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପ୍ରତି
କରିଥିେଲ; 17 ପୁଣ,ି େସ ତାହା ବଧିି ରୂେପ ଯାକୁବଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନନ୍ତକାଳୀନ
ନୟିମ ରୂେପ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିସି୍ଥର କେଲ। 18 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ବାଣ୍ଟ େସହ ିକିଣାନ େଦଶ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା;
19 େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ, ଅତ ିଅଳ୍ପ େଲାକ
ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସୀ ଥିଲ; 20 ଆଉ େସମାେନ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ଅନ୍ୟ
େଗାଷ୍ଠୀ ଓ ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଭ୍ରମଣ କେଲ।”
21 େସ େକୗଣସ ିେଲାକକୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କରିବାକୁ େଦେଲ
ନାହିଁ; ଆହୁରି େସ େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ଅନୁେଯାଗ କେଲ;
22 କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର ଅଭଷିିକ୍ତମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ ନ କର ଓ ଆମ୍ଭର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିନ କର। 23 େହ ସମୁଦାୟ
ପୃଥିବୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର; ଦନିକୁ ଦନି ତାହାଙ୍କ କୃତ
ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶ କର। 24 ନାନା େଦଶୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କ େଗୗରବ,
ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା ପ୍ରଚାର କର।
25 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ୍ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟନି୍ତ; ମଧ୍ୟ େସ
ସକଳ େଦବତା ଅେପକ୍ଷା ଭୟେଯାଗ୍ୟ। 26 କାରଣ, ନାନା
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ େଦବତାସବୁ ପ୍ରତମିା ମାତ୍ର; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା। 27 ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପ୍ରଭାବ ତାହାଙ୍କର ଅଗ୍ରବତ୍ତର୍ୀ,

ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 15:4 265 ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 16:27



17

ଶକି୍ତ ଓ ଆହ୍ଲାଦ ତାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ବଦି୍ୟମାନ। 28 େହ ନାନା େଦଶୀୟ
େଗାଷ୍ଠୀସମୂହ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀତ୍ତର୍ନ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଗୗରବ ଓ
ପରାକ୍ରମର କୀତ୍ତର୍ନ କର। 29 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଯେଥାଚତି େଗୗରବ
କୀତ୍ତର୍ନ କର; େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣ ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସ; ପବତି୍ରତାର
େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନା କର। 30 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ! ତାହାଙ୍କ
ଛାମୁେର କମ୍ପମାନ ହୁଅ; ଜଗତ ହିଁ ସୁସି୍ଥର, ତାହା ବଚିଳିତ େନାହବି।
31 ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଆନନି୍ଦତ େହଉ ଓ ପୃଥିବୀ ଉଲ୍ଲ ାସ କରୁ; ଆଉ
େଲାକମାେନ େଦଶସମୂହ ମଧ୍ୟେର କହନୁ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ କରନି୍ତ।
32 ସମୁଦ୍ର  ଓ ତହିଁର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରୁ; େକ୍ଷତ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ
ଜୟଧ୍ୱନ ିକରନୁ୍ତ; 33 େସେତେବେଳ ବନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷେଶ୍ରଣୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କରିେବ, କାରଣ, େସ ପୃଥିବୀର ବଚିାର
କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ। 34 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର; କାରଣ େସ
ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ। 35 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ,
େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତ୍ରାଣ କର,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କର ଓ େଦଶୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କର, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରଶଂସାେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକରିବା।” 36 ଅନାଦ ିକାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ। ଏଥିେର ସମଗ୍ର େଲାକ
କହେିଲ, “ଆେମନ୍” ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ।

ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ଉପାସନା

37 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ପ୍ରତଦିନିର ପ୍ରେୟାଜନାନୁସାେର ସନୁି୍ଦକ
ସମ୍ମୁଖେର ନତି୍ୟ ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସଫକୁ ଓ ତାହାର
ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିେଲ 38 ଆଉ
ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅଠଷଠି ଜଣ ଭ୍ର ାତା; ମଧ୍ୟ ଯିଦୂଥୂନର
ପୁତ୍ର ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ, ଆଉ େହାଷା ଦ୍ୱ ାରପାଳ େହେଲ 39 ଆଉ,
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିଆଦଷି୍ଟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଲଖିନ-ପ୍ରମାେଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମେବଦ ିଉପେର ନତି୍ୟ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଓ
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ 40 ସାେଦାକ ଯାଜକ ଓ
ତାହାର ଯାଜକ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଗିବୀେୟାନ୍ସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ
ସମ୍ମୁଖେର ରହେିଲ; 41 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ, ଏେହତୁ
ତାହାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ େହମନ ଓ ଯିଦୂଥୂନ୍; ପୁଣ,ି େଯଉଁ
ଅବଶିଷ୍ଟ ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙ୍କ ନାମ େଲଖାଗଲା, େସମାେନ ଉକ୍ତ
େଲାକଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ରହେିଲ। 42 ଆଉ, େହମନ, ଯିଦୂଥୂନ୍ ତୂରୀ, କରତାଳ
ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୀତାଥର୍କ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ବଜାଇବା ପାଇଁ
ଉଚ୍ଚଧ୍ୱନକିାରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ରହେିଲ; ଆଉ ଯିଦୂଥୂନର ପୁତ୍ରମାେନ
ଦ୍ୱ ାରପାଳ େହେଲ। 43 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସମଗ୍ର େଲାକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଆପଣା
ଆପଣା ଗହୃକୁ ଗେଲ; ଆଉ, ଦାଉଦ ଆପଣାର ପରିଜନବଗର୍କୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିବା ପାଇଁ େଫରିଗେଲ।

ଦାଉଦଙୁ୍କ ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ଗହୃେର ବାସ କରୁଥିବା େବେଳ
େସ ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ଏରସ
କାଷ୍ଠନମିିର୍ତ ଗହୃେର ବାସ କରୁଅଛ,ି ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-

ସନୁି୍ଦକ ଯବନକିା ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛ।ି” 2 ତହିଁେର ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହାସବୁ କର; କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ।” 3 ଏଉତ୍ତାେର େସହ ିରାତି୍ରେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାଥନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା,
4 ଯାଅ, ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦକୁ ଜଣାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ବସତ-ିଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ; 5 କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା ଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକୗଣସି
ଗହୃେର ବାସ କରି ନାହୁଁ; ମାତ୍ର ଏ ତମ୍ୱୁରୁ େସ ତମ୍ୱୁକୁ ଓ ଏକ ଆବାସରୁ
ଅନ୍ୟ ଆବାସକୁ ଯାଇଅଛୁ। 6 ଆେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସହତି େଯଉଁ
ସବୁ ସ୍ଥାନେର ଗମନାଗମନ କଲୁ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର, ଆମ୍ଭ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ,
ଇସ୍ରାଏଲର ଏପରି େକୗଣସ ିବଚିାରକତ୍ତର୍ାକୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଆମ୍ଭ ପାଇଁ
ଏରସ କାଷ୍ଠର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି ନାହଁ, ଏପରି ଏକ କଥା କ’ଣ ଆେମ୍ଭ

କହଅିଛୁ ? 7 ଏଣୁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦକୁ ଏପରି କୁହ,
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଆମ୍ଭ େଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅଗ୍ରଣୀ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େମଷଶାଳାରୁ,
େମଷମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। 8 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନକୁ ଗଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ େହଲୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କଲୁ; ଆହୁରି ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମହାେଲାକମାନଙ୍କ ନାମ
ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ନାମ କରିବା। 9 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ-
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନ ନରୂିପଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ େରାପଣ
କରିବା; ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େସହ ିସ୍ଥାନେର ବାସ କରି ଆଉ
ଚାଳିତ େନାହେିବ; କିଅବା େଯପରି ପୂବର୍କାଳେର ଓ େଯ ସମୟାବଧି
10 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣକୁ ନଯିୁକ୍ତ
କରିଅଛୁ, େସ ସମୟାବଧି େଯପରି େହାଇଅଛ,ି େସପରି ଅଧମର୍ର
ସନ୍ତାନମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ନାଶ କରିେବ ନାହିଁ; ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ସମୁଦାୟ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ଅବନତ କରିବା। ଆହୁରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିେବ। 11 ପୁଣ,ି ଆପଣା
ପିତୃେଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ତୁମ୍ଭର ଯିବାର ଦନି ପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ
ତାହାର ରାଜ୍ୟ ସି୍ଥର କରିବା। 12 େସ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କରିବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସଂିହାସନ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ କରିବା। 13 ଆେମ୍ଭ
ତାହାର ପିତା େହବା ଓ େସ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର େହବ; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ
ଶାସକଙ୍କଠାରୁ(ଶାଉଲ) େଯପରି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କଲୁ, େସପରି
ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରିବା ନାହିଁ; 14 ମାତ୍ର, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃେର ଓ
ଆପଣା ରାଜ୍ୟେର ତାହାକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ସି୍ଥର କରିବା ଓ ତାହାର ସଂିହାସନ
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ।” 15 ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଓ ଦଶର୍ନ
ଅନୁସାେର କଥା କହେିଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାଥର୍ନା

16 ଏଥିେର ଦାଉଦ ରାଜା ଭତିରକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ବସେିଲ ଓ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ! ମୁଁ କିଏ ଓ େମାହର
ବଂଶ ଅବା କି େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଣଅିଛ ? 17 ତଥାପି େହ
ପରେମଶ୍ୱର ! ଏହା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ େହଲା; ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦାସର ବଂଶ ବଷିୟେର ଆଗତ ଦୀଘର୍ କାଳର କଥା କହଅିଛ,
ଆଉ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ! ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର
େଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ େବାଲ ିଜ୍ଞାନ କରିଅଛ। 18 ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ପ୍ରତ ିକୃତ ସମ୍ମାନ
ବଷିୟେର ଦାଉଦ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଆଉ କଅଣ କହପିାେର ? ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଦାସକୁ ଜାଣୁଅଛ। 19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ! ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସକଳ ମହତ୍ ବଷିୟ
ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦାସ ସକାେଶ ଓ ଆପଣା ହୃଦୟାନୁସାେର ଏହି
ସକଳ ମହତ୍ କମର୍ ସାଧନ କରିଅଛ। 20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ! ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ
ଆଉ େକହ ିନାହିଁ, କିଅବା ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି କଣ୍ଣର୍େର ଯାହା ଶୁଣଅିଛୁ,
ତଦନୁସାେର ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର େକହ ିନାହିଁ। 21 ତୁମ୍ଭ େଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲ ତୁଲ୍ୟ ପୃଥିବୀେର ଆଉ େକଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ ଅଛ ି? େସମାନଙୁ୍କ
ଆପଣା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ େଲାକ ରୂେପ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ମିସରରୁ ମୁକ୍ତ
ତୁମ୍ଭର େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦଇ
ମହତ୍ ଓ ଭୟାନକ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ନାମ କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଆଗମନ କରିଥିେଲ। 22 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ
ଆପଣାର େଲାକ କରିଅଛ, ଆଉ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ! ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େହାଇଅଛ। 23 ଏେବ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ! ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ
ବଷିୟେର ଓ ତାହାର ବଂଶ ବଷିୟେର େଯଉଁ କଥା କହଅିଛ; ତାହା ଅନନ୍ତ
କାଳ ସି୍ଥରୀକୃତ େହଉ ଓ ତୁେମ୍ଭ େଯପରି କହଅିଛ, େସପରି କର।
24 ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, େସ
ଇସ୍ରାଏଲର ସପକ୍ଷ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ଥାପିତ େହାଇଅଛ,ି ଏହ ିକଥା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ନାମ ଅନନ୍ତ କାଳ
ସି୍ଥରୀକୃତ ଓ ମହତ୍ େହଉ। 25 କାରଣ, େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର !
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିବ େବାଲ ିଆପଣା ଦାସର
କଣ୍ଣର୍େଗାଚର କରିଅଛ; ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ
ତୁମ୍ଭ ଦାସ ସାହସ ପାଇଅଛ।ି 26 ଏେବ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ! ତୁେମ୍ଭ ହିଁ
ପରେମଶ୍ୱର, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତ ିଏହ ିମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତଜି୍ଞା
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କରିଅଛ। 27 ତୁମ୍ଭ ଦାସର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ େହବା
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଅଛ; କାରଣ, େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ ! ତୁେମ୍ଭ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଅଛ, ଏଣୁ ତାହା ଅନନ୍ତକାଳ
ଆଶୀବର୍ାଦଯୁକ୍ତ ଅେଟ।”

ଦାଉଦଙ୍କ ସାମରିକ ବଜିୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରି ନତ
କେଲ; ଆଉ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଗାଥ୍ ଓ ତହିଁର
ଉପନଗରସକଳ ହରଣ କେଲ। 2 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ

େମାୟାବୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ; ତହିଁେର େମାୟାବୀୟମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର
ଦାସ େହାଇ େଭଟ ିଆଣେିଲ। 3 ଆହୁରି େସାବାର ରାଜା ହଦେଦଷର
ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟେର ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟେର
ଦାଉଦ ତାହାକୁ ହମାତ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରାସ୍ତ କେଲ। 4 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ
ତାହାଠାରୁ ଏକ ସହସ୍ର ରଥ ଓ ସାତ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଓ େକାଡ଼ଏି ସହସ୍ର
ପଦାତକି େସୖନ୍ୟ େନେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ ରଥ-ଅଶ୍ୱ ସମସ୍ତର େଗାଡ଼-ଶିରା
କାଟ ିପକାଇେଲ, ମାତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଶେହ ରଥ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ରଖିେଲ;
5 ଏଉତ୍ତାେର ଦେମ୍ମଶକର ଅରାମୀୟମାେନ େସାବାର ରାଜା ହଦେଦଷରକୁ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସେନ୍ତ, ଦାଉଦ େସହ ିଅରାମୀୟମାନଙ୍କର ବାଇଶ
ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ। 6 ତହୁଁ ଦାଉଦ ଦେମ୍ମଶକର ଅରାମ
େଦଶେର ପ୍ରହରୀ-ଦଳ ସ୍ଥାପନ କେଲ; ପୁଣ,ି ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ
ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ େହାଇ େଭଟ ିଆଣେିଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର ଦାଉଦ େଯଉଁ
ଆେଡ଼ ଗେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଜୟ ଦାନ କେଲ। 7 ଆଉ, ଦାଉଦ
ହଦେଦଷରର ଦାସମାନଙ୍କ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଢ଼ାଲସବୁ େନଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣେିଲ।
8 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ହଦେଦଷରର ଅଧିକାରସ୍ଥ ଟଭିତ୍ ଓ କୂନ୍ ନଗରରୁ ଅଧିକ
ପରିମାଣର ପିତ୍ତଳ ଆଣେିଲ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଶେଲାମନ ପିତ୍ତଳମୟ ସମୁଦ୍ର ରୂପ
ପାତ୍ର ଓ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ ପାତ୍ରସକଳ ନମିର୍ାଣ କେଲ।
9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ େସାବାର ରାଜା ହଦେଦଷରର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ
ପରାସ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ହମାତ୍ର ରାଜା ତୟି ଶୁଣେନ୍ତ, 10 ଦାଉଦ
ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାତ୍ତର୍ା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଓ ହଦେଦଷରର ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ
କରି ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ େସ
ଆପଣା ପୁତ୍ର ହେଦାରାମକୁ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଲା; େଯେହତୁ
ହଦେଦଷରର ତୟି ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା; ଆଉ ହେଦାରାମ ସହତି ସୁନା ଓ
ରୂପା ଓ ପିତ୍ତଳର ସବର୍ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ଥିଲା। 11 ଦାଉଦ ରାଜା ଇେଦାମ ଓ
େମାୟାବ ଓ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟଗଣ ଓ ଅମାେଲକ ପ୍ରଭୃତି
ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ େଯଉଁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆଣଥିିେଲ ତହିଁ ସେଙ୍ଗ ଏହସିବୁ
ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର କେଲ। 12 ଆହୁରି ସରୁୟାର ପୁତ୍ର
ଅବୀଶୟ ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାେର ଅଠର ହଜାର ଇେଦାମୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ବଧ
କଲା। 13 ଆଉ େସ ଇେଦାମେର ପ୍ରହରୀ-ଦଳ ସ୍ଥାପନ କଲା; ତହିଁେର
ଇେଦାମୀୟ ସମସ୍ତ େଲାକ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ େହେଲ। ପୁଣ,ି ଦାଉଦ େଯଉଁ
ଆେଡ଼ ଗେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଜୟ ଦାନ କେଲ। 14 ଏହରୂିେପ ଦାଉଦ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ
ପ୍ରତ ିବଚିାର ଓ ନ୍ୟାୟ କେଲ। 15 ପୁଣ,ି ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ େସୖନ୍ୟ
ଉପେର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା; ଆଉ ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇତହିାସ
େଲଖକ ଥିଲା। 16 ପୁଣ,ି ଅହୀଟୂବର ପୁତ୍ର ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥରର
ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ୍ ଯାଜକ ଥିେଲ; ଆଉ, ଶାବ୍ଶା େଲଖକ ଥିଲା।
17 ପୁଣ,ି ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟମାନଙ୍କ
ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ ଥିଲା; ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ ରାଜାଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ।

ଅେମ୍ମାନୀୟ ଦ୍ୱ ାରା ଦାଉଦଙ୍କ େଲାେକ ଲଜି୍ଜତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ନାହଶ୍ ମରେନ୍ତ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ତାହାର ପଦେର ରାଜା େହଲା। 2 ତହିଁେର
ଦାଉଦ କହେିଲ, “ମୁଁ ନାହଶର ପୁତ୍ର ହାନୂନ୍ ପ୍ରତ ିଦୟା

ପ୍ରକାଶ କରିବ,ି କାରଣ, ତାହାର ପିତା େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ
କରିଥିଲା।” େତଣୁ, ଦାଉଦ ତାହାକୁ ପିତୃେଶାକରୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। ତହୁଁ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାେନ ହାନୂନ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର େଦଶେର ତାହା ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ

େହେଲ। 3 ମାତ୍ର ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତମିାେନ ହାନୂନ୍କୁ କହେିଲ,
“ଦାଉଦ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଅଛ ିେବାଲ ିେସ
େଯ ଆପଣଙ୍କ ପିତାର ସମ୍ଭ୍ରମ କରୁଅଛ,ି ଏହା କ’ଣ ଆପଣ ବଚିାର କରନି୍ତ
? ତାହାର ଦାସମାେନ କ’ଣ େଦଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଓ ନାଶ
କରିବାକୁ ଓ ତହିଁେର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିନାହାନି୍ତ
?” 4 ତହିଁେର ହାନୂନ୍ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙୁ୍କ ଧରି େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଷୗର
କଲା ଓ େସମାନଙ୍କ ପିଚା ପାଖ ବସ୍ତ୍ର ମଝରୁି କାଟ-ିପକାଇ େସମାନଙୁ୍କ
ବଦିାୟ କରି େଦଲା। 5 ଏଥିେର େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯପ୍ରକାର
ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ତାହା େକହ ିଯାଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଜଣାେନ୍ତ, େସ
େସମାନଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; କାରଣ, େସମାେନ ଅତଶିୟ
ଲଜି୍ଜତ ଥିେଲ। ପୁଣ,ି ରାଜା କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ ିବଢ଼ବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଯିରୀେହାେର ଥାଅ, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େଫରିଆସ।” 6 ଏଥିେର ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ କରିଥିବାର
େଦଖେନ୍ତ, ହାନୂନ୍ ଓ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ଅରାମନହରୟିମ୍ ଓ ଅରାମ-
ମାଖା ଓ େସାବାରୁ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙୁ୍କ େବତନ େଦଇ ଆଣବିା
ପାଇଁ ଏକ ସହସ୍ର ତାଳନ୍ତ ରୂପା ପଠାଇେଲ। 7 ତହୁଁ େଲାକମାେନ ବତଶି
ହଜାର ରଥ ଓ ମାଖାର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ େବତନ େଦଇ
ଆଣେିଲ; ଏମାେନ ଆସ ିେମଦବା ସମ୍ମୁଖେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କେଲ। ପୁଣ,ି
ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରୁ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ; ଆସେିଲ। 8 ଆଉ, ଦାଉଦ ଏହା ଶୁଣ ିେଯାୟାବକୁ ଓ ବୀର
େସୖନ୍ୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ। 9 ତହିଁେର ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ବାହାର
େହାଇ ଆସ ିନଗର-ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଯୁଦ୍ଧ ସାଜିେଲ; ଆଉ େଯଉଁ
ରାଜାମାେନ ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଅଲଗା ରହେିଲ।

ଅେମ୍ମାନୀୟ, ଅରାମୀୟ ପରାଜିତ

10 ଏହରୂିେପ େଯାୟାବ ଆପଣା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆେଗ ଓ ପେଛ ଯୁଦ୍ଧ
ସଜି୍ଜତ େହବାର େଦଖି ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଛା େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ େଲାକ
ବାଛ ିଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େସୖନ୍ୟ ସଜାଇଲା। 11 ଆଉ, େସ
ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲା;
ତହୁଁ େସମାେନ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍
ସଜାଇେଲ। 12 ପୁଣ,ି େସ କହଲିା, “ଯଦ ିଅରାମୀୟମାେନ େମା ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରବଳ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; ମାତ୍ର ଯଦି
ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନମାେନ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରବଳ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।ି 13 ବଳବାନ ହୁଅ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରସମୂହ ନମିେନ୍ତ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବଳବାନ କରୁ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ଭଲ,
େସ ତାହା କରନୁ୍ତ।” 14 ତହିଁେର େଯାୟାବ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାେନ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ,
େସମାେନ ତାହା ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ। 15 ଏଥିେର ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ
ପଳାଇବାର େଦଖି ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟ
ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ; ତହୁଁ େଯାୟାବ ଯିରୂଶାଲମକୁ
ଆସଲିା। 16 ଏଉତ୍ତାେର ଅରାମୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖେର
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ େଦଖି ଦୂତ ପଠାଇ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ
ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। ହଦେଦଷରର େସନାପତି
େଶାଫକ୍ େସମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲା। 17 ତହୁଁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏହା ଜ୍ଞାତ
କରାଯା’େନ୍ତ, େସ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକତ୍ର କରି ଯଦ୍ଦର୍ନ ପାର େହେଲ,
ଆଉ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
ସଜାଇେଲ। ତହିଁେର ଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ସଜାେନ୍ତ,
େସମାେନ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 18 ମାତ୍ର, ଅରାମୀୟମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ; ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କର ସାତ ସହସ୍ର
ରଥାରୂଢ଼ ଓ ଚାଳିଶ ହଜାର ପଦାତକି େସୖନ୍ୟ ବଧ କେଲ ଓ େସନାପତି
େଶାଫକ୍କୁ ବଧ କେଲ। 19 ତହୁଁ ହଦେଦଷରର ଦାସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ େଦଖି ଦାଉଦଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସନି୍ଧ କରି
ତାଙ୍କର ଦାସ େହେଲ; ପୁଣ,ି ଅରାମୀୟମାେନ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ ସମ୍ମତ େହେଲ ନାହିଁ।
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ଦାଉଦଙ୍କ ରବ୍ବା ଅଧିକାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ବଷର୍ର ପରିବତ୍ତର୍ନ ସମୟେର ରାଜାମାେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ
ଯିବା େବେଳ, େଯାୟାବ େସୖନ୍ୟଦଳ େନଇ ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନଗଣର େଦଶ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କଲା ଓ ରବ୍ବାକୁ ଯାଇ ତାହା

ଅବେରାଧ କଲା। ମାତ୍ର, ଦାଉଦ ଯିରୂଶାଲମେର ରହେିଲ। ଏଥି ମଧ୍ୟେର
େଯାୟାବ ରବ୍ବାକୁ ଆଘାତ କରି ଭୂମିସାତ୍ କଲା। 2 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ
େସମାନଙ୍କ ରାଜାର ମସ୍ତକରୁ ମୁକୁଟ କାଢ଼ ିେନେଲ, ଆଉ େଦଖିେଲ େଯ,
ତାହା ଏକ ତାଳନ୍ତ ପରିମିତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଓ ତହିଁେର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରମାନ ଥିଲା।
ପୁଣ,ି ତାହା ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍ତକେର ଦଆିଗଲା; ଆଉ େସ େସହ ିନଗରର
ପ୍ରଚୁର ଲୁଟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। 3 ଆହୁରି, େସ ତନ୍ମ ଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣ ିକରତ ଓ ଲୁହାର ମଇ ଓ କୁହ୍ରାଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା
େଛଦନ କେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର ଦାଉଦ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ସମୁଦାୟ
ନଗର ପ୍ରତ ିକେଲ। ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ଯିରୂଶାଲମକୁ
େଫରି ଆସେିଲ।

ଦୀଘର୍କାୟ ପେଲଷ୍ଟୀୟଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ

4 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଗଷରେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା;
ତହିଁେର ହୂଶାତୀୟ ସବି୍ବଖୟ ଦୀଘର୍କାୟ ବଂଶଜାତ ସପି୍ପୀକୁ ବଧ କଲା, େଯ
ରଫାୟୀମର ଏକ ବଂଶଜ ଥିଲା ପୁଣ ିେସମାେନ ପରାସ୍ତ େହେଲ।
5 ଏଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ େହଲା, ତହିଁେର
ଯାୟୀରର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ହାନନ୍ ତନ୍ତୀର ନରାଜ ତୁଲ୍ୟ ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀ ଗାଥୀୟ
ଗଲୀୟାତର ଭ୍ର ାତା ଲହମିକୁ ବଧ କଲା। 6 ଏଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର ଗାଥ୍
ନଗରେର ଯୁଦ୍ଧ େହଲା, େସଠାେର ଅତ ିଦୀଘର୍କାୟ; ପୁଣ,ି ପ୍ରତ ିହସ୍ତ ଓ
ପାଦେର ଛଅ ଛଅ ଅଙୁ୍ଗଳି, ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଚବଶି ଅଙୁ୍ଗଳିବଶିିଷ୍ଟ ଏକ ଜଣ
ଥିଲା; େସ ମଧ୍ୟ ଦୀଘର୍କାୟ-ବଂଶଜାତ। 7 ପୁଣ,ି େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁଚ୍ଛ
କରେନ୍ତ, ଦାଉଦଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଶିମୀୟର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ତାହାକୁ ବଧ
କଲା। 8 ଏମାେନ ଗାଥ୍ ନଗରେର ଦୀଘର୍କାୟ ବଂଶେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ;
ଏମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ବଧ େହେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ଜନଗଣନା ଏବଂ ମହାମାରୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶୟତାନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତକୂିଳେର ଠିଆ େହାଇ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଲା।
2 ତହିଁେର ଦାଉଦ େଯାୟାବକୁ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ

ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯାଅ, େବେର୍ଶବାଠାରୁ ଦାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଗଣନା କରି େମା’ ନକିଟକୁ ସମ୍ୱାଦ ଆଣ, ତହିଁେର ମୁଁ େସମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ଜାଣବି।ି 3 ଏଥିେର େଯାୟାବ କହଲିା, “ଏେବ େଯେତ ଅଛନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିଁର ଶତଗଣୁ ଅଧିକ ଆପଣା େଲାକଙୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରନୁ୍ତ; ମାତ୍ର,
େହ େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, େସହ ିସମେସ୍ତ କ’ଣ େମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ
ନୁହଁନି୍ତ ? କାହିଁକି େମା’ ପ୍ରଭୁ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଅଛନି୍ତ ? କାହିଁକି େସ
ଇସ୍ରାଏଲର ଅପରାଧର କାରଣ େହେବ ?” 4 ତଥାପି େଯାୟାବ ପ୍ରତି
ରାଜାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରବଳ େହଲା। ଏେହତୁ େଯାୟାବ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଭ୍ରମଣ କରି ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 5 ପୁଣ,ି
େଯାୟାବ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟେର ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମପର୍ଣ
କଲା। ତହିଁେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ େଲାକ ଓ
ଯିହୁଦାର ଚାରି ଲକ୍ଷ ସତୁରି ହଜାର ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ େଲାକ ଥିେଲ। 6 ମାତ୍ର,
େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଲବୀ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍-େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କଲା
ନାହିଁ; କାରଣ, େଯାୟାବ ପ୍ରତ ିରାଜାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଥିଲା।
7 ଆଉ, ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକାଯର୍୍ୟେର ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ; ଏେହତୁ େସ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଘାତ କେଲ। 8 ତହୁଁ ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହି
କମର୍ କରିବାେର ମୁଁ ମହାପାପ କରିଅଛ;ି ମାତ୍ର, ଏେବ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
ନଜି ଦାସର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର; କାରଣ, ମୁଁ ଅତ ିମୂଖର୍ର କମର୍
କରିଅଛ।ି” 9 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଦଶର୍କ ଗାଦ୍କୁ କହେିଲ,
10 “ଯାଅ, ଦାଉଦକୁ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ଆଗେର ତନି ିକଥା ରଖୁଅଛୁ; ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପାଇଁ େଗାଟଏି
ମେନାନୀତ କର, ତାହା ହିଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରିବୁ।’” 11 ତହିଁେର ଗାଦ୍

ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
ଯାହା ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା, ତାହା ଗ୍ରହଣ କର; 12 ତନି ିବଷର୍ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହବ; ଅବା
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବପିକ୍ଷମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ହୁଅେନ୍ତ,
ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଖଡ୍ଗ  ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିବ; କିଅବା ତନି ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଡ୍ଗ  ଭ୍ରମଣ କରିବ, ଅଥର୍ାତ୍, େଦଶେର ମହାମାରୀ େହବ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ବନିାଶ କରିବ। େମା’
େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ମୁଁ େଫରି କି ଉତ୍ତର େଦବ,ି ତାହା ଏେବ ବେିବଚନା
କର।” 13 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଗାଦ୍କୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ବଡ଼ ଅସୁବଧିାେର
ପଡ଼ଲି;ି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତେର ପେଡ଼, କାରଣ, ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅତି
ପ୍ରଚୁର; ମାତ୍ର, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତେର ନ ପେଡ଼।” 14 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ମହାମାରୀ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ସତୁରି
ହଜାର େଲାକ ମେଲ। 15 ଏଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱର ଯିରୂଶାଲମ ବନିାଶ
କରିବା ପାଇଁ େସଠାକୁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ; ଆଉ େସ ବନିାଶ କରିବାକୁ
ଉଦ୍ୟତ େହବା ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କେଲ ଓ େସହ ିବପିଦ
ସକାଶୁ ଦୁଃଖିତ େହାଇ େସହ ିବନିାଶକ ଦୂତକୁ କହେିଲ, “ଯେଥଷ୍ଟ େହଲା
! ଏେବ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ସଙୁ୍କଚତି କର।” େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହ ିଦୂତ
ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନର ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନ ନକିଟେର ଠିଆ େହଲା। 16 ତହୁଁ
ଦାଉଦ ଅନାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତକୁ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ
େହାଇ ଆପଣା ହସ୍ତେର ନେିଷ୍କାଷ ଖଡ୍ଗ  ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ପ୍ରସାରିତ
କରିଥିବାର େଦଖିେଲ। େସେତେବେଳ ଅଖାବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଦାଉଦ ଓ
ପ୍ରାଚୀନମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼େିଲ। 17 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େଲାକ ଗଣନା କରିବାକୁ େଯ ଆଜ୍ଞା େଦଲା, େସ କ’ଣ ମୁଁ ନୁେହଁ
? ମୁଁ ସନିା ପାପ କରିଅଛ ିଓ ଅତ ିଦୁଷ୍କମର୍ କରିଅଛ;ି ମାତ୍ର ଏହ ିେମଷଗଣ
କଅଣ କେଲ ? ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େହ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ େମା’ ପିତୃଗହୃ ପ୍ରତକୂିଳେର େହଉ, ମାତ୍ର, ତୁମ୍ଭର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ନ େହଉ।”

ଦାଉଦଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦି

18 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ଗାଦ୍କୁ
ଆଜ୍ଞା କେଲ େଯ, ଦାଉଦ ଯାଇ ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନର ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ କରୁ। 19 ତହୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର କଥିତ ଗାଦ୍ର ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଦାଉଦ ଗେଲ।
20 େସେତେବେଳ ଅରଣନ ଗହମ ମଳୁଥିଲା; ପୁଣ,ି େସ ମୁଖ େଫରାଇ
ଦୂତଙୁ୍କ େଦଖିଲା; ତହୁଁ ତାହାର ସେଙ୍ଗ ଥିବା ଚାରି ପୁତ୍ର ଲୁଚେିଲ। 21 ଆଉ
ଦାଉଦ ଅରଣନ ନକିଟକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଅରଣନ ଅନାଇ ଦାଉଦଙୁ୍କ େଦଖେନ୍ତ,
ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସ ିଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିଭୂମିଷ୍ଠ
ପ୍ରଣାମ କଲା। 22 େତେବ ଦାଉଦ ଅରଣନକୁ କହେିଲ, “େମାେତ ଏହି
ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସ୍ଥାନ ଦଅି, ମୁଁ ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିବ;ି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ମୂଲ୍ୟ େନଇ ତାହା େମାେତ ଦଅି;
ତହିଁେର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାମାରୀ ନବୃିତ୍ତ େହବ।” 23 ତହୁଁ
ଅରଣନ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଲିା, “ନଅିନୁ୍ତ, େମା’ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙୁ୍କ ଯାହା ଭଲ
ଦେିଶ, ତାହା କରନୁ୍ତ; େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଏହ ିବୃଷସବୁ ଓ
କାଷ୍ଠ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିମଦ୍ଦର୍ନ ଯନ୍ତ୍ର  ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିଗହମ
େଦଉଅଛ;ି ମୁଁ ସବୁ େଦଉଅଛ।ି” 24 ଏଥିେର ଦାଉଦ ରାଜା ଅରଣନକୁ
କହେିଲ, “ନା; ମାତ୍ର ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ତାହା କିଣବି;ି କାରଣ,
ଯାହା ତୁମ୍ଭର, ତାହା ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନବ ିନାହିଁ, କିଅବା
ବନିାମୂଲ୍ୟର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ିନାହିଁ।” 25 ତହୁଁ ଦାଉଦ େସହି
ସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ଛଅ ଶହ େଶକଲ ସୁନା େତୗଲ କରି ଅରଣନକୁ େଦେଲ।
26 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନମିର୍ାଣ କରି େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, ଆଉ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ; ତହିଁେର େସ େହାମବଳିର େବଦି
ଉପେର ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ଆକାଶରୁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ। 27 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଦୂତଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କେଲ; ତହିଁେର େସ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ପୁନବର୍ାର ତହିଁର େକାଷେର
ରଖିଲା। 28 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନର ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ
ସ୍ଥାନେର ଉତ୍ତର େଦବାର େଦଖି ଦାଉଦ େସହ ିସ୍ଥାନେର ବଳିଦାନ କେଲ।
29 କାରଣ, ପ୍ରାନ୍ତରେର େମାଶାଙ୍କ ନମିିର୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ ଓ
େହାମବଳିର େବଦ ିେସହ ିସମୟେର ଗିବୀେୟାନ୍ସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ଥିଲା।
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30 ମାତ୍ର, ଦାଉଦ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ
ପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତର ଖଡ୍ଗ  ସକାଶୁ ଭୀତ
େହାଇଥିେଲ।

େସେତେବେଳ ଦାଉଦ କହେିଲ, “ଏହ ିଗହୃ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ଏହ ିେହାମବଳିର େବଦ ିଇସ୍ରାଏଲର।”

ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି

2 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲ-େଦଶସ୍ଥ ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ
େଖାଦତି ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।
3 ଆଉ, ଦାଉଦ ଦ୍ୱ ାର-କବାଟର କଣ୍ଟା ନମିେନ୍ତ ଓ କବ୍ଜା ନମିେନ୍ତ ଅଧିକ
ପରିମାଣର ଲୁହା ଓ ଅପରିମିତ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପିତ୍ତଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
4 ଆଉ, ଅସଂଖ୍ୟ ଏରସ କାଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ, କାରଣ ସୀେଦାନୀୟ ଓ
େସାରୀୟ େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଏରସ କାଷ୍ଠ
ଆଣେିଲ। 5 ଆଉ ଦାଉଦ କହେିଲ, “େମା’ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ଅଳ୍ପ -ବୟସ୍କ
ଓ େକାମଳ, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରାଯିବ,
ତାହା କୀତ୍ତିର୍ ଓ େଗୗରବ ସକାଶୁ ସମଗ୍ର େଦଶେର ଅତଶିୟ ପ୍ରତାପାନି୍ୱ ତ
େହବ; ଏେହତୁ ମୁଁ ତହିଁ ପାଇଁ ଆେୟାଜନ କରିବ।ି” ଏହପିରି ଦାଉଦ
ଆପଣା ମୃତୁୁ୍ୟ ପୂେବର୍ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର ରୂେପ ଆେୟାଜନ କେଲ।

ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା

6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଡକାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।
7 ଆଉ, ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଗାଟଏି ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା େମାହର
ମନସ୍ଥ ଥିଲା। 8 ମାତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ତୁେମ୍ଭ ଅଧିକ ପରିମାଣର ରକ୍ତପାତ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ
କରିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଭୂମିେର ଅଧିକ ପରିମାଣର ରକ୍ତପାତ
କରିଅଛ। 9 େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ େହବ, େସ ବଶି୍ରାମପ୍ରାପ୍ତ
ମନୁଷ୍ୟ େହବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ତାହାକୁ
ବଶି୍ରାମ େଦବା; କାରଣ ତାହାର ନାମ ଶେଲାମନ େହବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାର
ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶାନି୍ତ ଓ ନବିିର୍ଘ୍ନତା େଦବା; 10 େସ ଆମ୍ଭ ନାମ
ପାଇଁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ; େସ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର େହବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାର
ପିତା େହବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତାହାର ରାଜସଂିହାସନ
ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା। 11 ଏେବ େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉନୁ୍ତ; ତୁେମ୍ଭ କୃତକାଯର୍୍ୟ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଉକ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତାହାଙ୍କର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କର।
12 େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଦି୍ଧ ଓ ବେିବଚନା ଦଅିନୁ୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ତୁମ୍ଭକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରନୁ୍ତ; ତାହାେହେଲ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ପାରିବ। 13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ନମିେନ୍ତ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ ବଧିି ଓ ଶାସନ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସହସିବୁ
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ କୃତକାଯର୍୍ୟ
େହବ; ବଳବାନ ଓ ସାହସକି ହୁଅ; ଭୀତ କି ନରିାଶ ନ ହୁଅ। 14 ଆଉ
େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା କଷ୍ଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଲକ୍ଷ ତାଳନ୍ତ
ସୁନା ଓ ଦଶ ଲକ୍ଷ ତାଳନ୍ତ ରୂପା; ଆଉ ଅପରିମିତ ଅଧିକ ପରିମାଣର
ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା ଆେୟାଜନ କରିଅଛ;ି ମଧ୍ୟ କଡ଼ ିଓ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େସଥିେର ଆହୁରି େଯାଗ କରିବ। 15 ଆହୁରି, ତୁମ୍ଭ
ନକିଟେର ଅେନକ ଶିଳ୍ପକାର ଓ ପଥର-କଟାଳି, ପୁଣ,ି ପଥର ଓ କାଷ୍ଠର
କମର୍କାର ଓ ସବର୍ ପ୍ରକାର କମର୍େର ବହୁତ ନପିୁଣ େଲାକ ଅଛନି୍ତ; 16 ସୁନା,
ରୂପା ଓ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହାର କିଛ ିସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ; ଉଠ, କମର୍ କର ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉନୁ୍ତ।” 17 ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
ଅଧିପତଙୁି୍କ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହେିଲ, 18 “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସହବତ୍ତର୍ୀ ନୁହଁନି୍ତ ? ଓ େସ କ’ଣ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ େଦଇ
ନାହାନି୍ତ ? େସ େଦଶ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ;
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଦଶ ବଶୀଭୂତ

ରହଅିଛ।ି 19 ଏଣୁ, ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ
ପ୍ରାଣ ନେିବଶ କର; ଆଉ ଉଠ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ
ଗହୃ ନମିିର୍ତ େହବ, େସଠାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପବତି୍ର ପାତ୍ରସକଳ ଆଣବିା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାସ
ନମିର୍ାଣ କର।”

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପୂଣ୍ଣର୍ାୟୁ େହେଲ ଓ େସ ଆପଣା
ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା କେଲ।

େଲବୀୟମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ

2 ଆଉ େସ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙୁି୍କ ଓ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ। 3 ତହୁଁ ତରିିଶ ବଷର୍ ଓ ତହିଁରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍
ବୟସ୍କ େଲବୀୟମାେନ ଗଣତି େହେଲ; ତହିଁେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷର ମସ୍ତକ
ଗଣତେିର େସମାେନ ଅଠତରିିଶ ହଜାର େହେଲ। 4 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଚବଶି ହଜାର େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର କାଯର୍୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ
ଥିେଲ; ଆଉ ଛଅ ହଜାର େଲାକ କାଯର୍୍ୟଶାସକ ଓ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଥିେଲ;
5 ଆଉ ଚାରି ହଜାର େଲାକ ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଥିେଲ; ଆଉ ପ୍ରଶଂସାେଥର୍ ମୁଁ
େଯଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରସବୁ ନମିର୍ାଣ କଲ ିେବାଲ ିଦାଉଦ କହେିଲ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଚାରି
ହଜାର େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ। 6 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ େସମାନଙୁ୍କ
େଲବୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ (ବଂଶ) ଅନୁସାେର ନାନା ପାଳିେର ବଭିକ୍ତ କେଲ;
େଗେଶର୍ାନ, କହାତ ଓ ମରାରି। 7 େଗେଶର୍ାନୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଦନ୍ ଓ
ଶିମୀୟି। 8 ଲାଦନ୍ର ପୁତ୍ର; ପ୍ରଧାନ ଯିହୀେୟଲ, ତାହା ଉତ୍ତାେର େସଥମ୍
ଓ େଯାେୟଲ, ତନି ିଜଣ। 9 ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର; ଶେଲାମୀତ୍ ଓ ହସୀେୟଲ୍
ଓ ହାରଣ; ତନି ିଜଣ। ଏମାେନ ଲାଦନ୍ଙ୍କ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ।
10 ପୁଣ,ି ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର; ଯହତ୍, ଜିନା , ଯିୟୂଶ୍ ଓ ବରୀୟ। ଏହ ିଚାରି
ଜଣ ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 11 ଯହତ୍ ପ୍ରଧାନ, ଦି୍ୱ ତୀୟ ସୀଷ; ମାତ୍ର
ଯିୟୂଶ୍ ଓ ବରୀୟର ଅେନକ ପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ; ଏେହତୁ େସମାେନ ଏକତ୍ର
ଗଣତି େହାଇ ଏକ ପିତୃବଂଶ େହେଲ। 12 କହାତର ପୁତ୍ର; ଅମ୍ରାମ୍,
ଯିଷ୍ହର, ହେିବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ; ଚାରି ଜଣ। 13 ଅମ୍ରାମ୍ର ପୁତ୍ର;
ହାେରାଣ ଓ େମାଶା; ପୁଣ,ି ହାେରାଣ େଯପରି ମହାପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ପବତି୍ର
କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଧୂପଦାହ, ତାହାଙ୍କର
ପରିଚଯର୍୍ୟା ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମେର ଆଶୀବର୍ାଦକରଣାେଥର୍ େସ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ରମାେନ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ପୃଥକ କରାଗେଲ। 14 ମାତ୍ର, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ େମାଶାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାେନ େଲବୀ-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଉଲି୍ଲ ଖିତ େହେଲ।
15 େମାଶାଙ୍କର ପୁତ୍ର; େଗେଶର୍ାମ ଓ ଇଲୀେୟଜର। 16 େଗେଶର୍ାମର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶବୂେୟଲ ପ୍ରଧାନ। 17 ଆଉ, ଇଲୀେୟଷରର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରହବୀୟ ପ୍ରଧାନ। ଏହ ିଇଲୀେୟଜରର ଆଉ ପୁତ୍ର
ନ ଥିେଲ, ମାତ୍ର, ରହବୀୟର ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସନ୍ତାନ ଥିେଲ। 18 ଯିଷ୍ହରର
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶେଲାମୀତ୍ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। 19 ହେିବ୍ର ାଣର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଥମ ଯିରୀୟ, ଦି୍ୱ ତୀୟ ଅମରୀୟ, ତୃତୀୟ ଯହସୀେୟଲ, ଚତୁଥର୍
ଯିକ୍ମୀୟାମ୍। 20 ଉଷୀେୟଲର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଥମ ମୀଖା,
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯିଶୀୟ। 21 ମରାରିର ପୁତ୍ର ମହଲ ିଓ ମୂଶି; ମହଲରି ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସର ଓ କୀଶ୍; 22 ଇଲୀୟାସର ମଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ,
େକବଳ େକେତାଟ ିକନ୍ୟା ଥିେଲ; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ିକୀଶ୍ର
ପୁତ୍ରମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କେଲ। 23 ମୂଶିର ପୁତ୍ର ମହଲ,ି ଏଦର ଓ
େଯେରେମାତ୍, ତନି ିଜଣ। 24 ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର
େଲବୀର ସନ୍ତାନ, ପୁଣ,ି େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଓ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ବୟସ୍କ େଯଉଁମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ନାମ ଓ ମସ୍ତକାନୁସାେର ଗଣତି େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର
େସବାକାଯର୍୍ୟ କେଲ, େସମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ। 25 କାରଣ
ଦାଉଦ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବଶି୍ରାମ େଦଇଅଛନି୍ତ ଓ େସ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ଯିରୂଶାଲମେର ବସତ ିକରନି୍ତ ,
26 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଆବାସ ଓ ତହିଁର େସବାଥର୍କ ପାତ୍ରସବୁ
େବାହବିାର ଆଉ ପ୍ରେୟାଜନ େହବ ନାହିଁ।” 27 କାରଣ, ଦାଉଦଙ୍କର େଶଷ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େଲବୀ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଓ ତହିଁରୁ
ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ବୟସ୍କ େଲାକ ଗଣତି େହେଲ। 28 କାରଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର
େସବାେଥର୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଓ େକାଠରିେର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର
େସବାକାଯର୍୍ୟାଥର୍କ ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ଶୁଚ ିକରିବାେର ହାେରାଣ-
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ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ େସବା କରିବାର େଲବୀୟମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା;
29 ଆହୁରି ଦଶର୍ନୀୟ-ରୁଟରି ଓ ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ସରୁ ଚକୁଳି ଅବା ପଲମେର
ଭଜା କି ରନ୍ଧା ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ପାଇଁ ସରୁ ମଇଦାର ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର
ପରିମାଣ ଓ େତୗଲର କାଯର୍୍ୟ; 30 ପୁଣ,ି ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହବାର;
31 ଆଉ ନତି୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବଶି୍ରାମବାରେର ଓ ଅମାବାସ୍ୟାେର
ଓ ନରୂିପିତ ପବର୍ସବୁେର େସସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଧିିମେତ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସମସ୍ତ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା, େସମାନଙ୍କର
କାଯର୍୍ୟ ଥିଲା; 32 ଏେହତୁ େସମାେନ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁର ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର େସବାକମର୍ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଭ୍ରାତା ହାେରାଣ-ସନ୍ତାନଗଣର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ।

ଯାଜକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ କାଯର୍୍ୟ

ହାେରାଣ-ସନ୍ତାନଗଣର ପାଳିର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ର
ନାଦବ୍, ଅବୀହୂ, ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର। 2 ମାତ୍ର ନାଦବ୍,
ଅବୀହୂ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆେଗ ମେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର

ସନ୍ତାନ ନ ଥିଲା; ଏେହତୁ ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର ଯାଜକର କାଯର୍୍ୟ
କେଲ। 3 ଆଉ ଦାଉଦ ଓ ଇଲୀୟାସରର ସନ୍ତାନ ସାେଦାକ ଓ ଈଥାମରର
ସନ୍ତାନ ଅହୀେମଲକ୍, ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ େଶ୍ରଣୀ ଅନୁସାେର
େସବାକମର୍େର ବଭିକ୍ତ କେଲ। 4 ପୁଣ,ି ଈଥାମରର ସନ୍ତାନଗଣ ଅେପକ୍ଷା
ଇଲୀୟାସରର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ଥିେଲ;
େସମାେନ ଏହରୂିେପ ବଭିକ୍ତ େହେଲ, ଯଥା, ଇଲୀୟାସରର ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର େଷାଳ ଜଣ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ; ଆଉ ଈଥାମରର
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଆଠ ଜଣ ଥିେଲ।
5 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଅବେଶଷେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ବଭିକ୍ତ କରାଗେଲ;
କାରଣ, ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର, ଉଭୟର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର ଅଧିପତ ିଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ଅଧିପତ ିେହେଲ। 6 ପୁଣ,ି
ରାଜାଙ୍କର, ଅଧିପତମିାନଙ୍କର, ସାେଦାକ ଯାଜକର, ଅବୀୟାଥରର ପୁତ୍ର
ଅହୀେମଲକ୍ର, ଯାଜକୀୟ ଓ େଲବୀୟ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର େଲବୀ-ବଂଶଜାତ ନଥେନଲର ପୁତ୍ର ଶମୟୀୟ େଲଖକ
େସମାନଙ୍କ ନାମ େଲଖିଲା; ଇଲୀୟାସର ନମିେନ୍ତ ଏକ ପିତୃବଂଶ ଓ
ଈଥାମର ନମିେନ୍ତ ଏକ ପିତୃବଂଶ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। 7 ପ୍ରଥମ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ
ଯିେହାୟାରୀବ୍ ପାଇଁ ଉଠିଲା, ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯିଦୟୀୟ ପାଇଁ; 8 ତୃତୀୟ ହାରୀମ୍
ପାଇଁ, ଚତୁଥର୍ ସୀେୟାରୀମ୍ ପାଇଁ; 9 ପଞ୍ଚମ ମଲ୍କୀୟ ପାଇଁ; ଷଷ୍ଠ
ମିୟାମୀନ୍ ପାଇଁ; 10 ସପ୍ତମ ହେକ୍କ ାସ୍ ପାଇଁ, ଅଷ୍ଟମ ଅବୀୟ ପାଇଁ;
11 ନବମ େଯଶୂୟ ପାଇଁ; ଦଶମ ଶଖନୀୟ ପାଇଁ; 12 ଏକାଦଶ
ଇଲୀୟାଶୀବ ପାଇଁ, ଦ୍ୱ ାଦଶ ଯାକୀମ୍ ପାଇଁ; 13 ତ୍ରେୟାଦଶ ହୁପ୍ପା ପାଇଁ,
ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ େଯଶବା ପାଇଁ; 14 ପଞ୍ଚଦଶ ବଲି୍ଗା ପାଇଁ, େଷାଡ଼ଶ ଇେମ୍ମର
ପାଇଁ; 15 ସପ୍ତଦଶ େହଷୀର ପାଇଁ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ହପି୍ପି ପାଇଁ; 16 ଊନବଂିଶ
ପଥାହୀୟ ପାଇଁ, ବଂିଶ ଯିହେିଷ୍କଲ ପାଇଁ; 17 ଏକବଂିଶ ଯାଖୀନ୍ ପାଇଁ,
ଦ୍ୱ ାବଂିଶ ଗାମୂଲ୍ ପାଇଁ; 18 ତ୍ରେୟାବଂିଶ ଦଲୟିୟ ପାଇଁ, ଚତୁବିର୍ଂଶ
ମାସୀୟ ପାଇଁ ଉଠିଲା। 19 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ପିତା ହାେରାଣଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ନରୂିପିତ ବଧିି ଅନୁଯାୟୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ବଷିୟେର
େସମାନଙ୍କ େସବାକମର୍ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଶ୍ରଣୀ େହଲା। 20 େଲବୀର ଅବଶିଷ୍ଟ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥା। ଅମ୍ରାମ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶୂେୟଲ;
ଶବୂେୟଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯହଦୀୟ। 21 ରହବୀୟର କଥା;
ରହବୀୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଯିଶୀୟ ପ୍ରଧାନ। 22 ଯିଷ୍ହରୀୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଶେଲାମୀତ୍; ଶେଲାମୀତ୍ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯହତ୍।
23 ହେିବ୍ର ାଣର ପୁତ୍ର ଯିରୀୟ ପ୍ରଥମ, ଦି୍ୱ ତୀୟ ଅମରୀୟ, ତୃତୀୟ
ଯହସୀେୟଲ, ଚତୁଥର୍ ଯିକ୍ମୀୟାମ୍। 24 ଉଷୀେୟଲର ପୁତ୍ର ମୀଖା;
ମୀଖାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶାମୀର୍। 25 ମୀଖାର ଭ୍ର ାତା ଯିଶୀୟ;
ଯିଶୀୟର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜିଖରୀୟ। 26 ମରାରିର ପୁତ୍ର ମହଲ ିଓ
ମୂଶି; ଯାସୀୟର ପୁତ୍ର ବେିନା। 27 ମରାରିର ସନ୍ତାନଗଣ ଯାସୀୟର ପୁତ୍ର
ବେିନା, େଶାହମ୍, ସକ୍କରୁ ଓ ଇବି୍ର । 28 ମହଲରି ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର, ଏହାର
ପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ। 29 କୀଶ୍ର କଥା; କୀଶ୍ର ପୁତ୍ର ଯିରହେମଲ। 30 ପୁଣ,ି
ମୂଶିର ପୁତ୍ର ମହଲ,ି ଏଦର ଓ ଯିେରେମାତ୍। ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ପିତୃବଂଶାନୁସାେର େଲବୀର ସନ୍ତାନ। 31 ଏମାେନ ହିଁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତା
ହାେରାଣ-ସନ୍ତାନଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଦାଉଦ ରାଜା, ସାେଦାକ ଓ ଅହୀେମଲକ୍,
ପୁଣ,ି ଯାଜକୀୟ ଓ େଲବୀୟ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ; ପୁଣ,ି ବଂଶର ପ୍ରଧାନ େଲାକ େଯପରି କଲା, ତାହାର
କନଷି୍ଠ ଭ୍ର ାତା ହିଁ େସହପିରି କଲା।

ମନ୍ଦରିର ସଂଗୀତ ଶିଳ୍ପ ୀଗଣ

ଆହୁରି ଆସଫର ଓ େହମନର ଓ ଯିଦୂଥୂନର ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ଦାଉଦ ଓ େସନାପତମିାେନ େକେତକଙୁ୍କ ବୀଣା,
େନବଲ ଓ କରତାଳ ଦ୍ୱ ାରା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରର

େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ପୃଥକ କେଲ; ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣା େସବାନୁସାେର
କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏହ।ି 2 ଆସଫର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥା;
ଆସଫର ସନ୍ତାନ ସକ୍କରୁ ଓ େଯାେଷଫ ଓ ନଥନୀୟ ଓ ଅସାେରଲ;
ଏମାେନ ଆସଫର ହସ୍ତାଧୀନେର ରାଜାଜ୍ଞାନୁସାେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର
କେଲ। 3 ଯିଦୂଥୂନର କଥା; ଯିଦୂଥୂନର ସନ୍ତାନ ଗଦଲୀୟ ଓ ସରୀ ଓ
ଯିଶାଇୟ, ହଶବୀୟ ଓ ମତ୍ତଥୀୟ, ଛଅ ଜଣ; ଏମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପିତା ଯିଦୂଥୂନର ହସ୍ତାଧୀନେର ବୀଣା ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ
ପ୍ରଶଂସା କରି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେଲ। 4 େହମନର କଥା;
େହମନର ସନ୍ତାନ ବୁକ୍କୀୟ, ମତ୍ତନୀୟ, ଉଷୀେୟଲ, ଶବୂେୟଲ ଓ
ଯିେରେମାତ୍, ହନାନୀୟ, ହନାନ,ି ଇଲୀୟାଥା, ଗିଦ୍ଦଲ୍ତ ିଓ େରାମାମ୍ତ-ି
ଏଷର୍, ଯଶ୍ବକାଶା, ମେଲ୍ଲ ାଥି, େହାଥୀର୍, ମହସୀେୟାତ୍; 5 ଏସମେସ୍ତ
ଶୃଙ୍ଗଧ୍ୱନ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର ରାଜାଙ୍କର
ଦଶର୍କ େହମନର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ପରେମଶ୍ୱର େହମନକୁ ଚଉଦ ପୁତ୍ର ଓ ତନିି
କନ୍ୟା େଦେଲ। 6 ଏସମେସ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର େସବାକାଯର୍୍ୟାେଥର୍
କରତାଳ, େନବଲ ଓ ବୀଣା ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଗାନ କରିବା
ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତାଧୀନେର ଥିେଲ; ଆସଫ, ଯିଦୂଥୂନ୍ ଓ
େହମନ ରାଜାଜ୍ଞାଧୀନ ଥିେଲ। 7 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନକାଯର୍୍ୟେର
ଶିକି୍ଷତ ଓ ନପିୁଣ ଏସମେସ୍ତ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ସଂଖ୍ୟାେର ଦୁଇ ଶହ
ଅଠାଶୀ ଜଣ ଥିେଲ। 8 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ସାନ ବଡ଼, ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର,
ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ନମିେନ୍ତ ସମାନ ରୂେପ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ। 9 ତହୁଁ
ଆସଫ ନମିେନ୍ତ େଯାେଷଫ ପକ୍ଷେର ପ୍ରଥମ ବାଣ୍ଟ ଉଠିଲା; ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଗଦଲୀୟ ପକ୍ଷେର; େସ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଓ ପୁତ୍ରମାେନ ବାର ଜଣ
ଥିେଲ। 10 ତୃତୀୟ ସକ୍କରୁ ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର
ଜଣ। 11 ଚତୁଥର୍ ଯିଷି୍ର ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
12 ପଞ୍ଚମ ନଥନୀୟ ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ।
13 ଷଷ୍ଠ ବୁକ୍କୀୟ ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ।
14 ସପ୍ତମ ଯିଶାେରଲା ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ।
15 ଅଷ୍ଟମ ଯିଶାୟାହ ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
16 ନବମ ମତ୍ତନୀୟ ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ।
17 ଦଶମ ଶିମୀୟି ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
18 ଏକାଦଶ ଅସେରଲ୍ ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
19 ଦ୍ୱ ାଦଶ ହଶବୀୟ ପକ୍ଷେର ଉଠିଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର
ଜଣ; 20 ତ୍ରେୟାଦଶ ପାଇଁ ଶବୂେୟଲ; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର
ଜଣ; 21 ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ପାଇଁ ମତ୍ତଥୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
22 ପଞ୍ଚଦଶ ପାଇଁ େଯେରେମାତ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
23 େଷାଡ଼ଶ ପାଇଁ ହନାନୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
24 ସପ୍ତଦଶ ପାଇଁ ଯଶ୍ବକାଶା, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
25 ଅଷ୍ଟାଦଶ ପାଇଁ ହନାନ,ି ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
26 ଊନବଂିଶ ପାଇଁ ମେଲ୍ଲ ାଥି, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
27 ବଂିଶ ପାଇଁ ଇଲୀୟାଥା, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
28 ଏକବଂିଶ ପାଇଁ େହାଥୀର୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
29 ଦ୍ୱ ାବଂିଶ ପାଇଁ ଗିଦ୍ଦଲ୍ତ,ି ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;
30 ତ୍ରେୟାବଂିଶ ପାଇଁ ମହସୀେୟାତ୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବାର
ଜଣ; 31 ଚତୁବିର୍ଂଶ ପାଇଁ େରାମାମ୍ତ-ିଏଷର୍, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ବାର ଜଣ ଗଲୁବିାଣ୍ଟେର ଉଠିେଲ।
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ମନ୍ଦରିର ରକ୍ଷୀଗଣ

ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ ପାଳି ପାଇଁ େକାରହୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଆସଫ-ବଂଶଜାତ େକାରିର ପୁତ୍ର ମେଶଲମିୀୟ ଥିଲା।
2 ମେଶଲମିୀୟର ପୁତ୍ର ଥିେଲ; ପ୍ରଥମଜାତ ଜିଖରୀୟ, ଦି୍ୱ ତୀୟ

ଯିଦୀେୟଲ, ତୃତୀୟ ସବଦୀୟ, ଚତୁଥର୍ ଯତ୍ନୀେୟଲ, 3 ପଞ୍ଚମ ଏଲମ୍,
ଷଷ୍ଠ ଯିେହାହାନନ୍, ସପ୍ତମ ଇଲୀେହାଐନୟ। 4 ପୁଣ,ି ଓେବଦ୍-ଇେଦାମର
ପୁତ୍ର ଥିେଲ ପ୍ରଥମଜାତ ଶମୟୀୟ, ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯିେହାଷାବଦ୍, ତୃତୀୟ
େଯାୟାହ, ଚତୁଥର୍ ସାଖର, ପଞ୍ଚମ ନଥେନଲ୍; 5 ଷଷ୍ଠ ଅମ୍ମୀେୟଲ, ସପ୍ତମ
ଇଷାଖର, ଅଷ୍ଟମ ପିୟୁଲ୍ଲ ତୟ; କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ
କେଲ। 6 ମଧ୍ୟ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ, େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେଲ; କାରଣ େସମାେନ
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥିେଲ। 7 ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ର ଅତ୍ନ,ି ରଫାେୟଲ
ଓ ଓେବଦ୍, ଇଲୀଶାବଦ୍, ଏମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଇଲୀହୂ ଓ ସମଖୀୟ
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ େଲାକ ଥିେଲ। 8 ଏସମେସ୍ତ ଓେବଦ୍-ଇେଦାମର ସନ୍ତାନ,
ଏମାେନ ଓ ଏମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ େସବାକାଯର୍୍ୟାଥର୍କ ବଳେର
ବଳବାନ ଥିେଲ; ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ ବଂଶଜାତ ବାଷଠି ଜଣ।
9 ମେଶଲମିୀୟର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଅଠର ଜଣ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ େଲାକ
ଥିେଲ। 10 ଆଉ ମରାରି-ବଂଶଜାତ େହାଷାର ପୁତ୍ର ଥିେଲ; ପ୍ରଧାନ ଶିମି୍ର,
କାରଣ େସ ପ୍ରଥମଜାତ େନାହେିଲ େହଁ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ପ୍ରଧାନ
କଲା; 11 ଦି୍ୱ ତୀୟ ହଲି୍କୀୟ, ତୃତୀୟ ଟବଲୟି, ଚତୁଥର୍ ଜିଖରୀୟ;
େହାଷାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା େତର ଜଣ ଥିେଲ। 12 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃେର ପରିଚଯର୍୍ୟାକରଣାେଥର୍ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ ପାଳି ଏହ ିପ୍ରଧାନ
େଲାକମାନଙ୍କର େହଲା, ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ତୁଲ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ
ଥିଲା। 13 ପୁଣ,ି େସମାେନ, ସାନ ବଡ଼, ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ୱ ାର ପାଇଁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ। 14 ତହିଁେର ପୂବର୍ ଦଗିର ବାଣ୍ଟ
େଶଲମିୀୟ ପକ୍ଷେର ଉଠିଲା; ତହୁଁ େସମାେନ ତାହାର ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ
ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ, େସ ବଜି୍ଞ ମନ୍ତ୍ର ୀ ଥିଲା; ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଗି ତାହାର
ବାଣ୍ଟେର ଉଠିଲା। 15 ଦକି୍ଷଣ ଦଗି ଓେବଦ୍-ଇେଦାମ ପକ୍ଷେର ଓ ଭଣ୍ଡାର
ଗହୃ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଉଠିଲା। 16 ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗାମୀ ପଥ ସମୀପସ୍ଥ
ଶେଲ୍ଲ ଖତ୍ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ପଶି୍ଚମ ଦଗିର ବାଣ୍ଟ ଶୁପ୍ପୀମ୍ ଓ େହାଷା
ପକ୍ଷେର ଉଠିଲା, ତହିଁର ରକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଅଭମିୁଖ
ଥିଲା। 17 ପୂବର୍ ଦଗିେର ଛଅ ଜଣ େଲବୀୟ, ଉତ୍ତର ଦଗିେର ଦନିେର
ଚାରି ଜଣ, ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ଦନିେର ଚାରି ଜଣ ଓ ଭଣ୍ଡାର ଗହୃ ନମିେନ୍ତ
ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ରହେିଲ। 18 ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ସୀମାନ୍ତବତ୍ତର୍ୀ ସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ
ଉଚ୍ଚ ପଥେର ଚାରି ଜଣ ଓ ସୀମାନ୍ତବତ୍ତର୍ୀ ସ୍ଥାନେର ଦୁଇ ଜଣ।
19 େକାରହୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ମରାରିର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କର ଏହ ିସକଳ ପାଳି ଥିଲା।

ମନ୍ଦରି ସଂକ୍ର ାନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ

20 ପୁଣ,ି େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅହୀୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର
େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପବତି୍ରୀକୃତ ସକଳ ବସ୍ତୁର େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 21 ଲାଦନ୍ର
ସନ୍ତାନଗଣ; ଲାଦନ୍ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େଗେଶର୍ାନୀୟ-ସନ୍ତାନଗଣ, େଗେଶର୍ାନୀୟ
ଲାଦନ୍ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନଗଣ; ଯଥା, 22 ଯିହୀେୟଲ।ି
ଯିହୀେୟଲରି ପୁତ୍ର େସଥମ୍ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତା େଯାେୟଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃର େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 23 ଅମ୍ରାମୀୟମାନଙ୍କ, ଯିଷ୍ହରୀୟମାନଙ୍କ,
ହେିବ୍ର ାଣୀୟମାନଙ୍କ, ଉଷୀେୟଲୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର 24 େମାଶାଙ୍କର ପୁତ୍ର
େଗେଶର୍ାମର ସନ୍ତାନ ଶବୂେୟଲ େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 25 ପୁଣ,ି ତାହାର
ଭ୍ର ାତୃଗଣ; ଇଲୀେୟଜରର ପୁତ୍ର ରହବୀୟ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ସଖିି୍ର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର
ଶେଲାମୀତ୍। 26 ଦାଉଦ ରାଜା ଓ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନମାେନ, ସହସ୍ରପତି
ଓ ଶତପତମିାେନ ଓ େସନାପତମିାେନ େଯସକଳ ବସ୍ତୁ ପବତି୍ର କରିଥିେଲ,
ଏହ ିଶେଲାମୀତ୍ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ େସହସିବୁ ପବତି୍ରୀକୃତ ବସ୍ତୁର
େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 27 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପୁନଃନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ
ଯୁଦ୍ଧେର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ପବତି୍ର କେଲ। 28 ପୁଣ,ି ଶାମୁେୟଲ
ଦଶର୍କ ଓ କୀଶ୍ର ପୁତ୍ର ଶାଉଲ ଓ େନର୍ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ନର, ସରୁୟାର ପୁତ୍ର
େଯାୟାବ େଯସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପବତି୍ର କରିଥିେଲ; ଯିଏ ଯାହା କିଛ ିପବତି୍ର

କରିଥିଲା, ତାହା ଶେଲାମୀତ୍ର ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣର ହସ୍ତାଧୀନେର
ରହଲିା।

ଅନ୍ୟ େଲବୀୟମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟଭାର

29 ଯିଷ୍ହରୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କନନୀୟ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ବାହାର
କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର କାଯର୍୍ୟଶାସକ ଓ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା େହେଲ।
30 ହେିବ୍ର ାଣୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଶବୀୟ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଏକ ସହସ୍ର
ସାତ ଶହ ବକି୍ରମୀ ପୁରୁଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକଳ କାଯର୍୍ୟ ଓ ରାଜେସବା
ନମିେନ୍ତ ଯଦ୍ଦର୍ନ େସପାରି ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ଇସ୍ରାଏଲର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକ ଥିେଲ।
31 ହେିବ୍ର ାଣୀୟମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶାନୁଯାୟୀ ବଂଶାବଳୀେର ଯିରୀୟ
ହେିବ୍ର ାଣୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚାଳିଶ
ବଷର୍େର େସମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯା’େନ୍ତ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଗିଲୀୟଦସ୍ଥ ଯାେସରେର ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକମାେନ େଦଖାଗେଲ।
32 ଆଉ ଯିରୀୟର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବକି୍ରମଶାଳୀ, ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ, ଦୁଇ
ସହସ୍ର ସାତ ଶହ େଲାକ ଥିେଲ; ଦାଉଦ ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସକଳ ବଷିୟ ନମିେନ୍ତ ଓ ରାଜକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ରୁେବନୀୟ ଓ
ଗାଦୀୟମାନଙ୍କ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।

ବାଷିର୍କ ସାମରିକ ଦାୟିତ୍ୱ

ଆପଣା ଆପଣା ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ,
ଅଥର୍ାତ୍, ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନମାେନ ଓ ସହସ୍ରପତମିାେନ ଓ
ଶତପତମିାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟଶାସକମାେନ, ବଷର୍ର

ସମୁଦାୟ ମାସେର ମାସକୁ ମାସ ପାଳିର େଯେକୗଣସ ିବଷିୟେର ରାଜାଙ୍କର
େସବା କରିବାକୁ ଆସେିଲ ଓ ଗେଲ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପାଳିେର ଚବଶି
ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 2 ପ୍ରଥମ ପାଳି ଉପେର ପ୍ରଥମ ମାସ ନମିେନ୍ତ
ସବ୍ଦୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଯାଶ୍ବୀୟାମ୍ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବଶି
ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 3 େସ େପରସ ବଂଶୀୟ େଲାକ, ପ୍ରଥମ ମାସ
ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ ସକଳ େସନାପତଙି୍କ ଉପେର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। 4 ଦି୍ୱ ତୀୟ
ମାସର ପାଳି ଉପେର ଅେହାହୀୟ େଦାଦୟ ଓ ତାହାର ଦଳୀୟ େଲାକ
ଥିେଲ; ମିେକ୍ଲ ାତ୍ ଶାସକ ଥିଲା ଓ ତାହାର ପାଳିେର ଚବଶି ହଜାର େଲାକ
ଥିେଲ। 5 ତୃତୀୟ ମାସ ନମିେନ୍ତ ତୃତୀୟ େସନାପତ ିଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର
ପୁତ୍ର ବନାୟ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା; ତାହାର ପାଳିେର ଚବଶି ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ।
6 ଏହ ିବନାୟ ତରିିଶ ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗଣତି ଓ େସହ ିତରିିଶ ଜଣଙ୍କ
ଉପେର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ତାହାର ପୁତ୍ର ଅମ୍ମୀଷାବଦ୍
ଥିଲା। 7 ଚତୁଥର୍ ମାସ ପାଇଁ ଚତୁଥର୍ େସନାପତ ିେଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା
ଅସାେହଲ ଥିଲା ଓ ତାହା ଉତ୍ତାେର ତାହାର ପୁତ୍ର ସବଦୀୟ; ଆଉ ତାହାର
ପାଳିେର ଚବଶି ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 8 ପଞ୍ଚମ ମାସ ନମିେନ୍ତ ପଞ୍ଚମ
େସନାପତ ିଯିଷ୍ରାହୀୟ ଶେମ୍ମାତ୍ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବଶି
ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 9 ଷଷ୍ଠ ମାସ ନମିେନ୍ତ ଷଷ୍ଠ େସନାପତ ିତେକାୟୀୟ
ଇେକ୍କଶର ପୁତ୍ର ଈରା ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବଶି ହଜାର
େଲାକ ଥିେଲ। 10 ସପ୍ତମ ମାସ ନମିେନ୍ତ େସନାପତ ିଇଫ୍ର ୟିମ-ବଂଶଜାତ
ପେଲାନୀୟ େହଲସ୍ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବଶି ହଜାର େଲାକ
ଥିେଲ। 11 ଅଷ୍ଟମ ମାସ ନମିେନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ େସନାପତ ିେସରହ-ବଂଶଜାତ
ହୂଶାତୀୟ ସବି୍ବଖୟ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବଶି ହଜାର େଲାକ
ଥିେଲ। 12 ନବମ ମାସ ନମିେନ୍ତ ନବମ େସନାପତ ିବନି୍ୟାମୀନ୍-ବଂଶଜାତ
ଅନାେଥାତୀୟ ଅବୀେୟଷର ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବଶି ହଜାର
େଲାକ ଥିେଲ। 13 ଦଶମ ମାସ ନମିେନ୍ତ ଦଶମ େସନାପତ ିେସରହ-
ବଂଶଜାତ ନେଟାଫାତୀୟ ମହରୟ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବଶି
ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 14 ଏକାଦଶ ମାସ ନମିେନ୍ତ ଏକାଦଶ େସନାପତି
ଇଫ୍ର ୟିମ-ବଂଶଜାତ ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ବନାୟ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର
ପାଳିେର ଚବଶି ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 15 ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସ ନମିେନ୍ତ ଦ୍ୱ ାଦଶ
େସନାପତ ିଅତ୍ନୀେୟଲ-ବଂଶଜାତ ନେଟାଫାତୀୟ ହଲି୍ଦୟ ଥିଲା; ଆଉ
ତାହାର ପାଳିେର ଚବଶି ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ।
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ଇସ୍ରାଏଲ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ

16 ଆହୁରି ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ; ରୁେବନୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ସଖିି୍ରର ପୁତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲୀେୟଜର; ଶିମୀେୟାନୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମାଖାର
ପୁତ୍ର ଶଫଟୀୟ। 17 େଲବୀ-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର କମୂେୟଲର ପୁତ୍ର ହଶବୀୟ;
ହାେରାଣ-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ସାେଦାକ। 18 ଯିହୁଦା-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଦାଉଦଙ୍କର
ଜେଣ ଭ୍ର ାତା ଇଲୀହୂ; ଇଷାଖର-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର ଅମି୍ର।
19 ସବୂଲୂନ-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଓବଦୀୟର ପୁତ୍ର ଯିଶ୍ମୟୀୟ; ନପ୍ତାଲ-ିବଂଶ
ମଧ୍ୟେର ଅସ୍ରୀେୟଲ୍ର ପୁତ୍ର ଯିେରେମାତ୍। 20 ଇଫ୍ର ୟିମ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
ଅସସୀୟର ପୁତ୍ର େହାେଶୟ; ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ପଦାୟର ପୁତ୍ର
େଯାେୟଲ। 21 ଗିଲୀୟଦସ୍ଥ ମନଃଶିର ଅଦ୍ଧର୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଜିଖରୀୟର
ପୁତ୍ର ଇେଦ୍ଦା; ବନି୍ୟାମୀନ୍-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଅବ୍ନରର ପୁତ୍ର ଯାସୀେୟଲ୍।
22 ଦାନ୍-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର ଅସେରଲ୍; ଏମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
ବଂଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 23 ମାତ୍ର ଦାଉଦ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଓ ତହିଁରୁ ନୂ୍ୟନ ବୟସ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା େନେଲ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର
ତାରାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କରିେବ େବାଲ ିକହଥିିେଲ।
24 ସରୁୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର
ସମାପ୍ତ କଲା ନାହିଁ; କାରଣ, େସହ ିଗଣନା ସକାଶୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର
େକ୍ର ାଧ ଉପସି୍ଥତ େହଲା; ପୁଣ,ି େସହ ିସଂଖ୍ୟା ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ଇତହିାସ
ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଗଲା ନାହିଁ। 25 ଆଉ, ଅଦୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଅସ୍ମାବତ୍
ରାଜାଙ୍କ େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୁଣ,ି ଉଷୀୟର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ େକ୍ଷତ୍ର, ନଗର ଓ
ଗ୍ରାମ ଓ ଦୁଗର୍ସି୍ଥତ ଭଣ୍ଡାରସବୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 26 ଆଉ କଲୂବର ପୁତ୍ର
ଇଷି୍ର କୃଷିକମର୍କାରୀମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 27 ରାମାଥୀୟ ଶିମୀୟି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରସକଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶିଫ୍ମୀୟ ସବ୍ଦ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷେତ୍ରାତ୍ପନ୍ନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ-ଭଣ୍ଡାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 28 ପୁଣ,ି ଗାେଦରୀୟ ବାଲ୍ହାନନ୍
ତଳଭୂମିସି୍ଥତ ଜୀତବୃକ୍ଷ ଓ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷସବୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ େଯାୟାଶ୍ େତୖଳ-
ଭଣ୍ଡାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 29 ଆଉ ଶାେରାଣୀୟ ସଟି୍ରୟ ଶାେରାଣେର ଚରିବା
ପଶୁପଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ; ପୁଣ,ି ଅଦ୍ଲୟର ପୁତ୍ର ଶାଫଟ୍ ସବୁ ଉପତ୍ୟକାସି୍ଥତ
ପଶୁପଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 30 ଇଶ୍ମାେୟଲୀୟ ଓବୀଲ୍ ଉଷ୍ଟ୍ରଗଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ
େମେରାେଣାଥୀୟ େଯହଦୀୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀଗଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 31 ହାଗରୀୟ
ଯାଷୀଷ୍ ସବୁ େମଷପଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା; ଏସମେସ୍ତ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର
ସମ୍ପତି୍ତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ପରାମଶର୍ଦାତାଗଣ

32 ଆହୁରି ଦାଉଦଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ େଯାନାଥନ ମନ୍ତ୍ର ୀ ଥିଲା, େସ ବଜି୍ଞ ଓ
େଲଖକ। ଆଉ ହେକ୍ମାନୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୀେୟଲ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ
ଥିଲା। 33 ଅହୀେଥାଫଲ ରାଜମନ୍ତ୍ର ୀ ଓ ଅକର୍ୀୟ ହୂଶୟ ରାଜମିତ୍ର ଥିଲା।
34 ଆଉ ଅହୀେଥାଫଲ ଉତ୍ତାେର ବନାୟର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାଦା ଓ
ଅବୀୟାଥର ଥିେଲ; ପୁଣ,ି େଯାୟାବ ରାଜାଙ୍କ େସୖନ୍ୟର ଅଧିପତ ିଥିଲା।

ମନ୍ଦରି ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ଶାବଳୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ଅଧିପତଙୁି୍କ,
ବଂଶାଧିପତଗିଣଙୁ୍କ ଓ ପାଳି କ୍ର େମ ରାଜାଙ୍କର େସବାକାରୀ
ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ, ପୁଣ,ି ସହସ୍ରପତ ିଓ ଶତପତମିାନଙୁ୍କ,

ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଓ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସକଳ ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ଅଧିକାରର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଓ ନପୁଂସକଗଣକୁ ଓ ବୀରମାନଙୁ୍କ ଓ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ
େଲାକଙୁ୍କ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତ୍ର କେଲ। 2 ତହୁଁ ଦାଉଦ ରାଜା ଆପଣା
ପାଦେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ, “େହ େମାହର ଭ୍ର ାତୃଗଣ, େମାହର
େଲାକମାେନ, େମାହର କଥା ଶୁଣ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ନମିେନ୍ତ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦପୀଠ ନମିେନ୍ତ ଏକ ବଶି୍ରାମର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କରିବା େମାହର ମନସ୍ଥ ଥିଲା ଓ ମୁଁ ନମିର୍ାଣାେଥର୍ ଆେୟାଜନ କରିଥିଲ।ି
3 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ଓ ରକ୍ତପାତ
କରିଅଛ।” 4 ଯାହାେହଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େମାହର
ସମୁଦାୟ ପିତୃବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ନତି୍ୟ ରାଜା େହବା
ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ; କାରଣ େସ ଅଗ୍ରଣୀ େହବା ପାଇଁ ଯିହୁଦାକୁ

ଓ ଯିହୁଦା-ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େମା’ ପିତୃବଂଶକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ; େସ
େମା’ ପିତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା
କରିବା ପାଇଁ େମା’ଠାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ; 5 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଅେନକ
ପୁତ୍ର େଦଇଅଛନି୍ତ , ମାତ୍ର େମାହର ସବୁ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସଂିହାସନେର ବସବିା ପାଇଁ େସ େମା’ ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ। 6 ଆଉ, େସ େମାେତ କହଅିଛନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ଆମ୍ଭର ଗହୃ ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଙ୍ଗଣସବୁ ନମିର୍ାଣ କରିବ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର େହବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ
ଆେମ୍ଭ ତାହାର ପିତା େହବା। 7 ଆଉ, ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ଯଦ ିେସ ଆମ୍ଭର
ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ଚତି୍ତ େହବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ
ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଚରିକାଳ ସି୍ଥର କରିବା। 8 ଏେହତୁ ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମାଜ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସାକ୍ଷାତେର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସକଳ ଆଜ୍ଞା
ମେନାେଯାଗ କରି ଅେନ୍ୱଷଣ କର; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଉତ୍ତମ େଦଶ
ଅଧିକାର କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର ଚରିକାଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାରାେଥର୍ ତାହା ଛାଡ଼କିରି ଯିବ।

ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଦାଉଦଙ୍କ ଆଜ୍ଞା

9 ଆଉ, େହ େମାହର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତାର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଓ ସଦି୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଓ ଇଚୁ୍ଛକ ମନେର
ତାହାଙ୍କର େସବା କର; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରନି୍ତ ଓ ଚନି୍ତ ାର ସକଳ କଳ୍ପନା ବୁଝନି୍ତ ; ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇବ; ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ତାହାଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିବ, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଚରିକାଳ ଦୂର କରିେବ।
10 ଏେବ ସାବଧାନ ହୁଅ; କାରଣ ପବତି୍ର ଆବାସ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ; ବଳବାନ ହୁଅ
ଓ ତାହା କର।” 11 େତେବ ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ମନି୍ଦର-
ବରଣ୍ଡାର ଓ ତହିଁ ଗହୃର ଓ ତହିଁ ଭଣ୍ଡାରର ଓ ତହିଁ ଉପର େକାଠରି ଓ
ତହିଁ ଭତିର େକାଠରିର ଓ ପାପାଚ୍ଛାଦନ ସ୍ଥାନର ନମୁନା େଦେଲ;
12 ଆହୁରି, େସ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନମିେନ୍ତ ଓ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େକାଠରି ନମିେନ୍ତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ଭଣ୍ଡାର
ନମିେନ୍ତ ଓ ପବତି୍ରୀକୃତ ବସ୍ତୁସବୁର ଭଣ୍ଡାର ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ନମୁନା
େଦେଲ; 13 ମଧ୍ୟ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପାଳି ନମିେନ୍ତ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର େସବାଥର୍କ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃେର େସବାଥର୍କ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ନମିେନ୍ତ; 14 ଯଥା, ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରକାର
େସବାଥର୍କ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର, ଅଥର୍ାତ୍, ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ପାତ୍ର ନମିେନ୍ତ ସୁନା; ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପ୍ରକାର େସବାଥର୍କ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର, ଅଥର୍ାତ୍, େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର ନମିେନ୍ତ ରୂପା
େତୗଲ ିେଦେଲ; 15 ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ଦୀପବୃକ୍ଷସକଳ ନମିେନ୍ତ ଓ ତହିଁର
ପ୍ରଦୀପ ନମିେନ୍ତ େତୗଲ ିେଦେଲ, ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ତହିଁର
ପ୍ରଦୀପ ନମିେନ୍ତ ସୁନା େତୗଲ ିେଦେଲ; ପୁଣ,ି େରୗପ୍ୟମୟ ଦୀପବୃକ୍ଷସକଳ,
ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦୀପବୃକ୍ଷର ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ
ତହିଁର ପ୍ରଦୀପ ନମିେନ୍ତ ରୂପା େତୗଲ ିେଦେଲ; 16 ଆଉ, ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟରି
େମଜସକଳ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ େମଜ ନମିେନ୍ତ ସୁନା ଓ
େରୗପ୍ୟମୟ େମଜସକଳ ନମିେନ୍ତ ରୂପା େତୗଲ ିେଦେଲ; 17 ଆଉ, ତି୍ରଶୂଳ
ଓ କୁଣ୍ଡ ଓ ପାତ୍ରସକଳ ନମିେନ୍ତ ନମିର୍ଳ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍; ପୁଣ,ି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ତାଟଆି
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ତାଟଆିର ପରିମାଣ ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ତାଟଆି ମଧ୍ୟରୁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ତାଟଆିର ପରିମାଣ; 18 ଆଉ, ଧୂପେବଦ ିନମିେନ୍ତ ନମିର୍ଳ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର
ପରିମାଣ; ଆଉ ରଥ, ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ
ବସି୍ତୃତପକ୍ଷ କିରୂବମାନଙ୍କ ନମୁନା ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ େଦେଲ। 19 ଦାଉଦ
କହେିଲ, “ଏହସିବୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଏହ ିନମୁନାର ସମସ୍ତ କମର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ-
ଲଖିନେର ଆମ୍ଭକୁ ବୁଝାଇ ଦଆିଯାଇଅଛ।ି” 20 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା
ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବଳବାନ ଓ ସାହସକି ହୁଅ ଓ ଏହ ିକମର୍
କର; ଭୟ ନ କର, ଅବା ନରିାଶ ନ ହୁଅ; କାରଣ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର,
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ ଅଛନି୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର
େସବାଥର୍କ ସକଳ କମର୍ ସମାପ୍ତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିନରିସ୍ତ
େହେବ ନାହିଁ, କି ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ। 21 ଆଉ େଦଖ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ସମସ୍ତ େସବା ନମିେନ୍ତ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର
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ପାଳି ଅଛ;ି ଆଉ ସବର୍ପ୍ରକାର େସବା ନମିେନ୍ତ ସବର୍ପ୍ରକାର କାଯର୍୍ୟେର ଇଚୁ୍ଛକ
ଓ ନପିୁଣ େଲାେକ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ରହେିବ; ମଧ୍ୟ େସନାପତଗିଣ ଓ ସମସ୍ତ
େଲାକ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାଧୀନ େହେବ।”

ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ ଦାନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ରାଜା ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ କହେିଲ,
“ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଏକା ମେନାନୀତ
କରିଅଛନି୍ତ , େସ ଏେବ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଓ େକାମଳ, ପୁଣ,ି

କାଯର୍୍ୟ ଅତ ିବଡ଼; କାରଣ ଏହ ିପ୍ରାସାଦ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅେଟ। 2 ଏେବ ମୁଁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ
ଶକି୍ତେର େମା’ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ରୂେପ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ
ପାଇଁ ସୁନା ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ରୂପା ଓ ପିତ୍ତଳମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ
ପିତ୍ତଳ, େଲୗହମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଲୁହା ଓ କାଷ୍ଠମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ କାଷ୍ଠ;
େଗାେମଦକ ମଣ ିଓ ଖଚନାଥର୍କ ପ୍ରସ୍ତର, ଜଡ଼ତି-କମର୍ାଥର୍କ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ନାନା
ବଣ୍ଣର୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଓ ସବର୍ ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ମମର୍ର ପ୍ରସ୍ତର
ଆେୟାଜନ କରିଅଛ।ି 3 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହ ିପବତି୍ର ଗହୃ ନମିେନ୍ତ
ଯାହାସବୁ ଆେୟାଜନ କରିଅଛ,ି ତାହା ଛଡ଼ା ଓ ତହିଁ ଉପେର େମା’ ନଜିର
ସୁନା ଓ ରୂପାର ଭଣ୍ଡାର ଅଛ,ି ଆଉ ମୁଁ େମା’ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ପ୍ରତି
ଆପଣା ମନ ଆସକ୍ତ କରି ଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହାସବୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃ ନମିେନ୍ତ େଦଉଅଛ।ି 4 ଅଥର୍ାତ୍, ଗହୃର କାନ୍ଥେର ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ
ଓଫୀରର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ରୁ ତନି ିହଜାର ତାଳନ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଓ ସାତ ହଜାର ତାଳନ୍ତ ନମିର୍ଳ
ରୂପା; 5 ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସୁନା ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ରୂପା ଓ ଶିଳ୍ପକାରମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଯାହା ଯାହା କରାଯିବ, େସହସିବୁ
ପ୍ରକାରର କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ େଦଉଅଛ।ି ଅତଏବ, ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାକୁ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବାକୁ କିଏ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର ଉଦ୍ୟତ ଅଛ ି?”
6 େତେବ ପିତୃବଂଶର ଅଧିପତମିାେନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ସମୂହର
ଅଧିପତମିାେନ, ଆଉ ସହସ୍ର ଓ ଶତପତମିାେନ, ପୁଣ,ି ରାଜକାଯର୍୍ୟ-
ଶାସକମାେନ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର ଦାନ କେଲ; 7 ଆଉ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃର େସବା ନମିେନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ତାଳନ୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍, ଦଶ ହଜାର ଡାରିକ୍
ମୁଦ୍ର ା, ଦଶ ହଜାର ତାଳନ୍ତ ରୂପା, ଅଠର ହଜାର ତାଳନ୍ତ ପିତ୍ତଳ ଓ ଏକ
ଲକ୍ଷ ତାଳନ୍ତ ଲୁହା େଦେଲ। 8 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବହୁମୂଲ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତରାଦ ିମିଳିଲା, େସମାେନ େଗେଶର୍ାନୀୟ ଯିହୀେୟଲର ହସ୍ତାଧୀନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର-ଗହୃେର ତାହାସବୁ େଦେଲ। 9 ତହିଁେର େଲାକମାେନ
େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ଦାନ କରିବାରୁ ଆନନ୍ଦ କେଲ, କାରଣ, େସମାେନ
ସଦି୍ଧଚତି୍ତେର େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦାନ କେଲ; ପୁଣ,ି
ଦାଉଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ମହାନନ୍ଦେର ଆନନ୍ଦ କେଲ।

ସମାଜ ସାକ୍ଷାତେର ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

10 ଏେହତୁ ଦାଉଦ ସମଗ୍ର ସମାଜ ସାକ୍ଷାତେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ
କେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ସଦାକାଳ ଧନ୍ୟ। 11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ମହତ୍ତ୍ୱ , ପରାକ୍ରମ, େଶାଭା, ଜୟ ଓ ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭର; କାରଣ, ସ୍ୱଗର୍ ଓ
ପୃଥିବୀେର ଥିବା ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭର; େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଓ
ତୁେମ୍ଭ ସକଳର ଉପେର ମସ୍ତକ ରୂେପ ଉନ୍ନତ ଅଟ। 12 ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଧନ ଓ
ସମ୍ଭ୍ରମ ଆେସ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରୁଅଛ; ବଳ ଓ
ପରାକ୍ରମ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଅଛ;ି ପୁଣ,ି ମହାନ୍ କରିବାର ଓ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଳ
େଦବାର ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତାଧୀନ ଅେଟ। 13 ଏେହତୁ େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ
ନାମେର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। 14 ମାତ୍ର, ମୁଁ କିଏ ଓ େମାହର େଲାକମାେନ
କିଏ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏପରି େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ଏପ୍ରକାର ଦାନ କରିବାକୁ
ସମଥର୍ େହବୁ ? କାରଣ, ସମଗ୍ର ବଷିୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆେସ ଓ ତୁମ୍ଭ ନଜି
ପଦାଥର୍ରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇଅଛୁ। 15 କାରଣ, ଆେମ୍ଭମାେନ

ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ବେିଦଶୀ ଓ
ପ୍ରବାସୀ; ପୃଥିବୀେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦନି ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ  କିଛ ିନାହିଁ।
16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ନାମ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଗାଟଏି ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଯଉଁ
ସକଳ ପଦାଥର୍ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଆସଅିଛ ିଓ ସବୁ ତୁମ୍ଭ
ନଜିର ଅେଟ। 17 ଆହୁରି େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଜାେଣ େଯ,
ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଅ ଓ ସରଳତାେର ତୁମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ
ଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର ସରଳତାେର େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ଏହସିବୁ
ପଦାଥର୍ ଦାନ କରିଅଛ;ି ଆଉ ଏଠାେର ଉପସି୍ଥତ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ
େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦାନ କରିବାର େଦଖି ମୁଁ ଆନନି୍ଦତ େହଲ।ି
18 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମର, ଇସ୍ହାକର ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ଥ ଚନି୍ତ ାର
କଳ୍ପନାେର ଏହା ସଦାକାଳ ରଖ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କର; 19 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଧିିସବୁ
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ, ମୁଁ େଯଉଁ
ପ୍ରାସାଦ ପାଇଁ ଆେୟାଜନ କରୁଅଛ,ି ତାହା ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ େମା’ ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନକୁ ସଦି୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦଅି।” 20 ଏଉତ୍ତାେର ଦାଉଦ ସମଗ୍ର
ସମାଜକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ ଓ ଆପଣା
ଆପଣା ମସ୍ତକ ନତ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଓ ରାଜାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 21 ତହୁଁ
େସମାେନ ପର ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ସହସ୍ର େଗାରୁ, ଏକ
ସହସ୍ର େମଷ ଓ ଏକ ସହସ୍ର େମଷଶାବକ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ସହତି
ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଓ ସମଗ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ।

ଶେଲାମନ ରାଜା ରୂେପ ଅଭଷିିକ୍ତ

22 ଆଉ େସହଦିନି ମହାନନ୍ଦେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େଭାଜନ ପାନ
କେଲ। ପୁଣ,ି େସମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ରାଜା
କେଲ, ଆଉ ତାଙୁ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ େହବା ପାଇଁ ଓ ସାେଦାକକୁ ଯାଜକ େହବା
ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଭେିଷକ କେଲ। 23 େସେତେବେଳ
ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ପଦେର ରାଜା ରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହେଲ ଓ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ ଓ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ େହେଲ। 24 ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ଅଧିପତ ିଓ
ବୀରଗଣ ଓ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କର
ବଶୀଭୂତ େହେଲ। 25 ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଦୃଷି୍ଟେର
ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଅତଶିୟ ମହାନ କେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ଏପରି ରାଜପ୍ରତାପ ଦାନ
କେଲ େଯ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତାଙ୍କ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ େକୗଣସ ିରାଜା େସପରି
ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ନ ଥିେଲ। 26 ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଦାଉଦଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ବଣ୍ଣର୍ନା

27 ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ସମୟ ଚାଳିଶ ବଷର୍; େସ ସାତ
ବଷର୍ ହେିବ୍ର ାଣେର ଓ େତତି୍ରଶ ବଷର୍ ଯିରୂଶାଲମେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 28 ତହିଁ
ଉତ୍ତାେର େସ ଆୟୁଷ, ଧନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଉତ୍ତମ
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର ମେଲ; ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 29 ଏହ ିଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ େଶଷ କି୍ରୟାସବୁ, େଦଖ,
ଶାମୁେୟଲ ଦଶର୍କର ଇତହିାସେର ଓ ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର
ଇତହିାସେର ଓ ଗାଦ୍ ଦଶର୍କର ଇତହିାସେର ଲଖିିତ ଅଛ;ି 30 ତହିଁ ସେଙ୍ଗ
ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଓ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ଉପେର ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଓ ନାନା େଦଶୀୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ଯାହା ଯାହା
ଘଟଲିା, େସସବୁର ବବିରଣ େଲଖାଅଛ।ି
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ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ

ଗିବୀେୟାେନ୍ର ଶେଲାମନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ଆପଣା ରାଜ୍ୟେର
ଦୃଢ଼ୀକୃତ େହେଲ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର
ସହବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ତାଙୁ୍କ ଅତଶିୟ ମହାନ୍ କେଲ। 2 ପୁଣି

ଶେଲାମନ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ, ସହସ୍ର ଓ ଶତପତମିାନଙୁ୍କ,
ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣକୁ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଧିପତଙୁି୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 3 ତହୁଁ ଶେଲାମନ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ସମଗ୍ର ସମାଜ ଗିବୀେୟାନ୍ସି୍ଥତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକୁ ଗେଲ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େସବକ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାନ୍ତରେର ନମିିର୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ
େସଠାେର ଥିଲା। 4 ମାତ୍ର ଦାଉଦ କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ଠାରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସନୁି୍ଦକ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥାନକୁ ତାହା ଆଣଥିିେଲ, କାରଣ େସ
ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକ ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ। 5 ଆଉ ହୂରର
େପୗତ୍ର ଊରିର ପୁତ୍ର ବତ୍ସେଲଲ େଯଉଁ ପିତ୍ତଳମୟ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ
କରିଥିଲା, ତାହା େସଠାସି୍ଥତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସ ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା; ପୁଣି
ଶେଲାମନ ଓ ସମାଜ ତହିଁ ନକିଟେର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ। 6 ପୁଣ,ି
ଶେଲାମନ େସଠାକୁ, ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ନକିଟସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ
ପିତ୍ତଳମୟ ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଯାଇ ତହିଁ ଉପେର ଏକ ସହସ୍ର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ।

ଜ୍ଞାନ ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

7 େସହ ିରାତି୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ କ’ଣ େଦବା, ତାହା ମାଗ। 8 ତହିଁେର ଶେଲାମନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିମହାଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ଓ
ତାଙ୍କର ପଦେର େମାେତ ରାଜା କରିଅଛ। 9 ଏେବ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଜି୍ଞା ସି୍ଥରୀକୃତ େହଉ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ତୁଲ୍ୟ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ ଉପେର
େମାେତ ରାଜା କରିଅଛ। 10 ମୁଁ େଯପରି ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ବାହାେର ଯିବାକୁ ଭତିେର ଆସବିାକୁ ପାରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ େମାେତ ଜ୍ଞାନ ଓ
ବୁଦି୍ଧ ଦଅି; କାରଣ ଏପରି ବୃହତ୍ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀକି କିଏ ବଚିାର କରି
ପାରିବ ?” 11 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱର ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଧନ,
ସମ୍ପତି୍ତ, କି ସମ୍ଭ୍ରମ, କିଅବା ତୁମ୍ଭ ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଅଥବା ଦୀଘର୍ାୟୁ
ହିଁ ମାଗି ନାହଁ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା କରିଅଛୁ, େସମାନଙ୍କ ବଚିାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ପାଇଁ
ଜ୍ଞାନ ବୁଦି୍ଧ ମାଗିଅଛ; 12 ଏଣୁ ଏହ ିକଥା ତୁମ୍ଭର ହୃଦ୍ଗତ େହବାରୁ ଜ୍ଞାନ
ଓ ବୁଦି୍ଧ ତୁମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ େହଲା; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏପରି ଧନ ଓ ସମ୍ପତି୍ତ ଓ
ସମ୍ଭ୍ରମ େଦବା େଯ, ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେସପରି
ପାଇ ନାହିଁ, କି ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାେର ଆଉ େକହ ିେସପରି ପାଇବ ନାହିଁ।”

ରାଜା ଶେଲାମନଙୁ୍କ ସମ୍ପତି୍ତ ପ୍ରଦାନ

13 ତହୁଁ ଶେଲାମନ ଗିବୀେୟାନ୍ସି୍ଥତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଯାତ୍ରାରୁ ଓ ସମାଗମ-
ତମ୍ୱୁ ସମ୍ମୁଖରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ; ଆଉ େସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 14 ଏଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ
କେଲ; ତାଙ୍କର ଏକ ହଜାର ଚାରି ଶହ ରଥ ଓ ବାର ହଜାର ଅଶ୍ୱାେରାହୀ
ଥିେଲ; େସମାନଙୁ୍କ େସ ରଥ-ନଗରମାନେର ଓ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର
ଯିରୂଶାଲମେର ରଖିେଲ। 15 ପୁଣ ିରାଜା ଯିରୂଶାଲମେର ରୂପା ଓ ସୁନାକୁ
ପଥର ପରି ଓ ବାହୁଲ୍ୟ େହତୁରୁ ଏରସ କାଷ୍ଠକୁ ତଳ ଭୂମିସ୍ଥ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ

ପରି କେଲ। 16 ଆଉ ଶେଲାମନଙ୍କର ଅଶ୍ୱସବୁ ମିସରରୁ ଅଣାଗଲା;
ରାଜାଙ୍କର ବଣକିମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଲର ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ପଲ ପଲ କରି
ପାଇେଲ। 17 ଆଉ ମିସରରୁ କ୍ର ୀତ ଓ ଆନୀତ ଏକ ଏକ ରଥର ମୂଲ୍ୟ
ଛଅ ଶହ େଶକଲ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ଓ ଏକ ଏକ ଅଶ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଶହ
ପଚାଶ େଶକଲ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ଥିଲା; ଏହରୂିେପ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ହତି୍ତୀୟ
ଓ ଅରାମୀୟ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ହିଁ େସହସିବୁ ଅଣାଯିବାର ରୀତି
ଥିଲା।

ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ
ଗହୃ ଓ ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ
କେଲ। 2 ପୁଣ ିଶେଲାମନ ଭାରବହନାେଥର୍ ସତୁରି ହଜାର

େଲାକ ଓ ପବର୍ତେର ଅଶୀ ହଜାର କଟାଳି େଲାକ ଓ େସମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର
ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ ନମିେନ୍ତ ତନି ିହଜାର ଛଅ ଶହ େଲାକ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।
3 ଆଉ ଶେଲାମନ େସାରର ରାଜା ହୂରମ୍ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ
କହେିଲ, “ଆପଣ େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯପରି ବ୍ୟବହାର
କରିଥିେଲ ଓ ତାଙ୍କ ବସତ-ିଗହୃର ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ ଏରସ କାଷ୍ଠ
ପଠାଇଥିେଲ, େସହପିରି େମା’ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କରନୁ୍ତ। 4 େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛ,ି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ପାଇଁ ଓ
ନତି୍ୟ ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟ ିପାଇଁ, ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାେର, ବଶି୍ରାମବାରେର
ଓ ଅମାବାସ୍ୟାେର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନରୂିପିତ
ପବର୍ସବୁେର େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବ।ି ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ
ପ୍ରତ ିନତି୍ୟ ଏକ ବଧିି ଅେଟ। 5 ଆଉ ମୁଁ େଯଉଁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ,ି
ତାହା ବୃହତ୍ େହବ; କାରଣ ସମସ୍ତ େଦବତାଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ମହାନ୍ ଅଟନି୍ତ। 6 ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ କିଏ
ସମଥର୍ ? େଯେହତୁ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ସ୍ୱଗର୍ର ସ୍ୱଗର୍ ହିଁ ତାହାଙୁ୍କ ଧାରଣ କରି ନ
ପାେର; େତେବ ମୁଁ କିଏ େଯ, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ି?
େକବଳ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ପାଇଁ ତାହା କରିବ।ି 7 ଏେହତୁ
େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଯିୁକ୍ତ େଯଉଁ ନପିୁଣ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାେର
ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େମା’ ନକିଟେର ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସୁନା, ରୂପା,
ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, ଧୂମ୍ର, ସନୂି୍ଦର ଓ ନୀଳସୂତ୍ରର କମର୍େର ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର
େଖାଦନ-କମର୍େର ନପିୁଣ ଏକ େଲାକକୁ େମା’ ନକିଟକୁ ପଠାଉନୁ୍ତ।
8 ଆହୁରି ଲବିାେନାନରୁ ଏରସ କାଷ୍ଠ ଓ େଦବଦାରୁ କାଷ୍ଠ ଓ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ
େମା’ ନକିଟକୁ ପଠାଉନୁ୍ତ; କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାେନ
ଲବିାେନାନେର କାଷ୍ଠ କାଟବିାେର ନପିୁଣ; 9 ଆଉ େଦଖନୁ୍ତ, େମା’
ଦାସମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ରହେିବ; େଯେହତୁ ମୁଁ େଯଉଁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛ,ି
ତାହା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଓ ବୃହତ୍ େହବ। 10 ଆଉ େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
କାଠକଟାଳୀମାନଙୁ୍କ େକାଡ଼ଏି ହଜାର ମହଣ ମଳା ଗହମ ଓ େକାଡ଼ଏି
ହଜାର ମହଣ ଯବ ଓ େକାଡ଼ଏି ହଜାର ମହଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େକାଡ଼ଏି
ହଜାର ମହଣ େତୖଳ େଦବ।ି” 11 ତହିଁେର େସାରର ରାଜା ହୂରମ୍
ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିଉତ୍ତର େଲଖି ପଠାଇଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
େଲାକମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , ଏେହତୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ରାଜା କରିଅଛନି୍ତ। 12 ହୂରମ୍ ଆହୁରି କହଲିା, ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଏକ ଗହୃ ଓ ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ
ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ୍କ ବୁଦି୍ଧ ଓ ବେିବଚନାବଶିିଷ୍ଟ ଏକ ଜ୍ଞାନବାନ ପୁତ୍ର
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େଦଇଅଛନି୍ତ। 13 ଏେବ ମୁଁ େମା’ ପିତା ହୂରମ୍ଙ୍କର ଏକ ଜଣ ନପିୁଣ
ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକ ପଠାଇଲ,ି 14 େସ ଦାନ୍ ବଂଶୀୟା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର,
ତାହାର ପିତା େସାରୀୟ େଲାକ ଥିଲା, େସ ସୁନା, ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା,
ପ୍ରସ୍ତର, କାଷ୍ଠ ଓ ଧୂମ, ନୀଳ, େକ୍ଷୗମ ଓ ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ସୂତ୍ରର କାଯର୍୍ୟେର, ମଧ୍ୟ
ସବର୍ପ୍ରକାର େଖାଦନ କାଯର୍୍ୟ ଓ ସବର୍ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନାର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ
ନପିୁଣ; ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନପିୁଣ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପିତା
େମା’ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ନପିୁଣ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସ୍ଥାନ ଦଆିଯାଉ।
15 ଏେହତୁ େମା’ ପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଗହମ ଓ ଯବ, େତୖଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବଷିୟ
କହଅିଛନି୍ତ , ତାହା େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ େଦଉନୁ୍ତ;
16 ତହିଁେର ଆପଣଙ୍କ େଯେତ କାଷ୍ଠ ପ୍ରେୟାଜନ େହବ, ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଲବିାେନାନରୁ କାଟବୁି; ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ େଭଳା ବାନି୍ଧ ସମୁଦ୍ର  ପଥେର
ଯାେଫାେର ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚାଇ େଦବୁ; ତହୁଁ ଆପଣ ତାହା
ଯିରୂଶାଲମକୁ େନଇ ଯିେବ। 17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା
ଦାଉଦଙ୍କର କୃତ ଗଣନା ଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶେର ପ୍ରବାସକାରୀ
ବେିଦଶୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଗଣନା କେଲ; ତହିଁେର ଏକ ଲକ୍ଷ େତପନ ହଜାର ଛଅ
ଶହ େଲାକ ମିଳିେଲ। 18 ତହୁଁ େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାର ବହବିା ପାଇଁ
ସତୁରି ହଜାର େଲାକ ଓ ପବର୍ତେର ଅଶୀ ହଜାର କଟାଳି େଲାକ ଓ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କାଯର୍୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ତନି ିହଜାର ଛଅ ଶହ
କାଯର୍୍ୟଶାସକଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।

ମନ୍ଦରି ନମିର୍ାଣ ଆରମ୍ଭ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ େମାରୀୟା ପବର୍ତେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ, େସହି
ସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇଥିେଲ,

ଦାଉଦ ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନ ଖଳାେର େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ନରୂିପଣ କରିଥିେଲ,
େସହଠିାେର େସ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 2 ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ରାଜତ୍ୱର
ଚତୁଥର୍ ବଷର୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନିେର ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କେଲ। 3 ଶେଲାମନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ମୂଳଦୁଆ
ସ୍ଥାପନ କେଲ, ତାହା ଏହ ିହସ୍ତର ପ୍ରାଚୀନ ପରିମାଣାନୁସାେର େଦୖଘର୍୍ୟ
ଷାଠିଏ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଥିଲା। 4 ପୁଣ ିଗହୃର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ବାରଣ୍ଡାର େଦୖଘର୍୍ୟ ଗହୃର ପ୍ରସ୍ଥାନୁସାେର େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଶେହ
େକାଡ଼ଏି ହାତ ଥିଲା; ଆଉ େସ ତହିଁର ଭତିର ଭାଗ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ମଡ଼ାଇେଲ। 5 ପୁଣ ିେସ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମଣ୍ଡତି େଦବଦାରୁ କାଷ୍ଠେର ବୃହତ୍
ଗହୃ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ ଓ ଜଞି୍ଜରର ଆକୃତି
କେଲ। 6 ପୁଣ ିେସ େଶାଭା ନମିେନ୍ତ ଗହୃକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତରେର ଭୂଷିତ
କେଲ; େସହ ିସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ପବର୍ୟିମ େଦଶର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। 7 ମଧ୍ୟ ଗହୃ, କଡ଼,ି
ଚଉକାଠ ଓ ତହିଁର କାନ୍ଥ ଓ ତହିଁର କବାଟସବୁ େସ ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ମଡ଼ାଇେଲ; ଆଉ କାନ୍ଥେର କିରୂବାକୃତ ିେଖାଦାଇେଲ। 8 ପୁଣ ିେସ
ମହାପବତି୍ର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ; ତହିଁର େଦୖଘର୍୍ୟ ଗହୃର ପ୍ରସ୍ଥାନୁସାେର
େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ତହିଁର ପ୍ରସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଥିଲା; ଆଉ େସ ଛଅ ଶହ
ତାଳନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ତାହା ମଡ଼ାଇେଲ। 9 ଆଉ କଣ୍ଟାର ପରିମାଣ
ପଚାଶ େଶକଲ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଥିଲା, ପୁଣ ିେସ ଉପର େକାଠରିମାନ ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ମଡ଼ାଇେଲ। 10 ଆଉ େସ ମହାପବତି୍ର ଗହୃେର ପିତୁଳା କମର୍ର ଦୁଇ କିରୂବ
ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ େସମାେନ ତାହା ସୁବଣ୍ଣର୍େର ମଡ଼ାଇେଲ। 11 ଏହି
କିରୂବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଦୀଘର୍ ଥିଲା; ଏକ କିରୂବର ପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ
ହାତ ଥାଇ ଗହୃର କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପଶର୍ କଲା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ େସହପିରି ପାଞ୍ଚ ହାତ
ଥାଇ ଅନ୍ୟ କିରୂବର ପକ୍ଷକୁ ସ୍ପଶର୍ କଲା। 12 ଅନ୍ୟ କିରୂବର ପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ
ହାତ ଥାଇ ଗହୃର କାନ୍ଥକୁ ସ୍ପଶର୍ କଲା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥାଇ
ଅନ୍ୟ କିରୂବର ପକ୍ଷକୁ ଲାଗିଲା। 13 ଏହ ିକିରୂବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ େକାଡ଼ଏି
ହାତ ବସି୍ତାରିତ ଥିଲା; େସମାେନ ଚରଣେର ଠିଆ େହେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର
ମୁଖ ଗହୃ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। 14 ପୁଣ ିେସ ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ଓ
େକ୍ଷୗମସୂତ୍ରର ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁ ଉପେର କିରୂବଗଣର ଆକୃତି
କେଲ। 15 ଆହୁରି େସ ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ପଞ୍ଚତରିିଶ ହାତ ଉଚ୍ଚ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ
ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ େସହ ିପ୍ରେତ୍ୟକର ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳି ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥିଲା।
16 ଆଉ େସ ଗଭର୍ଗାରେର ଜଞି୍ଜର ନମିର୍ାଣ କରି େସହ ିସ୍ତମ୍ଭ ଉପେର
ରଖିେଲ ଓ ଏକ ଶହ ଡାଳିମ୍ୱ ଆକୃତ ିକରି େସହ ିଜଞି୍ଜର ଉପେର
ରଖିେଲ। 17 ଆଉ େସ ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦକି୍ଷଣ

ପାଶ୍ୱର୍େର ଏକ ଓ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ଏକ କରି ସ୍ଥାପନ କେଲ; ଆଉ ଦକି୍ଷଣ
ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ଯାଖୀନ୍ ଓ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ େବାୟସ୍
ରଖିେଲ।

ମନ୍ଦରିର ଉପକରଣ

ଆହୁରି େସ ଏକ ପିତ୍ତଳମୟ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ, ତହିଁର
େଦୖଘର୍୍ୟ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ତହିଁର ପ୍ରସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ତହିଁର
ଉଚ୍ଚତା ଦଶ ହାତ। 2 ମଧ୍ୟ େସ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା େଗାଲାକାର

ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କେଲ, ତାହା ଫନ୍ଦଠାରୁ ଫନ୍ଦ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦଶ ହାତ
ଓ ତହିଁର ଉଚ୍ଚତା ପାଞ୍ଚ ହାତ; ଆଉ ତହିଁର ପରିଧି ତରିିଶ ହାତ ଥିଲା।
3 ତହିଁ ତେଳ ବଳଦମାନର ଆକୃତ ିଥିଲା, େସମାେନ ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ
େଘରିେଲ, ଦଶ ହାତ େଲଖାଏଁ ଥାଇ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର େବଷ୍ଟନ କେଲ।
େସହ ିବଳଦମାନ ଦୁଇ ଧାଡ଼େିର ଥିେଲ, ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଢ଼ଳାଯିବା
ସମୟେର ତାହାସବୁ ଢ଼ଳା ଯାଇଥିେଲ। 4 େସହ ିପାତ୍ର ବାର େଗାରୁ
ଉପେର ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା, ତନିରି ମୁଖ ଉତ୍ତରକୁ ଓ ତନିରି ମୁଖ ପଶି୍ଚମକୁ ଓ
ତନିରି ମୁଖ ଦକି୍ଷଣକୁ ଓ ତନିରି ମୁଖ ପୂବର୍କୁ ଥିଲା; ପୁଣ ିସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅବସ୍ଥାପିତ ଓ େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଭାଗସବୁ ଭତିରକୁ
ଥିଲା। 5 େସହ ିପାତ୍ର ଚାରି ଅଙୁ୍ଗଳି େମାଟ; ତହିଁର ଫନ୍ଦ ତାଟଆିର ଫନ୍ଦ
ପରି ନମିିର୍ତ; କଇଁଫୁଲ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା; ତାହା ତନି ିହଜାର ମହଣ ଧରିଲା।
6 ଆହୁରି େସ ଦଶ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ ପ୍ରକ୍ଷାଳନାେଥର୍
ପାେଞ୍ଚାଟ ିଦକି୍ଷଣ ଭାଗେର ଓ ପାେଞ୍ଚାଟ ିବାମ ଭାଗେର ରଖିେଲ; େସମାେନ
େହାମବଳି ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ େସସବୁେର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କେଲ; ମାତ୍ର
ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଯାଜକମାନଙ୍କର ସ୍ନାନାେଥର୍ ଥିଲା। 7 ଆଉ େସ ଦୀପବୃକ୍ଷ
ବଷିୟକ ବଧିାନାନୁସାେର ଦଶ ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ଦୀପବୃକ୍ଷ ନମିର୍ାଣ କେଲ; ଆଉ
ପାେଞ୍ଚାଟ ିଦକି୍ଷଣ ଭାଗେର ଓ ପାେଞ୍ଚାଟ ିବାମ ଭାଗେର ମନି୍ଦରେର ସ୍ଥାପନ
କେଲ। 8 ଆହୁରି େସ ଦଶ େମଜ ନମିର୍ାଣ କରି ମନି୍ଦରର ଦକି୍ଷଣ ଭାଗେର
ପାେଞ୍ଚାଟ ିଓ ବାମ ଭାଗେର ପାେଞ୍ଚାଟ ିରଖିେଲ। ପୁଣ,ି େସ ଏକ ଶତ
ସୁବଣ୍ଣର୍ କୁଣ୍ଡ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 9 ଆହୁରି େସ ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓ
ବୃହତ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ-ଦ୍ୱ ାର ନମିର୍ାଣ କେଲ, ଆଉ ତହିଁର କବାଟସବୁ
ପିତ୍ତଳେର ମଡ଼ାଇେଲ। 10 ପୁଣ ିେସ ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ ଗହୃର ଡାହାଣ ପାଖେର
ଦକି୍ଷଣ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ସ୍ଥାପନ କେଲ। 11 ଆଉ ହୂରମ୍ ପାତ୍ର ଓ
େକାଦାଳ ଓ କୁଣ୍ଡସବୁ ନମିର୍ାଣ କଲା। ଏହରୂିେପ ହୂରମ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃେର ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା କରିବା କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା।
12 ଅଥର୍ାତ୍, ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ େସହ ିସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ େଗାଲାକାର ଓ ଦୁଇ
ମୁଣ୍ଡାଳି ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାେଥର୍ ଦୁଇ
ଜାଲକିମର୍ 13 ଓ େସହ ିଦୁଇ ଜାଲକିମର୍ ନମିେନ୍ତ ଚାରି ଶହ ଡାଳିମ୍ୱ;
ଅଥର୍ାତ୍, ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାେଥର୍ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜାଲକିମର୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ ିଡାଳିମ୍ୱ କଲା। 14 ଆହୁରି େସ
େବୖଠିକିମାନ ନମିର୍ାଣ କଲା ଓ େସ େବୖଠିକି ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର
ନମିର୍ାଣ କଲା; 15 ଏକ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁ ତଳସ୍ଥ ବାର େଗାରୁ
16 ମଧ୍ୟ ତାହାର ପିତା ହୂରମ୍ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିତ୍ତଳେର ହାଣ୍ଡ ିଓ େକାଦାଳ ଓ ତି୍ରଶୂଳ ଓ ତହିଁର
ସକଳ ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କଲା। 17 ରାଜା ଯଦ୍ଦର୍ନ-ପଦାେର ସୁେକ୍କାତ ଓ
ସେରଦା ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଚକି୍କଣ ଭୂମିେର ତାହାସବୁ ଢ଼ଳାଇେଲ। 18 ଏହି
ପ୍ରକାେର ଶେଲାମନ ଅତ ିବହୁଳ ରୂେପ ଏହସିବୁ ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କେଲ;
ପିତ୍ତଳର ପରିମାଣ ଜଣାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। 19 ପୁଣ ିଶେଲାମନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ
ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟ ିରଖିବାର େମଜ; 20 ଆଉ ବଧିିମେତ ଗଭର୍ାଗାର ସମ୍ମୁଖେର
ଜ୍ୱଳାଇବା ନମିେନ୍ତ ନମିର୍ଳ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ତହିଁର ପ୍ରଦୀପସକଳ
21 ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ପୁଷ୍ପ, ପ୍ରଦୀପ ଓ ଚମିୁଟାସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ନମିର୍ାଣ
କେଲ; 22 ଆଉ କତୁରୀ ଓ କୁଣ୍ଡ ଓ ଚାମଚ ଓ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀଗଡୁକି ନମିର୍ଳ
ସୁବଣ୍ଣର୍େର ନମିର୍ାଣ କେଲ; ପୁଣ ିଗହୃର ପ୍ରେବଶାଥର୍କ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
ଭତିର ଦ୍ୱ ାର ଓ ଗହୃର, ଅଥର୍ାତ୍, ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଥିଲା।

ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ ଶେଲାମନଙ୍କର କୃତ ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ େହଲା। ପୁଣ ିଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା
ଦାଉଦଙ୍କର ପବତି୍ରୀକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ରୂପା, ସୁନା ଓ

ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଭତିରକୁ ଆଣ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ଭଣ୍ଡାରେର ରଖିେଲ।
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ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ମନ୍ଦରିକୁ ଆନୀତ

2 ତହୁଁ ଶେଲାମନ ଦାଉଦ-ନଗର ସେିୟାନରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ
ଆଣବିା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଓ ବଂଶୀୟ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ,
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପିତୃବଂଶାଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତ୍ର
କେଲ। 3 ତହିଁେର ସପ୍ତମ ମାସର ପବର୍ ସମୟେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ। 4 ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େଲବୀୟମାେନ ସନୁି୍ଦକ ଉଠାଇେଲ। 5 ପୁଣି
େସମାେନ ସନୁି୍ଦକ ଓ ସମାଗମ-ତମ୍ୱୁ ଓ ତମ୍ୱୁସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ପାତ୍ର
ଆଣେିଲ; େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ତାହାସବୁ ଆଣେିଲ। 6 ଆଉ ଶେଲାମନ
ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ସନୁି୍ଦକ
ସମ୍ମୁଖେର ଥାଇ ଏେତ ପରିମାଣେର େମଷ ଓ େଗାରୁ ବଳିଦାନ କେଲ, େଯ
ତାହାସବୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ଅଗଣ୍ୟ ଥିଲା। 7 ତହୁଁ ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନୟିମ-ସନୁି୍ଦକ ତହିଁର ସ୍ଥାନକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଗହୃର ଗଭର୍ାଗାର, ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ,
କିରୂବଦ୍ୱୟର ପକ୍ଷ ତଳକୁ ଆଣେିଲ। 8 େସହ ିକିରୂବମାେନ ସନୁି୍ଦକ-ସ୍ଥାନ
ଉପେର ପକ୍ଷ ବସି୍ତାର କରିଥିେଲ ଓ କିରୂବମାେନ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ସନୁି୍ଦକ ଓ ତହିଁର
ସାଙ୍ଗୀ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ। 9 ପୁଣ ିେସହ ିସାଙ୍ଗୀ ଏେତ ଲମ୍ୱ ଥିଲା େଯ,
ତହିଁର ଅଗ୍ରଭାଗ ଗଭର୍ାଗାର ସମ୍ମୁଖେର ସନୁି୍ଦକଠାରୁ େଦଖାଗଲା; ମାତ୍ର
ବାହାରକୁ େଦଖାଗଲା ନାହିଁ; ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା େସହ ିସ୍ଥାନେର ଅଛ।ି
10 ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସବିା େବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ନୟିମ କରିବା ସମୟେର େମାଶା େହାେରବ
ନକିଟେର େଯଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତର-ଫଳକ ସନୁି୍ଦକ ମଧ୍ୟେର ରଖିଥିେଲ, ତାହା
ବ୍ୟତୀତ ତହିଁେର ଆଉ କିଛ ିନ ଥିଲା। 11 ଉପସି୍ଥତ ଯାଜକ ସମେସ୍ତ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରିଥିେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପାଳିର କମର୍ କରୁ ନ
ଥିେଲ। 12 ମଧ୍ୟ େଲବୀୟ ଗାୟକ ସମେସ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, ଆସଫ, େହମନ,
ଯିଦୂଥୂନ୍ ଓ େସମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଭାତ୍ରୁ ଗଣ େକ୍ଷୗମବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ କରତାଳ ଓ
େନବଲ ଓ ବୀଣା ଧରି ଯଜ୍ଞେବଦରି ପୂବର୍ ଦଗିେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ତୂରୀବାଦକ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ଏି ଜଣ ଯାଜକ ଥିେଲ;
ତହୁଁ ଯାଜକମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସେନ୍ତ, 13 େସହି
ତୂରୀବାଦକ ଓ ଗାୟକ ସମେସ୍ତ ଏକସ୍ୱରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ
ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଏକ ହୁଅେନ୍ତ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, କାରଣ
ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ସଦାକାଳସ୍ଥାୟୀ, ଏହା େବାଲ ିେସମାେନ ତୂରୀ ଓ
କରତାଳ ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ସହତି ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଧ୍ୱନି
କରେନ୍ତ, େସହ ିଗହୃ, ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଏକ େମଘେର ଏରୂପ
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା 14 େଯ, ଯାଜକମାେନ େସହ ିେମଘ ସକାଶୁ ପରିଚଯର୍୍ୟା
କରିବାକୁ ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା।

ସମାଜକୁ ଶେଲାମନଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

ତହୁଁ ଶେଲାମନ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନବିଡି଼ େମଘେର ବାସ
କରିେବ େବାଲ ିକହଅିଛନି୍ତ। 2 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ
ବାସଗହୃ ଓ ତୁମ୍ଭର ସଦାକାଳ ବାସ ନମିେନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ

କରିଅଛ।ି 3 ତହୁଁ ରାଜା ମୁଖ େଫରାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ; ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜ ଠିଆ େହେଲ। 4 ଆଉ
େସ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, େସ ଆପଣା
ମୁଖେର େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହଥିିେଲ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତେର
ତାହା ସଫଳ କରିଅଛନି୍ତ , ଯଥା, 5 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା ଦନିଠାରୁ ଆମ୍ଭ ନାମ ସ୍ଥାପନାେଥର୍ ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିନଗର
ମେନାନୀତ କରି ନାହୁଁ; କିଅବା ଆମ୍ଭ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଗ୍ରଣୀ େହବା
ପାଇଁ େକୗଣସ ିେଲାକ ମେନାନୀତ କରି ନାହୁଁ; 6 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
ନାମ ସ୍ଥାପନାେଥର୍ ଯିରୂଶାଲମକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭ େଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଗାଟଏି ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ମନସ୍ଥ ଥିଲା। 8 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆମ୍ଭ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭର ମନସ୍ଥ ଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର ଏହ ିମନସ୍ଥ କରିବା ଉତ୍ତମ;

9 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଔରସଜାତ
ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ। 10 ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଉକ୍ତ ଏହ ିକଥା ସଫଳ କରିଅଛନି୍ତ; କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ମୁଁ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପଦେର ଉତ୍ପନ୍ନ  ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସହ ିଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 11 ଆଉ ମୁଁ
ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ନୟିମର ଆଧାର-
ସନୁି୍ଦକ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।ି”

ଶେଲାମନଙ୍କ ମନ୍ଦରି ଉତ୍ସଗର୍ର ପ୍ରାଥର୍ନା

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସାକ୍ଷାତେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି ଠିଆ େହେଲ; 13 କାରଣ
ଶେଲାମନ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ ପାଞ୍ଚ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ତନି ିହାତ ଉଚ୍ଚ ଏକ
ପିତ୍ତଳମୟ ମଞ୍ଚ ନମିର୍ାଣ କରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ରଖିଥିେଲ; ଆଉ େସ
ତହିଁ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସମାଜ ସମ୍ମୁଖେର ଆଣୁ୍ଠ
ପାତ ିସ୍ୱଗର୍ ଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି କହେିଲ, 14 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗର୍େର କିଅବା ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱର େକହ ିନାହିଁ; ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ଦାସମାେନ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି
ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନୟିମ ଓ
ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ; 15 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ େମା’ ପିତା ଦାଉଦଙୁ୍କ
ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିଲ, ତାହା ପାଳନ କରିଅଛ; ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ମୁଖେର କହଥିିଲ, ପୁଣ ିଆଜି ଆପଣା ହସ୍ତେର ତାହା ସଫଳ କରିଅଛ।
16 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପିତା ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙୁ୍କ କହଥିିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର େଯପରି ଗମନାଗମନ କରିଅଛ, େସହପିରି ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନମାେନ
େଯେବ ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା
ପଥେର େକବଳ ସାବଧାନ େହେବ, େତେବ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂିହାସନେର
ଉପବଷି୍ଟ େହବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ତୁମ୍ଭ ବଂଶେର େଲାକର ଅଭାବ
େନାହବି; ଏେହତୁ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣାର େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ସଫଳ କର। 17 ଏେହତୁ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉକ୍ତ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ
ଦୃଢ଼ େହଉ। 18 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗେର ନତିାନ୍ତ ବାସ କରିେବ ? େଦଖ, ସ୍ୱଗର୍ ଓ ସ୍ୱଗର୍ର (ଉପରିସ୍ଥ) ସ୍ୱଗର୍
ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧାରଣ କରି ନ ପାେର; େତେବ ଆମ୍ଭ ନମିିର୍ତ ଏହ ିଗହୃ କ’ଣ
ପାରିବ ? 19 ତଥାପି େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଦାସ ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର େଯଉଁ କାକୂକି୍ତ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି ତାହା ଶୁଣବିା
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତେିର ମେନାେଯାଗ କର;
20 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଆପଣା ନାମ ସ୍ଥାପନ କରିବ େବାଲ ିକହଅିଛ,
େସହ ିସ୍ଥାନ, ଅଥର୍ାତ୍, ଏହ ିଗହୃ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଦବିାରାତ୍ର ମୁକ୍ତ ଥାଉ;
ଏହ ିସ୍ଥାନ ଅଭମିୁଖେର ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଯାହା ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ, ତାହା ଶୁଣ।
21 ପୁଣ ିଏହ ିସ୍ଥାନ ଅଭମିୁଖେର ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଓ ତୁମ୍ଭ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ
ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବନିତେିର ମେନାେଯାଗ କର; ହଁ, ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ନବିାସ-ସ୍ଥାନ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଶୁଣ ିକ୍ଷମା କର। 22 େକହି
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେଲ, େଯେବ ତାହାକୁ ଶପଥ
କରାଇବା ପାଇଁ ଶପଥ ନରୂିପିତ ହୁଏ ଓ େସ ଆସ ିଏହ ିଗହୃସି୍ଥତ ତୁମ୍ଭ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ଶପଥ କେର; 23 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶୁଣି
ନଷି୍ପତି୍ତ କର ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କର ବଚିାର କରି େଦାଷୀର କମର୍ଫଳ
ତାହାର ନଜି ମସ୍ତକେର ବତ୍ତର୍ାଇବା ପାଇଁ େଦାଷୀକୁ ପ୍ରତଫିଳ ଦଅି; ପୁଣି
ଧାମିର୍କକୁ ତାହାର ଧାମିର୍କତା ପ୍ରମାେଣ ଫଳ େଦବା ପାଇଁ ଧାମିର୍କ କର।
24 ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଶତ୍ରୁ
ସମ୍ମୁଖେର ପରାସ୍ତ େହେଲ େଯେବ ପୁନବର୍ାର େଫରି ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ୱୀକାର
କରନି୍ତ ଓ ଏହ ିଗହୃେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତ ିକରନି୍ତ;
25 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ
କ୍ଷମା କର, ପୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦଇଅଛ, େସଠାକୁ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ ଆଣ। 26 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିବା ସକାଶୁ େଯେବ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ େହାଇ ବୃଷି୍ଟ ନ ହୁଏ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ େଦବା େବେଳ, େଯେବ େସମାେନ ଏହି
ସ୍ଥାନ ଅଭମିୁଖେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣା
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ଆପଣା ପାପରୁ େଫରନି୍ତ; 27 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ପଥ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଆପଣା
ଦାସମାନଙ୍କର ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର; ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ
େଲାକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଦତ୍ତ ତୁମ୍ଭ େଦଶ ଉପେର ବୃଷି୍ଟ କର। 28 ଯଦି
େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ହୁଏ, କିମ୍ୱା ମହାମାରୀ ହୁଏ, ଶସ୍ୟର େଶାଷ କି ମ୍ଳାନ,ି
କିଅବା ପଙ୍ଗପାଳ ବା କୀଟ ହୁଏ; କିମ୍ୱା ଯଦ ିେସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ
େସମାନଙ୍କ େଦଶସ୍ଥ ନଗର ସମୂହେର େସମାନଙୁ୍କ ଅବେରାଧ କରନି୍ତ;
େକୗଣସ ିମାରୀ କି େକୗଣସ ିେରାଗ ଘେଟ; 29 େତେବ ଆପଣା ଆପଣା
ପୀଡ଼ା ଓ ଦୁଃଖ ଜାଣ ିେକୗଣସ ିେଲାକ କିଅବା ତୁମ୍ଭର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକ ଏହ ିଗହୃ ଆେଡ଼ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି େକୗଣସ ିପ୍ରାଥର୍ନା କି ବନିତି
କେଲ, 30 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନବିାସ-ସ୍ଥାନ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି କ୍ଷମା
କର, ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣ ିତାହାର ସକଳ ଗତି
ଅନୁସାେର ପ୍ରତଫିଳ ଦଅି, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ, େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ-
ସନ୍ତାନଗଣର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣୁଅଛ। 31 ତାହାେହେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ବସତରି
ସମସ୍ତ ଦନି ତୁମ୍ଭ ପଥେର ଚାଲବିା ପାଇଁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ କରିେବ।
32 ଆହୁରି େଯ ତୁମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ନୁେହଁ, ଏପରି େକୗଣସି
ବେିଦଶୀ େଯେବ ତୁମ୍ଭର ମହାନାମ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଳବାନ ହସ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର
ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ସକାଶୁ ଦୂର େଦଶରୁ ଆେସ ଓ ଆସ ିଏହ ିଗହୃ ଆେଡ଼
ପ୍ରାଥର୍ନା କେର; 33 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନବିାସ-ସ୍ଥାନ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶୁଣ
ଓ େସ ବେିଦଶୀ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, ତଦନୁସାେର
ତାହା ପ୍ରତ ିକର; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ
କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜ୍ଞାତ େହେବ ଓ ଆମ୍ଭ
ନମିିର୍ତ ଏହ ିଗହୃ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େବାଲ ିଜାଣେିବ। 34 ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯେକୗଣସ ିଆେଡ଼ ପଠାଇେଲ, େଯେବ େସମାେନ
ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାେର ଯାଇ ତୁମ୍ଭର ମେନାନୀତ
ଏହ ିନଗର ଆେଡ଼ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନମିେନ୍ତ େମା’ ନମିିର୍ତ ଏହ ିଗହୃ ଆେଡ଼
ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , 35 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତ ିଶୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ବଚିାର ନଷି୍ପତି୍ତ କର। 36 େଯେବ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରନି୍ତ (କାରଣ ଏପରି େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ
ନାହିଁ େଯ ପାପ କେର ନାହିଁ), ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇ
େସମାନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ ର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ, େଯେବ େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ବନ୍ଦୀ କରି ଦୂରସ୍ଥ କିମ୍ୱା ନକିଟସ୍ଥ େଦଶକୁ େନଇଯା’ନି୍ତ ; 37 ତଥାପି
େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶକୁ ବନ୍ଦୀ ରୂେପ ନୀତ ହୁଅନି୍ତ , େସହ ିସ୍ଥାନେର
େଯେବ େସମାେନ ମେନ ମେନ ବେିବଚନା କରି ପୁନବର୍ାର େଫରନି୍ତ ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  େଦଶେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ବନିତ ିକରି କହନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ ଓ ବପିଥଗାମୀ ଓ ଦୁଷ୍ଟପଣ କରିଅଛୁ;
38 ଶତ୍ରୁ ଗଣ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶକୁ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ ,
ଆପଣାମାନଙ୍କର େସହ ିବନ୍ଦୀତ୍ୱ  େଦଶେର ଥାଇ େଯେବ େସମାେନ ସମସ୍ତ
ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଫରନି୍ତ , ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, ଆପଣାମାନଙ୍କର
େସହ ିେଦଶ ଆେଡ଼, ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ମେନାନୀତ ନଗର ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନମିେନ୍ତ
ଆମ୍ଭର ନମିିର୍ତ ଗହୃ ଆେଡ଼ ମୁଖ କରି ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ; 39 େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ନବିାସ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱଗର୍ରୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତ ିଶୁଣ ଓ
େସମାନଙ୍କର ବଚିାର ନଷି୍ପତି୍ତ କର; ଆଉ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପକାରୀ
ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର। 40 ଏେବ, େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର,
ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଏହ ିସ୍ଥାନେର େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରାଯାଏ, ତହିଁ ପ୍ରତି
ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ ନବିଷି୍ଟ ଥାଉ। 41 ଏଣୁ ଏେବ, େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ପରେମଶ୍ୱର, ଉଠ, ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତରୂପ ସନୁି୍ଦକ ଆପଣା
ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କର; େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର
ଯାଜକମାେନ ପରିତ୍ରାଣରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନୁ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ସାଧୁମାେନ
ମଙ୍ଗଳେର ଆନନ୍ଦ କରନୁ୍ତ। 42 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପରେମଶ୍ୱର, ଆପଣା
ଅଭଷିିକ୍ତର ମୁଖ େଫରାଇ ନ ଦଅି; ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାସବୁ
ସ୍ମରଣ କର।”

ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଅଗି୍ନ

ଶେଲାମନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାର ସମାପ୍ତ କରେନ୍ତ, ଆକାଶରୁ ଅଗି୍ନ
ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ିେହାମ ଓ ବଳିଦାନ ସବୁକୁ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଗହୃକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। 2 ଏଣୁ

ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। 3 ଆଉ ଅଗି୍ନ
ଓହ୍ଲାଇବା େବେଳ ଓ ଗହୃ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଅବସି୍ଥତ ିକରିବା
େବେଳ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ତାହା େଦଖିେଲ ଓ େସମାେନ ଚଟାଣ
ଉପେର ଭୂମିେର ମୁହଁମାଡ଼ ିପଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କେଲ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଧନ୍ୟବାଦ କରି କହେିଲ, “େସ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କର କରୁଣା
ସଦାକାଳସ୍ଥାୟୀ।”

ମନ୍ଦରି ଉତ୍ସଗର୍ୀକରଣ

4 ତହୁଁ ରାଜା ଓ ସମଗ୍ର େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ। 5 ପୁଣ ିଶେଲାମନ ରାଜା ବାଇଶ ହଜାର େଗାରୁ ଓ ଏକ ଲକ୍ଷ
େକାଡ଼ଏି ହଜାର େମଷ ବଳିଦାନ କେଲ। ଏହରୂିେପ ରାଜା ଓ ସମସ୍ତ
େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଲ। 6 ଆଉ ଯାଜକମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପଦ ଅନୁସାେର ଠିଆ େହେଲ; ଦାଉଦ େଲବୀୟମାନଙ୍କ
ପରିଚଯର୍୍ୟାକ୍ର େମ ପ୍ରଶଂସାଗାନ କରିବା ସମୟେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା
ସଦାକାଳସ୍ଥାୟୀ େବାଲ ିତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ରାଜା
େଯଉଁସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହସିବୁ
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  େଘନ ିେଲବୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣ ିଯାଜକମାେନ
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୂରୀ ବଜାଇେଲ; ଆଉ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଠିଆ
େହେଲ। 7 ଆହୁରି ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ମଧ୍ୟେଦଶ ପବତି୍ର କେଲ; କାରଣ େସ େସଠାେର େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ
ବଳିର େମଦ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ; େଯେହତୁ ଶେଲାମନ ନମିିର୍ତ ପିତ୍ତଳମୟ
ଯଜ୍ଞେବଦ,ି େହାମବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େମଦକୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ।
8 ଏହରୂିେପ େସସମୟେର ଶେଲାମନ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ହମାତ୍ର ପ୍ରେବଶ-
ସ୍ଥାନଠାରୁ ମିସରର ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ମହାସମାଜ ସାତ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବ କେଲ। 9 ପୁଣ ିଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସମାେନ ମହାସଭା
କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ସାତ ଦନି ଯଜ୍ଞେବଦରି ପ୍ରତଷି୍ଠା ଓ ସାତ ଦନି
ଉତ୍ସବ କେଲ। 10 ଆଉ େସ ସପ୍ତମ ମାସର େତଇଶ ଦନିେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁକୁ ବଦିାୟ କେଲ; ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି
ଓ ଶେଲାମନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ମଙ୍ଗଳ
େଦଖାଇଥିେଲ, ତହିଁ ସକାଶୁ େସମାେନ ଆନନି୍ଦତ ଓ ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତ େହେଲ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା

11 ଏହରୂିେପ ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଓ ରାଜଗହୃ ସମାପ୍ତ କେଲ;
ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଓ ଆପଣା ଗହୃେର ଯାହା ଯାହା କରିବା ପାଇଁ
ଶେଲାମନଙ୍କର ମନକୁ ଆସଲିା, ତାହାସବୁ େସ କୁଶଳେର ସାଧନ କେଲ।
12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ରାତି୍ରେର ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଲୁି ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ବଳିଦାନର ଗହୃ ରୂେପ
ଆପଣା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କଲୁ। 13 ଆେମ୍ଭ ବୃଷି୍ଟ େନାହବିା ପାଇଁ ଆକାଶ
ରୁଦ୍ଧ କେଲ, କିଅବା େଦଶ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଙ୍ଗପାଳମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ, ଅଥବା ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ
ପଠାଇେଲ, 14 େଯେବ ଆମ୍ଭ ନାମେର ବଖି୍ୟାତ ଆମ୍ଭ େଲାକମାେନ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ ଓ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅେନ୍ୱଷଣ କରି
ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଶୁଣବିା ଓ
େସମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ େସମାନଙ୍କ େଦଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା।
15 ଏହ ିସ୍ଥାନେର େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରାଯାଏ, ତହିଁ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ ନବିଷି୍ଟ ଥିବ। 16 କାରଣ ଏହ ିଗହୃେର ଆମ୍ଭର ନାମ
ଅନନ୍ତ କାଳ ରହବିା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତାହା ମେନାନୀତ ଓ ପବତି୍ର କଲୁ; ଆଉ,
ଏହ ିସ୍ଥାନ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଓ ଆମ୍ଭର ଚତି୍ତ ନରିନ୍ତର ଥିବ। 17 ପୁଣି
ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦ େଯପରି ଚାଲେିଲ, େସପରି େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ଚାଲବି ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯସବୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, ତଦନୁସାେର

ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 6:27 277 ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7:17



8

9

କରିବ, ପୁଣ ିଆମ୍ଭର ବଧିି ଓ ଶାସନସବୁ ପାଳନ କରିବ; 18 େତେବ
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େଲାକର ଅଭାବ
େନାହବି େବାଲ ିେଯଉଁ ନୟିମ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଦାଉଦ ସେଙ୍ଗ କରିଅଛୁ,
ତଦନୁସାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ରାଜସଂିହାସନ ସି୍ଥର କରିବା। 19 ମାତ୍ର େଯେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବମିୁଖ େହବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆମ୍ଭର ସ୍ଥାପିତ ବଧିି
ଓ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ପୁଣ ିଯାଇ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ େସବା ଓ
ପ୍ରଣାମ କରିବ; 20 େତେବ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ ଆମ୍ଭ େଦଶରୁ ସମୂେଳ
ଉତ୍ପାଟନ କରିବା; ପୁଣ ିଆମ୍ଭ ନାମ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଯଉଁ ଗହୃକୁ ଆେମ୍ଭ
ପବତି୍ର କରିଅଛୁ, ତାହା ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୂର କରିବା ଓ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ
ମଧ୍ୟେର ଗଳ୍ପ ଓ ଉପହାସର ବଷିୟ କରିବା। 21 ଆଉ, ଏହ ିେଯ ଗହୃ
ଏେଡ଼ ଉଚ୍ଚ େହାଇଅଛ,ି ତହିଁ ନକିଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
ଚମତୃ୍କତ େହାଇ ପଚାରିେବ, ଏହ ିେଦଶ ଓ ଗହୃ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି
ଏପରି କେଲ ? 22 ତହିଁେର େଲାେକ ଉତ୍ତର କରି କହେିବ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ
ବାହାର କରି ଆଣଥିିେଲ, ତାହାଙୁ୍କ େସମାେନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣକୁ ଅବଲମ୍ୱନ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି େସବା କେଲ;
ଏେହତୁ େସ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ବତ୍ତର୍ାଇ ଅଛନି୍ତ।”

ଶେଲାମନଙ୍କ କୃତୀତ୍ୱ

ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଓ ଆପଣା ଗହୃ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍
ମଧ୍ୟେର ନମିର୍ାଣ କେଲ। 2 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ହୂରମ୍ ଶେଲାମନଙୁ୍କ
େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଇଥିଲା, େସସବୁ ଶେଲାମନ ନମିର୍ାଣ କରି

ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବାସ କରାଇେଲ। 3 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଶେଲାମନ ହମାତ୍-େସାବାକୁ ଯାଇ ତାହା ପରାସ୍ତ କେଲ। 4 ପୁଣ ିେସ
ପ୍ରାନ୍ତରେର ତେଦ୍ମାର ନଗର ଓ ହମାତ୍ତେର ଭଣ୍ଡାର-ନଗରସବୁ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। 5 ଆହୁରି େସ ଉପରିସ୍ଥ େବଥ୍-େହାରଣ ଓ ନୀଚସ୍ଥ େବଥ୍-େହାରଣ,
ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ଏହ ିଦୁଇ ନଗର, ପ୍ରାଚୀର, ଦ୍ୱ ାର ଓ ଅଗର୍ଳ ସେମତ
ନମିର୍ାଣ କେଲ; 6 ଆଉ ବାଲତ୍ ଓ ଶେଲାମନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ନଗର
ଓ ଆପଣାର ରଥମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ନଗର ଓ ଆପଣାର
ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ନଗର, ପୁଣ ିଯିରୂଶାଲମେର ଓ
ଲବିାେନାନେର ଓ ଆପଣା ଅଧିକୃତ େଦଶର ସବର୍ତ୍ର ଆପଣାର ସେନ୍ତାଷାେଥର୍
ଯାହା ଯାହା ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଶେଲାମନ ଇଚ୍ଛା କେଲ, ତାହାସବୁ େସ
ନମିର୍ାଣ କେଲ। 7 େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ନୁହନି୍ତ , ଏପରି େଯସବୁ
ହତି୍ତୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ ହବି୍ବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଥିିେଲ, 8 େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର େଦଶେର ଅବଶିଷ୍ଟ
େସମାନଙ୍କର େଯଉଁ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବନିାଶ କରି ନ
ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜିଯାଏ େବଠିକମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଶେଲାମନ
ଦାସ ସଂଗ୍ରହ କେଲ। 9 ମାତ୍ର ଶେଲାମନ ଆପଣା କମର୍ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଦାସ କେଲ ନାହିଁ; େସମାେନ େଯାଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରଧାନ
େସନାପତ,ି ପୁଣ ିତାଙ୍କର ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
େହାଇଥିେଲ। 10 ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ଜଣ
ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ, ଏମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ
ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେଲ। 11 ଏଉତ୍ତାେର ଶେଲାମନ ଫାେରାର କନ୍ୟା
ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, େସହ ିଗହୃକୁ ଦାଉଦ ନଗରରୁ
ତାହାକୁ ଆଣେିଲ; କାରଣ େସ କହେିଲ, ଆମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଦାଉଦଙ୍କର ଗହୃେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନୁି୍ଦକ ଆସଅିଛ,ି େସସବୁ ସ୍ଥାନ ପବତି୍ର। 12 ତହୁଁ ଶେଲାମନ
ବାରଣ୍ଡା ସମ୍ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଯଉଁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ତହିଁ
ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ; 13 େସ
େମାଶାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ ବଶି୍ରାମବାରେର, ଅମାବାସ୍ୟାେର ଓ ବଷର୍େକ
ତନି ିଥର ନରୂିପିତ ପବର୍େର, ଅଥର୍ାତ୍, ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି ପବର୍େର, ସପ୍ତାହର
ପବର୍େର ଓ ତମ୍ୱୁବାସ ପବର୍େର ପ୍ରତ ିଦବିସର କତ୍ତର୍ବ୍ୟତାର
ପ୍ରେୟାଜନାନୁସାେର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 14 ଆଉ, େସ ଆପଣା ପିତା
ଦାଉଦଙ୍କର ବଧିାନାନୁସାେର ଯାଜକମାନଙ୍କ େସବାକମର୍ାେଥର୍ େସମାନଙ୍କର
ପାଳି ନରୂିପଣ କେଲ ଓ ପ୍ରତ ିଦବିସର କତ୍ତର୍ବ୍ୟତାର ପ୍ରେୟାଜନାନୁସାେର
ପ୍ରଶଂସା ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ନମିେନ୍ତ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆପଣା କାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ; ମଧ୍ୟ

ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପାଳି ଅନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ୱ ାରେର ନଯିୁକ୍ତ
କେଲ; କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଦାଉଦ େସପରି ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ।
15 ଆଉ େସମାେନ େକୗଣସ ିବଷିୟେର ଅବା ଭଣ୍ଡାର ବଷିୟେର
ଯାଜକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟଥା
କେଲ ନାହିଁ। 16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ ଦନିକୁ ଓ ତହିଁର
ସମାପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶେଲାମନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିଲା।
ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 17 େସେତେବେଳ ଶେଲାମନ
ଇେଦାମ୍ େଦଶର ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ଇତ୍ସେିୟାନ-େଗବରକୁ ଓ ଏଲତକୁ
ଗେଲ। 18 ତହୁଁ ହୂରମ୍ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଜାହାଜ ଓ ସାମୁଦି୍ର କ କାଯର୍୍ୟ ଜାଣଥିିବା ଦାସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲା; ପୁଣି
େସମାେନ ଶେଲାମନଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଓଫୀରକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ
ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଚାରି ଶହ ପଚାଶ ତାଳନ୍ତ ସୁନା ଆଣେିଲ।

ଶିବା େଦଶର ରାଣୀଙ୍କ ପରିଦଶର୍ନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶିବା େଦଶର ରାଣୀ ଶେଲାମନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତ ିଶୁଣି
ନଗିଢୂ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ଯିରୂଶାଲମେର ଶେଲାମନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ବସି୍ତର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ ମଣବିାହକ

ଉଷ୍ଟ୍ରଗଣ ସେଙ୍ଗ େନଇ ମହାସମାେରାହେର ଆସଲିା; ପୁଣ ିେସ ଶେଲାମନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସ ିଆପଣା ମନେର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, େସସବୁ ବଷିୟେର
ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କଲା। 2 ତହିଁେର ଶେଲାମନ ତାହାର ସମସ୍ତ
ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେଲ ଓ ଶେଲାମନଙ୍କର େବାଧାଗମ୍ୟ େକୗଣସ ିବଷିୟ ନ
ଥିଲା, ଯାହା େସ ତାହାକୁ କହେିଲ ନାହିଁ। 3 ପୁଣ ିଶିବାର ରାଣୀ
ଶେଲାମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ତାଙ୍କ ନମିିର୍ତ ଗହୃ 4 ଓ ତାଙ୍କର େମଜର
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କର ଆସନ ଓ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ୀମାନଙ୍କର
େସବା ଓ େସମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ପାତ୍ରବାହକଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କର
ବସ୍ତ୍ର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ତାହାର ପାବଚ୍ଛ, ଏହସିବୁ
େଦଖି ହତଜ୍ଞାନ େହଲା। 5 ତହୁଁ େସ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
େଦଶେର ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଷିୟେର େଯଉଁ
ସମ୍ୱାଦ ପାଇଥିଲୁ, ତାହା ସତ୍ୟ। 6 ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ଆସ ିଆପଣା ଚକ୍ଷୁେର
ନ େଦଖିବା ଯାଏ େଲାକମାନଙ୍କର କଥା ବଶି୍ୱାସ କଲୁ ନାହିଁ; ଆଉ େଦଖନୁ୍ତ,
ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅେଦ୍ଧର୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା; ଆମ୍ଭ
ଶୁଣବିାର ଅେପକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ୍ୟାତ ିଅଧିକ। 7 ଆପଣଙ୍କ େଲାକମାେନ
ଧନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଏହ ିଦାସମାେନ ଧନ୍ୟ, େସମାେନ ନତି୍ୟ ଆପଣଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣନି୍ତ। 8 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, େଯ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷେର ରାଜା େହବାକୁ ଆପଣା ସଂିହାସନେର
ଆପଣଙୁ୍କ ବସାଇ ଅଛନି୍ତ; େଯଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅନନ୍ତ
କାଳସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ; ଏହ ିେହତୁରୁ ବଚିାର
ଓ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ େସ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ।”
9 ଏଉତ୍ତାେର େସ ରାଜାଙୁ୍କ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ଏି ତାଳନ୍ତ ସୁନା ଓ ଅତି
ବସି୍ତର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ମଣ ିେଦଲା; ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ୍କ
େଯଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦଲା, େସପ୍ରକାର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଉ ନ
ଥିଲା। 10 ପୁଣ ିହୂରମ୍ର େଯଉଁ ଦାସମାେନ ଓ ଶେଲାମନଙ୍କର େଯଉଁ
ଦାସମାେନ ଓଫୀରରୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଆଣେିଲ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଓ
ମଣ ିଆଣେିଲ। 11 ଆଉ ରାଜା େସହ ିଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ
ଓ ରାଜଗହୃ ପାଇଁ େସାପାନ ଓ ଗାୟକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବୀଣା ଓ େନବଲ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; ଏପରି ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ପୂବର୍େର ଯିହୁଦା େଦଶେର େଦଖାଯାଇ
ନ ଥିଲା। 12 ପୁଣ ିଶିବାର ରାଣୀ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଲା, ତାହାର
ମେନାବାଞ୍ଛାନୁସାେର ଶେଲାମନ ରାଜା ତାହାସବୁ ତାହାକୁ େଦେଲ, (ତାହା
ଛଡ଼ା ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ତାହାର ଆନୀତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରତଦିାନ କେଲ)
ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାଣୀ ଓ ତାହାର ଦାସମାେନ େଫରି ଆପଣା େଦଶକୁ ଗେଲ।

ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କ ଧନସମ୍ପତି୍ତ

13 ବଷର୍କ ମଧ୍ୟେର ଶେଲାମନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଛଅ ଶହ ଛଷଠି ତାଳନ୍ତ
ପରିମିତ ସୁନା ଆେସ; 14 ତାହା ଛଡ଼ା ପାଇକର ଓ ବଣକିମାେନ ସୁନା
ଆଣେିଲ; ପୁଣ ିଆରବୀୟ ସମସ୍ତ ରାଜା ଓ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଶେଲାମନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆଣେିଲ। 15 ତହିଁେର ଶେଲାମନ ରାଜା
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ପିଟାସୁନାେର ଦୁଇ ଶହ ବଡ଼ ଢ଼ାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; ପ୍ରେତ୍ୟକ ଢ଼ାଳେର ଛଅ
ଶହ େଶକଲ ସୁନା ଲାଗିଲା। 16 ପୁଣ,ି େସ ପିଟାସୁନାେର ତନି ିଶହ ଢ଼ାଲ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; ପ୍ରେତ୍ୟକ ଢ଼ାଲେର ତନି ିମିନାସ୍ ସୁନା ଲାଗିଲା; ଆଉ, ରାଜା
ଲବିାେନାନ ଅରଣ୍ୟ-ଗହୃେର ତାହାସବୁ ରଖିେଲ। 17 ଆହୁରି, ରାଜା
ହସ୍ତୀଦନ୍ତର େଗାଟଏି ବୃହତ୍ ସଂିହାସନ ନମିର୍ାଣ କରି ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର
ମଡ଼ାଇେଲ। 18 େସହ ିସଂିହାସନେର ଏକ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ପାଦପୀଠ ସହତି ଛଅ
ପାହାଚ ସଂିହାସନ ସଂଯୁକ୍ତ େହାଇଥିଲା, ଆଉ ଆସନର ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍େର ଦୁଇ
ହସ୍ତାବଲମ୍ୱନ ଥିଲା ଓ େସହ ିହସ୍ତାବଲମ୍ୱନ ନକିଟେର ଦୁଇ ସଂିହମୂତ୍ତିର୍ ଛଡି଼ା
େହାଇଥିେଲ। 19 େସହ ିଛଅ ପାହାଚ ଉପେର ଦୁଇପାେଖ ବାର ସଂିହମୂତ୍ତିର୍
ଛଡି଼ା େହାଇଥିେଲ; ଏରୂପ ସଂିହାସନ େକୗଣସ ିରାଜ୍ୟେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େନାହଲିା।
20 ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ରସବୁ ସୁନାର ଥିଲା ଓ ଲବିାେନାନ
ଅରଣ୍ୟ-ଗହୃର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଥିଲା; ଶେଲାମନଙ୍କ ସମୟେର
ରୂପା କିଛ ିେବାଲ ିଗଣା େନାହଲିା। 21 କାରଣ ହୂରମ୍ର ଦାସମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର ତଶର୍ୀଶ୍ଗାମୀ ଜାହାଜମାନ ଥିେଲ; େସହ ିତଶର୍ୀଶ୍ର
ଜାହାଜମାନ ତନି ିବଷର୍େର ଥେର ସୁନା ଓ ରୂପା ଓ ହସ୍ତୀଦନ୍ତ, ପୁଣ ିବାନର
ଓ ମୟୂର େନଇ ଆସନି୍ତ। 22 ଏହରୂିେପ ଶେଲାମନ ରାଜା ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର ଓ
ଜ୍ଞାନେର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ୍ େହେଲ। 23 ଆଉ
ପରେମଶ୍ୱର ଶେଲାମନଙ୍କର ହୃଦୟେର େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ େଦଇଥିେଲ, ତହିଁର
କଥା ଶୁଣବିାକୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜା ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ
ଚାହିଁେଲ। 24 ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନରୂିପଣାନୁସାେର ବଷର୍କୁ ବଷର୍
ଆପଣା ଆପଣାର େଭଟୀ ରୂେପ ରୂପାପାତ୍ର ଓ ସୁନାପାତ୍ର ଓ ବସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର
ଓ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଶ୍ୱ ଓ ଖଚର ଆଣେିଲ। 25 ଆଉ ଶେଲାମନଙ୍କର ଅଶ୍ୱ
ଓ ରଥ ନମିେନ୍ତ ଚାରି ହଜାର ଶାଳା ଥିଲା ଓ ବାର ହଜାର ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼
ଥିେଲ, ଏସବୁକୁ େସ ରଥ ନଗରମାନେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟେର ରଖିେଲ। 26 ଆଉ, େସ (ଫରାତ୍) ନଦୀଠାରୁ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର େଦଶ ଓ ମିସରର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଜା
ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ। 27 ପୁଣ ିରାଜା ଯିରୂଶାଲମେର ରୂପାକୁ ପଥର
ପରି ଓ ବାହୁଲ୍ୟ େହତୁରୁ ଏରସ କାଷ୍ଠକୁ ତଳଭୂମିସ୍ଥ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ପରି
କେଲ। 28 ଆଉ େଲାକମାେନ ମିସରରୁ ଓ ସମସ୍ତ େଦଶରୁ ଶେଲାମନଙ୍କ
ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ଆଣେିଲ।

ଶେଲାମନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ବବିରଣୀ

29 ଶେଲାମନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ନାଥନ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଓ ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟର
ଭବଷି୍ୟଦ୍-ବାକ୍ୟେର ଓ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ୍ଙ୍କ ବଷିୟକ ଇେଦ୍ଦା
ଦଶର୍କର ଦଶର୍ନ ମଧ୍ୟେର କ’ଣ େଲଖା ନାହିଁ ? 30 ଶେଲାମନ
ଯିରୂଶାଲମେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ କାଳ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ
କେଲ। 31 ପୁଣ ିଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କରି
ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ନଗରେର କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ; ତହୁଁ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଉତ୍ତରସ୍ଥ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ଙ୍କ ବେିଦ୍ର ାହ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ରିହବୀୟାମ ଶିଖିମକୁ ଗେଲ; କାରଣ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙୁ୍କ ରାଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଶିଖିମେର ଉପସି୍ଥତ
େହାଇଥିେଲ। 2 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ୍,

େଯ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାଇ ମିସରେର ଥିେଲ, େସହି
ଯାରବୀୟାମ୍ ସମ୍ୱାଦ ପାଇ ମିସରରୁ େଫରି ଆସେିଲ। 3 ଆଉ,
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର ଯାରବୀୟାମ୍ ଓ ସମଗ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ ଆସ ିରିହବୀୟାମଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହେିଲ; 4 “ଆପଣଙ୍କ ପିତା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଆଳି ଅସହ୍ୟ କରିଥିେଲ; ଏେହତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ ଅସହ୍ୟ ଦାସ୍ୟକମର୍ର ଭାର ଓ ଭାରୀ ଯୁଆଳି
େଦଇଥିେଲ, ତାହା ଆପଣ ହାଲୁକା କରନୁ୍ତ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣଙ୍କର େସବା କରିବୁ।” 5 ତହୁଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତନି ିଦନି
ଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ” ତହିଁେର େଲାକମାେନ
ଚାଲଗିେଲ। 6 ଏଉତ୍ତାେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା ଆପଣା ପିତା
ଶେଲାମନଙ୍କର ଜୀବତି କାଳେର େଯଉଁ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଠିଆ େହଉଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ସହତି ପରାମଶର୍ କରି କହେିଲ, “ଏହି

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ କି ପରାମଶର୍
େଦଉଅଛ ?” 7 େତେବ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ କହବି, େତେବ େସମାେନ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର ଦାସ େହାଇ
ରହେିବ।” 8 ମାତ୍ର େସ େସହ ିପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ପରାମଶର୍ ତ୍ୟାଗ କରି
େଯଉଁ ଯୁବାମାେନ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବଢ଼ ିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହଉଥିେଲ,
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପରାମଶର୍ କେଲ। 9 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ଏହ ିେଲାକମାେନ ଆମ୍ଭକୁ କହୁଅଛନି୍ତ , ତୁମ୍ଭ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
େଯଉଁ ଯୁଆଳି େଥାଇଅଛନି୍ତ , ତାହା ହାଲୁକା କର; େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବା
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ କି ପରାମଶର୍ େଦଉଅଛ” ? 10 ତହିଁେର ତାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ବଢ଼ଥିିବା ଯୁବାମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଯୁଆଳି ଭାରୀ କରିଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହାଲୁକା କର
େବାଲ ିକହୁଛନି୍ତ ଏହ ିେଯଉଁ େଲାକମାେନ, େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଏପରି
କହବି, େମାହର କନଷି୍ଠ ଅଙୁ୍ଗଳି େମାହର ପିତାଙ୍କ କଟଠିାରୁ େମାଟା।
11 ଏଥିପାଇଁ େମାର ପିତା େଯଉଁ ଭାରୀ ଯୁଆଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
େଥାଇଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ତାହା ଆହୁରି ଭାରୀ କରିବ;ି େମାର ପିତା େକାରଡ଼ାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବଚି୍ଛାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବ।ି”
12 ଏଥିେର ତୃତୀୟ ଦନିେର େମା’ ନକିଟକୁ ପୁଣ ିଆସ େବାଲ ିରାଜା
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଯାରବୀୟାମ୍ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ
ତୃତୀୟ ଦନି ରିହବୀୟାମଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ 13 ତହିଁେର ରାଜା
େସମାନଙୁ୍କ କଟୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ। ପୁଣ ିରିହବୀୟାମ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ
ଦତ୍ତ ପରାମଶର୍ ତ୍ୟାଗ କରି 14 େସହ ିଯୁବାମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାନୁସାେର
େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, “େମାହର ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଆଳି ଭାରୀ
କରିଥିେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହା ଆହୁରି ଭାରୀ କରିବ;ି େମା’ ପିତା େକାରଡ଼ାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦଇଥିେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବଚି୍ଛାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ
େଦବ।ି” 15 ଏରୂେପ ରାଜା େଲାକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ; କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟ ହାତେର ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମଙୁ୍କ
ଯାହା କହଥିିେଲ, ଆପଣାର େସହ ିକଥା ସଫଳ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡଢ଼ୁ ଘଟଲିା। 16 େଯେତେବେଳ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
େଦଖିେଲ େଯ, ରାଜା େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ, େସେତେବେଳ
େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “ଦାଉଦଙ୍କଠାେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େକଉଁ ଅଂଶ ଅଛ ି? ଯିଶୀର ପୁତ୍ରଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
େକୗଣସ ିଅଧିକାର ନାହିଁ; େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ତମ୍ୱୁକୁ ଯାଅ; େହ ଦାଉଦ, ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଆପଣା ନଜି ଘର କଥା ବୁଝ।
ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ଚାଲଗିେଲ
17 ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲର େଯଉଁ ସନ୍ତାନମାେନ ଯିହୁଦାର ନାନା ନଗରେର
ବାସ କେଲ, େସମାନଙ୍କ ଉପେର ରିହବୀୟାମ ରାଜ୍ୟ କେଲ।”
18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା େବଠିକମର୍ାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଦାରାମକୁ
ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରେନ୍ତ,
େସ ମଲା। ତହିଁେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା ଯିରୂଶାଲମକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ
ଶୀଘ୍ର ରଥ ଉପେର ଚଢ଼େିଲ। 19 ଏହରୂିେପ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଦାଉଦ-ବଂଶର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହେଲ।

ଶମୟୀୟଙ୍କ ଭାବବାଣୀ

ଏଉତ୍ତାେର ରିହବୀୟାମ ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ରିହବୀୟାମଙ୍କ ଅଧୀନକୁ
ରାଜ୍ୟ େଫରାଇ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍

ବଂଶର ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର ବଚ୍ଛା େଯାଦ୍ଧା େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ।
2 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଶମୟୀୟ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 3 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କ ପୁତ୍ର
ରିହବୀୟାମଙୁ୍କ, ପୁଣ ିଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ନବିାସୀ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
କୁହ, 4 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାତ୍ରା କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ; ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃକୁ େଫରିଯାଅ; କାରଣ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ଆମ୍ଭ ଆଡଢ଼ୁ
େହାଇଅଛ,ି” େତଣୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ ଓ ଯାରବୀୟାମ୍
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ େଫରିେଲ। 5 ଏଉତ୍ତାେର ରିହବୀୟାମ
ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କରି ରକ୍ଷା ନମିିତ୍ତ ଯିହୁଦା େଦଶେର ନଗରମାନ
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ନମିର୍ାଣ କେଲ। 6 େସ େବଥଲହିମି, ଐଟମ୍, ତେକାୟ, 7 େବଥ୍-ସୁର,
େସାେଖା, ଅଦୁଲ୍ଲ ମ, 8 ଗାଥ୍, ମାେରଶା, ସୀଫ୍, 9 ଅେଦାରୟୀମ୍, ଲାଖୀଶ୍,
ଅେସକା, 10 ସରାୟ, ଅୟାେଲାନ୍, ହେିବ୍ର ାଣ, ଯିହୁଦାର ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର
ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଏହ ିପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରସବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 11 ଆଉ, େସ
ସକଳ ଦୁଗର୍ ଦୃଢ଼ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ,
ପୁଣ ିେତୖଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ରଖିେଲ। 12 ଆଉ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରେର େସ
ଢ଼ାଲ ଓ ବଚ୍ଛର୍ା ରଖିେଲ, ପୁଣ ିନଗରସବୁକୁ ଅତଶିୟ ଦୃଢ଼ କେଲ ଆଉ
ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ େହେଲ।

ଯିହୁଦାକୁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ

13 ଆହୁରି, ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସ ିତାଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ।
14 କାରଣ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା (ନଗରର) ତଳିଭୂମି ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ତ୍ୟାଗ କରି ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ;
େଯେହତୁ ଯାରବୀୟାମ୍ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯାଜକର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ନ େଦଇ ତଡ଼ ିେଦଇଥିେଲ।
15 ପୁଣ,ି େସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳର ଓ ଛାଗ େଦବତାମାନଙ୍କର ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ନମିିର୍ତ
େଗାବତ୍ସସକଳର ନମିେନ୍ତ ଆପଣାର ଯାଜକ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 16 ଇସ୍ରାଏଲର
ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ମନ ନବିଷି୍ଟ କେଲ, େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ।
17 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ କେଲ, ପୁଣି
ଶେଲାମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମଙୁ୍କ ତନି ିବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ କେଲ;
କାରଣ େସମାେନ ତନି ିବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଓ ଶେଲାମନଙ୍କର
ପଥେର ଚାଲେିଲ।

ରିହବୀୟାମଙ୍କ ପରିବାର

18 ପୁଣ,ି ରିହବୀୟାମ ମହଲତ୍ ନାମ୍ନୀ ଏକ ଭାଯର୍୍ୟା ଗ୍ରହଣ କେଲ, େସ
ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେରେମାତ୍ର ଓ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍ର କନ୍ୟା
ଅବୀହୟିଲର କନ୍ୟା ଥିଲା; 19 େସ ତାଙ୍କ ଔରସେର ଯିୟୂଶ୍ ଓ
େଶମରୀୟ ଓ ସହମ ନାମକ ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଜାତ କଲା 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ରିହବୀୟାମ ଅବଶାେଲାମର କନ୍ୟା ମାଖାକୁ ବବିାହ କେଲ; େସ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ
ଔରସେର ଅବୀୟ ଓ ଅତ୍ତୟ ଓ ସୀଷ ଓ ଶେଲାମୀତ୍କୁ ଜାତ କଲା।
21 ରିହବୀୟାମ ଆପଣାର ସବୁ ପତ୍ନୀ ଓ ଉପପତ୍ନୀ ଅେପକ୍ଷା
ଅବଶାେଲାମର କନ୍ୟା ମାଖାକୁ ଅଧିକ େପ୍ରମ କେଲ; େସ ଅଠର ପତ୍ନୀ ଓ
ଷାଠିଏ ଉପପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କେଲ ଓ ଅଠାଇଶ ପୁତ୍ର ଓ ଷାଠିଏ କନ୍ୟା ଜାତ
କେଲ। 22 ପୁଣ ିରିହବୀୟାମ ମାଖାର ପୁତ୍ର ଅବୀୟକୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାହାର
ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅଧିପତ ିକେଲ; କାରଣ ତାହାକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କର ମନ ଥିଲା। 23 ଆଉ, େସ ବୁଦି୍ଧର କାଯର୍୍ୟ କରି ଆପଣାର
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ େଦଶର ସବର୍ତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଚୀର
େବଷି୍ଟତ ନଗରେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ରଖିେଲ; ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚୁର
ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦେଲ ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅେନକ ଭାଯର୍୍ୟା େଖାଜିେଲ।

ଯିହୁଦା ଉପେର ମିସରର ଆକ୍ରମଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ରିହବୀୟାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସୁସି୍ଥର ଓ େସ ବଳବାନ
ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। 2 ଆଉ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରିବାରୁ ରିହବୀୟାମ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପଞ୍ଚମ
ବଷର୍େର ମିସରର ରାଜା ଶୀଶକ୍ ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସଲିା; 3 ତାହା
ସେଙ୍ଗ ବାର ଶହ ରଥ, ଷାଠିଏ ହଜାର ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଥିେଲ ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ
ମିସରରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୂବୀୟ ଓ ସୁକ୍କୀୟ ଓ କୂଶୀୟ େଲାକ ଆସେିଲ।
4 ପୁଣ,ି େସ ଯିହୁଦାର ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରସବୁ ହସ୍ତଗତ କରି
ଯିରୂଶାଲମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସଲିା। 5 ତହିଁେର ଶମୟୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା,
ଶୀଶକ୍ ସକାଶୁ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ ରିହବୀୟାମ ଓ ଯିହୁଦାର
ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା

କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶୀଶକ୍ ହସ୍ତେର ଛାଡ଼ ିେଦଲୁ।” 6 େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲର
ଅଧିପତମିାେନ ଓ ରାଜା ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କେଲ ଓ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
ଧମର୍ମୟ।” 7 ତହୁଁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖେନ୍ତ, ଶମୟୀୟ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା; େସମାେନ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କରିଅଛନି୍ତ; ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିସାହାଯ୍ୟ
ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଶୀଶକ୍ର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ଆମ୍ଭର
େକାପ ଢ଼ଳା ଯିବ ନାହିଁ। 8 ତଥାପି େଯପରି େସମାେନ ଆମ୍ଭର େସବା ଓ
ନାନା େଦଶୀୟ ରାଜ୍ୟର େସବା ଅନୁଭବ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ
ତାହାର ଦାସ େହେବ। 9 ଏଉତ୍ତାେର ମିସରର ରାଜା ଶୀଶକ୍ ଯିରୂଶାଲମ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଆସ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ସଞ୍ଚତି ଧନ ଓ ରାଜଗହୃର ସଞ୍ଚତି
ଧନ େନଇଗଲା; େସ ସବୁ େନଇଗଲା; େସ ଶେଲାମନଙ୍କର ନମିିର୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍
ଢ଼ାଲ ସବୁ ହିଁ େନଇଗଲା। 10 ତହୁଁ ରିହବୀୟାମ ରାଜା େସହସିବୁର
ପରିବେତ୍ତର୍ ପିତ୍ତଳ ଢ଼ାଲ ନମିର୍ାଣ କରି ରାଜଗହୃର ଦ୍ୱ ାରପାଳ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ। 11 ଆଉ ରାଜା େଯେତଥର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗେଲ, େସେତଥର ପ୍ରହରୀମାେନ ଆସ ିତାହା
େନଇଗେଲ, ପୁଣ ିତାହାସବୁ ପ୍ରହରୀଶାଳାକୁ େଫରାଇ ଆଣେିଲ। 12 ଆଉ,
େସ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରେନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଉପରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପ ନବୃିତ୍ତ
େହଲା, ତହିଁେର େସ ତାଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କେଲ ନାହିଁ; ଆହୁରି
ଯିହୁଦା େଦଶ ମଧ୍ୟେର ସଦ୍ଭାବ େଦଖାଗଲା।

ରିହବୀୟାମଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ଇତହିାସ

13 ଏହରୂିେପ ରିହବୀୟାମ ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କରି
ରାଜତ୍ୱ  କେଲ; ରିହବୀୟାମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର
ଏକଚାଳିଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମ
ସ୍ଥାପନାେଥର୍ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ନଗର ମେନାନୀତ
କରିଥିେଲ, େସହ ିଯିରୂଶାଲମ ନଗରେର େସ ସତର ବଷର୍ ରାଜତ୍ୱ  କେଲ;
ତାଙ୍କ ମାତାର ନାମ ନୟମା, େସ ଅେମ୍ମାନ େଦଶୀୟା ଥିଲା। 14 ପୁଣ ିେସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନ ନବିଷି୍ଟ ନ କରିବାରୁ
କୁକମର୍ କଲା। 15 ଏହ ିରିହବୀୟାମଙ୍କ କମର୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଆରମ୍ଭରୁ େଶଷ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଶମୟୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ଓ ଇେଦ୍ଦା ଦଶର୍କର
ଇତହିାସ-ପୁସ୍ତକେର କ’ଣ େଲଖା ନାହିଁ ? ରିହବୀୟାମ ଓ ଯାରବୀୟାମ୍
ମଧ୍ୟେର ସବର୍ଦା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲଲିା। 16 ଏଉତ୍ତାେର ରିହବୀୟାମ ମୃତୁ୍ୟବରଣ
କେଲ ଓ ଦାଉଦ-ନଗରେର କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ; ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଅବୀୟ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଅବୀୟଙ୍କ ସହ ଯାରବୀୟାମ୍ଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ

ଯାରବୀୟାମ୍ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଠର ବଷର୍େର ଅବୀୟ
ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 2 େସ
ଯିରୂଶାଲମେର ତନି ିବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ

ନାମ ମୀଖାୟ, େସ ଗିବୀୟା ନବିାସୀ ଊରୀେୟଲର କନ୍ୟା ଥିେଲ। ପୁଣି
ଅବୀୟ ଓ ଯାରବୀୟାମ୍ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲଲିା। 3 ଅବୀୟ ଚାରି ଲକ୍ଷ
ବଚ୍ଛା ବକି୍ରମଶାଳୀ େସୖନ୍ୟ ସେଙ୍ଗ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ଓ ଯାରବୀୟାମ୍ ଆଠ
ଲକ୍ଷ ବଚ୍ଛା ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ େନଇ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
ସଜାଇଲା। 4 ତହିଁେର ଅବୀୟ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶସ୍ଥ
ସୀମାରୟମ୍ ପବର୍ତେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ, “େହ ଯାରବୀୟାମ୍ ଓ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ, େମା’ କଥା ଶୁଣ; 5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର େଯ ଲବଣର ନୟିମ ଦ୍ୱ ାର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜତ୍ୱ  ଚରିକାଳ
ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ତାଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଦଇଅଛନି୍ତ ,
ଏହା କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଣବିା ଉଚତି ନୁେହଁ ? 6 ତଥାପି ଦାଉଦଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙ୍କ ଦାସ େଯ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ୍, େସ ଉଠି
ଆପଣା ପ୍ରଭୁର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇଅଛ।ି” 7 ପୁଣ ିଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅସାର
େଲାକମାେନ ତାହା ପକ୍ଷେର ଏକତ୍ର େହାଇ ଶେଲାମନଙ୍କର ପୁତ୍ର,
ରିହବୀୟାମଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣମାନଙୁ୍କ ବଳିଷ୍ଠ କେଲ; େସହ ିସମୟେର
ରିହବୀୟାମ ଯୁବା ଓ େକାମଳାନ୍ତଃକରଣ ଥିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତବିାଧା
କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 8 ଆଉ, ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦାଉଦ-ସନ୍ତାନଗଣର
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ହସ୍ତାଧୀନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତବିାଧା କରିବାକୁ ମାନସ କରୁଅଛ; ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକସମୂହ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦବତା େହବା ପାଇଁ
ଯାରବୀୟାମ୍ ନମିିର୍ତ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ େଗାବତ୍ସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଅଛ।ି
9 ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକ ହାେରାଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦଇ ଅନ୍ୟ େଦଶସ୍ଥ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ରୀତ ିଅନୁସାେର
ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଜକ ନଯିୁକ୍ତ କରି ନାହଁ ? ଏଣୁ େଯେକହ ିଆପଣାର
ପଦ-ନେିଯାଗାେଥର୍ ଏକ େଗାବତ୍ସ ଓ ସାତ େମଷ େନଇ ଆେସ, େସ ଏହି
ଅନୀଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ଯାଜକ େହାଇପାେର। 10 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହୁଁ; ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚଯର୍୍ୟାକାରୀ ହାେରାଣ-ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାଜକ
ଅଛନି୍ତ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ ଅଛନି୍ତ;
11 େସମାେନ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ଓ ପ୍ରତ ିସନ୍ଧ୍ୟାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େହାମବଳି ଓ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଦଗ୍ଧ କରୁଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ପବତି୍ର େମଜ
ଉପେର ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟ ିଓ ପ୍ରତ ିସନ୍ଧ୍ୟାେର ଜ୍ୱଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ସହତି
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ଦୀପବୃକ୍ଷ ସଜାନି୍ତ ; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରୁଅଛୁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। 12 ଆଉ େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ
ସ୍ୱରୂପ ଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ଯାଜକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ରଣତୂରୀ
ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ। େହ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର
ଯୁଦ୍ଧ ନ କର; କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ ନାହିଁ।” 13 ତଥାପି
ଯାରବୀୟାମ୍ େସମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାେଥର୍ ପଶ୍ଚାଦି୍ଦଗେର େଗାପନେର େସୖନ୍ୟ
ରଖିେଲ; ଏଣୁ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ଆଗେର ଓ େସହ ିଗପୁ୍ତ ଦଳ
େସମାନଙ୍କ ପଛେର ରହେିଲ। 14 ତହିଁେର ଯିହୁଦା ପଛକୁ ଅନାେନ୍ତ, େଦଖ,
େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ଓ ପଛେର ଯୁଦ୍ଧ; ତହୁଁ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ଡାକ ପକାଇେଲ ଓ ଯାଜକମାେନ ତୂରୀଧ୍ୱନ ିକେଲ।
15 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ସଂିହନାଦ କେଲ; ଆଉ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ସଂିହନାଦ କରିବା ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଅବୀୟ
ଓ ଯିହୁଦାର ସମ୍ମୁଖେର ଯାରବୀୟାମଙୁ୍କ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଘାତ
କେଲ। 16 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଯିହୁଦା ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ ଓ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ। 17 ତହୁଁ
ଅବୀୟ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ମହାସଂହାରେର େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ;
ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲର ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ବଚ୍ଛା େଲାକ ହତ େହାଇ ପଡ଼େିଲ।
18 ଏହରୂିେପ େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ ଅବନତ େହେଲ
ଓ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖିବାରୁ ଜୟଯୁକ୍ତ େହେଲ। 19 ଏଉତ୍ତାେର
ଅବୀୟ ଯାରବୀୟାମ୍ଙ୍କର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତାଙ୍କର େକେତକ ନଗର,
ଅଥର୍ାତ୍, େବେଥଲ୍ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, ଯିଶାନା ଓ ତହିଁର ଉପନଗର,
ପୁଣ ିଇେଫ୍ର ାଣ ଓ ତହିଁର ଉପନଗରସକଳ ହସ୍ତଗତ କରି େନେଲ।
20 ପୁଣ ିଅବୀୟର ଜୀବନ କାଳଯାଏ ଯାରବୀୟାମ୍ ଆଉ ବଳ ପାଇ
ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କରେନ୍ତ, େସ ମେଲ।
21 ମାତ୍ର ଅବୀୟ େବଳକୁ େବଳ ବଳବାନ େହାଇ ଉଠିେଲ, ପୁଣ ିଚଉଦ
ଭାଯର୍୍ୟା ବବିାହ କରି ବାଇଶ ପୁତ୍ର ଓ େଷାହଳ କନ୍ୟା ଜାତ କେଲ।
22 ଏହ ିଅବୀୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ କି୍ରୟା ଓ ତାଙ୍କର ଉକି୍ତ
ଇେଦ୍ଦା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ଟୀକାଗ୍ରନ୍ଥେର ଲଖିିତ ଅଛ।ି

ଯିହୂଦାର ରାଜା ଆସା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅବୀୟଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର, େଲାକମାେନ ଦାଉଦ
ନଗରେର ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆସା
ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। ଏହାଙ୍କ ଅଧିକାର ସମୟେର

େଦଶ ଦଶ ବଷର୍ ସୁସି୍ଥର ରହଲିା। 2 ପୁଣ ିଆସା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ; 3 କାରଣ େସ
ଅନ୍ୟ (େଦବଗଣର) ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ଦୂର କେଲ ଓ
ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ସକଳ େଛଦନ କେଲ;
4 ଆଉ େସ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ, ପୁଣ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତପିାଳନ
କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 5 ଆହୁରି, େସ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ନଗରରୁ

ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ସୂଯର୍୍ୟ-ପ୍ରତମିାସବୁ ଦୂର କେଲ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରାଜ୍ୟ
ସୁସି୍ଥର େହଲା। 6 ପୁଣ,ି େସ ଯିହୁଦା େଦଶେର େକେତକ ପ୍ରାଚୀର-େବଷି୍ଟତ
ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ; କାରଣ େସହ ିେକେତକ ବଷର୍ େଦଶ ସୁସି୍ଥର ଥିଲା ଓ
ତାଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ େନାହଲିା; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ
େଦଇଥିେଲ। 7 ଏେହତୁ େସ ଯିହୁଦାକୁ କହେିଲ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଏହସିବୁ ନଗର ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରାଚୀର ଓ ଦୁଗର୍, ଦ୍ୱ ାର
ଓ ଅଗର୍ଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ; େଦଶ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ,ି
େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିଅଛୁ; ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିଅଛୁ ଓ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ବଶି୍ରାମ େଦଇଅଛନି୍ତ। ତହୁଁ େସମାେନ ନଗର ନମିର୍ାଣ କରି
କୃତକାଯର୍୍ୟ େହେଲ। 8 ଏହ ିଆସାଙ୍କର ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ତନି ିଲକ୍ଷ ଢ଼ାଲ ଓ
ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର ଢ଼ାଲ ଓ
ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀ, ଏକ େସୖନ୍ୟଦଳ ଥିେଲ; ଏସମେସ୍ତ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ
ଥିେଲ। 9 ଏଉତ୍ତାେର କୂଶ େଦଶୀୟ େସରହ ଦଶ ଲକ୍ଷ େସୖନ୍ୟ ଓ ତନିି
ଶହ ରଥ େନଇ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାହାର େହାଇ ଆସଲିା; େସ
ମାେରଶା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସଲିା। 10 େସେତେବେଳ ଆସା ତାହାକୁ େଭଟବିାକୁ
ଯାଆେନ୍ତ, େସମାେନ ମାେରଶା ନକିଟସ୍ଥ ସଫାଥା ଉପତ୍ୟକାେର ଯୁଦ୍ଧ
ସଜାଇେଲ। 11 ଏଥିେର ଆସା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ଡାକ ପକାଇ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ, ବଳବାନ ଓ ବଳହୀନ େଲାକ ମଧ୍ୟେର
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ଭନି୍ନ  ଆଉ େକହ ିନାହାନି୍ତ ; େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର; କାରଣ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁଅଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଏହ ିଜନତା
ପ୍ରତକୂିଳେର ଆସଅିଛୁ। େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟ; ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର ଜୟଯୁକ୍ତ ନ େହଉ।” 12 ଏଥିେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସା ସମ୍ମୁଖେର ଓ ଯିହୁଦା ସମ୍ମୁଖେର କୂଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ
କେଲ; ତହୁଁ କୂଶୀୟମାେନ ପଳାୟନ କେଲ। 13 ଏଉତ୍ତାେର ଆସା ଓ
ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାେନ ଗରାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇେଲ; ତହିଁେର କୂଶୀୟମାନଙ୍କର ଏେତ େଲାକ ମାରା ପଡ଼େିଲ େଯ,
େସମାେନ ଆଉ ସବଳ େହାଇ ଉଠି ପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଓ ତାହାଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖେର ବନିଷ୍ଟ େହେଲ; ଏଣୁ
ଯିହୁଦା-େଲାକମାେନ ଅପାର ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ବହେିନେଲ। 14 ଆଉ, େସମାେନ
ଗରାରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ନଗରସବୁ ଆଘାତ କେଲ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ
େସହସିବୁ ନଗର ଉପେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା; ପୁଣ ିେସମାେନ ସମସ୍ତ ନଗର
ଲୁଟ କେଲ; କାରଣ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା। 15 ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ପଶୁପଲର ତମ୍ୱୁସବୁ ଆଘାତ କେଲ, ଆଉ ବସି୍ତର େମଷ ଓ ଓଟ
େନଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରି ଗେଲ।

ଆସାଙ୍କ ଧାମିର୍କ ସଂସ୍କାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓେଦଦ୍ର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ
ଉପେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କେଲ; 2 ତହୁଁ େସ ଆସାଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “େହ ଆସା ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା

ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଥିବା ଯାଏ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଅଛନି୍ତ; ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ
ପାଇବ; ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, େତେବ େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ। 3 ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱର-ବହିୀନ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାୟୀ-ଯାଜକବହିୀନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାବହିୀନ
େହାଇଥିେଲ। 4 ମାତ୍ର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ସମୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରି ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ
କରେନ୍ତ, ତାହାଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇେଲ। 5 େସହ ିସମୟେର ବାହାେର
ଯିବା ଓ ଭତିେର ଆସବିା େଲାକର କିଛ ିଶାନି୍ତ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର େଦଶର
ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ ମହାତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ଥିେଲ। 6 ପୁଣ ିେସମାେନ େଗାଷ୍ଠୀ
ବରୁିଦ୍ଧେର େଗାଷ୍ଠୀ ଓ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ନଗର ଭନି୍ନ  େହାଇଥିେଲ; କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱର ସବର୍ ପ୍ରକାର ସଂକଟ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ କରିଥିେଲ।
7 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଶିଥିଳ
େହବାକୁ ନ ଦଅି; କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କମର୍ ପୁରସ୍କତୃ େହବ।” 8 ଏଥିେର
ଆସା ଏହସିବୁ କଥା ଓ ଓେଦଦ୍ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ଭବଷି୍ୟତ୍ ବାକ୍ୟ
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ଶୁଣେନ୍ତ, ସାହସ ପାଇେଲ, ପୁଣ ିଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସମୁଦାୟ
େଦଶରୁ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ହସ୍ତଗତ କରିଥିବା
ନଗରସବୁରୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁସବୁ ଦୂର କେଲ; ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାରଣ୍ଡା
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପୁନବର୍ାର ସଜାଡ଼େିଲ। 9 ଏଉତ୍ତାେର େସ
ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ େଲାକଙୁ୍କ, ପୁଣ ିଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି ଓ
ଶିମୀେୟାନ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରବାସକାରୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
କେଲ; କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
ତାଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିେଦଖି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷ େହାଇଥିେଲ।
10 ଏେହତୁ ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପନ୍ଦର ବଷର୍ର ତୃତୀୟ ମାସେର
େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 11 ଆଉ, େସହ ିଦନି
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଆନୀତ ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଶହ େଗାରୁ ଓ
ସାତ ହଜାର େମଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କେଲ 12 ପୁଣି
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ, 13 ଆଉ
ସାନ କି ବଡ଼, ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ, େଯେକହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ ନ କରିବ, ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ େବାଲି
ନୟିମ କେଲ। 14 ଆହୁରି େସମାେନ ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକରି ତୂରୀ
ଓ ଶୃଙ୍ଗ ବଜାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କେଲ। 15 ତହିଁେର ସମଗ୍ର
ଯିହୁଦା େସହ ିଶପଥେର ଆନନ୍ଦ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହତି ଶପଥ କରିଥିେଲ ଓ ଆପଣା
ଆପଣାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଇଚ୍ଛାେର ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ, ଏଣୁ େସମାେନ
ତାହାଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇେଲ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ବଶି୍ରାମ େଦେଲ। 16 ମଧ୍ୟ ଆସା ରାଜାଙ୍କର ମାତାମହୀ ମାଖା ଆେଶରା
େଦବୀ ରୂେପ ଏକ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିଥିବାରୁ େସ ତାହାକୁ
ରାଣୀପଦରୁ ଚୁ୍ୟତ କେଲ ଓ ଆସା ତାହାର େସହ ିପ୍ରତମିା େଛଦନ କରି
ଚୂଣ୍ଣର୍ କେଲ ଓ କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ନକିଟେର ତାହା େପାଡ଼ ିପକାଇେଲ।
17 ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ େନାହଲିା; ତଥାପି
ଆସାଙ୍କର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦି୍ଧ ଥିଲା। 18 ଆଉ େସ
ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ବସ୍ତୁସବୁ ଓ ନଜିର ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ
ପାତ୍ରସବୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣେିଲ। 19 ପୁଣ,ି ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ପଞ୍ଚତରିିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ େହଲା ନାହିଁ।

ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ବବିାଦ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ୍କ ନକିଟକୁ କାହାରିକୁ ଯିବା ଆସବିାକୁ
ନ େଦବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ବାଶା, ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ଛତଶି ବଷର୍େର ଯିହୁଦା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାତ୍ରା କରି ରାମା ନଗର

ଦୃଢ଼ କେଲ। 2 ତହିଁେର ଆସା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗହୃ ଓ ରାଜଗହୃର ଭଣ୍ଡାରରୁ
ରୂପା ଓ ସୁନା ଆଣ ିଦେମ୍ମଶକ ନବିାସୀ ଅରାମୀୟ ରାଜା ବନି୍ହଦଦ୍
ନକିଟକୁ ପଠାଇ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, 3 “େମା’ ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େଯପରି ନୟିମ ଥିଲା, େସହପିରି ତୁମ୍ଭ େମା’ ମଧ୍ୟେର ଅଛ;ି େଦଖ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ପଠାଇଅଛ;ି ଯାଅ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ବାଶା ସେଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ନୟିମ ଅଛ,ି ତାହା ଭାଙି୍ଗ ଦଅି, ତହିଁେର େସ
େମା’ ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ।” 4 ଏଥିେର ବନି୍ହଦଦ୍ ଆସା ରାଜାଙ୍କର
କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ଆପଣା େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ନଗର
ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇଲା; ତହୁଁ େସମାେନ ଇେୟାନ୍ ଓ ଦାନ୍ ଓ ଆେବଲ୍-
ମୟିମ୍ ଓ ନପ୍ତାଲେିର ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ନଗର ପରାସ୍ତ କେଲ। 5 ତହିଁେର
ବାଶା ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିରାମା ନଗର ଦୃଢ଼କରଣରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହାଇ ଆପଣା
କାଯର୍୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା। 6 େତେବ ଆସା ରାଜା ସମଗ୍ର ଯିହୁଦାର େଲାକଙୁ୍କ
େନେଲ; ପୁଣ ିବାଶା େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଓ କାଷ୍ଠେର ରାମା ନଗର ନମିର୍ାଣ
କରିଥିଲା, ତାହାସବୁ େସମାେନ ବହ ିେନଇଗେଲ; ଆଉ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ
େଗବା ଓ ମିସ୍ପା ନଗର ଦୃଢ଼ କେଲ। 7 େସସମୟେର ହନାନ ିଦଶର୍କ
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର ନ କରି ଅରାମୀୟ ରାଜା ଉପେର ନଭିର୍ର
କଲ, ଏେହତୁ ଅରାମୀୟ ରାଜ୍ୟର େସୖନ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ବଞ୍ଚଗିେଲ।
8 କୂଶୀୟ ଓ ଲୂବୀୟମାେନ ଅପାର ଅପାର ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ସହତି କି
ଏକ ମହାେସୖନ୍ୟ ନ ଥିେଲ ? ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର
କରିବାରୁ େସ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କେଲ। 9 କାରଣ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦି୍ଧ ଥାଏ, େସମାନଙ୍କ
ସପକ୍ଷେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର
ସବର୍ତ୍ର ଏେଣେତେଣ େଦୗଡ଼ଇ। ଏ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ ଅଜ୍ଞାନର କାଯର୍୍ୟ
କରିଅଛ; ଏଣୁ ଏହ ିସମୟଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଯୁଦ୍ଧ ଘଟବି।”
10 େସେତେବେଳ ଆସା େସହ ିଦଶର୍କ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇ ତାହାକୁ
କାରାଗାରେର ରଖିେଲ; କାରଣ ଏହ ିକଥା ସକାଶୁ େସ ତାହା ଉପେର
େକାପାନି୍ୱ ତ େହାଇଥିେଲ। ଆଉ, େସହ ିସମୟେର ଆସା େକେତକ େଲାକ
ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟାଚାର କେଲ।

ଆସାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସମାପି୍ତ

11 େଦଖ, ଏହ ିଆସାଙ୍କର ଆଦ୍ୟନ୍ତ କି୍ରୟାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯିହୁଦାର ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ-ପୁସ୍ତକେର େଲଖା ଅଛ।ି 12 ଆସା
ଆପଣା ରାଜତ୍ୱର ଅଣଚାଳିଶ ବଷର୍େର ପାଦେରାଗଗ୍ରସ୍ତ େହେଲ; ତାଙ୍କର
େରାଗ ଅତଶିୟ େହାଇଥିଲା; ତଥାପି େରାଗ ସମୟେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େବୖଦ୍ୟମାନଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ। 13 ଆଉ
ଆସା ଆପଣା ରାଜତ୍ୱର ଏକଚାଳିଶ ବଷର୍େର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା
ପିତୃଗଣ ସହତି କବର ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ। 14 ଆଉ େସ ଦାଉଦ-ନଗରେର
ଆପଣା ପାଇଁ େଯଉଁ କବର େଖାଳିଥିେଲ, ତାଙ୍କର େସହ ିକବରେର
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ ଓ ଗନ୍ଧବଣକିର ପ୍ରକି୍ରୟାେର ପ୍ରସ୍ତୁତ
ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଶଯ୍ୟାେର ତାଙୁ୍କ ଶୁଆଇେଲ ଓ ତାଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଅତ ିବଡ଼ ଦାହ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର
ରାଜ୍ୟ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କେଲ।
2 ପୁଣ ିେସ ଯିହୁଦାର ସକଳ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରେର

େସୖନ୍ୟ ରଖିେଲ, ଆଉ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଓ ତାଙ୍କର ପିତା ଆସାଙ୍କର
ହସ୍ତଗତ ଇଫ୍ର ୟିମର ସକଳ ନଗରେର ପ୍ରହରୀ ଦଳ ସ୍ଥାପନ କେଲ।
3 ଆଉ, ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ
ଆଚରଣରୂପ ପଥେର ଗମନ କରି ବାେଲ୍ଦବଗଣର ଅେନ୍ୱଷଣ ନ କରିବାରୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ; 4 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା େପୖତୃକ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଗଡୁକୁି ପାଳନ କେଲ,
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର କମର୍ାନୁଯାୟୀ କେଲ ନାହିଁ। 5 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର
ହସ୍ତେର ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ କେଲ ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଦଶର୍ନୀ ଆଣେିଲ; ତହିଁେର େସ ଅତଶିୟ ଧନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇେଲ।
6 ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥେର ଉନ୍ନତ େହଲା; ଆହୁରି
େସ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ସବୁ ଦୂର କେଲ। 7 ମଧ୍ୟ
େସ ଆପଣା ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ଯିହୁଦାର ନଗରସବୁେର ଶିକ୍ଷା
େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ବନି୍ହୟିଲ, ଓବଦୀୟ,
ଜିଖରୀୟ, ନଥେନଲ ଓ ମୀଖାୟକୁ ପଠାଇେଲ; 8 ଆଉ େସମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ଶମୟୀୟ, ନଥନୀୟ, ସବଦୀୟ,
ଅସାେହଲ, ଶମୀରାେମାତ୍, ଯିେହାନାଥନ୍, ଅେଦାନୀୟ, େଟାବୀୟ ଓ
େଟାବେଦାନୀୟ, ଏହ ିେଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଇଲୀଶାମା ଓ
ଯିେହାରାମ୍ ଯାଜକକୁ ପଠାଇେଲ। 9 ତହିଁେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକ ସଙ୍ଗେର େନଇ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ; ଆଉ,
େସମାେନ ଯିହୁଦାର ସକଳ ନଗରେର ଭ୍ରମଣ କରି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। 10 ତହୁଁ ଯିହୁଦାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଦଶର ସକଳ ରାଜ୍ୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡଢ଼ୁ ଭୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଏଣୁ େସମାେନ ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ ନାହିଁ। 11 ପୁଣ,ି େକେତକ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକ
ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦଶର୍ନୀ ଓ କର ନମିେନ୍ତ ରୂପା ଆଣେିଲ;
ଆରବୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଲ ପଲ କରି ସାତ ହଜାର ସାତ
ଶହ େମଷ ଓ ସାତ ହଜାର ସାତ ଶହ ଛାଗ ଆଣେିଲ। 12 ତହିଁେର
ଯିେହାଶାଫଟ୍ େବଳକୁ େବଳ ଅତ ିମହାନ୍ େହାଇ ଉଠିେଲ ଓ େସ ଯିହୁଦା
େଦଶେର ଦୁଗର୍ ଓ ଭଣ୍ଡାର-ନଗରମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 13 ଆଉ, ଯିହୁଦାର
ସବୁ ନଗରେର ତାଙ୍କର ଅେନକ କମର୍ ଥିଲା ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େଯାଦ୍ଧା,
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ଥିେଲ। 14 ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର
େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏହ;ି ଯିହୁଦାର ସହସ୍ରପତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଦ୍ନହ
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େସନାପତ ିଥିଲା ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେର ତନି ିଲକ୍ଷ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ
ଥିେଲ। 15 ତାହା ଉତ୍ତାେର ଯିେହାହାନନ୍ େସନାପତ ିଥିଲା, ତାହା ସଙ୍ଗେର
ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 16 ପୁଣ,ି ତାହା ଉତ୍ତାେର ସଖିି୍ରର
ପୁତ୍ର ଅମସୀୟ, େସ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର ଆପଣାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ସମପର୍ଣ କରିଥିଲା; ତାହା ସଙ୍ଗେର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ
ଥିେଲ; 17 ପୁଣ,ି ବନି୍ୟାମୀନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲୀୟାଦା, େସ ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ
େଲାକ ଥିଲା ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀ ଓ ଢ଼ାଲଧାରୀ େଲାକ
ଥିେଲ; 18 ଆଉ ତାହା ଉତ୍ତାେର ଯିେହାଷାବଦ୍ ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେର ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 19 ରାଜା ଯିହୁଦାର ସବର୍ତ୍ର
ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରମାନେର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ରଖିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା
ଏମାେନ ରାଜାଙ୍କର େସବା କେଲ।

ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ ଆହାବଙ୍କ େମୖତ୍ରୀ

ଏହରୂିେପ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଅତଶିୟ ଧନବାନ୍ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ
େହେଲ; ପୁଣ ିେସ ଆହାବଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କୁଟୁମି୍ୱତା କେଲ।
2 ଆଉ, େକେତକ ବଷର୍ ଉତ୍ତାେର େସ ଶମରୀୟା େଦଶେର

ଆହାବଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରିବାକୁ ଗେଲ। ତହିଁେର ଆହାବ ତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ
ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅେନକ େମଷ ଓ ବଳଦ ମାରିେଲ ଓ
ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ମଣାଇେଲ।
3 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ କି େମା’ ସେଙ୍ଗ ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବ” ତହିଁେର େସ ଉତ୍ତର
କେଲ, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରି ଓ େମାର େଲାକ ତୁମ୍ଭର େଲାକ ପରି; ଆେମ୍ଭମାେନ
ଯୁଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ େହବୁ।” 4 ଆହୁରି ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଚାର।”
5 େତେବ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ଚାରି ଶହ େଲାକଙୁ୍କ
ଏକତି୍ରତ କରି େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ; ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା
ପାଇଁ ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା, କିଅବା ମୁଁ କ୍ଷାନ୍ତ େହବ ି? ତହିଁେର
େସମାେନ କହେିଲ, “ଯାଉନୁ୍ତ, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିେବ।” 6 ମାତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହେିଲ, “ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାହାକୁ ପଚାରି ପାରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
େକହ ିକି ଏଠାେର ନାହିଁ ?” 7 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଆଉ ଜେଣ ଅଛ,ି ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ପଚାରିପାରୁ; ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହାକୁ ଘୃଣା କେର; କାରଣ େସ େମା’ ବଷିୟେର
େକେବ ମଙ୍ଗଳର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସବୁେବେଳ ଅମଙ୍ଗଳର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଚାର କେର; େସ ଇମ୍ଲର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟ,” ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍
କହେିଲ, “ରାଜା ଏପରି ନ କହନୁ୍ତ।” 8 େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଏକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଡାକି କହେିଲ, “ଇମ୍ଲର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣ।”
9 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍
ଆପଣା ଆପଣା ରାଜବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ଆପଣା ଆପଣା ସଂିହାସନେର ବସଥିିେଲ,
େସମାେନ ଶମରୀୟାର ଦ୍ୱ ାର-ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ନକିଟସ୍ଥ େମଲାେର ବସଥିିେଲ;
ଆଉ ସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର
କରୁଥିେଲ, 10 ଆଉ କନାନାର ପୁତ୍ର ସଦିକିୀୟ େଲୗହମୟ ଶୃଙ୍ଗମାନ
ନମିର୍ାଣ କରି କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଏତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣ
ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭୁସ ିପକାଇେବ।” 11 ତହିଁେର
ସବୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତଦ୍ରୂ ପ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହେିଲ,
“ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଉନୁ୍ତ ଓ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହଉନୁ୍ତ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାହା ମହାରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ।” 12 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଦୂତ
ମୀଖାୟକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, େସ ତାହାକୁ କହଲିା, “େଦଖ,
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏକ ମୁଖେର ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରକାଶ
କରୁଅଛ;ି ଏେହତୁ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ତୁଲ୍ୟ େହଉ ଓ ତୁେମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳର କଥା କୁହ।” 13 ତହୁଁ ମୀଖାୟ କହଲିା,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଯାହା େମା’ ପରେମଶ୍ୱର କହେିବ, ତାହା
ହିଁ ମୁଁ କହବି।ି” 14 ଏଉତ୍ତାେର ମୀଖାୟ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ, ରାଜା
ତାହାକୁ କହେିଲ, “ମୀଖାୟ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାେମାତ୍-
ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା, କିଅବା ମୁଁ କ୍ଷାନ୍ତ େହବ ି?” ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ଯାଉନୁ୍ତ
ଓ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହଉନୁ୍ତ; େସମାେନ ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ
େହେବ।” 15 ଏଥିେର ରାଜା ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ନାମେର ସତ୍ୟ ବନିା ଆଉ କିଛ ିେମାେତ ନ କୁହ େବାଲ ିମୁଁ େକେତ ଥର
ତୁମ୍ଭକୁ ଶପଥ କରାଇବ।ି” 16 ତହିଁେର େସ କହଲିା, “ମୁଁ ସମଗ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅରକ୍ଷକ େମଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ପବର୍ତମାନେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େଦଖିଲ;ି
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ; ଏମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
କୁଶଳେର ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃକୁ େଫରି ଯାଉନୁ୍ତ।” 17 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏ େମା’ ବଷିୟେର ଅମଙ୍ଗଳ ବନିା
ମଙ୍ଗଳର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ େବାଲ ିକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହି
ନାହିଁ ?” 18 ପୁଣ ିମୀଖାୟ କହଲିା, “ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ
ହସ୍ତେର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟକୁ ଉଭା େହବାର େଦଖିଲ।ି”
19 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବ େଯପରି
ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ ପତତି େହବ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ତାହାକୁ
ଫୁସୁଲାଇବ ? ତହିଁେର ଜେଣ ଏପ୍ରକାର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ େସପ୍ରକାର
କହେିଲ। 20 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଏକ ଆତ୍ମା ବାହାରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଠିଆ େହାଇ କହଲିା, “ମୁଁ ତାହାକୁ ଫୁସୁଲାଇବ।ି” ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ
କହେିଲ, “କାହିଁେର ?” 21 େସ କହଲିା, “ମୁଁ ଯାଇ ତାହାର ସମସ୍ତ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ମୁଖେର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା େହବ”ି େତେବ େସ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଫୁସୁଲାଇବ, ମଧ୍ୟ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ; ଯାଅ, େସପରି କର।
22 ଏେହତୁ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଏସମସ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ମୁଖେର
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା େଦଇଅଛନି୍ତ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଅମଙ୍ଗଳର
କଥା କହଅିଛନି୍ତ।” 23 େସେତେବେଳ କନାନାର ପୁତ୍ର ସଦିକିୀୟ ନକିଟକୁ
ଆସ ିମୀଖାୟର ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା
େତାେତ କହବିା ପାଇଁ େମା’ଠାରୁ େକଉଁ ବାେଟ ଗେଲ ?” 24 ତହିଁେର
ମୀଖାୟ କହଲିା, “େଦଖ, େଯଉଁ ଦନି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ
େଗାଟଏି ଭତିର େକାଠରିକୁ ଯିବ, େସହ ିଦନି ତାହା ଜାଣବି।” 25 ପୁଣି
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କହେିଲ, “ମୀଖାୟକୁ ଧରି ପୁନବର୍ାର ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଆେମାନ୍ ଓ ରାଜପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ନକିଟକୁ େନଇ ଯାଅ;” 26 ପୁଣ ିକୁହ,
ରାଜା ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଏହାକୁ କାରାଗାରେର ରଖ ଓ ମୁଁ କୁଶଳେର
େଫରି ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଦୁଃଖରୂପ ଅନ୍ନ  ଓ ଦୁଃଖରୂପ ଜଳ
ଖୁଆଅ।” 27 ତହିଁେର ମୀଖାୟ କହଲିା, “େଯେବ ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିରୂେପ
କୁଶଳେର େଫରି ଆସ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା କହ ିନାହାନି୍ତ।
ଆହୁରି େସ କହଲିା, େହ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଶୁଣ।”

ଆହାବଙ୍କ ପରାଜୟ ଓ ମୃତୁୁ୍ୟ

28 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ରାଜା
ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦକୁ ଗେଲ। 29 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ମୁଁ ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ;ି ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ରାଜବସ୍ତ୍ର
ପିନ୍ଧ।” ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରିେଲ ଓ େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ
ଗେଲ। 30 ମାତ୍ର ଅରାମର ରାଜା ଆପଣାର ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କରି
କହଥିିଲା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଛଡ଼ା ସାନ କି ବଡ଼
କାହା ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ନ କର।” 31 ଏଣୁ ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ
େଦଖି କହେିଲ, “ଏ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା।” େତଣୁ େସମାେନ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ େଫରିେଲ; ମାତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଡାକ
ପକାଇେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ; ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ େଫରି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇେଲ। 32 ତହୁଁ େସ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ନୁହନି୍ତ େବାଲ ିରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େଦଖି ତାଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇବାରୁ
କ୍ଷାନ୍ତ େହେଲ। 33 ଏପରି ସମୟେର ଜେଣ ସନ୍ଧାନ ବନିା ଧନୁଗୁର୍ଣ ଟାଣି
ସାଞ୍ଜଆୁର େଯାଡ଼ ମଧ୍ୟେର ଇସ୍ରାଏଲ-ରାଜାଙୁ୍କ ଆଘାତ କଲା; େତଣୁ େସ
ଆପଣା ସାରଥିକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହାତ େଫରାଇ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ
େମାେତ େନଇଯାଅ; କାରଣ ମୁଁ ଅତଶିୟ ଆଘାତ ପାଇଲ।ି” 34 େସହି
ଦନି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବଳ େହଲା; ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆପଣା ରଥେର
ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣାକୁ ଠିଆ କରି ରଖିେଲ;
ପୁଣ,ି ପ୍ରାୟ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ସମୟେର େସ ମେଲ।
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ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ସଂସ୍କାର

ଏଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିରୂଶାଲମକୁ
ଆପଣା ଗହୃକୁ କୁଶଳେର େଫରିଗେଲ। 2 ପୁଣ ିହନାନରି
ପୁତ୍ର େଯହୂ ଦଶର୍କ ତାଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ

ଯିେହାଶାଫଟ୍ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲିା, “ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣି
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବା କି ତୁମ୍ଭର
କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ? ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ େହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର େକାପ
ଉପସି୍ଥତ। 3 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ େଯ େଦଶରୁ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ଦୂର କରି
େଦଇଅଛ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନ
ନେିବଶ କରିଅଛ, ଏଥିେର ତୁମ୍ଭଠାେର େକୗଣସ ିେକୗଣସ ିସଦ୍ଭାବ ପ୍ରକାଶ
ପାଇଅଛ।ି” 4 ପୁଣ ିଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ; ଆଉ େସ
ପୁନବର୍ାର େବେର୍ଶବାଠାରୁ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ତମୟ େଦଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣେିଲ। 5 ଆଉ, େସ େଦଶର
ସବର୍ତ୍ର ଯିହୁଦାର ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ସମୂହେର ନଗରକୁ ନଗର
ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 6 ଓ େସହ ିବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କର, ତାହା ବେିବଚନା କର; କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଚିାର
କରୁଅଛ; ପୁଣ ିବଚିାରେର େସ ତୁମ୍ଭର ସହାୟ ଅଟନି୍ତ। 7 ଏେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଧିଷି୍ଠତ େହଉ; ସାବଧାନ େହାଇ
ତାହା କର; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅଧମର୍ କି
ମୁଖାେପକ୍ଷା କି ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ।” 8 ଆହୁରି, ଯିେହାଶାଫଟ୍
ଯିରୂଶାଲମେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷେର ବଚିାର ଓ ବବିାଦ ଭଞ୍ଜନ କରିବା
ନମିେନ୍ତ, େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପିତୃବଂଶର
ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଲାକ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। ତହୁଁ େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ
େଫରିଗେଲ। 9 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ରୂେପ ଓ ସଦି୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଏହପିରି କର।
10 ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣା ନଗରବାସୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଦ୍ୱ ାରା
ରକ୍ତପାତ ଓ ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟେର, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା, ବଧିି ଓ ଶାସନ
ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିବବିାଦ େକୗଣସ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ େଯପରି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଦାଷୀ େନାହେିବ,
ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଉପେର େକାପ ନ ବତ୍ତିର୍ବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େଚତନା େଦବ; ଏହା କେଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦାଷୀ େନାହବି। 11 ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ
ବଷିୟେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଅମରୀୟ, ପୁଣ ିରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଷିୟେର
ଇଶ୍ମାେୟଲର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦା-ବଂଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ସବଦୀୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ
ଅଛନି୍ତ; ମଧ୍ୟ େଲବୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଶାସନକତ୍ତର୍ା େହେବ।
ସାହସକି େହାଇ କମର୍ କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୁଜନର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉନୁ୍ତ।”

ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଏଥିଉତ୍ତାେର େମାୟାବ-ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଅେମ୍ମାନୀୟ େକେତକ େଲାକ
ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସେିଲ।

2 ଏଥିେର େକେତକ େଲାକ ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଇ କହେିଲ,
“ସମୁଦ୍ର  େସପାରିସ୍ଥ ଅରାମ େଦଶରୁ ଏକ ମହାଜନତା ଆପଣଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଆସୁଅଛନି୍ତ; ଆଉ େଦଖନୁ୍ତ, େସମାେନ ହତ୍-ସେସାନ୍-ତାମରେର
ଅଛନି୍ତ , (ଏହାକୁ ଐନଗଦୀ କହନି୍ତ)।” 3 ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଭୀତ
େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ େହେଲ; ପୁଣ ିଯିହୁଦାର
ସବର୍ତ୍ର ଉପବାସ େଘାଷଣା କରାଇେଲ। 4 ଆଉ, ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ ଯିହୁଦାର ସମୁଦାୟ ନଗରରୁ
େଲାକମାେନ ଆସେିଲ। 5 ଆଉ, ଯିେହାଶାଫଟ୍ ନୂତନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସମାଜ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ
େହେଲ; 6 ଆଉ େସ କହେିଲ, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ନୁହଁ ?
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର କତ୍ତର୍ା ନୁହଁ ? ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ

ହସ୍ତେର ଶକି୍ତ ଓ ପରାକ୍ରମ ଅଛ,ି ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତବିାଧା କରିବାକୁ େକହି
ସମଥର୍ ନୁେହଁ। 7 େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଆପଣା
େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖେର ଏହ ିେଦଶ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ତଡ଼େିଦଇ ଅନନ୍ତ
କାଳ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ମିତ୍ର ଅବ୍ର ହାମ-ବଂଶକୁ ତାହା େଦଇ ନାହଁ ?
8 ଆଉ, େସମାେନ ତହିଁେର ବାସ କରି ତନ୍ମ ଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ନାମ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ଧମର୍ଧାମ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ , 9 େଯେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ, ଖଡ୍ଗ ,
ଦଣ୍ଡ, କି ମହାମାରୀ, କି ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଉପସି୍ଥତ େହବ, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଏହି
ଗହୃେର ଅଛ,ି ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ସଙ୍କଟ କାଳେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବୁ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ ିଉଦ୍ଧାର କରିବ। 10 ଏେବ ଅେମ୍ମାନର
ଓ େମାୟାବର ଓ େସୟୀର-ପାବର୍ତୀୟ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସବିା େବେଳ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଦଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାେନ
ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଅନ୍ୟ ପଥେର ଯାଇ ଏମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ
ନାହିଁ। 11 େଦଖ, ଏମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଭାଗାେଥର୍ ଦତ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାରରୁ
ତଡ଼େିଦବା ପାଇଁ ଆସ ିକିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରୁଅଛନି୍ତ। 12 େହ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଏମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବ ନାହିଁ ?
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆଗତ ଏହ ିବୃହତ୍ ଦଳ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିପରାକ୍ରମ ନାହିଁ; ଅଥବା କଅଣ କରିବାକୁ େହବ,
ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ନାହୁଁ; େକବଳ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ
ଅଛ।ି” 13 ଏଥିେର ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶିଶୁ, ଭାଯର୍୍ୟା ଓ
ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 14 େତେବ
ସମାଜ ମଧ୍ୟେର ଆସଫ-ବଂଶଜାତ ମତ୍ତନୀୟର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେପୗତ୍ର,
ଯିୟୀେୟଲ୍ର ପ୍ରେପୗତ୍ର, ବନାୟର େପୗତ୍ର, ଜିଖରୀୟର ପୁତ୍ର ଯହସୀେୟଲ
ନାମକ ଏକ େଲବୀୟ େଲାକ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଧିଷି୍ଠତ
େହେଲ। 15 ତହୁଁ େସ କହେିଲ, “େହ ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ
ନବିାସୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ, ଆଉ େହ ମହାରାଜ ଯିେହାଶାଫଟ୍, ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଏହ ିମହାଜନତା ସକାଶୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ ନ କର, କି ନରିାଶ ନ ହୁଅ; କାରଣ ଏହ ିଯୁଦ୍ଧ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର। 16 କାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯାଅ; େଦଖ, େସମାେନ ସୀସ୍ ଘାଟୀ େଦଇ
ଆସୁଅଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୁେୟଲ୍ ପ୍ରାନ୍ତର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ରାନ୍ତ
ଭାଗେର େସମାନଙୁ୍କ ପାଇବ। 17 ଏ ଯୁଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆବଶ୍ୟକ େହବ ନାହଁ; େହ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ, ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ସଜାଅ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁସି୍ଥର ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ ସଦାପ୍ରଭୁ
କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିେବ, ତାହା େଦଖ; ଭୟ କର ନାହିଁ, କି ନରିାଶ ହୁଅ
ନାହିଁ; କାଲ ିେସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯାଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସହବତ୍ତର୍ୀ ଅଛନି୍ତ।” 18 ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ମସ୍ତକ ନତ କରି ଭୂମିଷ୍ଠ
େହେଲ; ଆଉ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 19 ପୁଣ ିକହାତୀୟ-
ସନ୍ତାନଗଣର ଓ େକାରହ ସନ୍ତାନନଗଣର େଲବୀୟମାେନ ଅତି
ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଠିଆ େହେଲ। 20 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠି
ତେକାୟ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ଗେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ଯିବା ସମୟେର
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଠିଆେହାଇ କହେିଲ, “େହ ଯିହୁଦା, େହ ଯିରୂଶାଲମ
ନବିାସୀଗଣ, େମା’ କଥା ଶୁଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସି୍ଥରୀକୃତ େହବ ତାହାଙ୍କ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କୃତକାଯର୍୍ୟ
େହବ।” 21 ପୁଣ ିେସ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ପରାମଶର୍ କଲା ଉତ୍ତାେର
େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀର ଆେଗ ଆେଗ େସମାନଙ୍କ ଗମନ କାେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବାକୁ ଓ ଧମର୍େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ, ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, େଯେହତୁ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ସଦାକାଳ
ସ୍ଥାୟୀ େବାଲ ିକହବିାକୁ େଲାକ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 22 ଆଉ, େସମାେନ
ଗାୟନ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେନ୍ତ, ଯିହୁଦାର ପ୍ରତକୂିଳେର
ଆଗତ ଅେମ୍ମାନର ଓ େମାୟାବର ଓ େସୟୀର-ପାବର୍ତୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଗପୁ୍ତେର ଛକି ବସବିା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ;
ତହିଁେର େସମାେନ ପରାସ୍ତ େହେଲ। 23 କାରଣ ଅେମ୍ମାନର ଓ େମାୟାବର
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ସନ୍ତାନଗଣ େସୟୀର-ପବର୍ତ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ବଧ ଓ
ବନିାଶ କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଉଠିେଲ; ଆଉ େସମାେନ
େସୟୀର ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କଲା ଉତ୍ତାେର ପ୍ରତ ିଜଣ ଏକ ଆେରକକୁ
ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର

24 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ପ୍ରହରୀ-ଦୁଗର୍େର
ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େଲାକଗହଳ ପ୍ରତ ିଅନାଇେଲ ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ
ମୃତ-ଶରୀର େହାଇ ଭୂମିେର ପଡ଼ଅିଛନି୍ତ , ପୁଣ ିେକହ ିବଞ୍ଚ ିନାହାନି୍ତ।
25 ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ େନବା ପାଇଁ ଆସେନ୍ତ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବସି୍ତର ସମ୍ପତି୍ତ ଓ
ଶବ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ େଦଖିେଲ, ତାହାସବୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପାଇଁ କାଢ଼ ିେନେଲ, ତାହା େସମାନଙ୍କର େବାହ ିେନଇ ପାରିବା ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ଥିଲା; େସହ ିଲୁଟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଏେତ ଅଧିକ ଥିଲା େଯ, ତାହା ବହି
େନବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ତନି ିଦନି ଲାଗିଲା। 26 ତହୁଁ ଚତୁଥର୍ ଦନି
େସମାେନ ବରାଖା-ଉପତ୍ୟକାେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ; କାରଣ େସଠାେର
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ; ଏେହତୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହି
ସ୍ଥାନର ନାମ ବରାଖା-ଉପତ୍ୟକା େହାଇଅଛ।ି 27 ଏଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦା ଓ
ଯିରୂଶାଲମର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଓ େସମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଯିେହାଶାଫଟ୍
ଆନନ୍ଦେର ପୁନବର୍ାର ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଫରିେଲ; କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଉପେର େସମାନଙୁ୍କ ଆନନି୍ଦତ କରିଥିେଲ।
28 ଆଉ, େସମାେନ େନବଲ ଓ ବୀଣା ଓ ତୂରୀ ବଜାଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ
ଆସ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗେଲ। 29 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିନାନା େଦଶୀୟ
ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
30 ଏହରୂିେପ ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସୁସି୍ଥର େହଲା; କାରଣ ତାଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ବଶି୍ରାମ େଦେଲ।

ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସମାପି୍ତ

31 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜ୍ୟ କେଲ; େସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ପଞ୍ଚତରିିଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ
ଯିରୂଶାଲମେର ପଚଶି ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଅସୂବା,
େଯ ଶିଲ୍ହରି କନ୍ୟା ଥିେଲ। 32 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆପଣା ପିତା ଆସାଙ୍କର
ପଥେର ଚାଲେିଲ ଓ ତହିଁରୁ ବମିୁଖ େନାହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍
କମର୍ କେଲ। 33 ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ଦୂରୀକୃତ େନାହଲିା; କିଅବା
େଲାକମାେନ େସେତେବେଳ େହଁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ନବିଷି୍ଟ କେଲ ନାହିଁ।
34 ଏହ ିଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଆଦ୍ୟନ୍ତ କଥା, େଦଖ,
ଇସ୍ରାଏଲ-ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତଗର୍ତ ହନାନରି ପୁତ୍ର େଯହୂର ଇତହିାସ-
ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଅଛ।ି 35 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅହସୀୟଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ମିଶିେଲ; ଅହସୀୟ ଅତ ିଦୁରାଚାରୀ
ଥିେଲ; 36 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତଶର୍ୀଶ୍କୁ ଯିବାର ଜାହାଜ ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ
ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ମିଶିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଇତ୍ସେିୟାନ-େଗବରେର
ଜାହାଜମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 37 େସେତେବେଳ ମାେରଶା-ନବିାସୀ
େଦାଦବାହୁର ପୁତ୍ର ଇଲୀେୟଜର ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ଅହସୀୟ ସେଙ୍ଗ ମିଶିଅଛ,
ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର କମର୍ସବୁ ବନିାଶ କରିଅଛନି୍ତ। ତହିଁେର େସହସିବୁ
ଜାହାଜ ଭାଙି୍ଗଗଲା ଓ ତଶର୍ୀଶ୍କୁ ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଦାଉଦ-
ନଗରେର ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କବର ପାଇେଲ; ତହୁଁ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାରାମ୍

2 ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କ ଔରସଜାତ ଅସରୀୟ, ଯିହୀେୟଲ, ଜିଖରୀୟ,
ଅସରୀୟାହ, ମୀଖାେୟଲ ଓ ଶଫଟୀୟ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଥିେଲ; ଏସମେସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। 3 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର

ପିତା େସମାନଙୁ୍କ ମହାସମ୍ପତି୍ତ, ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ
ଯିହୁଦାେଦଶସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ଦାନ କେଲ; ମାତ୍ର ଯିେହାରାମ୍
େଜ୍ୟଷ୍ଠ େହବାରୁ ତାଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟ େଦେଲ। 4 ଏହ ିଯିେହାରାମ୍ ଆପଣା
ପିତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟେର ଅଧିଷି୍ଟତ େହାଇ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କରେନ୍ତ,
ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଭ୍ର ାତାଙୁ୍କ, ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର େକେତକ ଅଧିପତଙୁି୍କ ଖଡ୍ଗ େର
ବଧ କେଲ। 5 ଯିେହାରାମ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର
ବତଶି ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ; ଆଉ, େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଆଠ ବଷର୍
ରାଜ୍ୟ କେଲ। 6 ପୁଣ ିେସ ଆହାବଙ୍କର ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜାମାନଙ୍କ ପଥେର ଗମନ କେଲ; କାରଣ େସ ଆହାବଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ
ବବିାହ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। 7 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଦାଉଦଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଯଉଁ ନୟିମ କରିଥିେଲ, ତହିଁ ସକାଶୁ, ପୁଣ ିତାଙୁ୍କ ଓ
ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ନତି୍ୟ ଏକ ପ୍ରଦୀପ େଦବାକୁ େଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଦାଉଦ-ବଂଶକୁ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ
େନାହେିଲ। 8 ତାଙ୍କ ସମୟେର ଇେଦାମୀୟ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର
ଅଧୀନତାର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଉପେର ଏକ ରାଜା କେଲ।
9 ତହିଁେର ଯିେହାରାମ୍ ଆପଣା େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ଓ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ସମସ୍ତ
ରଥ େନଇ ଯାତ୍ରା କେଲ; ପୁଣ ିେସ ରାତି୍ରକାେଳ ଉଠି ଆପଣାର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେବଷି୍ଟତ ଇେଦାମୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ।
10 ଏହରୂିେପ ଇେଦାମ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୁଦାର ଅଧୀନତାର ବେିଦ୍ର ାହୀ
େହଲା; େସହ ିସମୟେର ମଧ୍ୟ ଲବି୍ନା ତାହାର ଅଧୀନତାର ବେିଦ୍ର ାହୀ
େହଲା; େଯେହତୁ େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ। 11 ଆହୁରି, େସ ଯିହୁଦାର ନାନା ପବର୍ତେର
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ ଯିରୂଶାଲମ-ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟଭଚିାର
କରାଇେଲ ଓ ଯିହୁଦାକୁ ବପିଥେର େନେଲ। 12 ଏଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଏଲୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପତ୍ର ଆସଲିା, ଯଥା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପିତା ଦାଉଦର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତା
ଯିେହାଶାଫଟ୍ର ପଥେର କିଅବା ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାର ପଥେର ଗମନ
କରି ନାହଁ; 13 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ପଥେର ଗମନ କରିଅଛ,
ପୁଣ ିଆହାବର ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ ଯିହୁଦାକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ
ବ୍ୟଭଚିାର କରାଇଅଛ, ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ତମ ତୁମ୍ଭ ପିତୃବଂଶର ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ
ବଧ କରିଅଛ; 14 ଏେହତୁ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପତ୍ନୀମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତକୁ ମହାଘାତେର
ସଂହାର କରିେବ। 15 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ତ୍ରପୀଡ଼ାେର ମହାପୀଡ଼ତି େହବ,
େଶଷେର େସହ ିପୀଡ଼ା ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତ୍ର  ଦନିକୁ ଦନି ବାହରି ପଡ଼ବି।
16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାରାମ୍ଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳେର ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଓ
କୂଶୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କେଲ।
17 ତହିଁେର େସମାେନ ଯିହୁଦାର ପ୍ରତକୂିଳେର ଆସ ିତାହା ଭାଙି୍ଗ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ଓ ରାଜଗହୃେର ପ୍ରାପ୍ତ ସକଳ ସମ୍ପତି୍ତ, ମଧ୍ୟ
ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ପତ୍ନୀଗଣକୁ େନଇଗେଲ; ତହିଁେର ତାଙ୍କର କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର
ଯିେହାୟାହସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତାଙ୍କର େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା ନାହିଁ।
18 ଏସବୁର ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଅସାଧ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ରବ୍ୟାଧିେର ଆଘାତ
କେଲ। 19 ତହିଁେର ସମୟାନୁକ୍ର େମ ଦୁଇ ବଷର୍ େଶଷେର େସହ ିପୀଡ଼ା
ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ର  ବାହାରି ପଡ଼ଲିା ଓ େସ ଉତ୍କଟ ପୀଡ଼ାେର ମେଲ।
ତହୁଁ ତାଙ୍କର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣର ଦାହ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ
ଦାହ କେଲ ନାହିଁ। 20 େସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର
ବତଶି ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଆଠ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ ଓ େସ ପି୍ରୟପାତ୍ର ନ େହାଇ ମେଲ; ଆଉ େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ
ଦାଉଦ-ନଗରେର କବର େଦେଲ, ମାତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କ କବରେର ନୁେହଁ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୀୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାେନ ତାଙ୍କର କନଷି୍ଠ ପୁତ୍ର
ଅହସୀୟଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜା କେଲ; କାରଣ
ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ େଲାକଦଳ ଛାଉଣକୁି

ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଧ କରିଥିେଲ। ଏେହତୁ ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 2 ଅହସୀୟ ରାଜ୍ୟ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ବୟାଳିଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ
େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ
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ଅଥଲୀୟା, େସ ଅମି୍ରରର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 3 ଅହସୀୟ ଆହାବ-ବଂଶର
ପଥେର ଗମନ କେଲ; କାରଣ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାତା ତାଙ୍କର
ମନ୍ତ୍ରଣାଦାୟିନୀ ଥିେଲ। 4 ତହିଁେର େସ ଆହାବ-ବଂଶ ଅନୁଯାୟୀ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ; କାରଣ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ ଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ତାଙ୍କ ବନିାଶାେଥର୍ ତାଙ୍କର ପରାମଶର୍ଦାତା ଥିେଲ। 5 ମଧ୍ୟ େସ
େସମାନଙ୍କ ପରାମଶର୍ନୁସାେର ଚାଲେିଲ, ପୁଣ ିେସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ରାେମାତ୍-ଗିଲୀୟଦେର ଅରାମର
ରାଜା ହସାେୟଲ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ; ତହିଁେର
ଅରାମୀୟମାେନ େଯାରାମ୍ଙୁ୍କ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କେଲ। 6 ଏଣୁ େସ ଅରାମର
ରାଜା ହସାେୟଲ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା େବେଳ ରାମାେର େଯଉଁ
ଆଘାତ ପାଇଥିେଲ, ତହିଁରୁ ଆେରାଗ୍ୟ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ
େଫରିଗେଲ। ପୁଣ,ି ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ ପୀଡ଼ତି େହବା ସକାଶୁ
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ ଯିଷି୍ରେୟଲେର ତାଙୁ୍କ
େଦଖିବାକୁ ଗେଲ। 7 ଅହସୀୟ େଯାରାମ୍ଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ସକାଶୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡଢ଼ୁ ତାଙ୍କର ବନିାଶ ଘଟଲିା; କାରଣ ଆହାବ ବଂଶକୁ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନମି୍ଶିର ପୁତ୍ର େଯଉଁ େଯହୂଙୁ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ
କରିଥିେଲ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳେର େସ ଆସ ିେଯାରାମ୍ଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଗେଲ।
8 ତହିଁେର େଯହୂ ଆହାବ-ବଂଶ ଉପେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା େବେଳ
େସ ଯିହୁଦାର ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଓ ଅହସୀୟଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟାକାରୀ
ଅହସୀୟଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃପୁତ୍ରଗଣକୁ ପାଇ ବଧ କେଲ। 9 ଏସମୟେର ଅହସୀୟ
ଶମରୀୟାେର ଲୁଚଥିିେଲ, ତହିଁେର େଯହୂ ତାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରେନ୍ତ,
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଧରି େଯହୂଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣ ିତାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ; ପୁଣି
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ, କାରଣ େସମାେନ କହେିଲ, େଯଉଁ
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ, ଏ
ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଉତ୍ତାେର ଅହସୀୟଙ୍କ ବଂଶ ରାଜ୍ୟ ରଖିବାକୁ ସମଥର୍
େହେଲ ନାହିଁ।

ଯିହୁଦାର ରାଣୀ ଅଥଲୀୟା

10 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଅହସୀୟଙ୍କର ମାତା ଅଥଲୀୟା ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ମୃତ
େଦଖେନ୍ତ, େସ ଉଠି ଯିହୁଦା-େଗାଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ରାଜବଂଶ ବନିାଶ କେଲ।
11 ମାତ୍ର ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଯିେହାଶାବତ୍ ଅହସୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ଙୁ୍କ
େନଇଗଲା ଓ େଯଉଁ ରାଜପୁତ୍ରମାେନ ହତ େହେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ତାଙୁ୍କ େଚାରାଇ େନଇ ତାଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର ଧାତ୍ରୀକୁ ଶୟନାଗାରେର ରଖିଲା।
ଏହରୂିେପ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର ଭାଯର୍୍ୟା, ଯିେହାରାମ୍ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା,
ଅହସୀୟଙ୍କର ଭଗିନୀ ଯିେହାଶାବତ୍, ଅଥଲୀୟାଙ୍କଠାରୁ ତାଙୁ୍କ ଲୁଚାଇଲା,
େତଣୁ େସ ତାଙୁ୍କ ବଧ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 12 ଏଉତ୍ତାେର େଯାୟାଶ୍
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ଛଅ ବଷର୍ ରହେିଲ; ପୁଣି
ଅଥଲୀୟା େଦଶେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଅଥଲୀୟାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ଯିେହାୟାଦା ଆପଣାକୁ ବଳବାନ
କରି ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ ଓ ଯିେହାହାନନ୍ର ପୁତ୍ର
ଇଶ୍ମାେୟଲ, ଓେବଦ୍ର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ ଓ ଅଦାୟାର ପୁତ୍ର

ମାେସୟ ଓ ସଖିି୍ରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାଫଟ୍, ଏହ ିଶତପତମିାନଙୁ୍କ ଆପଣା
ସେଙ୍ଗ ନୟିମେର ଆବଦ୍ଧ କଲା। 2 ତହିଁେର େସମାେନ ଯିହୁଦାର
ଚାରିଆେଡ଼ ଭ୍ରମଣ କରି ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ନଗରରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେଲ, ତହୁଁ େସମାେନ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ। 3 ଏଉତ୍ତାେର ସମଗ୍ର ସମାଜ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃେର ରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ନୟିମ କେଲ। ପୁଣ ିଯିେହାୟାଦା େସମାନଙୁ୍କ
କହଲିା, େଦଖ, ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା
କହଅିଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ରାଜପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ କରିେବ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
କମର୍ କରିବ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ
ବଶି୍ରାମବାରେର ଆସନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ତୃତୀୟାଂଶ ଦ୍ୱ ାରପାଳ େହେବ। 5 ଓ
ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜଗହୃେର ରହେିବ ଓ ତୃତୀୟାଂଶ ଭତିି୍ତମୂଳ-ଦ୍ୱ ାରେର
ରହେିବ; ଆଉ ସମଗ୍ର େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ନାନା ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର
ରହେିବ। 6 ମାତ୍ର ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ ପରିଚଯର୍୍ୟାକାରୀ େଲବୀୟମାନଙ୍କର
ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ;

େସମାେନ ପବତି୍ର, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ପ୍ରେବଶ କରିେବ; ମାତ୍ର ସମଗ୍ର
େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ। 7 ପୁଣ ିେଲବୀୟମାନଙ୍କର
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ହାତେର ଆପଣା ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ରାଜାଙୁ୍କ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େବଷ୍ଟନ କରିେବ; ଆଉ େଯେକହ ିଗହୃ ଭତିରକୁ ଆେସ, େସ
ହତ େହଉ; ପୁଣ ିରାଜା ଭତିରକୁ ଆସବିା େବେଳ ଓ ବାହାରକୁ ଯିବା
େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଥାଅ। 8 ତହୁଁ େଲବୀୟମାେନ ଓ ସମଗ୍ର
ଯିହୁଦା, ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ ସମସ୍ତ କମର୍ କେଲ; ପୁଣି
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ବଶି୍ରାମବାରେର ଅନ୍ତଗର୍ାମୀ ଓ ବଶି୍ରାମବାରେର
ବହଗିର୍ାମୀ ଆପଣା ଆପଣା େଲାକଙୁ୍କ େନେଲ; କାରଣ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାଳିରୁ ବଦିାୟ କରି ନ ଥିଲା। 9 ଆଉ, ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର
େଯଉଁ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ଢ଼ାଲ ଓ ଚମର୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ଥିଲା, ତାହାସବୁ
ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଶତପତମିାନଙୁ୍କ େଦଲା। 10 ଆଉ, େସ ସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ, ସ୍ୱହସ୍ତେର ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପ୍ରତ ିଜଣକୁ ଗହୃର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ର ବାମ
ପାଶ୍ୱର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ଗହୃ ନକିଟେର ରାଜାଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସ୍ଥାପନ
କଲା। 11 ତହୁଁ େସମାେନ ରାଜପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ଆଣ ିତାଙ୍କ ମସ୍ତକେର
ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟପୁସ୍ତକ େଦଇ ତାଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ; ପୁଣି
ଯିେହାୟାଦା ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାେନ ତାଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ କେଲ; ତହୁଁ େସମାେନ
କହେିଲ, ରାଜା ଚରିଜୀବୀ େହଉନୁ୍ତ। 12 ଏଥିେର ଅଥଲୀୟା େଲାକମାନଙ୍କ
େଦୗଡ଼ା େଦୗଡ଼ରି ଓ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର େକାଳାହଳ ଶୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ େଲାକମାନଙ୍କ କତକିି ଆସେିଲ; 13 ଆଉ, େସ
ଦୃଷି୍ଟପାତ କରେନ୍ତ, େଦଖ, ରାଜା ଦ୍ୱ ାର-ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଆପଣା ସ୍ତମ୍ଭ
ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର େସନାପତମିାେନ
ଅଛନି୍ତ ଓ ତୂରୀ ଅଛ;ି ପୁଣ ିେଦଶର ସମଗ୍ର େଲାକ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛନି୍ତ ଓ
ତୂରୀ ବଜାଉ ଅଛନି୍ତ; ମଧ୍ୟ ଗାୟକମାେନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ବଜାଇ ପ୍ରଶଂସାଗାନ
କରୁଅଛନି୍ତ। ଏଥିେର ଅଥଲୀୟା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ରାଜେଦ୍ର ାହ, ରାଜେଦ୍ର ାହ
େବାଲ ିଡାକ ପକାଇେଲ। 14 ତହିଁେର ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ େସୖନ୍ୟ ଉପେର
ନଯିୁକ୍ତ ଶତପତମିାନଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ଆଣ ିକହଲିା, େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟେଦଇ
ଏହାକୁ ବାହାରକୁ େନଇଯାଅ ଓ େଯେକହ ିତାହାର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ହୁଏ, େସ
ଖଡ୍ଗ େର ହତ େହଉ; କାରଣ ଯାଜକ କହଲିା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଭତିେର
ତାହାକୁ ବଧ କର ନାହିଁ। 15 ତହୁଁ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ଛାଡ଼େନ୍ତ,
େସ ରାଜଗହୃର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ; ଆଉ େସଠାେର
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ।

ଯିେହାୟାଦା କରିଥିବା ସଂସ୍କାର

16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସମେସ୍ତ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଲାକ େହେବ,
ଏଥିପାଇଁ ଯିେହାୟାଦା ଆପଣାର, ପୁଣ ିସମଗ୍ର େଲାକଙ୍କର ଓ ରାଜାଙ୍କର
ମଧ୍ୟେର ଏକ ନୟିମ କଲା। 17 ଏଉତ୍ତାେର ସମଗ୍ର େଲାକ ବାଲ୍-ମନି୍ଦରକୁ
ଯାଇ ତାହା ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ, େସମାେନ ତାହାର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ପ୍ରତମିାସବୁ
ଚୂଣ୍ଣର୍ କେଲ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ବାଲ୍ର ଯାଜକ ମତ୍ତନକୁ ବଧ କେଲ।
18 ଆଉ, ଦାଉଦଙ୍କର ବଧିାନମେତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଗାନ ସହତି େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲଖିନାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବାକୁ ଦାଉଦ େଯଉଁ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର
ବଭିାଗ କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତାଧୀନେର ଯିେହାୟାଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ କାଯର୍୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲା। 19 ଆଉ, େକୗଣସ ିବଷିୟେର
ଅଶୁଚ ିେକୗଣସ ିେଲାକ େଯପରି ପ୍ରେବଶ କରି ନ ପାେର, ଏଥିପାଇଁ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଦ୍ୱ ାରସବୁେର ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କଲା।
20 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଶତପତମିାନଙୁ୍କ ଓ କୁଳୀନମାନଙୁ୍କ ଓ େଲାକମାନଙ୍କର
ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ଓ େଦଶର ସମଗ୍ର େଲାକଙୁ୍କ େନଇ ରାଜାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃକୁ ଆଣଲିା; ଆଉ, େସମାେନ ଉପର ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ରାଜଗହୃକୁ ଆସି
ରାଜସଂିହାସନେର ରାଜାଙୁ୍କ ବସାଇେଲ। 21 େସେତେବେଳ େଦଶର ସମସ୍ତ
େଲାକ ଆନନ୍ଦ କେଲ ଓ ନଗର ସୁସି୍ଥର େହଲା; ଆଉ, େସମାେନ
ଅଥଲୀୟାଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କେଲ।

େଯାୟାଶ୍ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ଦରିର ମରାମତି

େଯାୟାଶ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ସାତ
ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ; ଆଉ, େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଚାଳିଶ
ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ସବିୀୟା, େଯ
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େବେର୍ଶବା ନବିାସନିୀ ଥିେଲ। 2 ପୁଣ,ି ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର ଜୀବନଯାଏ
େଯାୟାଶ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ। 3 ଯିେହାୟାଦା ତାଙୁ୍କ
ଦୁଇ କନ୍ୟା ବବିାହ କରାଇେଲ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ େହେଲ।
4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ମରାମତ ିକରିବାକୁ େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ମନ
େହଲା। 5 ତହିଁେର େସ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ବଷର୍କୁ ବଷର୍
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ଦୃଢ଼ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ନକିଟରୁ ମୁଦ୍ର ା ସଂଗ୍ରହ କର, ଏବଂ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ଶୀଘ୍ର କର। ତଥାପି
େଲବୀୟମାେନ ତାହା ଶୀଘ୍ର କେଲ ନାହିଁ। 6 ଏଥିେର ରାଜା ପ୍ରଧାନ
ଯିେହାୟାଦାକୁ ଡାକି କହେିଲ, ସାକ୍ଷ୍ୟ-ତମ୍ୱୁ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବକ
େମାଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ କର ନରୂିପିତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା
ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆଣବିା ପାଇଁ କାହିଁକି େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ
ଆେଦଶ କରି ନାହଁ ? 7 କାରଣ େସହ ିଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥଲୀୟାର ପୁତ୍ରମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ଭଗ୍ନ କରିଥିେଲ; ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ସମସ୍ତ
ପବତି୍ରୀକୃତ ବସ୍ତୁ ବାଲ୍ େଦବଗଣକୁ େଦେଲ। 8 ରାଜା ଏହପିରି ଆଜ୍ଞା
କରେନ୍ତ, େସମାେନ ଏକ ସନୁି୍ଦକ ନମିର୍ାଣ କରି ବାହାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର
ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ରଖିେଲ। 9 ଆଉ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ େମାଶା
ପ୍ରାନ୍ତରେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର େଯଉଁ କର ବସାଇଥିେଲ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଆଣବିା ପାଇଁ େସମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େଘାଷଣା
କରାଇେଲ। 10 ଏଥିେର ଅଧିପତ ିସମେସ୍ତ ଓ ସମଗ୍ର େଲାକ ଆନନ୍ଦ କେଲ
ଓ େସମାେନ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଣ ିସନୁି୍ଦକେର ପକାଇେଲ।
11 ତହୁଁ ଏପରି େହଲା େଯ, େଯଉଁ ସମୟେର ସନୁି୍ଦକ େଲବୀୟମାନଙ୍କ
ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ରାଜାଙ୍କ ନରୂିପିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଗଲା ଓ ତହିଁେର ବହୁତ ମୁଦ୍ର ା
ଅଛ ିେବାଲ ିେସମାେନ େଦଖିେଲ, େସେତେବେଳ ରାଜାଙ୍କର େଲଖକ ଓ
ପ୍ରଧାନ ଯାଜକର କମର୍ଚାରୀ ଆସ ିସନୁି୍ଦକ ଖାଲ ିକେଲ, ଆଉ ତାହା େନଇ
ପୁନବର୍ାର ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ରଖିେଲ। ଏହରୂିେପ େସମାେନ ପ୍ରତଦିନି କେଲ ଓ
ପ୍ରଚୁର ମୁଦ୍ର ା ସଂଗ୍ରହ କେଲ। 12 ଆଉ, ରାଜା ଓ ଯିେହାୟାଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃର େସବାକମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ ତାହା େଦେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ମରାମତ ିନମିେନ୍ତ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୂତ୍ରଧରମାନଙୁ୍କ, ମଧ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଦୃଢ଼ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଲୗହ ଓ ପିତ୍ତଳ କମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ
େବତନ େଦଇ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 13 ଏହରୂିେପ କମର୍କାରୀମାେନ କାଯର୍୍ୟ
କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କାଯର୍୍ୟ ସଦି୍ଧ େହଲା, ଆଉ େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ପୂବର୍ାବସ୍ଥାେର ସ୍ଥାପନ କରି ତାହା ଦୃଢ଼ କେଲ।
14 ପୁଣ,ି େସମାେନ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କରେନ୍ତ, ରାଜାଙ୍କର ଓ ଯିେହାୟାଦାର
ସମ୍ମୁଖକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୁଦ୍ର ା ଆଣେିଲ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ ନାନା
ପାତ୍ର, ଅଥର୍ାତ୍, ପରିଚଯର୍୍ୟାଥର୍କ ଓ ବଳିଦାନାଥର୍କ ପାତ୍ର, ପୁଣ ିଚାମଚ ଓ
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କରାଗଲା। ଆଉ, େସମାେନ
ଯିେହାୟାଦାର ଜୀବନଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ନତି୍ୟ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ।

େଯାୟାଶ୍ଙ୍କ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା

15 ମାତ୍ର ଯିେହାୟାଦା ବୃଦ୍ଧ ଓ ପୂଣ୍ଣର୍ାୟୁ େହାଇ ମଲା; ମରଣ ସମୟେର
ତାହାର ବୟସ ଏକ ଶହ ତରିିଶ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା 16 ପୁଣ ିେଲାକମାେନ
ଦାଉଦ-ନଗରେର ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ କବର େଦେଲ, କାରଣ
େସ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର, ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ ଗହୃ ବଷିୟେର
ଉତ୍ତମ କମର୍ କରିଥିଲା। 17 ଯିେହାୟାଦାର ମରଣ ଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର
ଅଧିପତମିାେନ ଆସ ିରାଜାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ। ତହିଁେର ରାଜା େସମାନଙ୍କ
କଥାେର ମେନାେଯାଗ କେଲ। 18 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆେଶରା
ମୂତ୍ତିର୍ ଓ ପ୍ରତମିାଗଣର େସବା କେଲ; ତହିଁେର େସମାନଙ୍କର ଏହ ିଅପରାଧ
ସକାଶୁ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର େକାପ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
19 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ ଆଣବିା ପାଇଁ େସ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ। ମାତ୍ର େସମାେନ କଣ୍ଣର୍ େଦବାକୁ ସମ୍ମତ
େନାହେିଲ। 20 ଏଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର
ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ ଉପେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କେଲ, ତହିଁେର େସ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ପରେମଶ୍ୱର ଏହି

କଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛ
? ଏଥିେର କୃତକାଯର୍୍ୟ େନାହବି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବାରୁ େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ। 21 ତହିଁେର
େସମାେନ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ ଓ ରାଜାଜ୍ଞାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କେଲ। 22 ଏହରୂିେପ, ତାହାର
ପିତା ଯିେହାୟାଦା େଯାୟାଶ୍ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା,
ତାହା ସ୍ମରଣ ନ କରି େସ ତାହାର ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କେଲ। ପୁଣ,ି େସ ମରଣ
କାଳେର କହଲିା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଥି ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରନୁ୍ତ ଓ ତହିଁର
ପରିେଶାଧ େନଉନୁ୍ତ।

େଯାୟାଶ୍ଙ୍କ ଶାସନର ଅବସାନ

23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ବଷର୍ େଶଷେର ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳେର
ଆସେିଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙୁି୍କ ବନିାଶ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ସକଳ ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟ େନଇ ଦେମ୍ମଶକର ରାଜା ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ।
24 ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟ ଅଳ୍ପ େଲାକଦଳ େନଇ ଆସଥିିେଲ; ତଥାପି
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ମହାେସୖନ୍ୟଦଳକୁ ସମପର୍ଣ କେଲ, କାରଣ
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଥିେଲ। ଏହରୂିେପ େସମାେନ େଯାୟାଶ୍ଙ୍କ ଉପେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ
କେଲ। 25 ଆଉ, େସମାେନ ତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାେର
ତାଙ୍କର ନଜି ଦାସମାେନ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତ
ସକାଶୁ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାେର ତାଙୁ୍କ ବଧ
କରେନ୍ତ, େସ ମେଲ, କାରଣ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ମହାପୀଡ଼ତିାବସ୍ଥାେର
ଛାଡ଼ ିଯାଇଥିେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ଦାଉଦ-ନଗରେର କବର
େଦେଲ, ମାତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କ କବରେର କବର େଦେଲ ନାହିଁ।
26 ଅେମ୍ମାନୀୟା ଶିମୀୟତର ପୁତ୍ର ସାବଦ୍ ଓ େମାୟାବ ବଂଶୀୟା ଶିମ୍ରୀତର
ପୁତ୍ର ଯିେହାଷାବଦ୍, ଏମାେନ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରିଥିେଲ। 27 ତାଙ୍କ
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ଓ ତାଙ୍କ ଉପେର ଥିବା ଭାରର ଗରୁୁତ୍ୱ  ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃର ପୁନଃନମିର୍ାଣ ବବିରଣ, େଦଖ, ଏସବୁ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକର ଟୀକାେର
ଲଖିିତ ଅଛ।ି ଏଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ସୀୟ ତାଙ୍କ ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୀୟ

ଅମତ୍ସୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ପଚଶି
ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ; େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଅଣତରିିଶ ବଷର୍
ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଯିେହାୟଦ୍ଦନ୍, େସ

ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସନିୀ ଥିେଲ। 2 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍
କେଲ, ମାତ୍ର ସଦି୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣେର କେଲ ନାହିଁ। 3 ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସୁସି୍ଥର
ହୁଅେନ୍ତ, େସ ତାଙ୍କର ପିତା ରାଜାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ
ବଧ କେଲ। 4 ତଥାପି େସ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବଧ କେଲ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ପାଇଁ ପିତୃଗଣର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ପିତୃଗଣ
ପାଇଁ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି
ପାପ ଲାଗି ମୃତୁୁ୍ୟ େଭାଗ କରିବ; େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ କମର୍ କେଲ।

ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କ ବଜିୟ

5 ଆହୁରି, ଅମତ୍ସୀୟ ଯିହୁଦା ବଂଶକୁ ଏକତ୍ର କେଲ, ପୁଣ ିସମସ୍ତ
ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ସହସ୍ରପତ ିଓ ଶତପତମିାନଙ୍କ
ଅଧୀନେର େସମାନଙୁ୍କ େଶ୍ରଣୀବଦ୍ଧ କେଲ; ପୁଣ,ି େସ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଓ
ତେତାଧିକ ବୟସ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗଣନା କରେନ୍ତ, ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ଢ଼ାଲ ଧରି
ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ସମଥର୍ ତନି ିଲକ୍ଷ ବଛା େଲାକ ପାଇେଲ। 6 ମଧ୍ୟ େସ ଏକ
ଶହ ତାଳନ୍ତ ରୂପା େବତନ େଦଇ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 7 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ
େଲାକ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, େହ ରାଜନ୍, ଇସ୍ରାଏଲର େସୖନ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ନ ଯାଉନୁ୍ତ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସଙ୍ଗେର,
ଅଥର୍ାତ୍, ଇଫ୍ର ୟିମର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ସଙ୍ଗେର ନାହାନି୍ତ। 8 ମାତ୍ର େଯେବ
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ଆପଣ ଯିେବ, େତେବ ସାହସେର କାଯର୍୍ୟ କରନୁ୍ତ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବଳବାନ
େହଉନୁ୍ତ; ପରେମଶ୍ୱର ଶତ୍ରୁ  ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣଙୁ୍କ ନପିାତ କରିେବ, କାରଣ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ନପିାତ କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଅଛ।ି
9 ତହିଁେର ଅମତ୍ସୀୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ, ଭଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲ-େସୖନ୍ୟକୁ େଯଉଁ ଏକ ଶହ ତାଳନ୍ତ ରୂପା େଦଇଅଛ,ି ତହିଁ ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ କରିବା ? ଏଥିେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଉତ୍ତର କେଲ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ତହିଁରୁ ଅତ ିଅଧିକ େଦବାକୁ ସମଥର୍ ଅଟନି୍ତ। 10 ତହୁଁ
ଅମତ୍ସୀୟ ଇଫ୍ର ୟିମରୁ ଆପଣା ନକିଟକୁ ଆଗତ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ େସମାନଙ୍କ
ଗହୃକୁ ପୁନବର୍ାର ଯିବା ପାଇଁ ପୃଥକ କେଲ; ଏଣୁ ଯିହୁଦା ପ୍ରତକୂିଳେର
େସମାନଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଅତ ିପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା ଓ େସମାେନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧେର
ଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ। 11 ଏଉତ୍ତାେର ଅମତ୍ସୀୟ ସାହସକି େହାଇ ଆପଣା
େଲାକଙୁ୍କ କଢ଼ାଇ େନଇ ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଗେଲ ଓ େସୟୀର-
ସନ୍ତାନଗଣର ଦଶ ସହସ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 12 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦା
ସନ୍ତାନମାେନ ଅନ୍ୟ ଦଶ ସହସ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ଜୀବତି ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗେଲ
ଓ େସମାନଙୁ୍କ େଶୖଳଶିଖରକୁ େନଇ େସଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତେଳ
ପକାଇେଦେଲ, ତହିଁେର େସ ସମେସ୍ତ ଚୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଗେଲ। 13 ମାତ୍ର
ଅମତ୍ସୀୟ େଯଉଁ େସନାମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ଉପଯୁକ୍ତ ମେନ ନ କରି େଫରାଇ େଦଇଥିେଲ, େସମାେନ ଶମରୀୟାଠାରୁ
େବଥ୍-େହାରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ ିଯିହୁଦାର ନଗରସବୁ ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଓ ତନିି
ସହସ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କରି ବହୁତ ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟ େନେଲ।

ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କ େଦବପୂଜା

14 ଅମତ୍ସୀୟ ଇେଦାମୀୟମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରି େଫରି ଆସଲିା
ଉତ୍ତାେର େସ େସୟୀର-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ େଦବଗଣକୁ ଆଣ ିଆପଣାର େଦବତା
େହବା ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କେଲ, େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରି େସମାନଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ। 15 ଏେହତୁ ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏକ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପଠାଇେଲ, େଯ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, େଯଉଁ େଦବଗଣ ଆପଣା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁକି େସହି
େଲାକମାନଙ୍କ େଦବଗଣର ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଛନି୍ତ ? 16 େସ ତାଙୁ୍କ ଏହି
କଥା କହବିା େବେଳ, ରାଜା ତାହାକୁ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ
ରାଜମନ୍ତ୍ର ୀ କରିଅଛୁ ? କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ! କାହିଁକି ମାଡ଼ ଖାଇବ ? ଏଥିେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କ୍ଷାନ୍ତ େହାଇ କହଲିା, ମୁଁ ଜାେଣ, ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙୁ୍କ
ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ସି୍ଥର କରିଅଛନି୍ତ , କାରଣ ଆପଣ ଏହା କରିଅଛନି୍ତ ଓ
େମା’ ପରାମଶର୍େର କଣ୍ଣର୍ପାତ କରି ନାହାନି୍ତ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱ ାରା ପରାଜିତ

17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମତ୍ସୀୟ ପରାମଶର୍ େନଇ
େଯହୂଙ୍କର େପୗତ୍ର, ଯିେହାୟାହସ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହେିଲ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପର ମୁଖ
େଦଖାେଦଖି େହବା। 18 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହେିଲ, ଲବିାେନାନର
କଣ୍ଟକ ଲତା ଲବିାେନାନର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ନକିଟକୁ କହ ିପଠାଇଲା, ତୁମ୍ଭ
କନ୍ୟାକୁ େମା’ ପୁତ୍ର ସେଙ୍ଗ ବବିାହ ଦଅି; ଏଥିମଧ୍ୟେର ଲବିାେନାନର ଏକ
ବନ୍ୟ ପଶୁ ନକିଟ େଦଇ ଯାଉ ଯାଉ େସହ ିକଣ୍ଟକ ଲତାକୁ ଦଳି
ପକାଇଲା। 19 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଇେଦାମକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛ େବାଲ ିକହୁଅଛ;
େତଣୁ ଦପର୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ମନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବୃତି୍ତ େଦଉଅଛ;ି ଏେବ
ଆପଣା ଘେର ଥାଅ, ଆପଣାର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାହିଁକି ବେିରାଧ କରିବ ?
ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଯିହୁଦା, ଦୁେହଁ କାହିଁକି ପତତି େହବ ?
20 ମାତ୍ର ଅମତ୍ସୀୟ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ; କାରଣ େଲାକମାେନ ଇେଦାମୀୟ
େଦବଗଣର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା େହତୁରୁ ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି େସମାନଙ୍କ
ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଆଡଢ଼ୁ
ଏହ ିଘଟଣା େହଲା। 21 ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ଗେଲ; ଆଉ
ଯିହୁଦାର ଅଧିକାରସ୍ଥ େବଥ୍-େଶମଶେର େସ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଅମତ୍ସୀୟ ପରସ୍ପର ମୁଖ େଦଖାେଦଖି େହେଲ। 22 ଏଥିେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସମ୍ମୁଖେର ଯିହୁଦା ପରାସ୍ତ େହଲା, ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ତମ୍ୱୁକୁ ପଳାଇେଲ। 23 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ େବଥ୍-

େଶମଶେର ଯିେହାୟାହସ୍ଙ୍କର େପୗତ୍ର, େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଅମତ୍ସୀୟଙୁ୍କ ଧରି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣେିଲ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମର ନଗର-ଦ୍ୱ ାରଠାରୁ
େକାଣର ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମର ଚାରି ଶହ ହାତ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇେଲ। 24 ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ଓେବଦ୍-ଇେଦାମର
ଅଧୀନେର ପ୍ରାପ୍ତ ସକଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ଓ ସକଳ ପାତ୍ର ଓ ରାଜଗହୃର
ଧନ, ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧକ ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇ ଶମରୀୟାକୁ େଫରିଗେଲ।
25 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିେହାୟାହସ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ
ଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ସୀୟ ପନ୍ଦର ବଷର୍
ବଞ୍ଚେିଲ। 26 ଏହ ିଅମତ୍ସୀୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ କି୍ରୟାର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ
କ’ଣ ଯିହୁଦାର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ-ପୁସ୍ତକେର େଲଖା
ନାହିଁ ? 27 ଅମତ୍ସୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗମନରୁ ବମିୁଖ େହବା
ସମୟଠାରୁ େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ;
ତହିଁେର େସ ଲାଖୀଶ୍କୁ ପଳାଇେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ତାଙ୍କ ପେଛ
ଲାଖୀଶ୍କୁ େଲାକ ପଠାଇ େସଠାେର ତାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 28 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପେର ତାଙୁ୍କ ଆଣ ିଯିହୁଦା-ନଗରେର ତାଙ୍କର
ପିତୃଗଣ ସହତି ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷୀୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର େଲାକ ସମେସ୍ତ େଷାଳ ବଷର୍ ବୟସ୍କ
ଉଷୀୟଙୁ୍କ େନଇ ତାଙ୍କର ପିତା ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କର ପଦେର ତାଙୁ୍କ
ରାଜା କେଲ। 2 ରାଜାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର ଉଷୀୟ ଏଲତ୍-ନଗର

ଦୃଢ଼ କରି ତାହା ପୁନବର୍ାର ଯିହୁଦାର ଅଧୀନକୁ ଆଣେିଲ। 3 ଉଷୀୟ ରାଜ୍ୟ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର େଷାଳ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ; େସ
ଯିରୂଶାଲମେର ବାବନ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ
ଯିଖଲୀୟା, େସ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସନିୀ ଥିେଲ। 4 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ପିତା
ଅମତ୍ସୀୟଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍
କେଲ। 5 ଆଉ, ପରେମଶ୍ୱରୀୟ ଦଶର୍ନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ବୁଦି୍ଧମାନ ଜିଖରୀୟର
ସମୟେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନବିଷି୍ଟ
କେଲ ଓ େସ େଯେତ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ,
େସେତ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବାକୁ େଦେଲ।
6 ପୁଣ,ି େସ ଯାଇ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ; ଆଉ
ଗାଥ୍-ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ଓ ଯବ୍ନରି ପ୍ରାଚୀର ଓ ଅେସ୍ଦାଦର ପ୍ରାଚୀର
ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ; ପୁଣ ିଅେସ୍ଦାଦ େଦଶେର ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ନାନା ନଗର ନମିର୍ାଣ କେଲ 7 ଆହୁରି, ପରେମଶ୍ୱର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଓ ଗରୁୁବାଲ୍-ନବିାସୀ ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ଓ ମିୟୂନୀୟମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। 8 ପୁଣ,ି ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ
ଉଷୀୟଙୁ୍କ ଦଶର୍ନୀ େଦେଲ ଓ ତାଙ୍କର ନାମ ମିସରର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ
େହଲା; କାରଣ େସ େବଳକୁ େବଳ ବଳିଷ୍ଠ େହେଲ। 9 ଆହୁରି, ଉଷୀୟ
ଯିରୂଶାଲମର େକାଣ-ଦ୍ୱ ାରେର ଓ ଉପତ୍ୟକା-ଦ୍ୱ ାରେର ଓ ପ୍ରାଚୀର-େକାଣେର
ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ କରି ତାହାସବୁ ଦୃଢ଼ କେଲ। 10 ପୁଣ,ି େସ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଦୁଗର୍ମାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ମଧ୍ୟ ତଳଭୂମିେର ଓ ସମଭୂମିେର ତାଙ୍କର ବହୁତ
ପଶୁ ଥିବାରୁ ଅେନକ କୂପ େଖାଳିେଲ; ଆଉ, ପବର୍ତେର ଓ ଫଳବତ୍
େକ୍ଷତ୍ରେର ତାଙ୍କର କୃଷକ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷା-କୃଷକଗଣ ଥିେଲ; କାରଣ େସ
କୃଷିପି୍ରୟ ଥିେଲ। 11 ଆହୁରି, ଉଷୀୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକାରୀ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ ଥିେଲ,
େସମାେନ ରାଜାଙ୍କର ହନାନୀୟ ନାମକ ଏକ େସନାପତରି ଅଧୀନେର
ଯିୟୀେୟଲ୍ େଲଖକର ଓ ମାେସୟ ଶାସନକତ୍ତର୍ାର ଗଣତି ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ଦଳ ଦଳ େହାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ। 12 ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଓ
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ଶହ
ଥିଲା। 13 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତାଧୀନେର ତନି ିଲକ୍ଷ ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚ
ଶହ ଶିକି୍ଷତ େସୖନ୍ୟ ଥିେଲ, ଏମାେନ ଶତ୍ରୁ  ବରୁିଦ୍ଧେର ରାଜାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ଅତ ିପରାକ୍ରମେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 14 ପୁଣ,ି ଉଷୀୟ େସହ ିସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟଦଳ ନମିେନ୍ତ ଢ଼ାଲ, ବଚ୍ଛର୍ା, େଟାପର, ସାଞ୍ଜଆୁ, ଧନୁ ଓ ଛାଟଣିୀ
ପଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 15 ଆଉ, େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଶିଳ୍ପକାରମାନଙ୍କ
କଳି୍ପତ ଯନ୍ତ୍ର  ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତୀର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନେିକ୍ଷପ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାସବୁ ଦୁଗର୍ ସବୁେର ଓ ପ୍ରାଚୀର-ଚୂଡ଼ାେର ରଖିେଲ
ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ନାମ ବହୁ ଦୂର ବ୍ୟାପ୍ତ େହଲା; କାରଣ େସ ବଳିଷ୍ଠ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ରୂେପ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ।
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16 ମାତ୍ର େସ ବଳବାନ ହୁଅେନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଉଦ୍ଧତ େହଲା,
ତହୁଁ େସ ଦୁରାଚରଣ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କେଲ; କାରଣ େସ ଧୂପେବଦେିର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଗେଲ। 17 ତହିଁେର ଅସରୀୟ ଯାଜକ ଓ ତାହା
ସେଙ୍ଗ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶୀ ଜଣ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ଯାଜକ ତାଙ୍କର ପେଛ ପେଛ
ଗେଲ; 18 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଉଷୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ ନବିାରଣ କରି ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, େହ ଉଷୀୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ହାେରାଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ େଯଉଁ
ଯାଜକମାେନ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ପାଇଁ ପବତି୍ରୀକୃତ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର
ଅଧିକାର ଅେଟ; ପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଉନୁ୍ତ; ଆପଣ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ
କରିଅଛନି୍ତ; ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ େଗୗରବାେଥର୍
େହବ ନାହିଁ। 19 େସେତେବେଳ ଉଷୀୟ େକାପାନି୍ୱ ତ େହେଲ; ପୁଣ ିଧୂପ
ଜ୍ୱଳାଇବା ନମିେନ୍ତ ତାଙ୍କର ହସ୍ତେର ଧୂପାଚ ିଥିଲା; ପୁଣ ିେସ ଯାଜକମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିେକାପାନି୍ୱ ତ ଥାଉ ଥାଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଯାଜକମାନଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ଧୂପେବଦ ିନକିଟେର ତାଙ୍କର କପାଳେର କୁଷ୍ଠ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା।
20 ତହିଁେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଅସରୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯାଜକ ତାଙୁ୍କ
ଅନାେନ୍ତ, େଦଖ, ତାଙ୍କର କପାଳେର କୁଷ୍ଠ େହାଇଅଛ,ି ତହୁଁ େସମାେନ ଶୀଘ୍ର
ତାଙୁ୍କ େସଠାରୁ ତଡ଼ ିେଦେଲ; ମଧ୍ୟ େସ ଆେପ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ
େହେଲ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିଥିେଲ। 21 ତହିଁେର ଉଷୀୟ
ରାଜା ଆପଣା ମରଣ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କୁଷ୍ଠୀ େହାଇ ପୃଥକ୍ ଗହୃେର ବାସ
କେଲ; କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେଲ; ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର
େଯାଥମ୍ ରାଜଗହୃର କତ୍ତର୍ା େହାଇ େଦଶସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର କେଲ।
22 ଏହ ିଉଷୀୟଙ୍କର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େଲଖିେଲ। 23 ଏହରୂିେପ ଉଷୀୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ;
ତହିଁେର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ସହତି ରାଜାମାନଙ୍କ କବର
େକ୍ଷତ୍ରେର ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ; କାରଣ େସମାେନ କହେିଲ, େସ କୁଷ୍ଠୀ;
ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଥମ୍

େଯାଥମ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ପଚଶି
ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ; େସ ଯିରୂଶାଲମେର େଷାଳ ବଷର୍
ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଯିରୁଶା, େଯ ସାେଦାକର

କନ୍ୟା ଥିେଲ। 2 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ପିତା ଉଷୀୟଙ୍କର ସମସ୍ତ
କି୍ରୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ; ତଥାପି େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ନାହିଁ। ଆଉ, େଲାକମାେନ
େସସମୟେର େହଁ ଦୁରାଚରଣ କେଲ। 3 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଉପର
ଦ୍ୱ ାର ଦୃଢ଼ କେଲ, ପୁଣ ିଓଫଲର ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଅେନକ ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ
କେଲ। 4 ଆହୁରି, େସ ଯିହୁଦାର ପବର୍ତମୟ େଦଶେର ନାନା ନଗର ଓ
ବନେର ଗଡ଼ ଓ ଦୁଗର୍ସବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 5 ମଧ୍ୟ େସ ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରି େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ; ତହିଁେର
ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ େସହ ିବଷର୍ ତାଙୁ୍କ ଏକ ଶହ ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ ଦଶ
ସହସ୍ର ମହଣ ଗହମ ଓ ଦଶ ସହସ୍ର ମହଣ ଯବ େଦେଲ। ଅେମ୍ମାନ
ସନ୍ତାନଗଣ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ବଷର୍ ମଧ୍ୟ େସତକିି ତାଙୁ୍କ େଦେଲ।
6 ଏହରୂିେପ େଯାଥମ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା
ପଥ ସଜାଡ଼ବିାରୁ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ େହେଲ। 7 ଏହ ିେଯାଥମ୍ଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ
ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସକଳ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବଷିୟ, େଦଖ,
ଇସ୍ରାଏଲର ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଅଛ।ି 8 େସ
ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ପଚଶି ବଷର୍ ବୟସ୍କ
େହାଇଥିେଲ ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େଷାଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 9 ପୁଣ,ି
େଯାଥମ୍ଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର, େଲାକମାେନ ଦାଉଦ-ନଗରେର ତାଙୁ୍କ କବର
େଦେଲ; ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହସ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆହସ୍

ଆହସ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର େକାଡ଼ଏି
ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର େଷାଳ ବଷର୍
ରାଜ୍ୟ କେଲ। ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ ନାହିଁ। 2 ମାତ୍ର େସ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜାମାନଙ୍କ ପଥେର ଚାଲେିଲ, ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ େଦବଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କେଲ। 3 ଆହୁରି, େସ ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର
ଉପତ୍ୟକାେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ
େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର େସ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କେଲ।
4 ପୁଣ,ି େସ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ଓ ପବର୍ତ ଉପେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିଦ୍ବଣ୍ଣର୍
ବୃକ୍ଷତେଳ ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ। 5 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅରାମ ରାଜାର ହସ୍ତେର ତାଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କେଲ;
ତହିଁେର େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କେଲ ଓ ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ
ବନ୍ଦୀ କରି ଦେମ୍ମଶକକୁ େନଇଗେଲ। ମଧ୍ୟ େସ ଇସ୍ରାଏଲ-ରାଜାଙ୍କର
ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ତାଙୁ୍କ ମହାସଂହାରେର ପରାସ୍ତ କେଲ।
6 କାରଣ ରମଲୀୟର ପୁତ୍ର େପକହ ଯିହୁଦାେର ଏକ ଲକ୍ଷ େକାଡ଼ଏି
ହଜାର ବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକଙୁ୍କ ଏକ ଦନିେର ବଧ କଲା; େଯଣୁ େସମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଥିେଲ। 7 ପୁଣ,ି ସଖିି୍ର ନାମେର ଇଫ୍ର ୟିମୀୟ ଏକ ବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ
ରାଜପୁତ୍ର ମାେସୟକୁ ଓ ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସ୍ରୀକାମକୁ ଓ ରାଜାଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ
(ସ୍ଥାନୀୟ) ଇଲ୍କାନାକୁ ବଧ କଲା। 8 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣର ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀକୁ ବନ୍ଦୀ
କରି େନଇଗେଲ, ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟ େନେଲ ଓ
େସହ ିଲୁଟ ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ ଶମରୀୟାକୁ ଆଣେିଲ। 9 ମାତ୍ର େସଠାେର ଓେଦଦ୍
ନାମେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଥିେଲ; େସ ଶମରୀୟାକୁ
ଆଗତ େସୖନ୍ୟଦଳ ସେଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା,
େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ଯିହୁଦା ପ୍ରତି
େକାପାନି୍ୱ ତ େହବାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ, ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ େକ୍ର ାଧାଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଅଛ।
10 ଆଉ, ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର
ସନ୍ତାନସନ୍ତତଗିଣକୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର ବନ୍ଧାଦାସ ଓ ବନ୍ଧାଦାସୀ କରି
ରଖିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଅଛ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କ’ଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସ୍ୱକୃତ ଅପରାଧ ନାହିଁ ? 11 ଏେହତୁ
ଏେବ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣଅିଛ, େସମାନଙୁ୍କ େଫରି ପଠାଇ ଦଅି;
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ରହଅିଛ।ି
12 ଏଥିେର ଯିେହାହାନନ୍ର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ, ମଶିେଲ୍ଲ ାେମାତ୍ର ପୁତ୍ର
େବରିଖୀୟ ଓ ଶଲୁ୍ଲମ୍ର ପୁତ୍ର ଯିହଷିି୍କୟ ଓ ହଦ୍ଲୟର ପୁତ୍ର ଅମାସା, ଏହି
େକେତକ ଇଫ୍ର ୟିମ-ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରଧାନ େଲାକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆଗତ
େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
13 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆଣବି ନାହିଁ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆହୁରି ଅପରାଧଗ୍ରସ୍ତ
କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଓ ଅପରାଧସକଳର ବୃଦି୍ଧ କରିବାକୁ
ମନସ୍ଥ କରୁଅଛ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାରୀ ଅପରାଧ େହାଇଅଛ ିଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ରହଅିଛ।ି” 14 ତହିଁେର ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ େଲାକମାେନ
େସହ ିବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ଓ ସକଳ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଧିପତମିାନଙ୍କର ଓ ସମଗ୍ର
ସମାଜର ସମ୍ମୁଖେର ରଖିେଲ। 15 ତହିଁେର ପୂେବର୍ାକ୍ତ େଲାକମାେନ ଉଠି
ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ େନେଲ ଓ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ
ବସ୍ତ୍ରହୀନ େଲାକଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଓ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧାଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ
ପାନ କରିବାକୁ େଦଇ େତୖଳ ମଦ୍ଦର୍ନ କେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁବର୍ଳ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଗଦ୍ଦର୍ଭେର ଚଢ଼ାଇ ଖଜୁ୍ଜର୍ରପୁର ଯିରୀେହାକୁ େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ନକିଟକୁ େନଇଗେଲ; ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଶମରୀୟାକୁ େଫରି
ଆସେିଲ।
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ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆହସ୍ଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା

16 େସହ ିସମୟେର ଆହସ୍ ରାଜା ଆପଣାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଶୂରୀୟ
ରାଜାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ। 17 କାରଣ ଇେଦାମୀୟ
େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ାର ଯିହୁଦା େଦଶକୁ ଆସ ିପରାସ୍ତ କରି ଅେନକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ
କରି େନଇ ଯାଇଥିେଲ। 18 ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ ତଳଭୂମିର ଓ ଯିହୁଦା-
ଦକି୍ଷଣାଞ୍ଚଳର ନଗରମାନ ଆକ୍ରମଣ କରି େବଥ୍-େଶମଶ ଓ ଅୟାେଲାନ୍ ଓ
ଗେଦେରାତ୍, ପୁଣ ିେସାେଖା ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, ତମି୍ନା ଓ ତହିଁର
ଉପନଗର, ଗିେମ୍ସା ଓ ତହିଁର ଉପନଗରସକଳ ହସ୍ତଗତ କରି େସଠାେର
ବାସ କରୁଥିେଲ। 19 କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହସ୍ଙ୍କ ସକାଶୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାକୁ ଖବର୍ କେଲ; େଯଣୁ େସ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର େସ୍ୱଚ୍ଛାଚାର
କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ନତିାନ୍ତ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରିଥିେଲ।
20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅଶୂରର ରାଜା ତଗି୍ଲତ୍-ପିେଲ୍ନଷର ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସଲିା, ମାତ୍ର ତାଙୁ୍କ ବଳ ନ େଦଇ େକ୍ଳଶ େଦଲା। 21 କାରଣ ଆହସ୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃରୁ ଓ ରାଜାଙ୍କର ଓ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଗହୃରୁ ଧନ ହରଣ
କରି ଅଶୂରର ରାଜାଙୁ୍କ େଦେଲ; ମାତ୍ର ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ େହଲା
ନାହିଁ।

ଆହସ୍ଙ୍କ େଦବପୂଜା

22 ପୁଣ,ି େସହ ିଆହସ୍ ରାଜା ଆପଣାର େକ୍ଳଶ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆହୁରି ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କେଲ। 23 କାରଣ େଯଉଁ ଦେମ୍ମଶକୀୟ
େଦବଗଣ ତାଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସ ବଳିଦାନ
କେଲ; ଆଉ େସ କହେିଲ, ଅରାମୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ େଦବଗଣ
େସମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ , ଏେହତୁ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ବଳିଦାନ କରିବ,ି ତହିଁେର େସମାେନ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ। ମାତ୍ର
େସମାେନ ତାଙ୍କର ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ବନିାଶର କାରଣ େହେଲ।
24 ଏଉତ୍ତାେର ଆହସ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ପାତ୍ରସକଳ ଏକତ୍ର କେଲ ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର େସହ ିପାତ୍ରସବୁ କାଟ ିଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କେଲ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର କବାଟସବୁ ବନ୍ଦ କେଲ; ପୁଣ ିେସ ଯିରୂଶାଲମର
ପ୍ରେତ୍ୟକ େକାଣେର ଆପଣା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ। 25 ଆହୁରି,
େସ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ପାଇଁ ଯିହୁଦାର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ନଗରେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କେଲ। 26 ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର
ଆଦ୍ୟନ୍ତସକଳ ଆଚରଣ, େଦଖ, ଯିହୁଦାର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ
ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଅଛ।ି 27 ଏଉତ୍ତାେର ଆହସ୍ଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର,
େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର, ନଗର ମଧ୍ୟେର ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ; କାରଣ
େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ କବରକୁ ଆଣେିଲ ନାହିଁ; ତହିଁ
ଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଜିକୀୟ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟ

ହଜିକୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ପଚଶି
ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ; ଆଉ, େସ ଯିରୂଶାଲମେର
ଅଣତରିିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଅବୀୟ,

େଯ ଜିଖରୀୟର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 2 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ
ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ କି୍ରୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ।

ମନ୍ଦରିର ପବତି୍ରୀକରଣ

3 େସ ଆପଣା ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃର କବାଟସବୁ ଫିଟାଇ େସସବୁର ମରାମତ ିକେଲ। 4 ପୁଣ,ି େସ
ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଣ ିପୂବର୍ଦଗି ଛକେର ଏକତ୍ର କରି େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, 5 “େହ େଲବୀୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ କଥା ଶୁଣ; ଏେବ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ପବତି୍ର କରି େସହ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ଅଶୁଚତିା ଦୂର କର।
6 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା

ପିଠି େଦଖାଇ ଅଛନି୍ତ। 7 ଆହୁରି, େସମାେନ ବାରଣ୍ଡାର କବାଟସବୁ ବନ୍ଦ
କରି ପ୍ରଦୀପସବୁ ଲଭିାଇ େଦଇଅଛନି୍ତ ଓ େସହ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇ ନାହାନି୍ତ , କିଅବା
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରି ନାହାନି୍ତ। 8 ଏେହତୁ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ
ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର
େଦଖୁଅଛ େଯ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ଏେଣେତେଣ ଚାଳିତ େହବା ପାଇଁ,
ଆଶଙ୍କାର ଓ ଶୀସ୍ର ବଷିୟ କରିବା ପାଇଁ ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ। 9 କାରଣ
େଦଖ, ତହିଁ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ଖଡ୍ଗ େର ପଡ଼ଅିଛନି୍ତ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟାଗଣ ବନ୍ଦୀ େହାଇଅଛନି୍ତ।
10 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ େଯପରି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଏକ ନୟିମ
କରିବାକୁ େମା’ ମନେର ଅଛ।ି 11 େହ େମାହର ପୁତ୍ରମାେନ, ଏେବ େହଳା
କର ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କର
ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତାହାଙ୍କର ପରିଚାରକ
େହବ ଓ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବ, ଏଥିପାଇଁ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ
କରିଅଛନି୍ତ। 12 ଏଥିେର କହାତୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅମାସୟର ପୁତ୍ର
ମାହତ୍ ଓ ଅସରୀୟର ପୁତ୍ର େଯାେୟଲ, ଆଉ ମରାରି ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଅବ୍ଦରି ପୁତ୍ର କୀଶ୍ ଓ ଯିହଲେିଲଲର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ, ପୁଣି
େଗେଶର୍ାନୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମି୍ମର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ ଓ େଯାୟାହର ପୁତ୍ର
ଏଦନ, 13 ଆଉ, ଇଲୀଶାଫନ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶିମି୍ର ଓ
ଯିୟୀେୟଲ୍ ଓ ଆସଫର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଖରୀୟ ଓ ମତ୍ତନୀୟ
14 ଓ େହମନର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୀେୟଲ ଓ ଶିମୀୟି ଓ
ଯିଦୂଥୂନର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶମୟୀୟ ଓ ଉଷୀେୟଲ, ଏହସିବୁ
େଲବୀୟ େଲାକ ଉଠିେଲ। 15 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ
ଏକତ୍ର କରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବତି୍ର କେଲ ଓ ରାଜାଜ୍ଞାନୁସାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟମେତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଶୁଚ ିକରିବାକୁ ଭତିରକୁ ଗେଲ।
16 ପୁଣ,ି ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଅନ୍ତଭର୍ାଗକୁ ଶୁଚ ିକରିବା ପାଇଁ
ଗେଲ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର େଯସବୁ ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ପାଇେଲ, ତାହା
ବାହାର କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଣେିଲ ଆଉ, େଲବୀୟମାେନ
ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରି ବାହାରକୁ କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀକୁ ବହ ିେନଇଗେଲ।
17 େସମାେନ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ପବତି୍ର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କେଲ ଓ ମାସର ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାକୁ
ଆସେିଲ; ପୁଣ ିଆଠ ଦନି ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ପବତି୍ର
କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ପ୍ରଥମ ମାସର େଷାଡ଼ଶ ଦନିେର ସମାପ୍ତ କେଲ।

ମନ୍ଦରିର ପୁନଃ ଉତ୍ସଗର୍ୀକରଣ

18 ତହୁଁ େସମାେନ ରାଜଗହୃ ଭତିରକୁ ହଜିକୀୟ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଇ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଗହୃ ଓ େହାମବଳିର
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ତହିଁର ପାତ୍ରସକଳ, ଦଶର୍ନୀୟ ରୁଟରି େମଜ ଓ ତହିଁର
ପାତ୍ରସକଳ ଶୁଚ ିକରିଅଛୁ। 19 ଆହୁରି, ଆହସ୍ ରାଜା ଆପଣା ରାଜତ୍ୱ
ସମୟେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରି େଯ େଯ ପାତ୍ର ପକାଇ େଦଇଥିେଲ,
ତାହାସବୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପବତି୍ର କରିଅଛୁ; ଆଉ େଦଖନୁ୍ତ,
ତାହାସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି 20 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
ହଜିକୀୟ ରାଜା ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ଉଠି ନଗରର ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗେଲ। 21 ପୁଣ,ି େସମାେନ ରାଜ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଓ
ଧମର୍ଧାମ ନମିେନ୍ତ ଓ ଯିହୁଦା ନମିେନ୍ତ ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ସାତ ବୃଷ ଓ
ସାତ େମଷ ଓ ସାତ େମଷଶାବକ ଓ ସାତ ଛାଗ ଆଣେିଲ। ତହିଁେର େସ
ହାେରାଣ-ସନ୍ତାନ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦେିର ତାହାସବୁ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ। 22 େତଣୁ ବୃଷସବୁ ବଧ କରାଯା’େନ୍ତ,
ଯାଜକମାେନ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି େବଦ ିଉପେର େସଚନ କେଲ; ପୁଣ ିେମଷ
ବଧ କରାଯା’େନ୍ତ, େସମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ରକ୍ତ େସଚନ କେଲ;
ଆହୁରି, େମଷଶାବକ ବଧ କରାଯା’େନ୍ତ, େସମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ରକ୍ତ
େସଚନ କେଲ। 23 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ପାପାଥର୍କ ବଳିରୂପ ଛାଗସକଳ
ରାଜା ଓ ସମାଜ ସାକ୍ଷାତେର ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ; ତହିଁେର େସମାେନ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କେଲ; 24 ତହୁଁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଜକମାେନ େସସବୁ ବଧ କରି ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର
େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ପାପାଥର୍କ ବଳି କେଲ; କାରଣ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
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ନମିେନ୍ତ େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ। 25 ଆଉ, େସ ଦାଉଦଙ୍କର ଓ ରାଜାଙ୍କର ଦଶର୍କ ଗାଦ୍ର ଓ
ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କରତାଳ ଓ େନବଲ ଓ
ବୀଣାଧାରୀ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ସ୍ଥାପନ କେଲ; କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭବଷି୍ୟଦ୍-ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ।
26 ଏେହତୁ େଲବୀୟମାେନ ଦାଉଦଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ଓ ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ
େନଇ ଠିଆ େହେଲ। 27 ଏଉତ୍ତାେର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବାକୁ ହଜିକୀୟ ଆଜ୍ଞା କେଲ। େଯେତେବେଳ େହାମବଳି ଆରମ୍ଭ
େହଲା, େସେତେବେଳ ତୂରୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର
ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ େହଲା। 28 ତହିଁେର ସମଗ୍ର ସମାଜ
ପ୍ରଣାମ କେଲ ଓ ଗାୟକମାେନ ଗାନ କେଲ ଓ ତୂରୀବାଦକମାେନ ତୂରୀ
ବଜାଇେଲ; େହାମବଳିଦାନର ସମାପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ େହଲା। 29 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ବଳିଦାନ ସମାପ୍ତ କରେନ୍ତ, ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଉପସି୍ଥତ
େଲାକ ସମେସ୍ତ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କେଲ। 30 ଆହୁରି, ହଜିକୀୟ
ରାଜା ଓ ଅଧିପତମିାେନ ଦାଉଦଙ୍କର ଓ ଆସଫ ଦଶର୍କର ବାକ୍ୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କରିବାକୁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
କେଲ ତହୁଁ େସମାେନ ଆନନ୍ଦେର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କେଲ ଓ ମସ୍ତକ ନତ କରି
ପ୍ରଣାମ କେଲ। 31 େସେତେବେଳ ହଜିକୀୟ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, ଏେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିଅଛ,
ନକିଟକୁ ଆସ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ବଳି ଓ ପ୍ରଶଂସାଥର୍କ ଉପହାର ଆଣ।
ତହିଁେର ସମାଜ ବଳି ଓ ପ୍ରଶଂସାଥର୍କ ଉପହାର ଆଣେିଲ ଓ େଯେତ
େଲାକର ମନେର ପ୍ରବୃତି୍ତ ଜନି୍ମ ଲା, େସମାେନ େହାମବଳି ଆଣେିଲ।
32 ସମାଜ େଯଉଁ େହାମବଳି ଆଣେିଲ, ତହିଁର ସଂଖ୍ୟା, ଯଥା, ସତୁରି ବୃଷ
ଓ ଏକ ଶହ େମଷ ଓ ଦୁଇ ଶହ େମଷଶାବକ, ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମାଥର୍କ ବଳି। 33 ପୁଣ ିଛଅ ଶହ ବୃଷ ଓ ତନି ିସହସ୍ର
େମଷ ପବତି୍ରୀକୃତ େହେଲ। 34 ମାତ୍ର ଯାଜକମାେନ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଥିବାରୁ
େସମାେନ େହାମାଥର୍କ ସକଳ ପଶୁର ଚମର୍ କାଢ଼ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ
କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ଯାଜକମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର
ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତା େଲବୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର
ସାହାଯ୍ୟ କେଲ; କାରଣ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରିବା
ପାଇଁ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ସଦି୍ଧମନା ଥିେଲ। 35 ଆହୁରି
େହାମବଳି, ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିର େମଦ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େହାମବଳିର େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର େହାଇଥିଲା। ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର େସବାକାଯର୍୍ୟ
ସୁଧାରାମେତ ସ୍ଥାପିତ େହଲା। 36 ଆଉ, ପରେମଶ୍ୱର େଲାକମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଏହାସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ହଜିକୀୟ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକ ଆନନ୍ଦ
କେଲ; କାରଣ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ଅକସ୍ମାତ୍ ସାଧିତ େହଲା।

ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆସେିବ, ଏଥିପାଇଁ

ହଜିକୀୟ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ, ପୁଣି
ଇଫ୍ର ୟିମ୍ ଓ ମନଃଶି ନକିଟକୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର େଲଖିେଲ। 2 କାରଣ ରାଜା,
ତାଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ ଓ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସେର
ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିେଲ। 3 କାରଣ ଯେଥଷ୍ଟ
ସଂଖ୍ୟକ ଯାଜକ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରି ନ ଥିବାରୁ, କିଅବା
େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ େହାଇ ନ ଥିବାରୁ େସସମୟେର
େସମାେନ ତାହା ପାଳନ କରି ପାରି ନ ଥିେଲ। 4 ଏ ବଷିୟ ରାଜାଙ୍କର ଓ
ସମଗ୍ର ସମାଜର ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ େବାଧ େହଲା। 5 ଏଣୁ େଲାକମାେନ
େଯପରି ଯିରୂଶାଲମେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସେିବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େବେର୍ଶବା
ଠାରୁ ଦାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସବର୍ତ୍ର ଏହା େଘାଷଣା କରିବାକୁ ସି୍ଥର
କେଲ। କାରଣ େସମାେନ ଲଖିନାନୁସାେର ଏରୂପ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହାଇ
ପାଳନ କରି ନ ଥିେଲ। 6 ତହିଁେର ଦୂତମାେନ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର
ଅଧିପତମିାନଙ୍କଠାରୁ ପତ୍ର େନଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ସବର୍ତ୍ର ଗମନ କରି
ରାଜାଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହ ିକଥା କହେିଲ, “େହ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବ୍ରହାମର ଓ ଇସ୍ହାକର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିପୁନବର୍ାର େଫର, ତହିଁେର େସ ଅଶୂର-ରାଜାଗଣ ହସ୍ତରୁ
ରକି୍ଷତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରତ ିେଫରିେବ। 7 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ତୁଲ୍ୟ ନ ହୁଅ, େସମାେନ ଆପଣା
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କେଲ,
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁଅଛ େଯ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶେର ସମପର୍ଣ
କେଲ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତୃେଲାକଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ନ
ହୁଅ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ େଯପରି ନବୃିତ୍ତ
େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କର ଓ େସ
ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ପବତି୍ର କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କର େସହି
ଧମର୍ଧାମେର ପ୍ରେବଶ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା
କର। 9 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ପୁନବର୍ାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିବ,
େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ସନ୍ତାନଗଣ େଯଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଦୀ
ରୂେପ ନୀତ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ଓ
ପୁନବର୍ାର ଏହ ିେଦଶକୁ ଆସେିବ; େଯଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
କୃପାମୟ ଓ ଦୟାଳୁ ଅଟନି୍ତ , େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିବ,
େତେବ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଇେବ ନାହିଁ।” 10 ତହୁଁ
ଦୂତମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି େଦଶ େଦଇ ସବୂଲୂନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଗରକୁ
ନଗର ଗମନ କେଲ; ମାତ୍ର େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଉପହାସ କରି ବଦି୍ରୂ ପ
କେଲ। 11 ତଥାପି ଆେଶରର ଓ ମନଃଶିର ଓ ସବୂଲୂନର େକେତକ
େଲାକ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କରି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ। 12 ମଧ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ରାଜାଙ୍କର ଓ ଅଧିପତମିାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକଚତି୍ତ େହବାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ହସ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଦି୍ୟମାନ େହଲା। 13 ତହୁଁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସେର
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି ପବର୍ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅେନକ େଲାକର ଅତି
ମହାସମାଜ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 14 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଉଠି
ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସବୁ ଦୂର କେଲ ଓ ଧୂପଦାହାଥର୍କ ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ
ଦୂର କରି କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀେର ନେିକ୍ଷପ କେଲ। 15 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ
ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର ନସି୍ତାର ପବର୍ର ବଳି ବଧ କେଲ; ତହିଁେର
ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର
କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ େହାମବଳି ଆଣେିଲ। 16 ଆଉ, େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର େଶ୍ରଣୀକ୍ର େମ ଆପଣା
ଆପଣା ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହେଲ; ଯାଜକମାେନ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ତ
ଗ୍ରହଣ କରି େସଚନ କେଲ। 17 କାରଣ ସମାଜ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ େଲାକ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରି ନ ଥିେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପବତି୍ର କରିବାକୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଶୁଚ ିେଲାକ ନମିେନ୍ତ ନସି୍ତାର ପବର୍ର ବଳି ବଧ
କରିବାର ଭାର େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଥିଲା। 18 ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି, ଇଷାଖର ଓ ସବୂଲୂନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରି ନ ଥିେଲ, ତଥାପି େସମାେନ େଲଖାର
ବପିରୀତେର ନସି୍ତାର ପବର୍ର ବଳି େଭାଜନ କେଲ। କାରଣ ହଜିକୀୟ
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ଏହା କହଥିିେଲ, 19 େଯେକହି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ନବିଷି୍ଟ କେର, େସ ଧମର୍ଧାମର େଶୗଚବଧିି
ଅନୁସାେର ଶୁଚ ିେନାହେିଲ େହଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା
କରନୁ୍ତ। 20 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ହଜିକୀୟଙ୍କର ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ଓ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ। 21 ଏହରୂିେପ ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମହାନନ୍ଦେର ସାତ ଦନି ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି ପବର୍
ପାଳନ କେଲ; ପୁଣ ିେଲବୀୟମାେନ ଓ ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉଚ୍ଚ ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନେିର ଗାନ କରି ପ୍ରତ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରଶଂସା କେଲ। 22 ଆଉ, େଯଉଁ ସକଳ େଲବୀୟ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େସବାକାଯର୍୍ୟେର ସୁଦକ୍ଷ ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ହଜିକୀୟ ଚତି୍ତ ପ୍ରେବାଧକ କଥା
କହେିଲ। ତହୁଁ େସମାେନ ପବର୍ର ସାତ ଦନିସାରା ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରି େଭାଜନ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ େପୖତୃକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ସ୍ୱୀକାର କେଲ। 23 ଏଉତ୍ତାେର ଆଉ ସାତ ଦନି ପାଳନ କରିବା
ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପରାମଶର୍ କେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ େସହ ିସାତ ଦନି
ଆନନ୍ଦେର ପାଳନ କେଲ। 24 ଏଣୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟ ଉପହାର
ନମିେନ୍ତ ସମାଜକୁ ଏକ ସହସ୍ର ବୃଷ ଓ ସାତ ସହସ୍ର େମଷ େଦେଲ; ଆଉ,
ଅଧିପତମିାେନ ସମାଜକୁ ଏକ ସହସ୍ର ବୃଷ ଓ ଦଶ ସହସ୍ର େମଷ େଦେଲ;
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ପୁଣ ିଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କେଲ।
25 ପୁଣ,ି ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯିହୁଦାର ସମଗ୍ର ସମାଜ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗତ ସମଗ୍ର ସମାଜ, ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ େଦଶରୁ ଆଗତ ଓ
ଯିହୁଦା ନବିାସୀ ବେିଦଶୀଗଣ ଆନନ୍ଦ କେଲ। 26 ଏହରୂିେପ
ଯିରୂଶାଲମେର ମହାନନ୍ଦ େହଲା; କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଯିରୂଶାଲମେର ଏପରି ଆଉ େହାଇ ନ
ଥିଲା। 27 ଏଉତ୍ତାେର େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ଉଠି େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ; ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରାଗଲା ଓ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱଗର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେବଶ କଲା।

ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟଙ୍କ ପାଳି ନରୂିପଣ

ଏହସିବୁ ସମାପ୍ତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଉପସି୍ଥତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ଯିହୁଦାର ନଗରମାନଙୁ୍କ ଯାଇ ସ୍ତମ୍ଭସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ
ଆେଶରାମୂତ୍ତିର୍ମାନ କାଟ ିପକାଇେଲ, ପୁଣ ିନଃିେଶଷେର ବନିାଶ

ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ମଧ୍ୟରୁ, ଆହୁରି ଇଫ୍ର ୟିମ
ଓ ମନଃଶିେର ସି୍ଥତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ। ତହୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ଓ
ନଗରକୁ େଫରି ଗେଲ। 2 ଆଉ, ହଜିକୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ
େଲବୀୟମାନଙ୍କର ପାଳିକ୍ର େମ ପାଳି ନରୂିପଣ କେଲ, େହାମାଥର୍କ ଓ
ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିଦାନ, ପରିଚଯର୍୍ୟା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାଉଣରି ଦ୍ୱ ାରସମୂହେର
ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତି
ଜଣକୁ ତାହାର େସବାନୁସାେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 3 ମଧ୍ୟ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲଖିନାନୁସାେର େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରଭାତୀୟ ଓ
ସାୟଂକାଳୀନ େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ, ପୁଣ ିବଶି୍ରାମବାର ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ
ନରୂିପିତ ପବର୍ାଦରି େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ରାଜ ସମ୍ପତି୍ତରୁ େଦୟ ଅଂଶ
ନରୂିପଣ କେଲ। 4 ଆହୁରି, େଯପରି ଯାଜକଗଣ ଓ େଲବୀୟଗଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଆସକ୍ତ ରହେିବ, ଏଥିପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କର ଅଂଶ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞା କେଲ। 5 ପୁଣ,ି ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଘାଷିତ େହବାକ୍ଷେଣ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନନଗଣ ପ୍ରଚୁର ରୂେପ ପ୍ରଥମଜାତ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, େତୖଳ, ମଧୁ ଓ
େକ୍ଷେତ୍ରାତ୍ପନ୍ନ  ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣେିଲ; ଆଉ େସମାେନ ପ୍ରଚୁର ରୂେପ ସକଳ
ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ଆଣେିଲ। 6 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦାର ନଗର ସମୂହେର
ବାସକାରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନମାେନ ମଧ୍ୟ େଗାେମଷର
ଦଶମାଂଶ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରତଷିି୍ଠତ
ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟାଦରି ଦଶମାଂଶ ଆଣ ିରାଶି ରାଶି କରି େଥାଇେଲ। 7 ତୃତୀୟ
ମାସେର େସମାେନ େସହ ିରାଶି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତମ ମାସେର
ତାହା ସମାପ୍ତ କେଲ। 8 ଏଉତ୍ତାେର ହଜିକୀୟ ଓ ଅଧିପତମିାେନ େସହି
ରାଶି େଦଖିବାକୁ ଆସ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର
ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ। 9 େସେତେବେଳ ହଜିକୀୟ େସହ ିସକଳ ରାଶି
ବଷିୟେର ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ପଚାରେନ୍ତ, 10 ସାେଦାକ ବଂଶୀୟ
ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଅସରୀୟ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, େଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଉପହାର ଆଣବିା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟଠାରୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିଅଛୁ ଓ ତୃପ୍ତ େହାଇଅଛୁ ଓ ପ୍ରଚୁର ଅବଶିଷ୍ଟ
ରଖିଅଛୁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଅଛନି୍ତ;
େତଣୁ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଅିଛ,ି ତାହା ଏହ ିବୃହତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟରାଶି। 11 ତହିଁେର
ହଜିକୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର େକେତକ େକାଠରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା
କେଲ; ତହୁଁ େସମାେନ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 12 ଏଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ
ବଶି୍ୱସ୍ତ ରୂେପ ଉପହାର, ଦଶମାଂଶ ଓ ପବତି୍ରୀକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣେିଲ; ଆଉ
ତହିଁ ଉପେର େଲବୀୟ େକାନାନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା ଓ ତାହାର ଭାଇ ଶିମୀୟି
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥିଲା। 13 ପୁଣ,ି ଯିହୀେୟଲ ଓ ଅସସୀୟ, ନହତ୍, ଅସାେହଲ,
ଯିେରେମାତ୍, େଯାଷାବଦ୍, ଇଲୀେୟଲ୍, ଯିଷ୍ମଖୀୟ, ମାହତ୍, ବନାୟ,
ଏମାେନ ହଜିକୀୟ ରାଜାଙ୍କର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସରୀୟର
ନଯିୁକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େକାନାନୀୟ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଶିମୀୟିର ହସ୍ତାଧୀନେର
କାଯର୍୍ୟଶାସକ ଥିେଲ। 14 ଆଉ, େଲବୀୟ ଯିମ୍ନାର ପୁତ୍ର େକାରି, େଯ ପୂବର୍
ଦଗି ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଥିଲା, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାର ଓ
ମହାପବତି୍ର ବସ୍ତୁ ବତିରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ େହଲା। 15 ପୁଣ,ି ତାହାର ଅଧୀନେର

ଏଦନ, ମିନ୍ୟାମୀନ, େଯଶୂୟ, ଶମୟୀୟ, ଅମରୀୟ ଓ ଶଖନୀୟ, ଏମାେନ
ଯାଜକମାନଙ୍କ ନାନା ନଗରେର ଆପଣାମାନଙ୍କର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙୁ୍କ
ପାଳି ଅନୁସାେର େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନରୂିପିତ ପଦେର ରହେିଲ;
16 େସମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ େଯଉଁମାେନ ପ୍ରତଦିନିର କତ୍ତର୍ବ୍ୟତାର
ପ୍ରେୟାଜନାନୁସାେର ପାଳିକ୍ର େମ ଆପଣା ଆପଣା ରକ୍ଷଣୀୟ େସବା ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, ଏପରି ତନି ିବଷର୍ ଓ ତେତାଧିକ
ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଗଣତି େହାଇଥିେଲ; 17 ଆଉ, ଆପଣା
ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଯାଜକମାେନ, ପୁଣ ିେକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଓ ତେତାଧିକ
ବୟସ୍କ େଲବୀୟମାେନ ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ େସମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ପାଳି
ଅନୁସାେର ଗଣତି େହାଇଥିେଲ; 18 ପୁଣ ିସମଗ୍ର ସମାଜ ମଧ୍ୟେର
େଲାକମାନଙ୍କର ଶିଶୁ, ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାେନ ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ
ଗଣତି େହାଇଥିେଲ; କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନରୂିପିତ କାଯର୍୍ୟେର
ପବତି୍ରତାେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କେଲ; 19 ମଧ୍ୟ ହାେରାଣଙ୍କର େଯଉଁ
ସନ୍ତାନ-ଯାଜକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରସ୍ଥ ତଳିଭୂମିର େକ୍ଷତ୍ରେର ବାସ
କେଲ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରେର ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ
ପୁରୁଷଙୁ୍କ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଗଣତି ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଅଂଶ େଦବା ପାଇଁ େଲାେକ ନାମେର ନଣି୍ଣର୍ୀତ େହେଲ। 20 ହଜିକୀୟ
ଯିହୁଦାର ସବର୍ତ୍ର ଏପ୍ରକାର କେଲ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାଥର୍ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତତାର କମର୍ କେଲ। 21 ଆଉ, େସ
ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର
େସବାକାଯର୍୍ୟ, ପୁଣ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଯ େଯ କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ
କେଲ, ତାହାସବୁ ଆପଣା ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି କରି କୃତକାଯର୍୍ୟ େହେଲ।

ଅଶୂରୀୟଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମ ଆକ୍ରମଣ

ଏହ ିସକଳ ଘଟଣା ଓ ଏହ ିବଶି୍ୱସ୍ତତାର କମର୍ ଉତ୍ତାେର
ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ ଆସ ିଯିହୁଦାେର ପ୍ରେବଶ କଲା
ଓ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରି

ତାହାସବୁ ଆପଣା ପାଇଁ ଲାଭ କରିବାକୁ ବଚିାର କଲା। 2 ପୁଣ,ି
ସନ୍େହରୀବ ଆସଅିଛ ିଓ ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ
କରିଅଛ,ି ହଜିକୀୟ ଏହା େଦଖେନ୍ତ, 3 େସ ନଗରର ବହଃିସି୍ଥତ ନଝିର୍ରସବୁ
ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ଅଧିପତ ିଓ ବଳବାନ େଲାକଙ୍କ ସହତି
ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। 4 ଏଣୁ ଅଶୂର-
ରାଜାଗଣ ଆସ ିକାହିଁକି ଅେନକ ଜଳ ପାଇେବ ? ଏହା କହ ିଅସଂଖ୍ୟ
େଲାକ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ସମସ୍ତ ଝର ଓ େଦଶମଧ୍ୟବାହୀ େସ୍ରାତ ବନ୍ଦ
କେଲ। 5 ପୁଣ,ି େସ ସାହସ ବାନି୍ଧ ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରି ଦୁଗର୍
ସମାନ ଓ ବହଃିସି୍ଥତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ସମାନ ଉଚ୍ଚ କେଲ ଓ ଦାଉଦ-
ନଗରସ୍ଥ ମିେଲ୍ଲ ା ଦୃଢ଼ କେଲ, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଢ଼ାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
6 ଆଉ, େସ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େସନାପତ ିନଯିୁକ୍ତ କେଲ ଓ ନଗର-
ଦ୍ୱ ାର ଛକେର ଆପଣା ନକିଟେର େସମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି େସମାନଙୁ୍କ ଚତି୍ତ
ପ୍ରେବାଧକ ବାକ୍ୟ କହେିଲ, 7 “ବଳବାନ ଓ ସାହସକି ହୁଅ, ଅଶୂରର
ରାଜା ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଜନତା ସକାଶୁ ଭୀତ କି ନରିାଶ ହୁଅ
ନାହିଁ; କାରଣ ତାହାର ସହାୟ ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହାୟ ମହାନ୍;
8 ମାଂସର ବାହୁ ତାହାର ସହାୟ; ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହାୟ ଅଛନି୍ତ। ଏଥିେର େଲାକମାେନ ଯିହୁଦା-ରାଜା
ହଜିକୀୟଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ନଭିର୍ର ରଖିେଲ। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅଶୂରର ରାଜା
ସନ୍େହରୀବ ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ତାହାର େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ ଲାଖୀଶ୍ ନଗର
ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା େବେଳ େସ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ନକିଟକୁ ଆପଣା
ଦାସଗଣ ପଠାଇ କହଲିା, 10 ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁେର ନଭିର୍ର ରଖି ଅବେରାଧ କାଳେର
ଯିରୂଶାଲମେର ରହୁଅଛ ? 11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଅଶୂର-
ରାଜାର ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ େବାଲ ିଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ଓ ତୃଷାେର
ମରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମପିର୍ େଦବାକୁ କ’ଣ ହଜିକୀୟ ମଣାଉ ନାହାନି୍ତ
? 12 ଏହ ିହଜିକୀୟ ତାହାଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ ଦୂର କରି
ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଜ୍ଞା କରି କି କହ ିନାହାନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରିବ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବ ?
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13 ମୁଁ ଓ େମା’ ପିତୃେଲାକମାେନ ଏହସିବୁ େଦଶର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଯାହା କରିଅଛୁ, ତାହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ ? େସହସିବୁ େଦଶସ୍ଥ
େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ େଦବଗଣ କି େକୗଣସ ିରୂେପ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଆପଣା ଆପଣା
େଦଶ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେଲ ? 14 େମା’ ପିତୃେଲାକମାେନ େଯଉଁ
େଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ନଃିେଶଷେର ବନିାଶ କେଲ, େସମାନଙ୍କ େଦବଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
କିଏ ଆପଣା େଲାକଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିଅଛ ିେଯ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ ?
15 ଏେହତୁ ହଜିକୀୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନ ଭୁଲାଉ, କି ଏରୂପ ନ ମଣାଉ,
କିଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ; କାରଣ େକୗଣସ ିେଦଶର
କି ରାଜ୍ୟର େଦବତା ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଓ େମା’
ପିତୃେଲାକଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରି ନାହିଁ; େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର କି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ ?
16 ପୁଣ,ି ତାହାର ଦାସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ
ତାହାଙ୍କ ଦାସ ହଜିକୀୟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆହୁରି ଅେନକ କଥା କହେିଲ।
17 ମଧ୍ୟ େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନନି୍ଦା କରିବାକୁ ଓ
ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହବିାକୁ ଏହପିରି ପତ୍ରମାନ େଲଖିଲା, ଯଥା,
ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ େଦବଗଣ େଯପରି ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ
େମା’ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନାହାନି୍ତ , େସପରି ହଜିକୀୟର ପରେମଶ୍ୱର
ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ ନାହିଁ। 18 ଆଉ,
ଯିରୂଶାଲମର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ
ଭୟାତ୍ତର୍ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ କରି ନଗର ହସ୍ତଗତ କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ
ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର ଡାକି କହେିଲ। 19 ଆଉ, ପୃଥିବୀସ୍ଥ
ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତକୃତ େଦବଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା
କହବିା ତୁଲ୍ୟ େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା
କହେିଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର

20 ଏଥିେର ହଜିକୀୟ ରାଜା ଓ ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଏସକାଶୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ସ୍ୱଗର୍ ଆେଡ଼ ଡାକ ପକାଇେଲ।
21 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ଦୂତ େପ୍ରରଣ କରି ଅଶୂର ରାଜାର ଛାଉଣି
ମଧ୍ୟେର ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ, ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଓ
େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କେଲ। ତହିଁେର େସ ଲଜି୍ଜତମୁଖ େହାଇ ଆପଣା
େଦଶକୁ େଫରିଗଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣା େଦବ-ମନି୍ଦରକୁ ଆସେନ୍ତ,
ତାହାର େକେତକ ଔରସଜାତ େସଠାେର ତାହାକୁ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କେଲ।
22 ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁ ହଜିକୀୟଙୁ୍କ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ
ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ ହସ୍ତରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର
କେଲ, ପୁଣ ିଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ େସମାନଙୁ୍କ ପଥ େଦଖାଇେଲ। 23 ତହିଁେର
ଅେନେକ ଯିରୂଶାଲମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାର ଆଣେିଲ ଓ
ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ ଆଣେିଲ; ତହୁଁ
େସ େସହ ିସମୟଠାରୁ ସମଗ୍ର େଗାଷ୍ଠୀର ଦୃଷି୍ଟେର ଉନ୍ନତ େହେଲ।

ହଜିକୀୟଙ୍କ ଅହଂକାର ଓ କୃତୀତ୍ୱ

24 େସହ ିସମୟେର ହଜିକୀୟଙୁ୍କ ସାଂଘାତକି ପୀଡ଼ା େହାଇଥିଲା; ପୁଣି
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରେନ୍ତ, େସ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର ଓ ଏକ
ଚହି୍ନ େଦେଲ। 25 ମାତ୍ର ହଜିକୀୟ ଆପଣା ପ୍ରତ ିକୃତ ମଙ୍ଗଳ ଅନୁସାେର
ପ୍ରତଦିାନ କେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଗବିର୍ତ େହଲା; ଏେହତୁ
ତାଙ୍କ ଉପେର, ପୁଣ ିଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର େକାପ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 26 ତଥାପି ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର ଗବର୍ ସକାଶୁ ହଜିକୀୟ ଓ
ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କେଲ, େତଣୁ ହଜିକୀୟଙ୍କର
ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପ ଉପସି୍ଥତ େହଲା ନାହିଁ।
27 ଆଉ, ହଜିକୀୟଙ୍କର ଅତ ିପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ଥିଲା ପୁଣ,ି େସ
ରୂପା, ସୁନା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର, ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଢ଼ାଲ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର
ମେନାହର ପାତ୍ର ନମିେନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; 28 ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟ ଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ନମିେନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର, ପୁଣ ିସବର୍ପ୍ରକାର ପଶୁ ନମିେନ୍ତ ଶାଳା
ଓ େମଷପଲ ନମିେନ୍ତ ଖୁଆଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ। 29 ଆହୁରି, େସ ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ନାନା ନଗର ଓ େଗାେମଷାଦ ିପ୍ରଚୁର ପଶୁଧନ ଆେୟାଜନ କେଲ;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ପତି୍ତ େଦଇଥିେଲ। 30 ଏହି

ହଜିକୀୟ ମଧ୍ୟ ଗୀେହାନସି୍ଥତ ଉଚ୍ଚତର ଜଳଝର ବନ୍ଦ କରି ତାହା ସଳଖ
ପଥେର ଦାଉଦ-ନଗରର ପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍କୁ ଆଣେିଲ। ପୁଣ,ି ହଜିକୀୟ
ଆପଣାର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟେର କୃତକାଯର୍୍ୟ େହେଲ। 31 ତଥାପି େଦଶେର
େଯଉଁ ଅଦୁ୍ଭତ କାଯର୍୍ୟ େହାଇଥିଲା, ତହିଁର ବବିରଣ ପଚାରିବା ନମିିତ୍ତ ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ବାବଲିୀୟ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ େପ୍ରରିତ ଦୂତମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
େଯପରି େସ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର ସମସ୍ତ ଭାବ ଜାଣ ିପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ
ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା େନବା ସକାେଶ ତାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ।
32 ଏହ ିହଜିକୀୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସୁକି୍ରୟା, ଯିହୁଦାର ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତଗର୍ତ ଆେମାସର ପୁତ୍ର
ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ଦଶର୍ନ ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଅଛ।ି 33 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ହଜିକୀୟ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କେଲ, ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଦାଉଦ-ସନ୍ତାନଗଣର
କବର ସ୍ଥାନର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗାମୀ ପଥ ପାଶ୍ୱର୍େର ତାଙୁ୍କ କବର େଦେଲ; ପୁଣ,ି
ତାଙ୍କର ମରଣ ସମୟେର ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାେନ
ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କେଲ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନଃଶି ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ମନଃଶି

ମନଃଶି ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ବାର ବଷର୍
ବୟସ୍କ ଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ପଞ୍ଚାବନ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 2 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ

ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରି େଦଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାନୁସାେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ।
3 କାରଣ ତାଙ୍କର ପିତା ହଜିକୀୟ େଯଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇଥିେଲ, େସ ପୁନବର୍ାର ତାହାସବୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ େସ
ବାେଲ୍ଦବଗଣ ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତର୍ ନମିର୍ାଣ
କେଲ ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ସକଳ ବାହନିୀକୁ ପୂଜା କରି େସମାନଙ୍କର େସବା
କେଲ। 4 ପୁଣ,ି ଯିରୂଶାଲମେର ଆମ୍ଭର ନାମ ସଦାକାଳ ସ୍ଥାପିତ େହବ
େବାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ ଗହୃ ବଷିୟେର କହଥିିେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହି
ଗହୃେର େସ ଯଜ୍ଞେବଦମିାନ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 5 ଆହୁରି, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃର ଦୁଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଆକାଶସ୍ଥ ସକଳ ବାହନିୀ ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନମିର୍ାଣ କେଲ। 6 ମଧ୍ୟ େସ ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକାେର ଆପଣା
ସନ୍ତାନସନ୍ତତମିାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ; ଆଉ, େସ
ଶୁଭାଶୁଭ କହବିାର ବଦି୍ୟା ଓ ଗଣକତା ବ୍ୟବହାର କେଲ ଓ ମାୟାକମର୍
କେଲ, ପୁଣ ିଭୂତୁଡ଼ଆି ଓ ଗଣୁଆିମାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟବହାର କେଲ; େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ବହୁତ କୁକମର୍ କେଲ।
7 ଆଉ, େସ ଆପଣା ନମିିର୍ତ େଦବତାର େଖାଦତି-ପ୍ରତମିା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃେର ସ୍ଥାପନ କେଲ; େସହ ିଗହୃ ବଷିୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଦାଉଦଙୁ୍କ ଓ
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, ଏହ ିଗହୃେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ
େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ ଯିରୂଶାଲମେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ
ସଦାକାଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା; 8 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛୁ, ଅଥର୍ାତ୍, େମାଶାର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େଯସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଧିି ଓ
ବଧିାନ େଦଇଅଛୁ, େକବଳ ତଦନୁସାେର କମର୍ କରିବା ପାଇଁ େଯେବ
େସମାେନ ମେନାେଯାଗୀ େହେବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଦଶ ନରୂିପଣ କରିଅଛୁ, ତହିଁରୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପାଦକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ନାହିଁ। 9 ମାତ୍ର ମନଃଶି
ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ବପିଥଗାମୀ କରାଇେଲ, ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରୁ େଯଉଁ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ
କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ କି୍ରୟା ଅେପକ୍ଷା େସମାେନ ଅଧିକ କୁକି୍ରୟା କେଲ।

ମନଃଶିଙ୍କ ଅନୁତାପ

10 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନଃଶି ଓ ତାଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ନାନା କଥା
କହେିଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ କିଛ ିମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ। 11 ଏେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର େସନାପତମିାନଙୁ୍କ
ଆଣେିଲ, ତହିଁେର େସମାେନ ମନଃଶିଙୁ୍କ େବଡ଼େିର ଧରି ଶିକୁଳିେର ବାନି୍ଧ
ବାବଲି୍କୁ େନଇଗେଲ। 12 ପୁଣ,ି େସ ଦୁଃଖେର ଥିବା େବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ ଓ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଆପଣାକୁ ଅତଶିୟ ନମ୍ର କେଲ। 13 ଆଉ, େସ
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ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରେନ୍ତ, େସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  େହେଲ ଓ
ତାଙ୍କର ନେିବଦନ ଶୁଣ ିତାଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯିରୂଶାଲମକୁ
ଆଣେିଲ। େସେତେବେଳ ମନଃଶି ଜାଣେିଲ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ। 14 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଗୀେହାନର ପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉପତ୍ୟକା
ମଧ୍ୟେର ମତ୍ସ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦ-ନଗରର ବାହାର-
ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କେଲ; ଆଉ, େସ ଓଫଲର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ େବଷ୍ଟନ କରି
ପ୍ରାଚୀର ଅତ ିଉଚ୍ଚ କେଲ ଓ ଯିହୁଦାର ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ସମୂହେର
ବକି୍ରମୀ େସନାପତମିାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ। 15 ଆଉ, େସ ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣକୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃସି୍ଥତ ପ୍ରତମିାକୁ ଦୂର କେଲ ଓ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପବର୍ତେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣାର ନମିିର୍ତ ସମସ୍ତ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନଗରର ବାହାେର ପକାଇ େଦେଲ। 16 ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁ ପେର ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ଓ ପ୍ରଶଂସାଥର୍କ ବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରିବା ପାଇଁ
ଯିହୁଦାକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ। 17 ତଥାପି େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ବଳିଦାନ
କେଲ, ମାତ୍ର ତାହା େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର କେଲ। 18 ଏହ ିମନଃଶିଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉକ୍ତ ଦଶର୍କମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଏହସିବୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସେର ଲଖିିତ ଅଛ।ି 19 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର
ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ପରେମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକିପରି ପ୍ରସନ୍ନ  େହେଲ ଓ ତାଙ୍କର
ସକଳ ପାପ ଓ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ ଓ େସ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବା ପୂେବର୍ େଯଉଁ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ଆଉ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ଓ
େଖାଦତି-ପ୍ରତମିା ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ; େଦଖ, ତାହାସବୁ େହାେଶୟର
ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଅଛ।ି 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମନଃଶିଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର,
େଲାକମାେନ ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ନଜି ଗହୃେର କବର େଦେଲ; ତହୁଁ ତାଙ୍କର
ପୁତ୍ର ଆେମାନ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆେମାନ୍

21 ଆେମାନ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ବାଇଶ ବଷର୍
ବୟସ୍କ ଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 22 ପୁଣ,ି
େସ ଆପଣା ପିତା ମନଃଶିଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ;
ଆେମାନ୍ ଆପଣା ପିତା ମନଃଶିଙ୍କ ନମିିର୍ତ ସକଳ େଖାଦତି-ପ୍ରତମିା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରି େସମାନଙ୍କର େସବା କେଲ। 23 ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର
ପିତା ମନଃଶି େଯପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିଥିେଲ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଛାମୁେର ଆପଣାକୁ େସପରି ନମ୍ର କେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏହ ିଆେମାନ୍ ଅଧିକ
ଅଧିକ ଅପରାଧ କେଲ। 24 ଏଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ଦାସମାେନ ତାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ନଜି ଗହୃେର ତାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ। 25 ମାତ୍ର
େଯଉଁମାେନ ଆେମାନ୍ ରାଜାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରିଥିେଲ, େସସମସ୍ତଙୁ୍କ
େଦଶସ୍ଥ େଲାକମାେନ ବଧ କେଲ; ଆଉ, େଦଶର େଲାକମାେନ ତାଙ୍କର
ପଦେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯାଶୀୟଙୁ୍କ ରାଜା କେଲ।

ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟ

େଯାଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ଆଠ
ବଷର୍ ବୟସ୍କ ଥିେଲ; ଆଉ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତରିିଶ ବଷର୍
ରାଜ୍ୟ କେଲ। 2 ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍

କେଲ ଓ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ପଥେର ଚାଲେିଲ, ଆଉ,
ଦକି୍ଷଣେର କି ବାମେର େଫରିେଲ ନାହିଁ। 3 ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ
ବଷର୍େର େସ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ ଓ େସ ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଷର୍େର
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ଓ େଖାଦତି-ପ୍ରତମିା ଓ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା
ପ୍ରତମିାରୁ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଶୁଚ ିକରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 4 ପୁଣ,ି
େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ବାେଲ୍ଦବଗଣର ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇେଲ, ଆଉ େସ ତହିଁ ଉପେର ସ୍ଥାପିତ ସୂଯର୍୍ୟ-ପ୍ରତମିାସବୁ କାଟି
ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍, େଖାଦତି-ପ୍ରତମିା ଓ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା
ପ୍ରତମିାସବୁ ଭାଙି୍ଗ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରି େସସବୁର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନକାରୀ
େଲାକମାନଙ୍କ କବର ଉପେର ତାହା ବଞି୍ଚେିଲ। 5 ଆଉ, େସମାନଙ୍କ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଯାଜକମାନଙ୍କ ଅସି୍ଥ ଦଗ୍ଧ କରି ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ

ଶୁଚ ିକେଲ। 6 େସ ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ଶିମୀେୟାନର ନଗର
ସମୂହେର ନପ୍ତାଲ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଥଡ଼ାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଏହ ିପ୍ରକାର କେଲ।
7 ଆଉ, େସ ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ଓ
େଖାଦତି-ପ୍ରତମିାସବୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶର ସବର୍ତ୍ର ସୂଯର୍୍ୟ-
ପ୍ରତମିାସବୁ କାଟ ିପକାଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରି ଆସେିଲ।

ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର

8 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣା ରାଜତ୍ୱର ଅଠର ବଷର୍େର େଦଶ ଓ ଗହୃ
ଶୁଚ ିକଲା ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ମରାମତି
ନମିେନ୍ତ ଅତ୍ସଲୀୟର ପୁତ୍ର ଶାଫନ୍କୁ ଓ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାେସୟକୁ ଓ
େଯାୟାହସର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ ଇତହିାସ େଲଖକକୁ ପଠାଇେଲ। 9 ତହୁଁ
େସମାେନ ହଲି୍କୀୟ ମହାଯାଜକ ନକିଟକୁ ଆସ ିେଲବୀୟ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ପୁଣି
ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ସଂଗହୃୀତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆନୀତ ସକଳ ମୁଦ୍ର ା ତାହା ନକିଟେର
ସମପର୍ଣ କେଲ। 10 ଆଉ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ
କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ତାହା ସମପିର୍ େଦେଲ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର
କମର୍କାରୀମାେନ େସହ ିଗହୃର ଜୀଣ୍ଣର୍ସଂସ୍କାର ଓ ପୁନଃନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ ତାହା
େଦେଲ; 11 ଅଥର୍ାତ୍, ଯିହୁଦା-ରାଜାଗଣ େଯସକଳ ଗହୃ ବନିାଶ କରିଥିେଲ,
ତହିଁ ନମିେନ୍ତ େଖାଦତି-ପ୍ରସ୍ତର ଓ ବରଗା ଓ କଡ଼କିାଷ୍ଠ କିଣବିା ପାଇଁ ତାହା
ସୂତ୍ରଧର ଓ ଗାନ୍ଥକମାନଙୁ୍କ େଦେଲ। 12 ଆଉ, େଲାକମାେନ ବଶି୍ୱସ୍ତ ରୂେପ
କାଯର୍୍ୟ କେଲ; ମରାରି-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯହତ୍ ଓ ଓବଦୀୟ, ଏହି
େଲବୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକ ଥିେଲ; ପୁଣ,ି କହାତ-
ସନ୍ତାନଗଣର ମଧ୍ୟରୁ ଜିଖରୀୟ ଓ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ େଲବୀୟମାେନ,
ଅଥର୍ାତ୍, ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବାକୁ ନପିୁଣ ସମସ୍ତ େଲାକ କମର୍ ଚଳାଇବାକୁ ନଯିୁକ୍ତ
ଥିେଲ। 13 ଆହୁରି, େସମାେନ ଭାରବାହକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକ ଓ କମର୍
ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସବର୍ପ୍ରକାର େସବାକାଯର୍୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ
ଥିେଲ; ପୁଣ,ି େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଲଖକ, କାଯର୍୍ୟଶାସକ ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳ
ଥିେଲ। 14 ପୁଣ,ି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆନୀତ ମୁଦ୍ର ା ବାହାର
କରି ଆଣଲିା େବେଳ ହଲି୍କୀୟ ଯାଜକ େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଦତ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକ ପାଇଲା। 15 ତହିଁେର ହଲି୍କୀୟ ଶାଫନ୍ େଲଖକକୁ ଉତ୍ତର
କରି କହଲିା, “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକ ପାଇଅଛ।ି” ପୁଣି
ହଲି୍କୀୟ ଶାଫନ୍କୁ େସହ ିପୁସ୍ତକ େଦଲା। 16 ଆଉ, ଶାଫନ୍ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ େସହ ିପୁସ୍ତକ େନଇଗଲା, ଆହୁରି ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପୁନବର୍ାର
ସମ୍ୱାଦ େନଇ କହଲିା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅପିର୍ତ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ
େସମାେନ କରୁଅଛନି୍ତ। 17 ପୁଣ,ି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଥିବା
ମୁଦ୍ର ା କାଢ଼ ିେନଇ ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ। 18 ଆହୁରି, ଶାଫନ୍ େଲଖକ ରାଜାଙୁ୍କ
ଜଣାଇ କହଲିା, ହଲି୍କୀୟ ଯାଜକ ଆମ୍ଭକୁ ଖେଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ େଦଇଅଛନି୍ତ
ଆଉ, ଶାଫନ୍ ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତହିଁରୁ ପାଠ କଲା। 19 ଏଥିେର ରାଜା
େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରେନ୍ତ, ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିେଲ। 20 ପୁଣ,ି
ରାଜା ହଲି୍କୀୟକୁ ଓ ଶାଫନ୍ର ପୁତ୍ର ଅହୀକାମ୍କୁ ଓ ମୀଖାର ପୁତ୍ର
ଅେବ୍ଦାନ୍କୁ ଓ ଶାଫନ୍ େଲଖକକୁ ଓ ରାଜାର ଦାସ ଅସାୟକୁ ଆଜ୍ଞା କରି
କହେିଲ, 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ େମା’ ନମିେନ୍ତ, ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା
ମଧ୍ୟେର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାର; କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃେଲାକମାେନ ଏହ ିପୁସ୍ତକର
ସକଳ ଲଖିନାନୁସାେର କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ
କରିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାେକାପ ବଷିର୍ଅଛ।ି

ହୁଲ୍ଦାଙ୍କ ଭାବବାଣୀ

22 ତହିଁେର ହଲି୍କୀୟ ଓ ରାଜାଜ୍ଞାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ ହସ୍ରର େପୗତ୍ର
େତାଖତର ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲମ୍ ନାମକ ବସ୍ତ୍ରାଗାରରକ୍ଷକର ଭାଯର୍୍ୟା ହୁଲ୍ଦା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ ନକିଟକୁ ଗେଲ; େସ ଯିରୂଶାଲମର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଭିାଗେର
ବାସ କରୁଥିଲା, ପୁଣ ିେସମାେନ ତାହାକୁ େସହ ିଭାବର କଥା କହେିଲ।
23 ତହିଁେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କଲା, “ସଦାପ୍ରଭୁ” ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ କତକିି
ପଠାଇଲା, ତାହାକୁ କୁହ, 24 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
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ଏହ ିସ୍ଥାନ ଉପେର ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ, ଅଥର୍ାତ୍,
େସମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିଅଛନି୍ତ ,
ତହିଁେର ଲଖିିତ ସକଳ ଅଭଶିାପ ଘଟାଇବା। 25 କାରଣ େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ ସକଳ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଜ୍ୱଳାଇଅଛନି୍ତ; ଏେହତୁ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଉପେର ଆମ୍ଭର େକାପାନଳ ବଷିର୍ଅଛ ିଓ
ତାହା ନବିର୍ାଣ େନାହବି। 26 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପଠାଇଲା େଯ ଯିହୁଦାର ରାଜା, ତାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, ତୁମ୍ଭର
ଶୁଣବିା ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; 27 ଏହ ିସ୍ଥାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉକ୍ତ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାମାେତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ େକାମଳ େହଲା ଓ
ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲ; ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବାରୁ ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ଆମ୍ଭ
ସାକ୍ଷାତେର େରାଦନ କରିବାରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ କଥା
ଶୁଣଲୁି। 28 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପିତୃେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭକୁ
ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର ଆପଣା କବରେର ସଂଗହୃୀତ େହବ,
ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଉପେର ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ େଯଉଁ
ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା, ତାହାସବୁ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ େଦଖିବ ନାହିଁ। ଏଥିଉତ୍ତାେର
େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ରାଜା ନକିଟକୁ ସମାଚାର ଆଣେିଲ। 29 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ
ଏକତ୍ର କେଲ।” 30 ପୁଣ,ି ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗମନ କେଲ, ଆଉ
ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାେନ ଓ ଯାଜକମାେନ ଓ
େଲବୀୟମାେନ ଓ ବଡ଼ ସାନ ସମସ୍ତ େଲାକ ଗମନ କେଲ; ତହୁଁ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରାପ୍ତ ନୟିମ-ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ େସମାନଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ପାଠ କେଲ। 31 ପୁଣ,ି ରାଜା ଆପଣା ସ୍ଥାନେର ଠିଆ
େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ
ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଓ ବଧିି ପାଳନ
କରି ଏହ ିପୁସ୍ତକ-ଲଖିିତ ନୟିମ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ନୟିମ କେଲ। 32 ଆଉ, ଯିରୂଶାଲମର ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର
େଯେତ େଲାକ ବଦି୍ୟମାନ ଥିେଲ, େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସହ ିନୟିମେର େସ
ସମ୍ମତ କରାଇେଲ। ତହିଁେର ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର,
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମାନୁସାେର କମର୍
କେଲ। 33 ପୁଣ,ି େଯାଶୀୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକୃତ ସମସ୍ତ
େଦଶରୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସକଳ ବଷିୟ ଦୂର କେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ବଦି୍ୟମାନ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ େସବା, ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କରାଇେଲ। େସମାେନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗମନରୁ କ୍ଷାନ୍ତ
େନାହେିଲ।

େଯାଶୀୟଙ୍କ ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାଶୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଯିରୂଶାଲମେର ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ ଓ େଲାକମାେନ
ପ୍ରଥମ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର ନସି୍ତାର ପବର୍ର ବଳି ବଧ

କେଲ। 2 ପୁଣ,ି େସ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନେର ନଯିୁକ୍ତ
କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର େସବାକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ସାହସ
େଦେଲ। 3 ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଲବୀୟମାେନ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େସ କହେିଲ,
“ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙ୍କର ନମିିର୍ତ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର
ପବତି୍ର ସନୁି୍ଦକ ରଖ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧେର ଆଉ ଭାର ରହବି ନାହିଁ; ଏେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର
େସବା କର। 4 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ଲଖିନାନୁସାେର ଓ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙ୍କର ଲଖିନାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ପାଳି ଅନୁକ୍ର େମ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 5 ଆଉ,
େଲାକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର, ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣର ପିତୃବଂଶୀୟ
ବଭିାଗାନୁସାେର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ଠିଆ ହୁଅ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପିତୃବଂଶ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଅଂଶ େହଉ। 6 ପୁଣ,ି ନସି୍ତାର ପବର୍ର ବଳି ବଧ
କର ଓ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କର ଓ େମାଶାଙ୍କ ହସ୍ତେର (ଦତ୍ତ)

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।” 7 ଏଉତ୍ତାେର େଯାଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର
ଉପସି୍ଥତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େକବଳ ନସି୍ତାର ପବର୍ର ବଳି ନମିେନ୍ତ ପଲ ମଧ୍ୟରୁ
ତରିିଶ ହଜାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମଷଶାବକ ଓ ଛାଗବତ୍ସ ଓ ତନି ିହଜାର ବୃଷ
େଦେଲ; ଏହସିବୁ ରାଜସମ୍ପତି୍ତରୁ ଦଆିଗଲା। 8 ପୁଣ,ି ତାଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ
େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ନମିେନ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ, ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଦାନ କେଲ। ହଲି୍କିୟ ଓ ଜିଖରୀୟ ଓ ଯିହୀେୟଲ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ଏହ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ନସି୍ତାର ପବର୍ର ବଳି ନମିେନ୍ତ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ଶହ େମଷାଦରି ବତ୍ସ ଓ ତନି ିଶହ ବୃଷ
େଦେଲ। 9 ମଧ୍ୟ େକାନାନୀୟ ଓ ଶମୟୀୟ ଓ ନଥେନଲ ନାମକ ତାହାର
ଭାଇମାେନ, ଆଉ ହଶବୀୟ ଓ ଯିୟୀେୟଲ୍ ଓ େଯାଷାବଦ୍, ଏହ ିେଲବୀୟ
ପ୍ରଧାନମାେନ ନସି୍ତାର ପବର୍ର ବଳି ନମିେନ୍ତ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ପାଞ୍ଚ ସହସ୍ର
େମଷାଦରି ବତ୍ସ ଓ ପାଞ୍ଚ ଶହ ବୃଷ େଦେଲ। 10 ଏହରୂିେପ କମର୍ର
ଆେୟାଜନ ହୁଅେନ୍ତ, ରାଜାଜ୍ଞାନୁସାେର ଯାଜକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ସ୍ଥାନେର ଓ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଳି ଅନୁସାେର ଠିଆ
େହେଲ। 11 ପୁଣ,ି ନସି୍ତାର ପବର୍ର ବଳିସବୁ ବଧ କରାଯା’େନ୍ତ,
ଯାଜକମାେନ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ତ େନଇ େସଚନ କେଲ ଓ
େଲବୀୟମାେନ େସସବୁର ଚମର୍ କାଢ଼େିଲ। 12 ଆଉ, େମାଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର
ଲଖିନାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍କରଣାେଥର୍ େଲାକମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶୀୟ ବଭିାଗାନୁସାେର େଦବା ପାଇଁ
େସମାେନ େହାମବଳି ଉଠାଇ େନେଲ, ଆଉ େସମାେନ ବୃଷମାନଙୁ୍କ
େସହପିରି କେଲ। 13 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ବଧିାନାନୁସାେର ନସି୍ତାର ପବର୍ର
ବଳି ଅଗି୍ନେର ପାକ କେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବତି୍ର ବଳି
ହାଣ୍ଡେିର ଓ ହଣ୍ଡାେର ଓ କେରଇେର ସଦି୍ଧ କେଲ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟକୁ ତାହାସବୁ ଶୀଘ୍ର େନଇ ପରିେବଷଣ କେଲ।
14 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; କାରଣ ହାେରାଣ ସନ୍ତାନ ଯାଜକମାେନ େହାମବଳି ଓ େମଦ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାେର ରାତି୍ର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିେଲ; ଏେହତୁ େଲବୀୟମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ହାେରାଣ-ସନ୍ତାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ। 15 ପୁଣ,ି ଦାଉଦଙ୍କର ଓ ଆସଫର ଓ େହମନର ଓ ରାଜଦଶର୍କ
ଯିଦୂଥୂନର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର, ଆସଫ-ସନ୍ତାନ ଗାୟକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ସ୍ଥାନେର ଥିେଲ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ୱ ାରେର ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ ଥିେଲ; ଆପଣା
ଆପଣା େସବାକାଯର୍୍ୟରୁ େସମାନଙ୍କର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ େହଲା ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାନଙ୍କ େଲବୀୟ ଭାଇମାେନ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।
16 ଏହରୂିେପ େଯାଶୀୟ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନାେଥର୍
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦେିର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍କରଣାେଥର୍ େସହ ିଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବାଥର୍କ ସକଳର ଆେୟାଜନ େହଲା। 17 ଏଣୁ ଉପସି୍ଥତ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ େସହ ିସମୟେର ସାତ ଦନି ନସି୍ତାର ପବର୍ ଓ
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି ପବର୍ ପାଳନ କେଲ। 18 ପୁଣ,ି ଶାମୁେୟଲ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ଦନିଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏପ୍ରକାର ନସି୍ତାର ପବର୍
ପ୍ରତପିାଳିତ େହାଇ ନ ଥିଲା; କିଅବା େଯାଶୀୟ ଓ ଯାଜକମାେନ ଓ
େଲବୀୟମାେନ, ପୁଣ ିଉପସି୍ଥତ ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିରୂଶାଲମ
ନବିାସୀମାେନ େଯପରି ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ, େସପରି ଇସ୍ରାଏଲର
େକୗଣସ ିରାଜା କରି ନାହାନି୍ତ। 19 େଯାଶୀୟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଅଠର ବଷର୍େର
ଏହ ିନସି୍ତାର ପବର୍ ପ୍ରତପିାଳିତ େହଲା।

ରାଜା େଯାଶୀୟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ସମାପି୍ତ

20 ଏହସିବୁର ଉତ୍ତାେର, ଅଥର୍ାତ୍, େଯାଶୀୟ ମନି୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲା
ଉତ୍ତାେର ମିସରର ରାଜା ନେଖା ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟସ୍ଥ କକର୍ମୀଶ୍
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲା; ତହୁଁ େଯାଶୀୟ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଗେଲ;
21 ମାତ୍ର େସ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହଲିା, “େହ ଯିହୁଦାର
ରାଜନ୍, ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ େମାହର କ’ଣ କରିବାର ଅଛ ି? ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସ ିନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ ବଂଶ ସେଙ୍ଗ େମାହର ଯୁଦ୍ଧ ଅଛ,ି ତାହା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସଅିଛ;ି ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଆଜ୍ଞା
କରିଅଛନି୍ତ; େମାହର ସହବତ୍ତର୍ୀ ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ତୁମ୍ଭକୁ ବନିାଶ ନ
କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ନରିସ୍ତ ହୁଅ;” 22 ତଥାପି େଯାଶୀୟ
ତାହାଠାରୁ ବମିୁଖ େହବାକୁ ସମ୍ମତ େନାହେିଲ, ମାତ୍ର ତାହା ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ
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କରିବା ପାଇଁ ଛଦ୍ମ େବଶ ଧାରଣ କେଲ, ଆଉ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନଗିର୍ତ
ନେଖାର ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ ନ କରି ମଗିେଦ୍ଦା ଉପତ୍ୟକାେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାେନ େଯାଶୀୟ
ରାଜାଙୁ୍କ ତୀର ମାରିେଲ; ତହିଁେର ରାଜା ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
େମାେତ େନଇଯାଅ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହତ େହାଇଅଛ।ି 24 ତହୁଁ ତାଙ୍କର
ଦାସମାେନ େସହ ିରଥରୁ ତାଙୁ୍କ େନଇ ତାଙ୍କର ଦି୍ୱ ତୀୟ ରଥେର ଚଢ଼ାଇ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣେିଲ; ଆଉ େସ ମେଲ ଓ ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ୍କର
କବରେର କବର ପାଇେଲ। ଏଥିେର େଯାଶୀୟଙ୍କ ଲାଗି ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ଓ
ଯିରୂଶାଲମ େଶାକ କେଲ। 25 ପୁଣ,ି ଯିରିମୀୟ େଯାଶୀୟଙ୍କ ଲାଗି ବଳିାପ
କେଲ; ଆଉ ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା ସମେସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ବଳିାପେର
େଯାଶୀୟଙ୍କ ବଷିୟ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉେଲ୍ଲ ଖ କରନି୍ତ; େଲାକମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ଏହା ଏକ ପାଳନୀୟ ବଧିି କେଲ; ଆଉ େଦଖ, ତାହା ବଳିାପ-
ସଂହତିାେର ଲଖିିତ ଅଛ।ି 26 ଏହ ିେଯାଶୀୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲଖିନାନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସୁକମର୍ 27 ଓ ତାଙ୍କର
ଆଦ୍ୟନ୍ତ କି୍ରୟାସକଳ, େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା-ରାଜାଗଣର ଇତହିାସ-
ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଅଛ।ି

ଯିହୁଦାର ପତନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଦଶର େଲାକମାେନ େଯାଶୀୟଙ୍କର ପୁତ୍ର
ଯିେହାୟାହସ୍ଙୁ୍କ େନଇ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ପଦେର ତାଙୁ୍କ
ଯିରୂଶାଲମେର ରାଜା କେଲ। 2 ଯିେହାୟାହସ୍ ରାଜ୍ୟ

କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର େତଇଶ ବଷର୍ ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ
େସ ଯିରୂଶାଲମେର ତନି ିମାସ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 3 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମିସରର
ରାଜା ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙୁ୍କ ପଦଚୁ୍ୟତ କରି େଦଶ ଉପେର ଏକ ଶହ
ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ ଏକ ତାଳନ୍ତ ସୁନା ଅଥର୍ଦଣ୍ଡ ନଦି୍ଧର୍ାରଣ କଲା। 4 ଆହୁରି,
ମିସରର ରାଜା ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଇଲୟିାକୀମ୍ଙୁ୍କ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ
ଉପେର ରାଜା କଲା ଓ ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇ ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରଖିଲା,
ପୁଣ ିନେଖା ତାଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ଯିେହାୟାହସ୍ଙୁ୍କ ଧରି ମିସରକୁ େନଇଗଲା।
5 ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ପଚଶି ବଷର୍
ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏଗାର ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ;
ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ।
6 ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଆସ ିବାବଲିକୁ େନଇ
ଯିବା ନମିେନ୍ତ ତାଙୁ୍କ ଶିକୁଳିେର ବାନି୍ଧଲା। 7 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ମଧ୍ୟ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର େକେତକ ପାତ୍ର ବାବଲିକୁ େନଇ ଯାଇ ବାବଲିସି୍ଥତ
ଆପଣା ମନି୍ଦରେର ରଖିଲା। 8 ଏହ ିଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ
ଓ ତାଙ୍କର କୃତ ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାପ୍ତ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାସକଳ, େଦଖ,
ଇସ୍ରାଏଲର ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଅଛ;ି
ଏଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ତାଙ୍କର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।
9 ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ଆଠ ବଷର୍
ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ତନି ିମାସ ଦଶ ଦନି ରାଜ୍ୟ
କେଲ; ଆଉ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ। 10 ପୁଣ,ି ବଷର୍ର
ପରିବତ୍ତର୍ନ ସମୟେର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ତାଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ମେନାହର ପାତ୍ରସବୁ ବାବଲିକୁ ଆଣଲିା ଓ
ତାଙ୍କର ଭାଇ ସଦିକିୀୟଙୁ୍କ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ରାଜା କଲା।
11 ସଦିକିୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ଏେକାଇଶ୍ ବଷର୍
ବୟସ୍କ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏଗାର ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ;
12 ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କେଲ;

େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ନଗିର୍ତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶକ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କେଲ ନାହିଁ। 13 ମଧ୍ୟ େଯଉଁ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର
ରାଜା ତାଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରାଇଥିଲା, େସ ତାହାର
ବେିଦ୍ର ାହୀ େହେଲ; ଆଉ େସ ଆପଣା ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିବାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ।
14 ଆହୁରି, ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସମେସ୍ତ ଓ େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାନୁସାେର ଅତଶିୟ ଅପରାଧ
କେଲ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୂଶାଲମେର େଯଉଁ ଗହୃ ପବତି୍ର କରିଥିେଲ,
ତାହାଙ୍କର େସହ ିଗହୃ ଅଶୁଚ ିକେଲ। 15 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତଗଣ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
କହ ିପଠାଇେଲ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ଆପଣା ନବିାସ-ସ୍ଥାନ
ପ୍ରତ ିଦୟା ବହବିାରୁ ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ଉଠି ପଠାଇେଲ; 16 ମାତ୍ର େସମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣକୁ ପରିହାସ କେଲ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କେଲ
ଓ ତାହାଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣକୁ ବଦି୍ରୂ ପ କେଲ; ଏଣୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ
ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପ ଉତ୍ଥିତ େହଲା, େଶଷେର ଆଉ ପ୍ରତକିାର
େନାହଲିା।

ଯିରୂଶାଲମ ଅଧିକୃତ ଏବଂ ଦଗ୍ଧ

17 ଏନମିେନ୍ତ େସ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ରାଜାକୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର
ଆଣେନ୍ତ, େସ େସମାନଙ୍କ ଯୁବାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଧମର୍ଧାମେର ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା
ବଧ କଲା, ପୁଣ ିଯୁବା କି ଯୁବତୀ, ବୃଦ୍ଧ କି ଜରାଜୀଣ୍ଣର୍, କାହାରିକୁ ଦୟା
କଲା ନାହିଁ; ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ହସ୍ତେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମପିର୍ େଦେଲ।
18 ଆଉ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ବଡ଼ ସାନ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃର ଧନ, ପୁଣ ିରାଜାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଧନ, ଏହସିବୁ
ବାବଲିକୁ େନଇଗଲା। 19 ପୁଣ,ି େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ଦଗ୍ଧ କେଲ
ଓ ଯିରୂଶାଲମର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କେଲ ଓ ତହିଁର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଅଗି୍ନେର
ଦଗ୍ଧ କରି େସଠାେର ଥିବା ମେନାହର ପାତ୍ରସବୁ ବନିାଶ କେଲ। 20 ପୁଣ,ି
େସ ଖଡ୍ଗ ରୁ ବଞ୍ଚବିା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାବଲିକୁ େନଇଗଲା; ତହିଁେର ପାରସକି
ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ତାହାର ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣର ଦାସ
େହାଇ ରହେିଲ; 21 େଦଶ ଆପଣାର ନାନା ବଶି୍ରାମ େଭାଗ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଯିରିମୀୟର ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହବା ନମିେନ୍ତ
ଏହା ଘଟଲିା; କାରଣ ସତୁରି ବଷର୍ ପୂଣ୍ଣର୍କରଣାେଥର୍ େଦଶ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ଅବସ୍ଥାେର
ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଶି୍ରାମ ପାଳନ କଲା।

େକାରସ୍ଙ୍କ ଆେଦଶ

22 ଯିରିମୀୟଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳାେଥର୍
ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁ ପାରସ୍ୟର
ରାଜା େକାରସ୍ର ମନେର ପ୍ରବୃତି୍ତ ଜନ୍ମ ାେନ୍ତ, େସ ଆପଣା ରାଜ୍ୟର ସବର୍ତ୍ର
େଘାଷଣା କରାଇ, ମଧ୍ୟ େଲଖାଇ ଏହ ିକଥା ପ୍ରଚାର କରାଇଲା,
23 ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ ଏହା କହନି୍ତ , “ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱର
ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନି୍ତ; ଆଉ, େସ ଯିହୁଦା
େଦଶସ୍ଥ ଯିରୂଶାଲମେର ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ, ଆମ୍ଭକୁ
ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ। ତାହାଙ୍କର ସମଗ୍ର େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େଯେକହ ିେହଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉନୁ୍ତ
ଓ େସ ଯାତ୍ରା କରୁ।
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େକାରସ୍ଙ୍କ େଘାଷଣାନାମା

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳାେଥର୍
ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ର ମନକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରେନ୍ତ, େସ

ଆପଣା ରାଜ୍ୟର ସବର୍ତ୍ର େଘାଷଣା କରାଇ, ମଧ୍ୟ େଲଖାଇ ଏହ ିକଥା
ପ୍ରଚାର କରାଇଲା, ଯଥା, 2 “ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ ଏହା କହନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱର, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଦାନ
କରିଅଛନି୍ତ; ଆଉ, େସ ଯିହୁଦା େଦଶସ୍ଥ ଯିରୂଶାଲମେର ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ। 3 ତାହାଙ୍କର ସମଗ୍ର
େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯେକହ ିେହଉ, ତାହାର ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉନୁ୍ତ ଓ େସ ଯିହୁଦା େଦଶସି୍ଥତ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତ୍ରା
କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରୁ;
େସ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ। 4 ଆଉ, େଯେକହ ିେଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର
ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଇ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିସ୍ଥାନସ୍ଥ େଲାକମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ଛଡ଼ା
ରୂପା ଓ ସୁନା, ନାନା ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ପଶୁ େଦଇ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରନୁ୍ତ।”

5 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦାର ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ପିତୃବଂଶୀୟ ପ୍ରଧାନମାେନ,
ଆଉ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ
ଗହୃ ନମିର୍ାଣାେଥର୍ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ
ଉଦ୍ଦୀପିତ କେଲ, େସମାେନ ଉଠିେଲ। 6 ପୁଣ,ି େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଛଡ଼ା
େସମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଲାକ ସମେସ୍ତ େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର, ସ୍ୱଣ୍ଣର୍, ନାନା
ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦଇ େସମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ସବଳ କେଲ।

7 ଆଉ, ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର େଯସକଳ ପାତ୍ର
ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆଣ ିଆପଣା େଦବ ମନି୍ଦରେର ରଖିଥିଲା, େକାରସ୍ ରାଜା
ତାହାସବୁ ବାହାର କରି ଆଣଲିା। 8 ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ
ମିତ୍ରଦାତର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାସବୁ ବାହାର କରି ଆଣ ିଯିହୁଦାର ଅଧିପତି
େଶଶବସରକୁ ଗଣନା କରି େଦଲା। 9 େସହ ିଦ୍ର ବ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଏହ;ି ତରିିଶ
ସୁନା ଥାଳୀ, ଏକ ହଜାର ରୂପା ଥାଳୀ, ଅଣତରିିଶ ଛୁରୀ; 10 ତରିିଶ
ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ପାନପାତ୍ର, ଚାରି ଶହ ଦଶ େରୗପ୍ୟମୟ ମଧ୍ୟମ ପାନପାତ୍ର, ପୁଣି
ଏକ ସହସ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାତ୍ର, 11 ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଚାରି ଶହ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍
ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର ଥିଲା; ବନ୍ଦୀ େଲାକମାେନ ବାବଲିରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ
ଅଣାଯିବା ସମୟେର େଶଶବସର ଏହସିବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣଲିା।

ନବିର୍ାସତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

େଯଉଁମାେନ ବନ୍ଦୀ ରୂେପ ନୀତ େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ପ୍ରେଦଶୀୟ ଏହ ିସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଯିରୂଶାଲମ ଓ
ଯିହୁଦାସି୍ଥତ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ େଫରି ଆସେିଲ; ବାବଲିର

ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଏମାନଙୁ୍କ ବାବଲିକୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ। 2 ଏମାେନ
ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍, େଯଶୂୟ, ନହିମିୀୟା, ସରାୟ, ରିେୟଲାୟ, ମଦ୍ଦର୍ଖୟ,
ବଲି୍ଶନ୍, ମିସ୍ପର, ବଗି୍ବୟ, ରହୂମ୍ ଓ ବାନା ସେଙ୍ଗ େଫରି ଆସେିଲ।
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏହ,ି ଯଥା,
3 ପରିେୟାଶର ସନ୍ତାନ ଦୁଇ ହଜାର ଏକ ଶହ ବାସ୍ତରି ଜଣ।

4 ଶଫଟୀୟର ସନ୍ତାନ ତନି ିଶହ ବାସ୍ତରି ଜଣ। 5 ଆରହର ସନ୍ତାନ ସାତ
ଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଜଣ। 6 େଯଶୂୟ ଓ େଯାୟାବର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ପହତ୍-େମାୟାବର ସନ୍ତାନ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ ଶହ ବାର ଜଣ। 7 ଏଲମ୍ର
ସନ୍ତାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଚଉବନ ଜଣ। 8 ସତୂ୍ତର ସନ୍ତାନ ନଅ ଶହ
ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ଜଣ। 9 ସକ୍କୟର ସନ୍ତାନ ସାତ ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ।

10 ବାନରି ସନ୍ତାନ ଛଅ ଶହ ବୟାଳିଶ ଜଣ। 11 େବବୟର ସନ୍ତାନ ଛଅ
ଶହ େତଇଶ ଜଣ। 12 ଅସ୍ଗଦର ସନ୍ତାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ବାଇଶ
ଜଣ। 13 ଅେଦାନୀକାମର ସନ୍ତାନ ଛଅ ଶହ ଛଷଠି ଜଣ। 14 ବଗି୍ବୟର
ସନ୍ତାନ ଦୁଇ ହଜାର ଛପନ ଜଣ। 15 ଆଦୀନର ସନ୍ତାନ ଚାରି ଶହ
ଚଉବନ ଜଣ। 16 ହଜିକୀୟର ବଂଶଜାତ ଆେଟରର ସନ୍ତାନ ଅଠାନେବ
ଜଣ। 17 େବତ୍ସୟର ସନ୍ତାନ ତନି ିଶହ େତଇଶ ଜଣ। 18 େଯାରାହର
ସନ୍ତାନ ଏକ ଶହ ବାର ଜଣ। 19 ହଶୂମର ସନ୍ତାନ ଦୁଇ ଶହ େତଇଶ
ଜଣ। 20 ଗିବ୍ବରର ସନ୍ତାନ ପଞ୍ଚାନେବ ଜଣ। 21 େବଥଲହିମିର ସନ୍ତାନ
ଏକ ଶହ େତଇଶ ଜଣ। 22 ନେଟାଫାର େଲାକ ଛପନ ଜଣ।
23 ଅନାେଥାତ୍ର େଲାକ ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 24 ଅସ୍ମାବତ୍ର
ସନ୍ତାନ ବୟାଳିଶ ଜଣ। 25 କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ ଓ କଫୀରା ଓ
େବେରାତର ସନ୍ତାନ ସାତ ଶହ େତୟାଳିଶ ଜଣ। 26 ରାମାର ଓ େଗବାର
ସନ୍ତାନ ଛଅ ଶହ ଏେକାଇଶ୍ ଜଣ। 27 ମିକ୍ମସର େଲାକ ଏକ ଶହ
ବାଇଶ ଜଣ। 28 େବେଥଲ୍ର ଓ ଅୟର େଲାକ ଦୁଇ ଶହ େତଇଶ ଜଣ।
29 ନେବାର ସନ୍ତାନ ବାବନ ଜଣ। 30 ମଗ୍ବୀଶର ସନ୍ତାନ ଏକ ଶହ
ଛପନ ଜଣ। 31 ଅନ୍ୟ ଏଲମ୍ର ସନ୍ତାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଚଉବନ
ଜଣ। 32 ହାରୀମର ସନ୍ତାନ ତନି ିଶହ େକାଡ଼ଏି ଜଣ। 33 େଲାଦ୍ ଓ
ହାଦୀଦ୍ ଓ ଓେନାର ସନ୍ତାନ ସାତ ଶହ ପଚଶି ଜଣ। 34 ଯିରୀେହାର
ସନ୍ତାନ ତନି ିଶହ ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ଜଣ। 35 ସନାୟାର ସନ୍ତାନ ତନି ିହଜାର
ଛଅ ଶହ ତରିିଶ ଜଣ।

36 ଯାଜକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା; େଯଶୂୟ-ବଂଶଜ ଯିଦୟୀୟର ସନ୍ତାନ ନଅ
ଶହ େତସ୍ତରି ଜଣ। 37 ଇେମ୍ମରର ସନ୍ତାନ ଏକ ହଜାର ବାବନ ଜଣ।
38 ପଶ୍ହୂରର ସନ୍ତାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ସତଚାଳିଶ ଜଣ।
39 ହାରୀମର ସନ୍ତାନ ଏକ ହଜାର ସତର ଜଣ। 40 େଲବୀୟମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା; େହାଦବୀୟର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଶୂୟ ଓ କଦ୍ମୀେୟଲର
ସନ୍ତାନ ଚଉସ୍ତରି ଜଣ।

41 ଗାୟକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା; ଆସଫର ସନ୍ତାନ ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ।
42 ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା; ଶଲୁ୍ଲମ୍ର ସନ୍ତାନ, ଆେଟରର
ସନ୍ତାନ, ଟେଲ୍ମାନର ସନ୍ତାନ, ଅକ୍କୂବର ସନ୍ତାନ, ହଟୀଟାର ସନ୍ତାନ,
େଶାବୟର ସନ୍ତାନ, ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ।

43 ନଥୀନୀୟ େଲାକମାେନ; ସୀହର ସନ୍ତାନଗଣ, ହସୂଫାର ସନ୍ତାନଗଣ,
ଟବ୍ବାେୟାତର ସନ୍ତାନଗଣ; 44 େକେରାସର ସନ୍ତାନଗଣ, ସୀୟର
ସନ୍ତାନଗଣ, ପାେଦାନର ସନ୍ତାନଗଣ; 45 ଲବାନାର ସନ୍ତାନଗଣ, ହଗାବର
ସନ୍ତାନଗଣ, ଅକ୍କୂବର ସନ୍ତାନଗଣ; 46 ହାଗାବର ସନ୍ତାନଗଣ, ଶମ୍ଲୟର
ସନ୍ତାନଗଣ, ହାନନ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ; 47 ଗିେଦ୍ଦଲର ସନ୍ତାନଗଣ, ଗହରର
ସନ୍ତାନଗଣ, ରାୟାର ସନ୍ତାନଗଣ; 48 ରତ୍ସୀନର ସନ୍ତାନଗଣ, ନେକାଦର
ସନ୍ତାନଗଣ, ଗସମର ସନ୍ତାନଗଣ; 49 ଉଷର ସନ୍ତାନଗଣ, ପାେସହର
ସନ୍ତାନଗଣ, େବଷୟର ସନ୍ତାନଗଣ; 50 ଅସ୍ନାର ସନ୍ତାନଗଣ, ମିୟୂନୀମର
ସନ୍ତାନଗଣ, ନଫିଷୀମର ସନ୍ତାନଗଣ; 51 ବକ୍ବୁକର ସନ୍ତାନଗଣ, ହକୂଫାର
ସନ୍ତାନଗଣ, ହହୂର୍ରର ସନ୍ତାନଗଣ; 52 ବସ୍ଲୂତର ସନ୍ତାନଗଣ, ମହୀଦାର
ସନ୍ତାନଗଣ, ହଶର୍ାର ସନ୍ତାନଗଣ; 53 ବେକର୍ାସର ସନ୍ତାନଗଣ, ସୀଷରାର
ସନ୍ତାନଗଣ, େତମହର ସନ୍ତାନଗଣ; 54 ନତ୍ସୀହର ସନ୍ତାନଗଣ, ହଟୀଫାର
ସନ୍ତାନଗଣ। 55 ଶେଲାମନର ଦାସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ; େସାଟୟର
ସନ୍ତାନଗଣ, ହେସାେଫରତର ସନ୍ତାନଗଣ, ପରୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ;
56 ଯାଳାର ସନ୍ତାନଗଣ, ଦେକର୍ାଣର ସନ୍ତାନଗଣ, ଗିେଦ୍ଦଲର ସନ୍ତାନଗଣ;
57 ଶଫଟୀୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ହଟୀଲର ସନ୍ତାନଗଣ, େପାେଖରତ୍-
ହତ୍ସବାୟିମର ସନ୍ତାନଗଣ, ଆମୀର ସନ୍ତାନଗଣ; 58 ନଥୀନୀୟ
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େଲାକମାେନ ଓ ଶେଲାମନର ଦାସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ତନି ିଶହ
ବୟାନେବ ଜଣ।

59 ପୁଣ ିେତଲ୍-େମଲହ, େତଲ୍-ହଶର୍ା, କଋବ୍, ଅଦ୍ଦନ ଓ ଇେମ୍ମର, ଏହି
ସକଳ ସ୍ଥାନରୁ େଲାକ ଆସେିଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକ
େବାଲ ିଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶ ଓ େଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରମାଣ ଦଶର୍ାଇ ପାରିେଲ
ନାହିଁ; େସହ ିେଲାକମାେନ ଏହ,ି ଯଥା, 60 ଦଲୟିୟର ସନ୍ତାନ,
େଟାବୀୟର ସନ୍ତାନ, ନେକାଦର ସନ୍ତାନ, ଛଅ ଶହ ବାବନ ଜଣ।
61 ଯାଜକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ହବାୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ହେକ୍କ ାସ୍ର
ସନ୍ତାନଗଣ, ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ଏହ ିବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ ଗିଲୀୟଦୀୟ
ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟର ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିବାରୁ ତାହାର ନାମାନୁସାେର ଖ୍ୟାତ
େହାଇଥିଲା। 62 ଏମାେନ ବଂଶାବଳୀକ୍ର େମ ଗଣତି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଆପଣାମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀପତ୍ର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ, ମାତ୍ର ପାଇେଲ ନାହିଁ;
ଏେହତୁ ଏମାେନ ଅଶୁଚ ିଗଣତି େହାଇ ଯାଜକ ପଦଚୁ୍ୟତ େହେଲ।
63 ପୁଣ,ି ଶାସନକତ୍ତର୍ା େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା େଯ, ଊରୀମ୍ ଓ ତୁମ୍ମୀମ୍ଧାରୀ
େକୗଣସ ିଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ପବତି୍ର ବସ୍ତୁ େଭାଜନ
କରିେବ ନାହିଁ।

64 ଆଉ, ଏକତ୍ରୀକୃତ ସମସ୍ତ ସମାଜ ବୟାଳିଶ ହଜାର ତନି ିଶହ
ଷାଠିଏ ଜଣ ଥିେଲ। 65 ଏହା ଛଡ଼ା େସମାନଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ସାତ ହଜାର
ତନି ିଶହ ସଇଁତରିିଶ ଜଣ ଥିେଲ। ଆହୁରି, େସମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଶହ ଗାୟକ
ଗାୟିକା ଥିେଲ। 66 େସମାନଙ୍କର ସାତ ଶହ ଛତଶି ଅଶ୍ୱ; ଦୁଇ ଶହ
ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ଖଚର; 67 ଚାରି ଶହ ପଞ୍ଚତରିିଶ ଓଟ; ଛଅ ହଜାର ସାତ
ଶହ େକାଡ଼ଏି ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଥିେଲ।

68 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପିତୃବଂଶୀୟ େକେତକ ପ୍ରଧାନ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଯିରୂଶାଲମସି୍ଥତ ଗହୃେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସହ ିଗହୃ
ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ଦାନ କେଲ। 69 େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର େସହ ିକମର୍ର ଭଣ୍ଡାରେର ଏକଷଠି ହଜାର
ଡ୍ରାକ୍ମା ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୁଦ୍ର ା ଓ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଉଣ୍ଡ ରୂପା ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଏକ ଶହ ବସ୍ତ୍ର େଦେଲ। 70 ପୁଣ,ି ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଓ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ, ପୁଣ ିଗାୟକମାେନ ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ ଓ
ନଥୀନୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରେର ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା
ଆପଣା ନଗରେର ବାସ କେଲ।

ଯଜ୍ଞେବଦୀର ପୁନଃନମିର୍ାଣ

ଆଉ, ସପ୍ତମ ମାସ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
େସହସିବୁ ନଗରେର ଥିେଲ, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଏକ
ବ୍ୟକି୍ତ ତୁଲ୍ୟ ଏକ ମନ େହାଇ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ।

2 ତହିଁେର େଯାଷାଦକର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଓ ତାହାର ଯାଜକ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ
ଶଲ୍ଟୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଉଠି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ େମାଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲଖିନାନୁସାେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କେଲ।

3 ପୁଣ,ି େସମାେନ ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୀତ େହବାରୁ
ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ତହିଁର ଭତିି୍ତମୂଳ ଉପେର ସ୍ଥାପନ କେଲ; ଆଉ, ତହିଁ ଉପେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି, ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରଭାତୀୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ
େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ। 4 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଲଖିନାନୁସାେର
ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ ଓ ପ୍ରତ ିଦନିର କତ୍ତର୍ବ୍ୟତାର
ପ୍ରେୟାଜନାନୁସାେର ବଧିିମେତ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ପ୍ରାତ୍ୟହକି େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ; 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ନତି୍ୟ େହାମବଳି, ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାର
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ରୀକୃତ ସକଳ ନରୂିପିତ ପବର୍ର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍କାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର
ଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 6 ସପ୍ତମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିଠାରୁ
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କେଲ; ମାତ୍ର େସସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପିତ େହାଇ
ନ ଥିଲା।

ମନ୍ଦରିର ପୁନଃନମିର୍ାଣ

7 ଆଉ, େସମାେନ ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ର ଅନୁମତ ିଅନୁସାେର
ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସୂତ୍ରଧରମାନଙୁ୍କ ମୁଦ୍ର ା େଦେଲ; ପୁଣ ିଲବିାେନାନଠାରୁ

ଯାେଫାସି୍ଥତ ସମୁଦ୍ର ତୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏରସ କାଷ୍ଠ ଆଣବିା ପାଇଁ ସୀେଦାନୀୟ
ଓ େସାରୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଓ େପୟ-ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ େତୖଳ େଦେଲ।
8 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମସି୍ଥତ ଗହୃକୁ େସମାନଙ୍କ ଆଗମନର ଦି୍ୱ ତୀୟ
ବଷର୍ର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମାସେର ଶଲ୍ଟୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ ଓ େଯାଷାଦକର
ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ
ବନ୍ଦୀଦଶାରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଗତ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକାଯର୍୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ ନମିେନ୍ତ େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ ଓ
ତେତାଧିକ ବୟସ୍କ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।

9 େସେତେବେଳ େଯଶୂୟ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ, କଦ୍ମୀେୟଲ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ, ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ରଗଣ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର
କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣର ଭାର ପ୍ରାପ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ ଏକତ୍ର ଠିଆ
େହେଲ; େହନାଦଦର ପୁତ୍ରଗଣ, େସମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ (ତଦ୍ରୂ ପ
କେଲ), ଏମାେନ େଲବୀୟ େଲାକ। 10 ଆଉ, ନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭତିି୍ତମୂଳ ବସାଇବା େବେଳ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ନରୂିପଣାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ନଜି ନଜି ବସ୍ତ୍ରପରିହତି ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ତୂରୀ ସହତି ଓ ଆସଫର ସନ୍ତାନ
େଲବୀୟଗଣଙୁ୍କ କରତାଳ ସହତି ସ୍ଥାପନ କେଲ।

11 ପୁଣ,ି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ
ଏକଆେରକ ପ୍ରତ ିଗାନ କରି କହେିଲ, “େସ ମଙ୍ଗଳମୟ, େଯେହତୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।” ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃର ଭତିି୍ତମୂଳ ବସାଯିବା ସକାଶୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା
କରିବା େବେଳ ସମଗ୍ର େଲାକ ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକେଲ।

12 ମାତ୍ର େଯଉଁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ ଓ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଚୀନ
େଲାକମାେନ ପ୍ରଥମ ଗହୃ େଦଖିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ଏହି
ଗହୃର ଭତିି୍ତମୂଳ ବସାଯିବା େବେଳ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ
ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର େରାଦନ କେଲ ଓ ଅେନେକ ଆନନ୍ଦ ସକାଶୁ ଜୟଧ୍ୱନି
କେଲ; 13 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନରି ଓ ଜନତାର କ୍ରନ୍ଦନ
ଶବ୍ଦର ପ୍ରେଭଦ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ; େଯଣୁ େଲାକମାେନ ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର
ମହାଧ୍ୱନ ିକେଲ, ଆଉ ତହିଁର ଶବ୍ଦ ଅତ ିଦୂରକୁ ଶୁଣାଗଲା।

ପୁନଃନମିର୍ାଣେର ବେିରାଧ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛନି୍ତ
େବାଲ ିଯିହୁଦାର ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ବପିକ୍ଷମାେନ ଶୁଣେିଲ।

2 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ ଓ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ନମିର୍ାଣ କରୁ; କାରଣ େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ, େସପରି ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଛୁ; ଆଉ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜା
ଏସର୍ହେଦ୍ଦାନ୍, େଯ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏଠାକୁ ଆଣଅିଛ,ି ତାହାର ସମୟଠାରୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରୁଅଛୁ।”

3 ମାତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ ଓ େଯଶୂୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ୟ ପିତୃବଂଶର
ପ୍ରଧାନମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା ବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିସମ୍ପକର୍ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପାରସ୍ୟ
ରାଜା େକାରସ୍ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆେପ ଏକତି୍ରତ
େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନମିର୍ାଣ କରିବା।”
4 ତହିଁେର େଦଶସ୍ଥ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦୁବର୍ଳ
କରିବାକୁ ଓ ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ,
5 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଅଭପି୍ରାୟ ବଫିଳ କରିବା ପାଇଁ ପାରସ୍ୟ ରାଜା
େକାରସ୍ର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଓ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଦାରୀୟାବସଙ୍କର ଅଧିକାର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀମାନଙୁ୍କ େବତନ େଦଇ ରଖିେଲ।
6 ଆଉ, ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶର ସମୟେର ତାହାର ରାଜତ୍ୱର ଆରମ୍ଭେର େସମାେନ
ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ଅପବାଦପତ୍ର
େଲଖିେଲ।
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ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତର ପତ୍ର

7 ପୁନଶ୍ଚ, ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତର ଅଧିକାର ସମୟେର ବଶି୍ଳମ୍, ମିତ୍ରଦାତ, ଟାେବଲ
ଓ ତାହାର ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀମାେନ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ନକିଟକୁ େଲଖିେଲ;
େସହ ିପତ୍ର ଅରାମୀୟ ଅକ୍ଷରେର ଲଖିିତ ଓ ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର ରଚତି
େହାଇଥିଲା। 8 ରହୂମ ମନ୍ତ୍ର ୀ ଓ ଶିମ୍ଶୟ େଲଖକ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜା
ନକିଟକୁ ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିପ୍ରକାର ପତ୍ର େଲଖିେଲ; 9 ରହୂମ
ମନ୍ତ୍ର ୀ ଓ ଶିମ୍ଶୟ େଲଖକ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀ ସମେସ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଦୀନୀୟ ଓ ଅଫସର୍୍ତଖୀୟ, ଟପର୍ଲୀୟ, ଅଫସର୍ୀୟ, ଅକର୍ବୀୟ, ବାବଲିୀୟ,
ଶୂଶନୀୟ, େଦହ୍ୱୀୟ, ଏଲମୀୟ େଲାକମାେନ, 10 ଆଉ, ମହାମହମି
ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅସ୍ନପ୍ପର ଦ୍ୱ ାରା ଆନୀତ, ପୁଣ ିଶମରୀୟା ନଗରେର ଓ (ଫରାତ୍)
ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପିତ, ଇତ୍ୟାଦି
େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ େଲଖିେଲ।

11 େସମାେନ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ନକିଟକୁ େଯଉଁ ପତ୍ର ପଠାଇଥିେଲ,
ତହିଁର ପ୍ରତଲିପିି ଏହ;ି “(ଫରାତ୍) ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଲାକ, ଆପଣଙ୍କ
ଦାସମାନଙ୍କଠାରୁ, 12 ମହାରାଜଙ୍କ ନକିଟେର ଜଣାଣ ଏହ ିେଯ, ‘ଆପଣଙ୍କ
ନକିଟରୁ ଆଗତ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ; େସମାେନ େସହ ିବେିଦ୍ର ାହୀ ଦୁଷ୍ଟ ନଗର ନମିର୍ାଣ
କରୁଅଛନି୍ତ ଓ ପ୍ରାଚୀର ସମାପ୍ତ କରି ଭତିି୍ତମୂଳର ଜୀଣ୍ଣର୍ସଂସ୍କାର କରିଅଛନି୍ତ।’
13 ମହାରାଜଙ୍କ ନକିଟେର ଜଣାଣ ଏହ ିେଯ, ‘େଯେବ ଏହ ିନଗର ନମିିର୍ତ
ଓ ପ୍ରାଚୀର କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ େହବ, େତେବ େସହ ିେଲାକମାେନ କର,
ରାଜସ୍ୱ ବା ଶୁଳ୍କ  େଦେବ ନାହିଁ, ପୁଣ ିେଶଷେର ତାହା ରାଜାଗଣର କ୍ଷତକିର
େହବ। 14 ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜଗହୃର ଲବଣ ଖାଉ ଓ ମହାରାଜଙ୍କର
ଅପମାନ େଦଖିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି୍ ନୁେହଁ, ଏେହତୁ େଲାକ ପଠାଇ
ମହାରାଜଙୁ୍କ ଏହା ଜଣାଇଲୁ। 15 ଆପଣଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଇତହିାସ
ପୁସ୍ତକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ; େତେବ େସହ ିଇତହିାସ ପୁସ୍ତକେର ଆପଣ
େଦଖିେବ ଓ ଜାଣେିବ େଯ, ଏହ ିନଗର ବେିଦ୍ର ାହୀ ନଗର, ଆଉ ରାଜାଗଣ
ଓ ପ୍ରେଦଶସମୂହ ପ୍ରତ ିଅନଷି୍ଟକର, ପୁଣ ିେସମାେନ ପୂବର୍ କାଳେର ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ଗଣ୍ଡେଗାଳ ଘଟାଇଅଛନି୍ତ। ତହିଁ ସକାଶୁ ଏହ ିନଗର ବନିଷ୍ଟ
େହାଇଅଛ।ି’ 16 ଆେମ୍ଭମାେନ ମହାରାଜଙୁ୍କ ଜଣାଉଅଛୁ େଯ, ‘ଏହ ିନଗର
ନମିିର୍ତ ଓ ଏହ ିପ୍ରାଚୀର-କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ େହେଲ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ନଦୀ େସପାରିେର
ଆପଣଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଂଶ ରହବି ନାହିଁ।’”

17 ଏଥିେର ରାଜା ମନ୍ତ୍ର ୀ ରହୂମ ଓ କାଯର୍୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିମ୍ଶୟ ଓ େସମାନଙ୍କ
ଶମରୀୟା ନବିାସୀ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର, ଆଉ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶୀୟ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକଙ୍କର ନକିଟକୁ ଉତ୍ତର ପଠାଇଲା, ଯଥା, “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳ େହଉ। 18 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଯଉଁ ପତ୍ର
ପଠାଇଅଛ, ତାହା ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂେପ ପାଠ କରା ଯାଇଅଛ।ି
19 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଆେନ୍ତ, େଦଖା ଯାଇଅଛ ିେଯ,
ପୂବର୍କାଳେର ଏହ ିନଗର ରାଜାଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର େଦ୍ର ାହ କରିଅଛ ିଓ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ରାଜେଦ୍ର ାହ ଓ ଗଣ୍ଡେଗାଳ କରା ଯାଇଅଛ।ି 20 ମଧ୍ୟ
ଯିରୂଶାଲମେର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ରାଜାଗଣ ଥିେଲ, େସମାେନ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ
ସମସ୍ତ େଦଶେର ରାଜତ୍ୱ  କେଲ; ଆଉ, େସମାନଙୁ୍କ କର, ରାଜସ୍ୱ ଓ
ମାଶୁଲ ଦଆିଗଲା। 21 ଏଣୁ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାରିତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସହ ିନଗର େଯପରି ନମିିର୍ତ ନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ କମର୍ରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବାକୁ ଆଜ୍ଞା କର। 22 ପୁଣ ିସାବଧାନ,
ଏବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େହଳା ନ କର; ରାଜାମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ିନମିେନ୍ତ
କାହିଁକି ଅନଷି୍ଟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ ?”

23 ତହିଁେର ରହୂମ ଓ କାଯର୍୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିମ୍ଶୟ ଓ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ
େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜାର ପତ୍ରର ପ୍ରତଲିପିି ପଢ଼ାଯାଆେନ୍ତ,
େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ବଳ ଓ
କ୍ଷମତା ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ କମର୍ରୁ ନବୃିତ୍ତ କେଲ। 24 ତହୁଁ ଯିରୂଶାଲମେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର କାଯର୍୍ୟ ବନ୍ଦ େହଲା। ପୁଣ,ି ପାରସ୍ୟ ରାଜା
ଦାରୀୟାବସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ବନ୍ଦ େହାଇ ରହଲିା।

ମନ୍ଦରି କାଯର୍୍ୟର ପୁନଃଆରମ୍ଭ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ହାଗୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ଇେଦ୍ଦାର ପୁତ୍ର ଯିଖରୀୟ,
ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମସି୍ଥତ
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେଲ;

େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେଲ। 2 ତହିଁେର ଶଲ୍ଟୀେୟଲର ପୁତ୍ର
ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ ଓ େଯାଷାଦକର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଉଠି ଯିରୂଶାଲମେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଥାଇ େସମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ
କେଲ।

3 େସହ ିସମୟେର ତତ୍ତନୟ, ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶଥର-
େବାଷଣୟ ଓ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାେନ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “ଏହି
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଓ ଏହ ିପ୍ରାଚୀର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞା େଦଲା ?” 4 େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ତଦନୁସାେର ଉତ୍ତର
େଦଲୁ; େସମାେନ ପଚାରିେଲ, “ଏହ ିନମିର୍ାଣକାରୀମାନଙ୍କ ନାମ କଅଣ ?”
5 ମାତ୍ର ଯିହୁଦୀୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ପ୍ରତ ିେସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ
ଥିବାରୁ ଦାରୀୟାବସ ନକିଟେର ଏହ ିକଥା ଉପସି୍ଥତ ନ େହବା ଓ ପତ୍ର
ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିବଷିୟର ଉତ୍ତର ପୁନବର୍ାର ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ନବୃିତ୍ତ କେଲ ନାହିଁ।

ଦାରୀୟାବସ ରାଜା ନକିଟକୁ ତତ୍ତନୟର ପତ୍ର

6 ତତ୍ତନୟ, ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶଥର-େବାଷଣୟ ଓ ନଦୀ
େସପାରିସ୍ଥ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଅଫସର୍ଖୀୟମାନଙ୍କର ଦାରୀୟାବସ ରାଜା
ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ ପତ୍ରର ପ୍ରତଲିପିି; 7 େସମାେନ ତାହା ନକିଟକୁ େଯଉଁ
ପତ୍ର ପଠାଇେଲ, ତହିଁେର ଏରୂପ େଲଖା ଥିଲା; “ମହାରାଜ
ଦାରୀୟାବସଙ୍କର ସବର୍ଶାନି୍ତ। 8 ମହାରାଜଙ୍କ ନକିଟେର ଜଣାଣ ଏହ ିେଯ,
‘ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦା ପ୍ରେଦଶେର ମହାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯାଇଥିଲୁ,
ତାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତରେର ନମିିର୍ତ େହଉଅଛ ିଓ କାନ୍ଥେର କଡ଼ ିବସା
ଯାଉଅଛ,ି ଆଉ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ଯତ୍ନେର େହଉଅଛ ିଓ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସଫଳ େହଉଅଛ।ି’ 9 େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ପଚାରି
ଏହପିରି କହଲୁି, ‘ଏହ ିଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ ଓ ଏହ ିପ୍ରାଚୀର ସମାପ୍ତ
କରିବାକୁ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଲା ?’ 10 ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙ୍କର ନାମ େଲଖି
େନବାକୁ େସମାନଙ୍କ ନାମ ପଚାରିଲୁ। 11 ତହୁଁ େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ, ପୁଣି
ଏହ ିେଯଉଁ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଅେନକ ବଷର୍ ପୂେବର୍ ନମିିର୍ତ
େହାଇଥିଲା, ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ମହାରାଜ ତାହା ନମିର୍ାଣ କରି ସମାପ୍ତ
କରିଥିେଲ। 12 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େକାପାନି୍ୱ ତ କଲା ଉତ୍ତାେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ବାବଲିର ରାଜା କଲ୍ଦୀୟ
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରେନ୍ତ, େସ ଏହ ିଗହୃ ବନିାଶ କରି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାବଲିକୁ େନଇଗଲା। 13 ମାତ୍ର ବାବଲିର ରାଜା େକାରସ୍ଙ୍କ
ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ
େକାରସ୍ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କେଲ।’ 14 ଆହୁରି, ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃର େଯସକଳ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରରୁ
େନଇ ବାବଲିସ୍ଥ ମନି୍ଦରକୁ ଆଣଥିିଲା, ତାହାସବୁ େକାରସ୍ ରାଜା ବାବଲିସ୍ଥ
ମନି୍ଦରରୁ ବାହାର କରି େଦେଲ, ପୁଣ ିତାହାସବୁ େଶଶବସର ନାମକ ତାଙ୍କ
ନଯିୁକ୍ତ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହଲା; 15 ଆଉ, େସ ତାହାକୁ
କହେିଲ, ‘ଏହସିବୁ ପାତ୍ର େନଇଯାଇ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରେର ରଖ ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ନମିିର୍ତ େହଉ।’ 16 ତହିଁେର େସହି
େଶଶବସର ଆସ ିଯିରୂଶାଲମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ
କଲା; ଆଉ, େସହ ିସମୟଠାରୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ନମିିର୍ତ େହଉଅଛ,ି
ତଥାପି ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇନାହିଁ। 17 ଏେହତୁ େଯେବ ମହାରାଜଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ
େଦଖାଯାଏ, େତେବ େକାରସ୍ ରାଜା ଯିରୂଶାଲମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାର ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ କି ନାହିଁ, ତାହା ବାବଲିସ୍ଥ
ମହାରାଜଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଗହୃେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ, ପୁଣ ିଏହ ିବଷିୟେର
ମହାରାଜ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆପଣାର ଅଭମିତ େପ୍ରରଣ କରନୁ୍ତ।”
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ଦାରୀୟାବସଙ୍କ ଆେଦଶ

େସେତେବେଳ ଦାରୀୟାବସ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରେନ୍ତ, ବାବଲିସ୍ଥ
େଯଉଁ ପୁସ୍ତକାଳୟେର ଧନ ସଞ୍ଚତି େହଲା, ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରାଗଲା। 2 ପୁଣ,ି ମାଦୀୟ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ଅକ୍ଷ୍ମଥା ନାମକ

ରାଜଗହୃେର ଏକ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାପ୍ତ େହଲା, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ସ୍ମରଣାେଥର୍
ଏରୂପ େଲଖା େହାଇଥିଲା।

3 େକାରସ୍ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର େକାରସ୍ ରାଜା
ଯିରୂଶାଲମସି୍ଥତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ବଷିୟେର ଏହ ିଆଜ୍ଞା କେଲ,
“େଲାକମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସ୍ଥାନ େସହ ିଗହୃ ନମିିର୍ତ େହଉ ଓ ତହିଁର
ଭତିି୍ତମୂଳ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ସ୍ଥାପିତ େହଉ; ତହିଁର ଉଚ୍ଚତା ଷାଠିଏ ହାତ ଓ ତହିଁର
ପ୍ରସ୍ଥ ଷାଠିଏ ହାତ େହଉ; 4 ତାହା ତନି ିଧାଡ଼ ିବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତରେର ଓ
ଏକ ଧାଡ଼ ିନୂତନ କଡ଼କିାଷ୍ଠେର ଗନୁ୍ଥ ାଯାଉ; ଆଉ, ରାଜଗହୃରୁ ତହିଁର ବ୍ୟୟ
ଦଆିଯାଉ; 5 ଆହୁରି, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର େଯସକଳ ସୁନା ଓ ରୂପାର
ପାତ୍ର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରରୁ େନଇ ବାବଲିକୁ ଆଣଥିିଲା,
ତାହାସବୁ େଫରାଇ ଦଆିଯାଉ, ପୁଣ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ପାତ୍ର ପୁନବର୍ାର
ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଉ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ତାହାସବୁ ରଖ।”

6 “ଏେହତୁ େହ ତତ୍ତନୟ, ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ, େହ ଶଥର-
େବାଷଣୟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ
ଅଫସର୍ଖୀୟମାେନ, େସଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଅ; 7 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିଗହୃର
କାଯର୍୍ୟେର ହସ୍ତ ଦଅି ନାହିଁ; ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିଗହୃ ସ୍ୱସ୍ଥାନେର
ନମିର୍ାଣ କରନୁ୍ତ। 8 ଆହୁରି, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହ ିଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିଯିହୁଦୀୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ପ୍ରତ ିଯାହା କତ୍ତର୍ବ୍ୟ,
ତାହା ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛୁ; େସମାନଙ୍କର ବାଧା େଯପରି ନ ଜେନ୍ମ ,
ଏଥିପାଇଁ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ରାଜ ସମ୍ପତି୍ତରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ
ରାଜକରରୁ ଅତ ିଯତ୍ନପୂବର୍କ ବ୍ୟୟ ଦଆିଯାଉ। 9 ପୁଣ,ି ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ଯାଜକମାନଙ୍କ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଯୁବା ବୃଷ ଓ େମଷ ଓ େମଷଶାବକ, ଗହମ, ଲବଣ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ, ଯାହା ଯାହା େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟାଜନ, ତାହାସବୁ
ଦନିକୁ ଦନି ବନିା ବାଧାେର େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଉ; 10 ତହିଁେର େସମାେନ
ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସୗରଭାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ,
ଆଉ ରାଜାର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିେବ।”

11 “ଆହୁରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ ିେଯ , ‘େଯେକହ ିଏହ ିବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା
କରିବ, ତାହାର ଗହୃରୁ ଏକ କଡ଼ ିବାହାର କରାଯାଇ େସହ ିକାଷ୍ଠେର େସ
ବନ୍ଧା େହାଇ ଟଙ୍ଗାଯାଉ; ପୁଣ,ି ତହିଁ ଲାଗି ତାହାର ଗହୃ ଖତରାଶି
କରାଯାଉ। 12 ଆଉ, େଯଉଁ େଯଉଁ ରାଜା ଓ େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ଏହ ିଗହୃ ବନିାଶ କରିବା ଅଭପି୍ରାୟେର ଉକ୍ତ
ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରିବାକୁ ହସ୍ତେକ୍ଷପ କରିେବ, େସସମସ୍ତଙୁ୍କ ଯିରୂଶାଲମେର
ସ୍ୱନାମ-ସ୍ଥାପନକାରୀ ପରେମଶ୍ୱର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରନୁ୍ତ।’ ମୁଁ ଦାରୀୟାବସ ଏହି
ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛ;ି ଏହା ଅତ ିଯତ୍ନପୂବର୍କ କରାଯାଉ।”

ମନ୍ଦରି ଉତ୍ସଗିର୍ତ

13 ତହିଁେର ଦାରୀୟାବସ ରାଜା ଏହ ିଆଜ୍ଞା ପଠାଇବାରୁ ନଦୀ
େସପାରିସ୍ଥ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତନୟ ଓ ଶଥର-େବାଷଣୟ ଓ େସମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗୀମାେନ ଅତ ିଯତ୍ନପୂବର୍କ ତଦନୁସାେର କମର୍ କେଲ। 14 ଏଥିେର
ହାଗୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ଓ ଇେଦ୍ଦାର ପୁତ୍ର ଯିଖରୀୟଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ସହକାେର ଯିହୁଦୀୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ମନି୍ଦରକୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ କୃତକାଯର୍୍ୟ
େହେଲ। ଆଉ, େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଓ
ପାରସ୍ୟ ରାଜା େକାରସ୍ ଓ ଦାରୀୟାବସ ଓ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ନମିର୍ାଣ କରି ସମାପ୍ତ କେଲ। 15 ଦାରୀୟାବସ ରାଜାର ରାଜତ୍ୱର ଷଷ୍ଠ
ବଷର୍େର ଅଦର ନାମକ ମାସର ତୃତୀୟ ଦନିେର ଏହ ିଗହୃ ସମାପ୍ତ େହଲା।

16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ
ଓ ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନଗଣ ଆନନ୍ଦେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିଗହୃର
ପ୍ରତଷି୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କେଲ। 17 ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିଗହୃର

ପ୍ରତଷି୍ଠା ସମୟେର େସମାେନ ଏକ ଶହ ବୃଷ, ଦୁଇ ଶହ େମଷ, ଚାରି ଶହ
େମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ; ଆଉ, ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ପାପାଥର୍କ ବଳିଦାନ
ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବାରେଗାଟ ିଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ। 18 ପୁଣ,ି େସମାେନ େମାଶା-ପୁସ୍ତକର ଲଖିନାନୁସାେର
ଯିରୂଶାଲମେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବାେଥର୍ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ବଭିାଗାନୁସାେର ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପାଳି ଅନୁସାେର ନଯିୁକ୍ତ
କେଲ।

ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳିତ

19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପ୍ରଥମ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସନ୍ତାନଗଣ
ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ। 20 କାରଣ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ
ଏକତ୍ର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକେଲ; େସସମେସ୍ତ ଶୁଚ ିେହାଇଥିେଲ; ଏଣୁ
େସମାେନ ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସମଗ୍ର ସନ୍ତାନ ନମିେନ୍ତ, ଆପଣା ଯାଜକ-ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ନମିେନ୍ତ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନସି୍ତାର ପବର୍ର ବଳି ବଧ କେଲ।

21 ଆଉ, ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ପୁନରାଗତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ େଯଉଁମାେନ
େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିବା ପାଇଁ େଦଶ ନବିାସୀ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଅଶୁଚତିାରୁ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ୍ କରିଥିେଲ, େସସମେସ୍ତ େଭାଜନ କେଲ। 22 ପୁଣ,ି
ସାତ ଦନି ଆନନ୍ଦେର ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟରି ପବର୍ ପାଳନ କେଲ; କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆନନି୍ଦତ କରିଥିେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକାଯର୍୍ୟେର େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସବଳ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ଅନ୍ତଃକରଣ େଫରାଇଥିେଲ।

ଯିରୂଶାଲମେର ଏଜ୍ର ା ଅଧ୍ୟାପକ

ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଉତ୍ତାେର ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତର ଅଧିକାର
ସମୟେର ସରାୟର ପୁତ୍ର ଏଜ୍ର ା ବାବଲିରୁ ଯାତ୍ରା କଲା; ଉକ୍ତ
ସରାୟ ଅସରୀୟର ସନ୍ତାନ, ଅସରୀୟ ହଲି୍କିୟର ସନ୍ତାନ,

2 ହଲି୍କିୟ ଶଲୁ୍ଲମ୍ର ସନ୍ତାନ, ଶଲୁ୍ଲମ୍ ସାେଦାକର ସନ୍ତାନ, ସାେଦାକ
ଅହୀଟୂବର ସନ୍ତାନ, 3 ଅହୀଟୂବ ଅମରୀୟର ସନ୍ତାନ, ଅମରୀୟ
ଅସରିୟର ସନ୍ତାନ, ଅସରୀୟ ମରାେୟାତର ସନ୍ତାନ, 4 ମରାେୟାତ
ସରହୀୟର ସନ୍ତାନ, ସରହୀୟ ଉଷିର ସନ୍ତାନ, ଉଷି ବୁକ୍କିର ସନ୍ତାନ,
5 ବୁକ୍କି ଅବୀଶୂୟର ସନ୍ତାନ, ଅବୀଶୂୟ ପୀନହସ୍ର ସନ୍ତାନ, ପୀନହସ
ଇଲୀୟାସରର ସନ୍ତାନ, ଇଲୟିାସର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ହାେରାଣଙ୍କର ପୁତ୍ର।

6 ଏହ ିଏଜ୍ର ା ବାବଲିରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ; େସ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ନପିୁଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିେଲ; ପୁଣ,ି
ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରମାେଣ
ରାଜା ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥିର୍ତ ବଷିୟ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କେଲ। 7 ଆଉ,
ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜାର ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଓ
ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର େକେତକ େଲାକ, ପୁଣି
ଗାୟକମାେନ ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ
ଗେଲ।

8 ଆଉ, ଏଜ୍ର ା ପଞ୍ଚମ ମାସେର, ଅଥର୍ାତ୍, ରାଜାର େସହ ିସପ୍ତମ ବଷର୍େର
ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 9 କାରଣ, େସ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ
ଦନି ବାବଲିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କେଲ, ପୁଣ ିତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରମାେଣ େସ ପଞ୍ଚମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 10 େଯଣୁ ଏଜ୍ର ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପାଳନ କରିବାକୁ, ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବଧିି ଓ ଶାସନ
ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଆପଣା ମନ ନେିବଶ କରିଥିେଲ।

ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ଏଜ୍ର ାଙୁ୍କ େଦଇଥିବା ପତ୍ର

11 ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ଅଧ୍ୟାପକ ଏଜ୍ର ା ଯାଜକକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାବାକ୍ୟର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ବଧିିର ଅଧ୍ୟାପକକୁ େଯଉଁ ପତ୍ର
େଦଇଥିଲା, ତହିଁର ପ୍ରତଲିପିି ଏହ,ି ଯଥା, 12 “ରାଜାଧିରାଜ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ
ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧ୍ୟାପକ, ସଦି୍ଧ, ଇତ୍ୟାଦ ିଏଜ୍ର ା ଯାଜକ ପ୍ରତ,ି
13 ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ ିେଯ, େମା’ ରାଜ୍ୟସି୍ଥତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ େଯେତ
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େଲାକ, ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ
େସ୍ୱଚ୍ଛାେର ଯିବାକୁ ମନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଯାଉନୁ୍ତ।

14 କାରଣ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତସି୍ଥତ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରମାେଣ ଯିହୁଦା
ଓ ଯିରୂଶାଲମର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ, 15 ପୁଣ,ି ଯିରୂଶାଲମେର
ଯାହାଙ୍କର ଆବାସ ଅଛ,ି ଇସ୍ରାଏଲର େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ୀଗଣର େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ସୁନା ଓ ରୂପା, 16 ଆଉ, ବାବଲିର
ସମୁଦାୟ ପ୍ରେଦଶେର ତୁେମ୍ଭ େଯସମସ୍ତ ରୂପା ଓ ସୁନା ପାଇବ, ପୁଣି
େଲାକମାେନ ଓ ଯାଜକମାେନ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମସି୍ଥତ
ଗହୃ ନମିେନ୍ତ େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ଯାହା େଦେବ, େସହସିବୁ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର
େନବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ୀ ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ
େହଉଅଛ; 17 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିମୁଦ୍ର ା ଦ୍ୱ ାରା ଯତ୍ନପୂବର୍କ ବୃଷ, େମଷ,
େମଷଶାବକ ଓ ତହିଁ ସେଙ୍ଗ ନରୂିପିତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ କ୍ରୟ
କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମସି୍ଥତ ଗହୃର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

18 ଆଉ, ଅବଶିଷ୍ଟ ରୂପା ଓ ସୁନାେର ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ର ାତୃବଗର୍ଙୁ୍କ ଯାହା
କରିବାକୁ ଭଲ ଦଶିିବ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛା ପ୍ରମାେଣ କରିବ। 19 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର େସବାଥର୍କ
େଯସକଳ ପାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଦଆିଯାଉଅଛ,ି ତାହାସବୁ ତୁେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସମପର୍ଣ କର। 20 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେୟାଜନୀୟ ଆଉ ଯାହା କିଛ ିତୁମ୍ଭକୁ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି,
ତାହା ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଗହୃରୁ ଦଅି।

21 ଆଉ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧ୍ୟାପକ ଏଜ୍ର ା ଯାଜକ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଚାହିଁବ, 22 ତାହାସବୁ ଏକ ଶହ ତାଳନ୍ତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରୂପା ଓ ଏକ ଶହ ମହଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗହମ ଓ ଏକ ଶହ ମହଣ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଏକ ଶହ ମହଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େତୖଳ ଓ ଅପରିମିତ
ଲବଣ ଯତ୍ନପୂବର୍କ େଦବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜା ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ
ସମସ୍ତ େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛୁ। 23 ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରାଯାଇଅଛ,ି ତାହାସବୁ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ
ନମିେନ୍ତ ଠିକ୍ ରୂେପ କରାଯାଉ; କାରଣ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣର ରାଜ୍ୟ
ବରୁିଦ୍ଧେର କାହିଁକି େକାପ ବତ୍ତିର୍ବ ? 24 ଆହୁରି, ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ
େଲବୀୟମାନଙ୍କର, ଗାୟକମାନଙ୍କର, ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କର,
ନଥୀନୀୟମାନଙ୍କର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିଗହୃର େସବକମାନଙ୍କର
କାହାରି ଉପେର କର, ରାଜସ୍ୱ ବା ମାଶୁଲ ବସାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରୁିଦ୍ଧ
େହବ େବାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଉଅଛୁ।

25 ଆଉ, େହ ଏଜ୍ର ା, ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟକ େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର ଅଛ,ି ତଦନୁସାେର ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ବଚିାରାେଥର୍
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନି୍ତ , ଏପରି ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ
ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ନଯିୁକ୍ତ କର; ଆଉ, େଯ ତାହା ନ ଜାେଣ,
ତାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶିକ୍ଷା ଦଅି। 26 ଆଉ, େଯେକହ ିତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳିବାକୁ ଅସମ୍ମତ େହବ, େସହ ିେଦାଷ
ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କି ନବିର୍ାସନର କି ଅଥର୍ଦଣ୍ଡର କି କାରାଦଣ୍ଡର େଯାଗ୍ୟ େହଉ
ପେଛ, ଯତ୍ନପୂବର୍କ ତାହାର ଶାସନ କରାଯିବ।”

27 େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଯିରୂଶାଲମସି୍ଥତ ଗହୃ େଶାଭାନି୍ୱ ତ କରିବାକୁ ରାଜାର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଏରୂପ
ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଅଛନି୍ତ , 28 ଆଉ, ରାଜାର ଓ ତାହାର ମନ୍ତ୍ର ୀଗଣର ଓ
ରାଜାର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ଅଧିପତ ିସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ
କରିଅଛନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ। ଏହରୂିେପ େମା’ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମା’
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରମାେଣ ମୁଁ ସବଳ େହଲ ିଓ େମା’ ସେଙ୍ଗ
ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କଲ।ି

ନବିର୍ାସତି େଲାକଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ

ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜାର ଅଧିକାର ସମୟେର ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃବଂଶର େଯଉଁ ପ୍ରଧାନବଗର୍ ଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ବାବଲିରୁ ଯାତ୍ରା
କେଲ, େସମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହ,ି ଯଥା, 2 ପୀନହସ୍ର

ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଗେଶର୍ାମ; ଈଥାମରର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦାନେିୟଲ;
ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ହଟୂଶ୍। 3 ଶଖନୀୟର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ;
ପରିେୟାଶର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଖରୀୟ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ

ବଂଶାବଳୀକ୍ର େମ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଗଣତି ଏକ ଶହ ପଚାଶ ଜଣ। 4 ପହତ୍-
େମାୟାବର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ସରହୀୟର ପୁତ୍ର ଇଲୀେହାଐନୟ ଓ ତାହା
ସେଙ୍ଗ ଦୁଇ ଶହ ପୁରୁଷ। 5 ଶଖନୀୟର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଯହସୀେୟଲର ପୁତ୍ର; ତାହା ସେଙ୍ଗ ତନି ିଶହ ପୁରୁଷ। 6 ଆଉ, ଆଦୀନର
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ଏବଦ୍ ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ପଚାଶ
ପୁରୁଷ। 7 ପୁଣ,ି ଏଲମ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଥଲୀୟର ପୁତ୍ର ଯିଶାୟାହ
ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ସତୁରି ପୁରୁଷ। 8 ଆଉ, ଶଫଟୀୟର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର ସବଦୀୟ ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଅଶୀ ପୁରୁଷ।
9 େଯାୟାବର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଓବଦୀୟ ଓ ତାହା
ସେଙ୍ଗ ଦୁଇ ଶହ ଅଠର ପୁରୁଷ। 10 ଆଉ, ଶେଲାମୀତ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ େଯାଷିଫୀୟର ପୁତ୍ର ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଏକ ଶହ ଷାଠିଏ ପୁରୁଷ।
11 ପୁଣ,ି େବବୟର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େବବୟର ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ ଓ ତାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଅଠାଇଶ ପୁରୁଷ। 12 ଅସ୍ଗଦର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ହକାଟନର
ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଏକ ଶହ ଦଶ ପୁରୁଷ। 13 ଆଉ,
ଅେଦାନୀକାମର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କନଷି୍ଠମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କ ନାମ ଏହ,ି
ଇଲୀେଫଲଟ୍, ଯିୟୀେୟଲ୍ ଓ ଶମୟୀୟ; େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଷାଠିଏ
ପୁରୁଷ। 14 ଆଉ, ବଗି୍ବୟର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଊଥୟ ଓ ସକ୍କରୁ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସତୁରି ପୁରୁଷ।

15 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଏମାନଙୁ୍କ ଅହବାଗାମିନୀ ନଦୀ ନକିଟେର ଏକତ୍ର କଲ;ି
ଆଉ, େସଠାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଛାଉଣ ିକରି ତନି ିଦନି ରହଲୁି; ଏଥିେର ମୁଁ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ନରିୀକ୍ଷଣ କରି େଲବୀର ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ପାଇଲ ିନାହିଁ। 16 େତେବ ମୁଁ ଇଲୀେୟଜର, ଅରୀେୟଲ,
ଶମୟୀୟ, ଇଲ୍ନାଥନ୍, ଯାରିବ, ଇଲ୍ନାଥନ୍, ନାଥନ, ଜିଖରୀୟ ଓ
ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, ଏହ ିପ୍ରଧାନ େଲାକମାନଙୁ୍କ; ମଧ୍ୟ େଯାୟାରୀବ୍ ଓ ଇଲ୍ନାଥନ୍
ଶିକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ ଡାକିବାକୁ େଲାକ ପଠାଇଲ।ି 17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
କାସଫିିଆ ନାମକ ସ୍ଥାନର ପ୍ରଧାନ େଲାକ ଇେଦ୍ଦା ନକିଟକୁ ପଠାଇଲ;ି ପୁଣ,ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପରିଚାରକମାନଙୁ୍କ ଆଣ େବାଲ ିକାସଫିିଆ ସ୍ଥାନସ୍ଥ ଇେଦ୍ଦାକୁ ଓ ତାହାର
ଭ୍ର ାତୃଗଣ ନଥୀନୀୟମାନଙୁ୍କ କହବିା ପାଇଁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ କଲ।ି

18 ତହୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ
ହସ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରମାେଣ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େପୗତ୍ର, େଲବୀର ପୁତ୍ର
ମହଲରି ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣ ପ୍ରବୀଣ େଲାକକୁ; ପୁଣ,ି
େଶେରବୀୟ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ସେମତ ଅଠର ଜଣକୁ;
19 ଆଉ, ହଶବୀୟ ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ମରାରି-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଶାୟାହ,
ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ସେମତ େକାଡ଼ଏି ଜଣକୁ;
20 ଆଉ, ଦାଉଦ ଓ ଅଧିପତମିାେନ େଯଉଁ ନଥୀନୀୟମାନଙୁ୍କ
େଲବୀୟମାନଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ େଦଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ
ଶହ େକାଡ଼ଏି ଜଣ ନଥୀନୀୟ େଲାକ ଆଣେିଲ; ଏସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲଖିିତ
େହଲା।

ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା

21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାଳକ ବାଳିକା
ଓ ସକଳ ସମ୍ପତି୍ତ ନମିେନ୍ତ ଏକ ସରଳ ପଥ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଅଭପି୍ରାୟେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ଅହବା ନଦୀ ନକିଟେର ଉପବାସର େଘାଷଣା କଲୁ। 22 କାରଣ
ପଥ ମଧ୍ୟେର ଶତ୍ରୁ  ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରଣାେଥର୍ ରାଜାଙୁ୍କ
ଏକ ଦଳ େସୖନ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ମାଗିବାକୁ ଆମ୍ଭର ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ େହଲା;
“େଯେହତୁ େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ ,
େସସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର ସହାୟତା
ଅଛ;ି ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ , େସସମସ୍ତଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ତାହାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଓ େକାପ ଅଛ।ି” ଏହ ିକଥା ଆେମ୍ଭମାେନ
ରାଜାଙୁ୍କ କହଥିିଲୁ। 23 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଉପବାସ କଲୁ ଓ ତହିଁ
ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ବନିତ ିକଲୁ; ତହିଁେର େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  େହେଲ।
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ମନ୍ଦରି ନମିେନ୍ତ ଉପହାର

24 ତହୁଁ ମୁଁ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣ ପ୍ରଧାନ େଲାକଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍,
େଶେରବୀୟ, ହଶବୀୟ ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି େସମାନଙ୍କର ଦଶ ଜଣ
ଭ୍ରାତାଙୁ୍କ ପୃଥକ୍ କଲ;ି 25 ଆଉ, ରାଜା ଓ ତାହାର ମନ୍ତ୍ର ୀଗଣ ଓ ତାହାର
ଅଧିପତମିାେନ ଓ ଉପସି୍ଥତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ପାତ୍ରସକଳ ଉପହାର
ରୂେପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିେଲ, ତାହା େସମାନଙୁ୍କ େତୗଲ ିେଦଲ;ି 26 ମୁଁ
େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଛଅ ଶହ ପଚାଶ ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ ଶେହ ତାଳନ୍ତ
େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର; ଶେହ ତାଳନ୍ତ ସୁନା; 27 ଏକ ହଜାର ଡ୍ରାକ୍ମା
(ଗ୍ରୀସ୍େଦଶୀୟ ମୁଦ୍ର ା) ମୂଲ୍ୟର େକାଡ଼ଏି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ପାତ୍ର, ପୁଣ ିସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ତୁଲ୍ୟ
ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିତ୍ତଳର ଦୁଇ ପାତ୍ର େତୗଲ ିେଦଲ।ି

28 ପୁଣ,ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପବତି୍ର ଅଟ ଓ ପାତ୍ରସକଳ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର ଅେଟ; ଆଉ, ଏହ ିରୂପା ଓ ସୁନା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ
ଉପହାର ଅେଟ। 29 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ଗହୃର େକାଠରିେର ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକବଗର୍ର ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପିତୃ
ବଂଶାଧିପତମିାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଏହାସବୁ େତୗଲ ିନ େଦବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସତକର୍ ହୁଅ ଓ ଏହାସବୁ ରକ୍ଷା କର।” 30 ତହିଁେର
ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ
ଗହୃକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ େସହ ିେତୗଲା ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ପାତ୍ରସକଳ ଗ୍ରହଣ
କେଲ।

31 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରଥମ ମାସର ଦ୍ୱ ାଦଶ ଦନି ଅହବା ନଦୀ ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲୁ;
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟ େହଲା, ଆଉ ପଥ
ମଧ୍ୟେର େସ ଶତ୍ରୁ  ଓ ଛକି ବସବିା େଲାକ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କେଲ। 32 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ
େସଠାେର ତନି ିଦନି ବଶି୍ରାମ କଲୁ।

33 ତହୁଁ ଚତୁଥର୍ ଦନି େସହ ିରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ପାତ୍ରସକଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର େତୗଲା ଯାଇ ଊରୀୟ ଯାଜକର ପୁତ୍ର ମେରେମାତ୍
ହସ୍ତେର ଦଆିଗଲା; ତାହା ସେଙ୍ଗ ପୀନ୍ହସ୍ର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ଥିଲା;
ଆଉ, େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଯଶୂୟର ପୁତ୍ର େଯାଷାବଦ୍ ଓ ବନୁି୍ନୟିର ପୁତ୍ର
େନାୟଦୀୟ, ଏହ ିେଲବୀୟମାେନ ଥିେଲ; 34 ସମଗ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଗଣତି ଓ
ପରିମିତ େହାଇ ଦଆିଗଲା ଓ େସହ ିସମୟେର େସହସିବୁର ଓଜନ
େଲଖାଗଲା।

35 ନବିର୍ାସନରୁ ଆଗତ ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସନ୍ତାନଗଣ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ରୂେପ ବାର ବୃଷ,
ଛୟାନେବ େମଷ, ସତସ୍ତରି େମଷଶାବକ, ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ବାର
ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ; ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମାଥର୍କ ବଳି
ଥିଲା। 36 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ ରାଜପ୍ରତନିଧିିମାନଙୁ୍କ
ଓ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ରାଜାଜ୍ଞା ପତ୍ର ସମପର୍ଣ କେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ
େଲାକମାନଙ୍କର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକାଯର୍୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।

ମିଶ୍ର ବବିାହ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଏହସିବୁ କମର୍ ସମାପ୍ତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଅଧିପତମିାେନ ଆମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାେନ ଓ
ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ

େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ ନ କରି େସମାନଙ୍କର, ଅଥର୍ାତ୍,
କିଣାନୀୟ, ହତି୍ତୀୟ, ପରିଷୀୟ, ଯିବୂଷୀୟ, ଅେମ୍ମାନୀୟ, େମାୟାବୀୟ,
ମିସ୍ରୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ାନୁସାେର କରୁଅଛନି୍ତ।
2 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନି୍ତ; ଏହରୂିେପ ପବତି୍ର ବଂଶ
ଅନ୍ୟେଦଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ମିଶି୍ରତ କରିଅଛନି୍ତ;
ଆହୁରି, ଏହ ିଅପରାଧେର ଅଧିପତ ିଓ ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ପ୍ରଧାନ
େହାଇଅଛ।ି”

3 ତହିଁେର ମୁଁ ଏହ ିକଥା ଶୁଣେନ୍ତ, ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଓ େଚାଗା ଚରିି
ଆପଣା ମସ୍ତକ ଓ ଦାଢ଼ରି େକଶ ଛଣି୍ଡାଇ ବସିି୍ମତ େହାଇ ବସଲି।ି

4 େସେତେବେଳ ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙ୍କ ଅପରାଧ େହତୁରୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟେର କମି୍ପତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େମାର ନକିଟେର
ଏକତି୍ରତ େହେଲ; ପୁଣ,ି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସିି୍ମତ
େହାଇ ବସଲି।ି 5 ତହୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ସମୟେର ମୁଁ ଆପଣା
ଦୁଃଖିତାବସ୍ଥାରୁ ଉଠିଲ,ି େମା’ େଦହେର େମାହର ଚରିା ବସ୍ତ୍ର ଓ େଚାଗା
ଥିଲା; ପୁଣ,ି ମୁଁ ଆପଣା ଆଣୁ୍ଠ ପାତ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଡ଼
ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି କହଲି,ି 6 “େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଲଜି୍ଜତ ଅଛ,ି
େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆେଡ଼ ମୁଖ େଟକିବାକୁ ବଷିଣ୍ଣ ଅଛ;ି
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ବଢ଼ ିଉଠିଅଛି
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦାଷ ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ େହାଇଅଛ।ି 7 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅତଶିୟ େଦାଷୀ
େହାଇଅଛୁ; ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ଆେମ୍ଭମାେନ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାଜକଗଣ ନାନା େଦଶୀୟ
ରାଜାଗଣ ହସ୍ତେର, ଖଡ୍ଗ େର, ବନ୍ଦୀତ୍ୱ େର ଓ ଲୁଟେର ଓ ମୁଖ ବଷିଣ୍ଣତାେର
ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛୁ। 8 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ  କରିେବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାେର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଞ୍ଚତି୍ ଆଶ୍ୱାସ େଦେବ, ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ଷାେଥର୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ଓ ଆପଣା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଖୁଣି୍ଟ
େଦବାକୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷଣକାଳ
ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ।ି 9 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ବନ୍ଦୀ େଲାକ ଅଟୁ।
ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହାନି୍ତ , ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ୱାସ େଦବା ପାଇଁ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତହିଁର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନ
ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣ ିଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଏକ ପ୍ରାଚୀର େଦବା ପାଇଁ େସ ପାରସ୍ୟ ରାଜାଗଣ ଦୃଷି୍ଟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ। 10 ଏେବ େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର,
ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ କଅଣ କହବିା ? 11 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆଜ୍ଞା କରି କହଥିିଲ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶ
ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତାହା ଅନ୍ୟେଦଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ
ଅଶୁଚତିା ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିେଦଶ ଅେଟ, େସମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍
େଦଶକୁ ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଅଶୁଚତିାେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ।ି 12 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ସହତି ବବିାହ ଦଅି ନାହିଁ, ଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ
ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କ
ଶାନି୍ତ ବା ଉନ୍ନତ ିକଦାପି େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାେନ ବଳବାନ
େହବ ଓ େଦଶର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ଓ ସଦାକାଳ ଆପଣା
ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ତାହା ରଖିଯିବ।’ ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର
ଏହ ିଆଜ୍ଞାସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ। 13 ଏଣୁ େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍କମର୍ ଓ ମହାେଦାଷ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଏହସିବୁ ଘଟେିଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧର ଉଚତି୍ ଦଣ୍ଡରୁ
ଊଣା ଦଣ୍ଡ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକ ରଖିଅଛ, 14 ଏହା େଦଖି ଆେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭର
ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ କରିବୁ ଓ ଏହ ିଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍କାରୀ ଅନ୍ୟ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କୁଟୁମି୍ୱତା କରିବୁ ? କେଲ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଃିେଶଷ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହବ ନାହିଁ ? ତହିଁେର େକହି
ଅବଶିଷ୍ଟ କି ରକି୍ଷତ ରହେିବ ନାହିଁ। 15 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଧମର୍ମୟ ଅଟ; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ରକ୍ଷା ପାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛୁ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ନଜି
େଦାଷେର େଦାଷୀ େହାଇଅଛୁ; କାରଣ ତହିଁ ସକାଶୁ େକହ ିତୁମ୍ଭ ଛାମୁେର
ଠିଆ େହାଇ ପାେର ନାହିଁ।”

େଲାକଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱୀକାର

ଏଜ୍ର ା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ସ୍ୱୀକାର,
କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ
ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଳକ ବାଳିକାର ଏକ ମହାସମାଜ ତାଙ୍କ

ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିେଲ; କାରଣ େଲାକମାେନ ଅତଶିୟ କ୍ରନ୍ଦନ
କେଲ। 2 ଏଥିେର ଏଲମ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୀେୟଲର ପୁତ୍ର
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ଶଖନୀୟ ଏଜ୍ର ାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରି ଅନ୍ୟେଦଶୀୟ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଅଛୁ; ତଥାପି ଏବଷିୟେର ଏେବ
ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷେର ଭରସା ଅଛ।ି 3 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଆମ୍ଭ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାେର କମି୍ପତ େଲାକମାନଙ୍କର
ମନ୍ତ୍ରଣାନୁସାେର ଏହ ିସକଳ ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦୂର
କରି େଦବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ନୟିମ କରୁ; ଆଉ,
ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର କରାଯାଉ। 4 ଉଠନୁ୍ତ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପେର
ଏହ ିକାଯର୍୍ୟର ଭାର ଅଛ ିଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କର ସହକାରୀ ଅଛୁ;
ସାହସକି େହାଇ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରନୁ୍ତ।”

5 ଏଥିେର ଏଜ୍ର ା ଉଠି ଏହ ିବାକ୍ୟାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ଯାଜକମାନଙ୍କର, େଲବୀୟମାନଙ୍କର ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନବଗର୍ଙୁ୍କ
ଶପଥ କରାଇେଲ। ତହିଁେର େସମାେନ ଶପଥ କେଲ। 6 ତହୁଁ ଏଜ୍ର ା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଠି ଇଲୀୟାଶୀବର ପୁତ୍ର ଯିେହାହାନନ୍ର
େକାଠରିକୁ ଗେଲ; ଆଉ, େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ରୁଟ ିେଭାଜନ କି
ଜଳପାନ କେଲ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ବନ୍ଦୀତ୍ୱର େଲାକମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ
ସକାଶୁ େଶାକ କରୁଥିେଲ। 7 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ଯିହୁଦା ଓ
ଯିରୂଶାଲମର ସବର୍ତ୍ର ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନକିଟେର େଘାଷଣା କରି
କହେିଲ େଯ, “େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ େହେବ; 8 ଆଉ,
ଅଧିପତମିାନଙ୍କର ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାନୁସାେର େଯେକହ ିତନି ିଦନି
ମଧ୍ୟେର ଉପସି୍ଥତ େହବ ନାହିଁ, ତାହାର ସବର୍ସ୍ୱ ହରଣ କରାଯିବ ଓ େସ
ନେିଜ ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସମାଜରୁ ପୃଥକ କରାଯିବ।”

9 ତହୁଁ ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସମଗ୍ର େଲାକ ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର
ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ, େସହ ିନବମ ମାସର ବଂିଶତତିମ ଦନି
ଥିଲା; ଆଉ, ସମଗ୍ର େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଛକେର ବସି
ଉକ୍ତ ବଷିୟ ଓ ମହାବୃଷି୍ଟ ସକାଶୁ କମି୍ପତ େହଉଥିେଲ। 10 ତହିଁେର ଏଜ୍ର ା
ଯାଜକ ଠିଆ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ
କରିଅଛ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର େଦାଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ
ବବିାହ କରିଅଛ। 11 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରେମଶ୍ୱର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ସ୍ୱୀକାର କର ଓ ତାହାଙ୍କର ସେନ୍ତାଷଜନକ କମର୍
କର; ଆଉ, େଦଶସ୍ଥ ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ କର।”

12 େସେତେବେଳ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଉତ୍ତର କରି ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର କହେିଲ,
“ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େଯପରି କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସପରି
କରିବାକୁ େହବ। 13 ମାତ୍ର େଲାକ ଅେନକ ଓ ଏେବ ଭାରୀ ବୃଷି୍ଟ ସମୟ,
ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହବାକୁ ଅସମଥର୍, କିଅବା ଏହା ଏକ କି
ଦୁଇ ଦନିର କାଯର୍୍ୟ ନୁେହଁ; େଯଣୁ ଏବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ମହାଅପରାଧ
କରିଅଛୁ। 14 ଏେହତୁ ସମଗ୍ର ସମାଜ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିପତମିାେନ
ନଯିୁକ୍ତ େହଉନୁ୍ତ, ପୁଣ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ଏବଷିୟର ନଷି୍ପତି୍ତ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗରସ୍ଥ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଅଛନି୍ତ , େସସମେସ୍ତ ନରୂିପିତ ସମୟେର ଆସନୁ୍ତ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଓ ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣ
ଆସନୁ୍ତ।”

15 ଏହ ିକଥା ବରୁିଦ୍ଧେର େକବଳ ଅସାେହଲର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଓ
ତକି୍ବର ପୁତ୍ର ଯହସୀୟ ଉଠିେଲ, ଆଉ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ ଓ େଲବୀୟ ଶବ୍ବଥୟ
େସମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। 16 ମାତ୍ର ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସନ୍ତାନମାେନ େସହପିରି

କମର୍ କେଲ। ପୁଣ,ି ଏଜ୍ର ା ଯାଜକ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଓ
ନାମାନୁସାେର ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ େକେତକ େଲାକ ପୃଥକ୍
କରାଗେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ଦଶମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନି େସହ ିବଷିୟ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବସେିଲ। 17 ପୁଣ,ି େସମାେନ ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ
ଦନିେର ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ-ବବିାହକାରୀ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଚିାର
ସମାପ୍ତ କେଲ।

ବେିଦଶିନୀ ପତ୍ନୀ ଥିବା େଲାକମାେନ

18 ଯାଜକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଥିେଲ, େସମାେନ ଏହ,ି ଯଥା, େଯାଷାଦକର ପୁତ୍ର
େଯଶୂୟର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମାେସୟ,
ଇଲୀେୟଜର, ଯାରିବ ଓ ଗଦଲୀୟ। 19 ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଦୂର କରି େଦେବ େବାଲ ିହସ୍ତ େଦେଲ; ଆଉ, େଦାଷୀ େହବାରୁ
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦାଷ ସକାେଶ ପଲରୁ ଏକ ଏକ େମଷ ଉତ୍ସଗର୍
କେଲ। 20 ଆଉ, ଇେମ୍ମରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହନାନ ିଓ ସବଦୀୟ
21 ଓ ହାରୀମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାେସୟ,ଏଲୀୟ,ଶମୟୀୟ,
ଯିହୀେୟଲ ଓ ଉଷୀୟ; 22 ଆଉ, ପଶ୍ହୂରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଇଲୀେୟାଐନୟ, ମାେସୟ, ଇଶ୍ମାେୟଲ, ନଥେନଲ, େଯାଷାବଦ୍ ଓ
ଇଲୀୟାସା।

23 ଆଉ, େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯାଷାବଦ୍ ଓ ଶିମୀୟି ଓ କଲାୟ,
ଏହାକୁ କଲଟି କହନି୍ତ , ପଥାହୀୟ, ଯିହୁଦା ଓ ଇଲୀେୟଜର; 24 ଆଉ,
ଗାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲୀୟାଶୀବ; ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶଲୁ୍ଲମ୍ ଓ
େଟଲମ୍ ଓ ଊରି। 25 ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପରିେୟାଶର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ରମୀୟ, ଯିଷୀୟ, ମଲ୍କୀୟ, ମିୟାମୀନ୍, ଇଲୀୟାସର, ମଲ୍କୀୟ
ଓ ବନାୟ। 26 ଆଉ, ଏଲମ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମତ୍ତନୀୟ, ଜିଖରୀୟ
ଓ ଯିହୀେୟଲ ଓ ଅବ୍ଦ ିଓ େଯେରେମାତ୍ ଓ ଏଲୀୟ। 27 ଆଉ, ସତୂ୍ତର
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲୀେୟାଐନୟ, ଇଲୀୟାଶୀବ ଓ ମତ୍ତନୀୟ ଓ
େଯେରେମାତ୍ ଓ ସାବଦ୍ ଓ ଅସୀସା 28 ଓ େବବୟର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଯିେହାହାନନ୍, ହନାନୀୟ, ସେବ୍ବୟ, ଅତ୍ତଲୟ; 29 ଆଉ, ବାନରି
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, ମଲୁ୍ଲକ ଓ ଅଦାୟା, ଯାଶୂବ ଓ ଶାଲ,
ଯିେରେମାତ୍।

30 ଆଉ, ପହତ୍-େମାୟାବର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଦନ୍ ଓ କଲାଲ,
ବନାୟ, ମାେସୟ, ମତ୍ତନୀୟ, ବତ୍ସେଲଲ ଓ ବନୁି୍ନୟି ଓ ମନଃଶି; 31 ଆଉ,
ହାରୀମର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲୀେୟଜର, ଯିଶୀୟ, ମଲ୍କୀୟ,
ଶମୟୀୟ, ଶିମୀେୟାନ; 32 ବନି୍ୟାମୀନ୍, ମଲୁ୍ଲକ, େଶମରୀୟ; 33 ହଶୂମର
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମତ୍ତନୟ, ମତ୍ତତ୍ତ, ସାବଦ୍, ଇଲୀେଫଲଟ୍, ଯିେରମୟ,
ମନଃଶି, ଶିମୀୟି; 34 ବାନରି ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମାଦୟ, ଅମ୍ରାମ୍ ଓ
ଉେୟଲ; 35 ବନାୟ, େବଦୀୟା, କଲୂହୂ; 36 ବନୀୟ, ମେରେମାତ୍,
ଇଲୀୟାଶୀବ; 37 ମତ୍ତନୀୟ, ମତ୍ତନୟ ଓ ଯାଶୟ; 38 ଆଉ, ବାନ ିଓ
ବନୁି୍ନୟି, ଶିମୀୟି; 39 େଶଲମିୀୟ ଓ ନାଥନ ଓ ଅଦାୟା; 40 ମଗ୍ନଦ୍ବୟ,
ଶାଶୟ, ଶାରୟ; 41 ଅସେରଲ୍ ଓ େଶଲମିୀୟ, େଶମରୀୟ; 42 ଶଲୁ୍ଲମ୍,
ଅମରୀୟ, େଯାେଷଫ୍। 43 ନେବାର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯିୟୀେୟଲ୍,
ମତ୍ତଥୀୟ, ସାବଦ୍, ସବୀନଃ, ଯେଦ୍ଦାୟ ଓ େଯାେୟଲ, ବନାୟ;
44 ଏସମେସ୍ତ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା ଭାଯର୍୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିେଲ; ଆଉ, େସହି
ଭାଯର୍୍ୟାମାନଙ୍କଠାରୁ କାହାରି କାହାରି ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଜାତ େହାଇଥିେଲ।
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ନହିମିୀୟା

ଯିରୂଶାଲମରୁ ସମ୍ୱାଦ

ହଖଲୀୟର ପୁତ୍ର ନହିମିୀୟାଙ୍କର ବାକ୍ୟ। େକାଡ଼ଏିତମ ବଷର୍ର
କିେଶ୍ଲବ୍ ମାସେର ମୁଁ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ଥିଲ।ି 2 ତହିଁେର
ହନାନ ିନାମେର େମାହର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣ ଓ

ଯିହୁଦାରୁ େକେତକ େଲାକ ଆସେିଲ; ତହୁଁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ
ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଓ ଯିରୂଶାଲମ ବଷିୟେର
ପଚାରିଲ।ି 3 େସେତେବେଳ େସମାେନ େମାେତ କହେିଲ, “ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ
ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େସହ ିପ୍ରେଦଶର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାେକ ମହାଦୁଃଖ ଓ ଅପମାନେର
ଅଛନି୍ତ; କାରଣ ଯିରୂଶାଲମର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ େହାଇ ରହଅିଛ ିଓ ତହିଁର
ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହାଇଅଛ।ି”

ନହିମିୀୟାଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

4 ତହୁଁ ମୁଁ ଏହ ିକଥା ଶୁଣବିା ମାେତ୍ର, ବସ ିେରାଦନ କଲ ିଓ େକେତକ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଳିାପ କଲ;ି ପୁଣ,ି ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର
ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଲି,ି 5 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର,
ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ମହାନ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ,
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ତୁେମ୍ଭ ନୟିମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ; 6 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କୃତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି
ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ପକ୍ଷେର ଦବିାରାତ୍ର ଏହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭ
ଛାମୁେର େଯଉଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ,ି ଆପଣା ଦାସର େସହ ିପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣବିା
ପାଇଁ ଏେବ ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ ନବିଷି୍ଟ ଓ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ େହଉ; ମୁଁ ଓ
େମାହର ପିତୃବଂଶ ହିଁ ପାପ କରିଅଛୁ। 7 ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅତଶିୟ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଅଛୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙୁ୍କ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା
ଓ ବଧିି ଓ ଶାସନ ଆେଦଶ କରିଥିଲ, ତାହାସବୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପାଳନ କରି
ନାହୁଁ। 8 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କରି କହଥିିଲ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କେଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ
ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା; 9 ମାତ୍ର େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
େଫରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତଦନୁଯାୟୀ କମର୍ କରିବ, େତେବ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ୟକ୍ତ େଲାକମାେନ ଆକାଶର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାେର ଥିେଲ େହଁ
ଆେମ୍ଭ େସଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ
ସ୍ଥାପନାେଥର୍ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େସମାନଙୁ୍କ
ଆଣବିା; ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଆପଣାର ଏହ ିକଥା ସ୍ମରଣ କର।’
10 ଏମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଓ ତୁମ୍ଭର େଲାକ, ତୁେମ୍ଭ ଏମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର
ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ଆପଣାର ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। 11 େହ
ପ୍ରଭୁ, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ
କରନି୍ତ , ଏପରି ତୁମ୍ଭ ଦାସର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ପ୍ରତି
ଏେବ ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ ନବିଷି୍ଟ େହଉ; ଆଉ, ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ,ି ଆଜି ଆପଣା
ଦାସର କାଯର୍୍ୟ ସଦି୍ଧ କର, ପୁଣ ିଏହ ିବ୍ୟକି୍ତର ଦୃଷି୍ଟେର ତାହାକୁ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ
େହବାକୁ ଦଅି।” ଏସମୟେର ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ରବାହକ ଥିଲ।ି

ନହିମିୀୟା ଯିହୁଦାକୁ େପ୍ରରିତ

ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର େକାଡ଼ଏିତମ ବଷର୍େର ନୀସନ୍
ମାସେର ଏପରି ଘଟଲିା େଯ, ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଥିବା େବେଳ ମୁଁ େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େନଇ ରାଜାଙୁ୍କ େଦଲ।ି

ଏଥିପୂେବର୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େକେବ ଦୁଃଖିତ େହାଇ ନ ଥିଲ।ି

2 ଏଥିେର ରାଜା େମାେତ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ ତ ପୀଡ଼ତି େହାଇ ନାହଁ,
କାହିଁକି ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ବବିଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ ି? ଏହା ମନର ଦୁଃଖ ବନୁି ଆଉ
କିଛ ିନୁେହଁ।” ତହିଁେର ମୁଁ ଅତଶିୟ ଭୀତ େହଲ।ି 3 ପୁଣ,ି ମୁଁ ରାଜାଙୁ୍କ
କହଲି,ି “ମହାରାଜ ଚରିଜୀବୀ େହଉନୁ୍ତ; େଯଉଁ ନଗର େମାହର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର କବରସ୍ଥାନ, ତାହା େଯେତେବେଳ ଉଜାଡ଼ େହାଇ ପଡ଼ଅିଛି
ଓ ତହିଁର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହାଇଅଛ,ି େସେତେବେଳ କାହିଁକି
େମାହର ମୁଖ ବବିଣ୍ଣର୍ େନାହବି ?” 4 ଏଥିେର ରାଜା େମାେତ କହେିଲ,
“େତେବ ତୁେମ୍ଭ କି ବଷିୟେର ନେିବଦନ କରୁଅଛ ?” ତହୁଁ ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି 5 ପୁଣ,ି ମୁଁ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲି,ି
“େଯେବ ମହାରାଜଙ୍କର ସେନ୍ତାଷ ହୁଏ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ େଯେବ ଆପଣଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥାଏ, େତେବ ଯିହୁଦା େଦଶକୁ, େମାହର
ପିତୃେଲାକଙ୍କ କବର-ନଗରକୁ େମାେତ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କରନୁ୍ତ,
ତହିଁେର ମୁଁ ତାହା ନମିର୍ାଣ କରିବ।ି” 6 ତହୁଁ ରାଜା େମାେତ ପଚାରିେଲ,
“(ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖେର ବସଥିିେଲ,) ତୁମ୍ଭ ଯାତ୍ରା େକେତ ଦନି ଲାଗିବ
? ଓ ତୁେମ୍ଭ େକେବ େଫରି ଆସବି ?” ଏହରୂିେପ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନକିଟେର
ସମୟ ନରୂିପଣ କଲା ପେର ରାଜା େମାେତ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
େହେଲ। 7 ଆହୁରି, ମୁଁ ରାଜାଙୁ୍କ କହଲି,ି “େଯେବ ମହାରାଜଙ୍କର ସେନ୍ତାଷ
ହୁଏ, େତେବ ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େଯପରି ଯିହୁଦା େଦଶେର
ଉପସି୍ଥତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଛାଡ଼ ିଦଅିନି୍ତ ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାେତ ପତ୍ର ଦଆିଯାଉ; 8 ଆଉ, ମନି୍ଦର-
ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଦୁଗର୍ଦ୍ୱ ାର ଓ ନଗର-ପ୍ରାଚୀର ଓ େମାହର ପ୍ରେବଶ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ
କଡ଼ ିକରିବା ପାଇଁ େମାେତ କାଷ୍ଠ େଦବାକୁ ମହାରାଜଙ୍କ ବନରକ୍ଷକ ଆସଫ
ନକିଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଦଆିଯାଉ।” ତହିଁେର େମା’ ପ୍ରତ ିେମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରମାେଣ ରାଜା ତାହା େମାେତ େଦେଲ।

ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରାଚୀର ନରିୀକ୍ଷଣ

9 ଏହାପେର ମୁଁ ନଦୀ େସପାରିର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ର େଦଲ।ି ଆହୁରି, ରାଜା େମା’ ସେଙ୍ଗ
େସନାପତ ିଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିେଲ। 10 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳ େଚଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ େଲାକ ଆସଅିଛ ିେବାଲି
ଶୁଣ ିେହାେରାଣୀୟ ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଓ ଅେମ୍ମାନୀୟ ଦାସ େଟାବୀୟ ଅତଶିୟ
ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ। 11 ଏହରୂିେପ ମୁଁ ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ
େସଠାେର ତନି ିଦନି ରହଲି।ି 12 ତହୁଁ ରାତି୍ରେର ମୁଁ ଓ େମା’ ସେଙ୍ଗ
େକେତକ େଲାକ ଉଠିଲୁ; ପୁଣ,ି େମାର ପରେମଶ୍ୱର ଯିରୂଶାଲମ ନମିେନ୍ତ
ଯାହା କରିବାକୁ େମାର ମନେର ପ୍ରବୃତି୍ତ େଦଇଥିେଲ, ତାହା ମୁଁ କାହାକୁ
ଜଣାଇଲ ିନାହିଁ; ଆଉ ମୁଁ େଯଉଁ ପଶୁ ଉପେର ଚଢ଼ଥିିଲ,ି ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ
ପଶୁ େମା’ ସଙ୍ଗେର ନ ଥିଲା। 13 ପୁଣ,ି ମୁଁ ରାତି୍ରେର ବାହାରି ଉପତ୍ୟକା-
ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ନାଗକୂପ ଓ ଖତ-ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲ ିଓ ଯିରୂଶାଲମର ଭଗ୍ନ
ପ୍ରାଚୀର ଓ ତହିଁର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହାଇଥିବା ଦ୍ୱ ାରସବୁ େଦଖିଲ।ି 14 ତହୁଁ
ମୁଁ ନଝିର୍ରଦ୍ୱ ାର ଓ ରାଜାଙ୍କର ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲ;ି ମାତ୍ର େସଠାେର
େମାର ବାହନ ପଶୁର ଯିବାର ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା। 15 େତେବ ମୁଁ ରାତି୍ରକାେଳ
ନଦୀ ନକିଟ େଦଇ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଗମନ କରି ପ୍ରାଚୀର େଦଖିଲ;ି ତହୁଁ ମୁଁ ବୁଲି
ଉପତ୍ୟକା-ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ପ୍ରେବଶ କରି େଫରି ଆସଲି।ି 16 ମାତ୍ର ମୁଁ
େକଉଁଆେଡ଼ ଗଲ ିଓ କଅଣ କଲ,ି ଏହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଜାଣେିଲ ନାହିଁ;
ଆଉ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ କି ଯାଜକମାନଙୁ୍କ କି କୁଳୀନମାନଙୁ୍କ
କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ କି ଅନ୍ୟ କମର୍ଚାରୀମାନଙୁ୍କ ତାହା ଜଣାଇ ନ ଥିଲ।ି
17 ଏହାପେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ଆେମ୍ଭମାେନ କିପ୍ରକାର ମନ୍ଦ
ଅବସ୍ଥାେର ଅଛୁ, ଯିରୂଶାଲମ କିପରି ଉଜାଡ଼ େହାଇ ପଡ଼ଅିଛ ିଓ ତହିଁର
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ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହାଇଅଛ,ି ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁଅଛ; ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆଉ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର େନାହବିା, ଏଥିପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମର
ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରୁ।” 18 ତହୁଁ େମା’ ପ୍ରତ ିେମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତ ବଷିୟ, ମଧ୍ୟ େମା’ ପ୍ରତ ିଉକ୍ତ ରାଜାଙ୍କ କଥା ବଷିୟ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଲ।ି ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଉଠି ନମିର୍ାଣ କରିବା।” ଏହରୂିେପ େସମାେନ େସହ ିଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସବଳ କେଲ। 19 ମାତ୍ର େହାେରାଣୀୟ ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଓ
ଅେମ୍ମାନୀୟ ଦାସ େଟାବୀୟ ଓ ଆରବୀୟ େଗଶମ୍ ଏହା ଶୁଣ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପରିହାସ ଓ ତୁଚ୍ଛ କରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏ କି କାଯର୍୍ୟ କରୁଅଛ ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ରାଜେଦ୍ର ାହ କରିବ ?” 20 େତେବ ମୁଁ ଉତ୍ତର କରି
େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “େଯ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ
ସଦି୍ଧ କରିେବ; ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଦାସ ଏଥିପାଇଁ ଉଠି ନମିର୍ାଣ କରିବୁ;
ମାତ୍ର ଯିରୂଶାଲମେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଂଶ କି ଅଧିକାର କି
ସ୍ମୃତଚିହି୍ନ ନାହିଁ।”

ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରାଚୀର ପୁନଃନମିର୍ାଣ

ଏହା ପେର ଇଲୀୟାଶୀବ ମହାଯାଜକ ଓ ତାହାର ଯାଜକ
ଭାଇମାେନ ଉଠି େମଷଦ୍ୱ ାର ଗଢ଼େିଲ; େସମାେନ ତାହା ପବତି୍ର
କରି ତହିଁର କବାଟସବୁ ସ୍ଥାପନ କେଲ; ହେମ୍ମୟା ଦୁଗର୍ ଓ

ହନେନଲ ଦୁଗର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ପବତି୍ର କେଲ। 2 ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର
ଯିରୀେହାର େଲାକମାେନ ଗଢ଼େିଲ, ଓ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଇମି୍ରର ପୁତ୍ର
ସକ୍କରୁ ଗଢ଼ଲିା। 3 ହସନାୟାର ସନ୍ତାନଗଣ ମତ୍ସ୍ୟଦ୍ୱ ାର ଗଢ଼େିଲ; େସମାେନ
ତହିଁର କଡ଼ ିଚଢ଼ାଇେଲ ଓ ତହିଁର କବାଟ ଓ କିଳିଣୀ ଓ ଅଗର୍ଳସବୁ
ଲଗାଇେଲ। 4 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ହେକ୍କ ାସ୍ର େପୗତ୍ର ଊରୀୟର
ପୁତ୍ର ମେରେମାତ୍ ମରାମତ ିକଲା। ଆଉ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ମେଶଷେବଲ୍ର େପୗତ୍ର େବରିଖୀୟର ପୁତ୍ର ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ ମରାମତ ିକଲା। ଆଉ,
େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବାନାର ପୁତ୍ର ସାେଦାକ ମରାମତ ିକଲା। 5 ପୁଣ,ି
େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ତେକାୟ ନଗରର େଲାକମାେନ ମରାମତ ିକେଲ;
ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କର ଦଳପତମିାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େନତାଙ୍କ କମର୍ କରିବାକୁ
ରାଜି େହେଲ ନାହିଁ। 6 ଆଉ, ପାେସହର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାଦା ଓ
ବେଷାଦୟିାର ପୁତ୍ର ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ ପୁରାତନ ଦ୍ୱ ାରର ମରାମତ ିକେଲ; େସମାେନ
ତହିଁର କଡ଼ ିଚଢ଼ାଇେଲ, ଆଉ ତହିଁର କବାଟ, ହୁଡଢ଼ୁକା ଓ ଅଗର୍ଳସବୁ
ଲଗାଇେଲ। 7 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଗିବୀେୟାନୀୟ ମଲାଟୀୟ ଓ
େମେରାେଣାଥୀୟ ଯାେଦାନ େଲାକମାେନ ମରାମତ ିକେଲ, େସମାେନ
ଗିବୀେୟାନ୍ ଓ ମିସ୍ପା ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ, ନଦୀ େସପାରିସ୍ଥ ମିସ୍ପା
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। 8 ତାହା ନକିଟେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାରମାେନ, ହହର୍ୟର
ପୁତ୍ର ଉଷୀେୟଲ ମରାମତ ିକେଲ। ଆଉ, ତାହା ନକିଟେର ଗନ୍ଧ-
ବଣକିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହନାନୀୟ ମରାମତ ିକଲା, ପୁଣ ିେସମାେନ ପ୍ରଶସ୍ତ
ପ୍ରାଚୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମ ଦୃଢ଼ କେଲ। 9 େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ପ୍ରେଦଶର ଅଦ୍ଧର୍ଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୂରର ପୁତ୍ର ରଫାୟ ମରାମତି
କଲା। 10 ଆଉ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ହରୁମଫର ପୁତ୍ର ଯିଦାୟ ଆପଣା
ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ମରାମତ ିକଲା। ତାହା ନକିଟେର ହଶ୍ବନୀୟର ପୁତ୍ର
ହଟୂଶ୍ ମରାମତ ିକଲା। 11 ହାରୀମର ପୁତ୍ର ମଲ୍କୀୟ ଓ ପହତ୍-
େମାୟାବର ପୁତ୍ର ହଶୂବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଓ ତୁନୁ୍ଦରୁ-ଦୁଗର୍ର ମରାମତି
କେଲ। 12 ତାହା ନକିଟେର ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରେଦଶର ଅଦ୍ଧର୍ଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ହେଲାେହଶର ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲମ୍ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାମାେନ ମରାମତ ିକେଲ।
13 ହାନୂନ୍ ଓ ସାେନାହ ନବିାସୀମାେନ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱ ାରର ମରାମତ ିକେଲ;
େସମାେନ ତାହା ଗଢ଼େିଲ ଓ ତହିଁର କବାଟ, କିଳିଣୀ ଓ ଅଗର୍ଳସବୁ
ଲଗାଇେଲ, ଆଉ ଖତ-ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀରର ଏକ ହଜାର ହାତ ଦୃଢ଼
କେଲ। 14 ପୁଣ,ି େବଥ୍-ହେକ୍କରମ୍ ପ୍ରେଦଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େରଖବର ପୁତ୍ର
ମଲ୍କୀୟ ଖତ ଦ୍ୱ ାରର ମରାମତ ିକଲା; େସ ତାହା ଗଢ଼ଲିା ଓ ତହିଁର
କବାଟ, କିଳିଣୀ ଓ ଅଗର୍ଳସବୁ ଲଗାଇଲା। 15 ପୁଣ,ି ମିସ୍ପା ପ୍ରେଦଶର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେଲ୍ହାଷିର ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲନ୍ ନଝିର୍ର ଦ୍ୱ ାରର ମରାମତ ିକଲା; େସ ତାହା
ଗଢ଼ ିଆଚ୍ଛାଦନ କଲା ଓ ତହିଁର କବାଟ, କିଳିଣୀ ଓ ଅଗର୍ଳସବୁ ଲଗାଇଲା,
ପୁଣ ିଦାଉଦ-ନଗରରୁ ତଳକୁ ଯିବା ପାହାଚ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ
ନକିଟସ୍ଥ େଶଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ-ପ୍ରାଚୀର (ମରାମତ ିକଲା)। 16 ତାହା ନକିଟେର
େବଥ୍-ସୁର ଜିଲ୍ଲ ାର ଅଦ୍ଧର୍ଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସ୍ବୂକର ପୁତ୍ର ନହିମିୀୟା

ଦାଉଦଙ୍କର କବର ସମ୍ମୁଖ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ନମିିର୍ତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
ବୀରମାନଙ୍କ ଗହୃ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମରାମତ ିକଲା।

ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିବା େଲବୀୟମାେନ

17 ତାହା ନକିଟେର େଲବୀୟମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ବାନରି ପୁତ୍ର ରହୂମ୍
ମରାମତ ିକଲା। ତାହା ନକିଟେର କିୟୀଲା ଜିଲ୍ଲ ାର ଅଦ୍ଧର୍ଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ହଶବୀୟ ଆପଣା ପ୍ରେଦଶ ପକ୍ଷେର ମରାମତ ିକଲା। 18 ତାହା ନକିଟେର
େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ, ଅଥର୍ାତ୍, କିୟୀଲା ପ୍ରେଦଶର ଅଦ୍ଧର୍ଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
େହନାଦଦର ପୁତ୍ର ବବୟ ମରାମତ ିକଲା। 19 ତାହା ନକିଟେର ମିସ୍ପାର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େଯଶୂୟର ପୁତ୍ର ଏସର୍ ପ୍ରାଚୀରର ବାଙ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରର
ଉଠାଣ ିପଥ ସମ୍ମୁଖେର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତ ିକଲା। 20 ତାହା
ନକିଟେର ସବ୍ବୟର ପୁତ୍ର ବାରୁକ୍ ଯତ୍ନ କରି ପ୍ରାଚୀରର ବାଙ୍କଠାରୁ
ଇଲୀୟାଶୀବ ମହାଯାଜକର ଗହୃଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର
ମରାମତ ିକଲା। 21 ତତ୍ପେର ହେକ୍କ ାସ୍ର େପୗତ୍ର ଊରୀୟର ପୁତ୍ର
ମେରେମାତ୍ ଇଲୟିାଶୀବର ଗହୃ ଦ୍ୱ ାରଠାରୁ ଇଲୀୟାଶୀବର ଗହୃପ୍ରାନ୍ତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତ ିକଲା।

ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରିଥିବା ଯାଜକମାେନ

22 ପୁଣ,ି ପ୍ରାନ୍ତରବାସୀ ଯାଜକମାେନ ମରାମତ ିକେଲ। 23 େସମାନଙ୍କ
ଉତ୍ତାେର ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଓ ହଶୂବ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ମରାମତି
କେଲ। େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର ଅନନୀୟାର େପୗତ୍ର ମାେସୟର ପୁତ୍ର
ଅସରୀୟ ଆପଣା ଗହୃ ନକିଟେର ମରାମତ ିକଲା। 24 େହନାଦଦ୍ର ପୁତ୍ର
ବନୁି୍ନୟି ଅସରୀୟର ଗହୃଠାରୁ ପ୍ରାଚୀରର ବାଙ୍କ ଓ େକାଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ
ଏକ ଅଂଶର ମରାମତ ିକଲା। 25 ଉଷୟର ପୁତ୍ର ପାଲାଲ୍ ପ୍ରାଚୀରର ବାଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରହରୀଶାଳାର ନକିଟସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତର ରାଜଗହୃ ସମୀପେର ବାହାର
ଦୁଗର୍ ପାଖେର ମରାମତ ିକଲା। ତାହାଙ୍କ ପେର ପରିେୟାଶର ପୁତ୍ର ପଦାୟ
ମରାମତ ିକଲା। 26 ଏହ ିସମୟେର ଓଫଲେର ବାସ କରୁଥିବା
ନଥୀନୀୟମାେନ ଜଳଦ୍ୱ ାରର ପୂବର୍ଦଗିର ସମ୍ମୁଖ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ବାହାର ଦୁଗର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମରାମତ ିକେଲ।

ଅନ୍ୟ ନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ

27 ତାହା ପେର ତେକାୟୀୟମାେନ ବାହାରସ୍ଥ ବଡ଼ ଦୁଗର୍ ସମ୍ମୁଖରୁ
ଓଫଲର ପ୍ରାଚୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତ ିକେଲ।
28 ଯାଜକମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱ ାରର
ଉପର ଭାଗର ମରାମତ ିକେଲ। 29 େସମାନଙ୍କ ପେର ଇେମ୍ମରର ପୁତ୍ର
ସାେଦାକ ଆପଣା ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ମରାମତ ିକଲା। ପୁଣ,ି ତାହା ପେର
ପୂବର୍-ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଶଖନୀୟର ପୁତ୍ର ଶମୟୀୟ ମରାମତ ିକଲା। 30 ତାହା
ପେର େଶଲମିୀୟର ପୁତ୍ର ହନାନୀୟ ଓ ସାଲଫର ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହାନୂନ୍ ଅନ୍ୟ
ଏକ ଅଂଶର ମରାମତ ିକେଲ। ତାହା ପେର େବରିଖୀୟର ପୁତ୍ର ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍
ଆପଣା େକାଠରି ସମ୍ମୁଖେର ମରାମତ ିକଲା। 31 ତାହା ପେର ମଲ୍କୀୟ
ନାମକ ଜେଣ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର ହମିପ୍କଦ୍ ଦ୍ୱ ାରର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ନଥୀନୀୟମାନଙ୍କର ଓ
ବଣକିମାନଙ୍କର ଗହୃ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଆଉ େକାଣର ଉଠାଣ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମରାମତି
କଲା। 32 ପୁଣ,ି େକାଣର ଉଠାଣ ିଓ େମଷଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର ଓ
ବଣକିମାେନ ମରାମତ ିକେଲ।

ନମିର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟେର ପ୍ରତବିାଧା

ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ଢ଼ୁଅଛୁ େବାଲ ିଶୁଣ ିସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍
କୁପିତ ଓ ଅତଶିୟ ବରିକ୍ତ େହାଇ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ପରିହାସ
କଲା। 2 ଆଉ, େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ଶମରୀୟା

େସୖନ୍ୟଦଳ ସାକ୍ଷାତେର ଏହ ିକଥା କହଲିା, “ଏହ ିଦୁବର୍ଳ ଯିହୁଦୀୟମାେନ
କଅଣ କରୁଅଛନି୍ତ ? େସମାେନ କ’ଣ ଗଡ଼ବନି୍ଦ କରି ରହେିବ ? େସମାେନ
କ’ଣ ବଳିଦାନ କରିେବ ? େସମାେନ କ’ଣ ଦନିକେର ସମାପ୍ତ କରିେବ ?
େସମାେନ କ’ଣ କାନ୍ଥଡ଼ାର ଢ଼ପିିରୁ ଦଗ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତର କାଢ଼ ିସଜୀବ କରିେବ ?”
3 ଏହ ିସମୟେର ଅେମ୍ମାନୀୟ େଟାବୀୟ ତାହା ପାଖେର ଥିଲା, ଆଉ େସ
କହଲିା, “ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଯାହା ଗଢ଼ଢ଼ୁଅଛନି୍ତ , ବଲୁିଆ ଚଢ଼ଗିେଲ େସ
େସମାନଙ୍କ ପଥର ପାେଚରୀ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ।” 4 େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
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ପରେମଶ୍ୱର, ଶ୍ରବଣ କର; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ େହଉଅଛୁ;
େସମାନଙ୍କ ପରିହାସ େସମାନଙ୍କ ନଜି ମସ୍ତକେର ବତ୍ତର୍ାଅ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
ବେିଦଶେର ବନ୍ଦୀ କରି ଲୁଟତି େହବାକୁ ସମପର୍ଣ କର; 5 ଆଉ େସମାନଙ୍କ
ଅଧମର୍ ଆଚ୍ଛାଦନ କର ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ େସମାନଙ୍କ ପାପ ମାଜିର୍୍ଜ ତ ନ
େହଉ; କାରଣ ନମିର୍ାଣକାରୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ
କରିଅଛନି୍ତ। 6 ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ଲୁି ଓ ତହିଁର ଉଚ୍ଚତାର
ଅଦ୍ଧର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଚୀର ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା; େଯଣୁ କମର୍
କରିବାକୁ େଲାକମାନଙ୍କର ମନ ଥିଲା। 7 ମାତ୍ର ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରାଚୀରର
ମରାମତ ିକାଯର୍୍ୟ ଅଗ୍ରସର େହଉଅଛ ିଓ ଭଗ୍ନସ୍ଥାନସବୁ ବନ୍ଦ େହବାକୁ
ଲାଗଅୁଛ,ି ଏହା ଶୁଣ ିସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଓ େଟାବୀୟ, ପୁଣ ିଆରବୀୟମାେନ ଓ
ଅେମ୍ମାନୀୟମାେନ ଓ ଅେସ୍ଦାଦୀୟମାେନ ଅତଶିୟ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହେଲ। 8 ପୁଣ,ି
େସସମେସ୍ତ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାଇ ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଓ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ଗଣ୍ଡେଗାଳ କରିବାକୁ ଏକତ୍ର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କେଲ। 9 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲୁ
ଓ ଦବିାରାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରହରୀ ରଖିଲୁ। 10 େସେତେବେଳ
ଯିହୁଦା କହଲିା, “ଭାରବାହକମାନଙ୍କର ବଳ କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ
ଅେନକ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଅଛ;ି ଏଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ ିପାରୁ ନାହୁଁ।”
11 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ ଓ େସମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ବନ୍ଦ
କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଜାଣେିବ ନାହିଁ ଅବା େଦଖିେବ ନାହିଁ।”
12 ଆଉ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟବାସୀ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଶ ଥର କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି
ଆସବିାକୁ େହବ।” 13 ଏେହତୁ ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ପଛଆେଡ଼ ନୀଚସ୍ଥ େମଲା
ସ୍ଥାନେର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ଖଡ୍ଗ  ଓ
ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ଧନୁ ସହତି ନଯିୁକ୍ତ କଲ।ି 14 ତହୁଁ ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ ିଓ ଉଠି
କୁଳୀନମାନଙୁ୍କ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ କହଲି;ି
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ; ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର,
େସ ମହାନ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର ଅଟନି୍ତ , ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃଗଣ, ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ, ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାଗଣ ଓ ଗହୃ
ନମିେନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କର।”

କାଯର୍୍ୟର ପୁନଃରାରମ୍ଭ

15 ପେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ମନ୍ତ୍ରଣା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣା ଯାଇଅଛି
ଓ ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ବଫିଳ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା େସମାେନ ଶୁଣେନ୍ତ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ପ୍ରାଚୀରେର ଆପଣା ଆପଣା କାଯର୍୍ୟକୁ େଫରିଗଲୁ।
16 ଆଉ, େସହ ିଦନିଠାରୁ ଆମ୍ଭ ଦାସଗଣର ଅେଦ୍ଧର୍କ କମର୍ କେଲ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଅେଦ୍ଧର୍କ ବଚ୍ଛର୍ା, ଢ଼ାଲ, ଧନୁ, ଓ ସାଞ୍ଜଆୁ ଧରି ରହେିଲ; ପୁଣ,ି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଯିହୁଦାର ସମଗ୍ର େଗାଷ୍ଠୀର ପଛେର ରହେିଲ। 17 େଯଉଁମାେନ
ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼େିଲ ଓ େଯଉଁମାେନ ଭାର ବହେିଲ, େସମାେନ ଆେପ ଆେପ
ଭାର ଉଠାଇେଲ, ପ୍ରତ ିଜଣ ଏକ ହସ୍ତେର କମର୍ କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତେର
ଅସ୍ତ୍ର ଧରିେଲ; 18 ଆଉ, ନମିର୍ାଣକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
କଟେିଦଶେର ଖଡ୍ଗ  ବାନି୍ଧ େସହପିରି କାଯର୍୍ୟ କେଲ। ପୁଣ,ି ତୂରୀ ବଜାଇବା
େଲାକ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ରହଲିା। 19 ଏହା ପେର ଆେମ୍ଭ କୁଳୀନମାନଙୁ୍କ ଓ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ କହଲୁି, କାଯର୍୍ୟ ଭାରୀ ଓ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍,
ପୁଣ ିଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ପୃଥକ୍ େହାଇ ଏକ ଆେରକଠାରୁ
ଦୂରେର ଅଛୁ; 20 ଏେହତୁ େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ତୂରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣବି,
େସସ୍ଥାନରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବି; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ। 21 ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭମାେନ େସହି
କାଯର୍୍ୟେର ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ପୁଣ ିପ୍ରତୁ୍ୟଷ ସମୟଠାରୁ ତାରା େଦଖାଯିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଅେଦ୍ଧର୍କ େଲାକ ବଚ୍ଛର୍ା ଧରିେଲ। 22 େସହ ିସମୟେର
ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆହୁରି କହଲୁି, “ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ରାତି୍ରକାଳେର
ଆପଣା ଆପଣା ଦାସ ସହତି ଯିରୂଶାଲମ ଭତିେର ରହନୁ୍ତ, ତହିଁେର
େସମାେନ ରାତି୍ରେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀ େହାଇ ପାରିେବ ଓ ଦବିସେର
କମର୍ କରି ପାରିେବ। 23 ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭ ଭାଇମାେନ କି ଆମ୍ଭ
ଦାସମାେନ କିଅବା ଆମ୍ଭ ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ ପ୍ରହରୀମାେନ େକହ ିଆପଣା େଦହରୁ
ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ଲୁି ନାହିଁ, ପ୍ରତ ିଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହତି ଜଳ
ନକିଟକୁ ଗଲୁ।

ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ଉପେର ଅତ୍ୟାଚାର ନେିଷଧ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଲାକମାନଙ୍କର
ଓ େସମାନଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟାଗଣ ସ୍ୱର ଉେତ୍ତାଳନ କେଲ। 2 କାରଣ
େକହ ିେକହ ିକହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ

କନ୍ୟାଗଣ ସେମତ ଅେନକ େଲାକ ଅଟୁ; େତଣୁ ଆମ୍ଭମାେନ ଶସ୍ୟ େନଇ
ତାହା ଖାଇ ବଞ୍ଚବିା। 3 ମଧ୍ୟ ଆଉ େକହ ିେକହ ିକହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଗହୃ ବନ୍ଧକ ରଖିଅଛୁ,
େଯପରି ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସମୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶସ୍ୟ ମିଳୁ।” 4 ଆହୁରି, େକେତକ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜ-କର େପୖଠ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା
ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଧକ ରଖି ମୁଦ୍ର ା ଋଣ କରିଅଛୁ।” 5 ମାତ୍ର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣର ଶରୀର ସମାନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ସମାନ; ତଥାପି େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ଦାସ େହବା ପାଇଁ ବକିି୍ର  କରିଅଛୁ,
ପୁଣ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିଦାସୀ େହାଇ ସାରିେଲଣ;ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛ ିଆୟତ୍ତ ନାହିଁ; କାରଣ ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଅଧିକାର କରିଅଛନି୍ତ।
6 େସେତେବେଳ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଏହ ିକଥାସବୁ ଶୁଣ ିଅତ୍ୟନ୍ତ
କ୍ରୁଦ୍ଧ େହଲ।ି 7 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଆପଣା ମନେର ବେିବଚନା କଲ,ି ପୁଣି
କୁଳୀନମାନଙ୍କର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର ସେଙ୍ଗ ବାଦାନୁବାଦ କରି େସମାନଙୁ୍କ
କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇଠାରୁ ସୁଧ
େନଉଅଛ।” ତହୁଁ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କଲ।ି 8 ଆଉ, ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯିହୁଦୀୟ ଭାଇମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବକିା ଯାଇଥିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ଆପଣା ସାମଥର୍୍ୟେର ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ, ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ଆପଣା
ଭାଇମାନଙୁ୍କ ବକିି୍ର  କରିବ ? ଓ େସମାେନ କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ବକିାଯିେବ ?” ଏଥିେର େସମାେନ ନୀରବ େହେଲ, କିଛ ିଉତ୍ତର େଦଇ
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 9 ଆହୁରି, ମୁଁ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ
କରୁଅଛ, ତାହା ଭଲ ନୁେହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର
ତରିସ୍କାରକୁ େରାକିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟେର
ଆଚରଣ କରିବା କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି୍ ନୁେହଁ ?” 10 ମଧ୍ୟ ମୁଁ, େମା’
ଭାଇମାେନ ଓ େମାହର ଦାସମାେନ ସୁଧେର େସମାନଙୁ୍କ ମୁଦ୍ର ା ଓ ଶସ୍ୟ
ଋଣ େଦଉଅଛୁ। ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଋଣ ଉପେର ସୁଧ େନବା ବନ୍ଦ
କରିବା ଉଚତି୍। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର, େସମାନଙ୍କର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର, େସମାନଙ୍କର ଜୀତ େକ୍ଷତ୍ର ଓ େସମାନଙ୍କର ଗହୃ, ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଦ୍ର ା ଓ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳର ଶତକଡ଼ା େଯଉଁ
ସୁଧ ତୁେମ୍ଭମାେନ େନଇଅଛ, ତାହା ଆଜି େସମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ ଦଅି।
12 ତହିଁେର େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାହା େନଇଥିଲୁ ତାହା
େଫରାଇ େଦବୁ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିମାଗିବୁ ନାହିଁ; ଆପଣ େଯପରି
କହୁଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ େସପରି କରିବୁ।” ତହୁଁ ମୁଁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଡାକି
ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ େଯପରି କମର୍ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ
େସମାନଙୁ୍କ ଶପଥ କରାଇଲ।ି 13 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣା ଅଣି୍ଟ ଝାଡ଼ ିେଦଇ
କହଲି,ି “େଯେକହ ିଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ପ୍ରତପିାଳନ କରିବ ନାହିଁ, ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାର ଗହୃ ଓ ପରିଶ୍ରମର ଫଳରୁ ତାହାକୁ ଏହପିରି ଝାଡ଼ ିେଦଉନୁ୍ତ; େସ
ଏହରୂିେପ ଝଡ଼ା ଯାଉ ଓ ଶୂନ୍ୟ େହଉ।” ତହିଁେର ସମସ୍ତ ସମାଜ କହେିଲ
“ଆେମନ୍” ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେଲ। ଏଥିଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ
ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେଲ।

ନହିମିୀୟାଙ୍କର ନଃିସ୍ୱାଥର୍ପରତା

14 ଆହୁରି, ମୁଁ ଯିହୁଦା େଦଶେର େସମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ
ଥିବା ସମୟଠାରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର େକାଡ଼ଏି ବଷର୍ଠାରୁ
ବତଶି ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାର ବଷର୍, ମୁଁ ଓ େମା’ ଭ୍ର ାତୃଗଣ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷର ଖାଦ୍ୟ
େଭାଗ କଲୁ ନାହିଁ। 15 ମାତ୍ର େମାହର ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ
ବ୍ୟୟଭାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବହବିାକୁ ପଡ଼ଲିା, ଆଉ େସମାେନ ଚାଳିଶ
େଶକଲ ରୂପା ଛଡ଼ା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େନେଲ;
େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, େସମାନଙ୍କ ଦାସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର
ଅତ୍ୟାଚାର କେଲ; ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟ ସକାଶୁ ମୁଁ େସପରି
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କଲ ିନାହିଁ। 16 ଆହୁରି, ମୁଁ ଏହ ିପ୍ରାଚୀର-କମର୍େର ଲାଗି ରହଲି ିଓ
ଆେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିଭୂମି କିଣଲୁି ନାହିଁ; ପୁଣ,ି େମାହର ଦାସ ସମେସ୍ତ
େସଠାେର କାଯର୍୍ୟେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 17 ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଗତ େଲାକମାନଙ୍କ
ଛଡ଼ା ଯିହୁଦୀ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ଶହ ପଚାଶ େଲାକ େମା’ େଭାଜନାସନେର
ବସେିଲ। 18 େସସମୟେର ପ୍ରତ ିଦନି ଏକ ବଳଦ ଓ ଛଅଟ ିବଛା େମଷ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା; ମଧ୍ୟ େମା’ ପାଇଁ େକେତକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ଓ
ଦଶ ଦନିେର ଥେର ସବର୍ପ୍ରକାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଆେୟାଜନ କରାଗଲା; ତଥାପି
ମୁଁ ଏସବୁ ଲାଗି େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷର ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଁଲ ିନାହିଁ, କାରଣ ଏହ ିେଲାକଙ୍କ
ଉପେର ଦାସତ୍ୱର ଭାର ଭୟଙ୍କର େହାଇଥିଲା। 19 େହ େମାହର
ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ,ି
େମା’ ପକ୍ଷେର ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ତାହାସବୁ ସ୍ମରଣ କର।

ନହିମିୀୟାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ଅିଛ ିଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆଉ
ଭଗ୍ନସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଓ େଟାବୀୟ ଓ
ଆରବୀୟ େଗଶମ୍ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମାେନ

ଜାଣେିଲ; ଏହ ିସମୟେର ମୁଁ ନଗରଦ୍ୱ ାରସବୁେର କବାଟ ଝୁଲାଇ ନ ଥିଲ।ି
2 େସେତେବେଳ ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଓ େଗଶମ୍ େମା’ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ
କହେିଲ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଓେନା ପଦାସି୍ଥତ େକୗଣସ ିଏକ ଗ୍ରାମେର
ଏକତି୍ରତ େହଉ।” ମାତ୍ର େସମାେନ େମାହର ଅନଷି୍ଟ କରିବାକୁ ବଚିାର
କରିଥିେଲ। 3 ଏଥିେର ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହଲି,ି
“ମୁଁ ଏକ ମହତ୍ କମର୍ କରୁଅଛ,ି ଏଥିପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ିନ ପାେର;
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇ କାହିଁକି କାଯର୍୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବ ି? 4 ଏହି
ପ୍ରକାେର େସମାେନ ଚାରି ଥର େମା’ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିପ୍ରକାର ଉତ୍ତର େଦଲ।ି 5 ଏହାପେର ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ଆପଣା
ଦାସ ହାତେର ଖେଣ୍ଡ େଖାଲା ଚଠିି େଦଇ ପଞ୍ଚମ ଥର େସହ ିପ୍ରକାେର
େମା’ ନକିଟକୁ ପଠାଇଲା। 6 ତହିଁେର ଏହା େଲଖାଥିଲା,
“େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିଜନରବ େହାଇଅଛ,ି ମଧ୍ୟ େଗଶମ୍ ଏହା
କହୁଅଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ ଓ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ରାଜେଦ୍ର ାହ କରିବାକୁ ବଚିାର
କରୁଅଛ; ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛ; ଏହ ିଜନରବ
ଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ରାଜା େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ। 7 ଆହୁରି,
ଯିହୁଦାେର ଏକ ରାଜା ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଆପଣା ବଷିୟ ଯିରୂଶାଲମେର
େଘାଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ; ଏହି
ଜନରବ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବ। ଏେହତୁ ଏେବ ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁ।” 8 ତହୁଁ ମୁଁ ତାହା ନକିଟକୁ କହି
ପଠାଇଲ,ି “ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହୁଅଛ, େସପରି େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରାଯାଉ
ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ଆପଣା ମନରୁ ତାହାସବୁ କଳ୍ପନା କରୁଅଛ।” 9 ଏହି
କମର୍େର େସମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦୁବର୍ଳ େହେଲ ତାହା ସମାପ୍ତ େନାହବି େବାଲି
େସସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୀତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ; ଏଣୁ େହ
ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ହସ୍ତ ସବଳ କର। 10 ଏହା ପେର ମେହଟେବଲର
େପୗତ୍ର ଦଲୟିୟର ପୁତ୍ର େଯଉଁ ଶମୟୀୟ ଗହୃେର ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ମୁଁ ତାହା
ଗହୃକୁ ଗଲ,ି ତହୁଁ େସ କହଲିା, “ଆେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର,
ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ଏକତି୍ରତ େହଉ ଓ ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ବନ୍ଦ କରୁ; କାରଣ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସେିବ; ରାତି୍ରେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ
କରିବାକୁ ଆସେିବ।” 11 ତହିଁେର ମୁଁ କହଲି,ି “େମା’ ପରି େଲାକ କ’ଣ
ପଳାଇବ ? େମା’ ପରି େହାଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ େଯ ମନି୍ଦର ଭତିରକୁ
ଯିବ, ଏପରି କିଏ ଅଛ ି? ମୁଁ ଭତିରକୁ ଯିବ ିନାହିଁ।” 12 ମାତ୍ର ମୁଁ ଚହି୍ନଲି,ି
ଆଉ େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପଠାଇ ନ ଥିେଲ; ତଥାପି େସ େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା; ଆଉ, େଟାବୀୟ ଓ
ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ ତାହାକୁ େବତନ େଦଇଥିେଲ। 13 ମୁଁ େଯପରି ଭୀତ େହବ ିଓ
େସହ ିକମର୍ କରି ପାପ କରିବ,ି ପୁଣ ିେସମାେନ େଯପରି େମାେତ ତରିସ୍କାର
କରିବା ପାଇଁ େମାହର ଦୁନର୍ାମର କାରଣ ପାଇେବ, ଏହ ିଅଭପି୍ରାୟେର
ତାହାକୁ େବତନ ଦଆି ଯାଇଥିଲା। 14 େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର,
େଟାବୀୟ ଓ ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ର ଏହସିବୁ କମର୍ାନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ, ଆଉ
େମାେତ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ େଯ େନାୟଦୀୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର।

ପ୍ରାଚୀର କାଯର୍୍ୟର ସମାପି୍ତ

15 ତହୁଁ ବାବନ ଦନି ମଧ୍ୟେର ଇଲୂଲ ମାସର ପଚଶିତମ ଦନିେର
ପ୍ରାଚୀର ସମାପ୍ତ େହଲା। 16 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  ସମେସ୍ତ ଏହା
ଶୁଣେନ୍ତ, ଏପରି େହଲା େଯ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ
ସମେସ୍ତ ଭୀତ େହେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ନତିାନ୍ତ ଲଜି୍ଜତ େହେଲ,
କାରଣ ଏହ ିକମର୍ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡଢ଼ୁ େହଲା, ଏହା
େସମାେନ ବୁଝେିଲ। 17 ଆହୁରି, େସସମୟେର ଯିହୁଦାର କୁଳୀନମାେନ
େଟାବୀୟ ନକିଟକୁ ଅେନକ ପତ୍ର ପଠାଇେଲ ଓ େଟାବୀୟର ନାନା ପତ୍ର
େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା। 18 କାରଣ, େସ ଆରହର ପୁତ୍ର ଶଖନୀୟର
ଜୁଆଁଇ େହବାରୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଯିେହାହାନନ୍ େବରିଖୀୟର ପୁତ୍ର
ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ର କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିଥିବାରୁ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର ଅେନେକ ତାହା
ପକ୍ଷେର ଶପଥ କରିଥିେଲ। 19 ଆହୁରି, େସମାେନ ତାହାର ଉତ୍ତମ କମର୍ର
କଥା େମାେତ କହେିଲ ଓ େମା’ କଥାସବୁ ତାହାକୁ ଜଣାଇେଲ। ଆଉ,
େମାେତ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ େଟାବୀୟ ନାନା ପତ୍ର ପଠାଇଲା।

ପ୍ରାଚୀର ନମିିର୍ତ ହୁଅେନ୍ତ, ମୁଁ କବାଟସବୁ ଝୁଲାଇଲ,ି ପୁଣି
ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଓ ଗାୟକ ଓ େଲବୀୟମାେନ ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ।
2 ତହୁଁ ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ହନାନକୁି ଓ ଦୁଗର୍ର ଶାସନକତ୍ତର୍ା

ହନାନୀୟକୁ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କଲ;ି କାରଣ ହନାନୀୟ ବଶି୍ୱସ୍ତ
େଲାକ ଥିଲା ଓ େସ ଅେନକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିଲା।
3 ଆଉ, ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ସୂଯର୍୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େନାହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଯିରୂଶାଲମର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଫିଟା ନ ଯାଉ; େଲାକମାେନ ପ୍ରହରୀକମର୍େର ଠିଆ
େହବା େବେଳ ଦ୍ୱ ାରସବୁ ବନ୍ଦ କରନୁ୍ତ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁେର ଅଗର୍ଳ
ଦଅି; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମ-ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହରୀ କରି ନଯିୁକ୍ତ
କର, େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପହରାେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ରହନୁ୍ତ।”

ନବିର୍ାସନରୁ େଫରିଥିବା େଲାକଙ୍କ ତାଲିକା

4 ନଗର ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ବୃହତ ଥିଲା; ମାତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଅଳ୍ପ େଲାକ
ଥିେଲ ଓ ଗହୃ ସବୁ ନମିିର୍ତ େହାଇ ନ ଥିଲା। 5 ଏଉତ୍ତାେର
ବଂଶାବଳୀକ୍ର େମ ଗଣତି େହବା ପାଇଁ କୁଳୀନମାନଙୁ୍କ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଓ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ମନେର ପ୍ରବୃତି୍ତ
େଦେଲ। ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ପ୍ରଥେମ ଆସଥିିେଲ, ମୁଁ େସମାନଙ୍କର
ବଂଶାବଳୀ-ପୁସ୍ତକ ପାଇଲ,ି ତହିଁେର ଏହା େଲଖା ଥିବାର େଦଖିଲ,ି ଯଥା,
6 େଯଉଁମାେନ ବନ୍ଦୀ ରୂେପ ନୀତ େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ପ୍ରେଦଶୀୟ ଏହ ିସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାସି୍ଥତ ଆପଣା
ଆପଣା ନଗରକୁ େଫରି ଆସେିଲ, ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର
ଏମାନଙୁ୍କ େନଇଯାଇଥିଲା; 7 ଏମାେନ ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍, େଯଶୂୟ, ନହିମିୀୟା,
ଅସରୀୟ, ରୟମା, ନହମାନ,ି ମଦ୍ଦର୍ଖୟ, ବଲି୍ଶନ୍, ମିସ୍ପର, ବଗି୍ବୟ,
ନହୂମ, ବାନା ସେଙ୍ଗ େଫରି ଆସେିଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ ପୁରୁଷଗଣର
ସଂଖ୍ୟା ଏହ,ି ଯଥା, 8 ପରିେୟାଶର ସନ୍ତାନ ଦୁଇ ହଜାର ଏକ ଶହ
ବାସ୍ତରି ଜଣ। 9 ଶଫଟୀୟର ସନ୍ତାନ ତନି ିଶହ ବାସ୍ତରି ଜଣ।
10 ଆରହର ସନ୍ତାନ ଛଅ ଶହ ବାବନ ଜଣ। 11 େଯଶୂୟ ଓ େଯାୟାବର
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପହତ୍-େମାୟାବର ସନ୍ତାନ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ ଶହ
ଅଠର ଜଣ। 12 ଏଲମ୍ର ସନ୍ତାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଚଉବନ ଜଣ।
13 ସତୂ୍ତର ସନ୍ତାନ ଆଠ ଶହ ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ଜଣ। 14 ସକ୍କୟର ସନ୍ତାନ
ସାତ ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ। 15 ବନୁି୍ନୟିର ସନ୍ତାନ ଛଅ ଶହ ଅଠଚାଳିଶ
ଜଣ। 16 େବବୟର ସନ୍ତାନ ଛଅ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 17 ଅସ୍ଗଦର
ସନ୍ତାନ ଦୁଇ ହଜାର ତନି ିଶହ ବାଇଶ ଜଣ। 18 ଅେଦାନୀକାମର ସନ୍ତାନ
ଛଅ ଶହ ସତଷଠି ଜଣ। 19 ବଗି୍ବୟର ସନ୍ତାନ ଦୁଇ ହଜାର ସତଷଠି
ଜଣ। 20 ଆଦୀନର ସନ୍ତାନ ଛଅ ଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଜଣ। 21 ହଜିକୀୟର
ବଂଶଜାତ ଆେଟରର ସନ୍ତାନ ଅଠାନେବ ଜଣ। 22 ହଶୂମର ସନ୍ତାନ ତନିି
ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 23 େବତ୍ସୟର ସନ୍ତାନ ତନି ିଶହ ଚବଶି ଜଣ।
24 ହାରୀଫର ସନ୍ତାନ ଏକ ଶହ ବାର ଜଣ। 25 ଗିବୀେୟାନ୍ର ସନ୍ତାନ
ପଞ୍ଚାନେବ ଜଣ। 26 େବଥଲହିମି ଓ ନେଟାଫାର େଲାକ ଏକ ଶହ
ଅଠାଅଶୀ ଜଣ। 27 ଅନାେଥାତ୍ର େଲାକ ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ।
28 େବଥ୍-ଅସ୍ମାବତର େଲାକ ବୟାଳିଶ ଜଣ। 29 କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ର,
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କଫୀରାର ଓ େବେରାତର େଲାକ ସାତ ଶହ େତୟାଳିଶ ଜଣ। 30 ରାମା
ଓ େଗବାର େଲାକ ଛଅ ଶହ ଏେକାଇଶ ଜଣ। 31 ମିକ୍ମସର େଲାକ
ଏକ ଶହ ବାଇଶ ଜଣ। 32 େବେଥଲ୍ ଓ ଅୟର େଲାକ ଏକ ଶହ
େତଇଶ ଜଣ। 33 ଅନ୍ୟ ନେବାର େଲାକ ବାବନ ଜଣ। 34 ଅନ୍ୟ
ଏଲମ୍ର ସନ୍ତାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଚଉବନ ଜଣ। 35 ହାରୀମର
ସନ୍ତାନ ତନି ିଶହ େକାଡ଼ଏି ଜଣ। 36 ଯିରୀେହାର ସନ୍ତାନ ତନି ିଶହ
ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ଜଣ। 37 େଲାଦ୍, ହାଦୀଦ୍ ଓ ଓେନାର ସନ୍ତାନ ସାତ ଶହ
ଏେକାଇଶ ଜଣ। 38 ସନାୟାର ସନ୍ତାନ ତନି ିହଜାର ନଅ ଶହ ତରିିଶ
ଜଣ। 39 ଯାଜକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା; େଯଶୂୟ ବଂଶୀୟ ଯିଦୟୀୟର ସନ୍ତାନ
ନଅ ଶହ େତସ୍ତରି ଜଣ। 40 ଇେମ୍ମରର ସନ୍ତାନ ଏକ ହଜାର ବାବନ ଜଣ।
41 ପଶ୍ହୂରର ସନ୍ତାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ସତଚାଳିଶ ଜଣ।
42 ହାରୀମର ସନ୍ତାନ ଏକ ହଜାର ସତର ଜଣ। 43 େଲବୀୟମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା; େହଦବାର ସନ୍ତାନ, େଯଶୂୟର ସନ୍ତାନ, କଦ୍ମୀେୟଲର ସନ୍ତାନ
ଚଉସ୍ତରି ଜଣ। 44 ଗାୟକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା; ଆସଫର ସନ୍ତାନ ଏକ ଶହ
ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ। 45 ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା; ଶଲୁ୍ଲମ୍ର ସନ୍ତାନ,
ଆେଟରର ସନ୍ତାନ, ଟେଲ୍ମାନର ସନ୍ତାନ, ଅକ୍କୂବର ସନ୍ତାନ, ହଟୀଟାର
ସନ୍ତାନ, େଶାବୟର ସନ୍ତାନ ଏକ ଶହ ଅଠତରିିଶ ଜଣ।
46 ନଥୀନୀୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା; ସୀହର ସନ୍ତାନଗଣ, ହସୂଫାର ସନ୍ତାନଗଣ,
ଟବ୍ବାେୟାତର ସନ୍ତାନଗଣ; 47 େକେରାସର ସନ୍ତାନଗଣ, ସୀୟର
ସନ୍ତାନଗଣ, ପାେଦାନର ସନ୍ତାନଗଣ; 48 ଲବାନାର ସନ୍ତାନଗଣ, ହଗାବର
ସନ୍ତାନଗଣ, ଶଲ୍ମୟର ସନ୍ତାନଗଣ; 49 ହାନନ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ, ଗିେଦ୍ଦଲର
ସନ୍ତାନଗଣ, ଗହରର ସନ୍ତାନଗଣ; 50 ରାୟାର ସନ୍ତାନଗଣ, ରତ୍ସୀନର
ସନ୍ତାନଗଣ, ନେକାଦର ସନ୍ତାନଗଣ; 51 ଗସମର ସନ୍ତାନଗଣ, ଉଷର
ସନ୍ତାନଗଣ, ପାେସହର ସନ୍ତାନଗଣ; 52 େବଷୟର ସନ୍ତାନଗଣ,
ମିୟୂନୀମର ସନ୍ତାନଗଣ, ନଫିଷୀମର ସନ୍ତାନଗଣ; 53 ବକ୍ବୁକର
ସନ୍ତାନଗଣ, ହକୂଫାର ସନ୍ତାନଗଣ, ହହୂର୍ରର ସନ୍ତାନଗଣ; 54 ବସ୍ଲୂତର
ସନ୍ତାନଗଣ, ମହୀଦାର ସନ୍ତାନଗଣ, ହଶର୍ାର ସନ୍ତାନଗଣ; 55 ବେକର୍ାସର
ସନ୍ତାନଗଣ, ସୀଷରାର ସନ୍ତାନଗଣ, େତମହର ସନ୍ତାନଗଣ; 56 ନତ୍ସୀହର
ସନ୍ତାନଗଣ, ହଟୀଫାର ସନ୍ତାନଗଣ। 57 ଶେଲାମନର ଦାସମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା; େସାଟୟର ସନ୍ତାନଗଣ, େସାେଫରତର ସନ୍ତାନଗଣ,
ପରିଦାର ସନ୍ତାନଗଣ; 58 ଯାଳାର ସନ୍ତାନଗଣ, ଦେକର୍ାଣର ସନ୍ତାନଗଣ,
ଗିେଦ୍ଦଲର ସନ୍ତାନଗଣ; 59 ଶଫଟୀୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ହଟୀଲାର
ସନ୍ତାନଗଣ, େପାେଖରତ୍-ହତ୍ସବାୟିମର ସନ୍ତାନଗଣ, ଆେମାନ୍ର
ସନ୍ତାନଗଣ। 60 ସମୁଦାୟ ନଥୀନୀୟ ଓ ଶେଲାମନର ଦାସମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା ତନି ିଶହ ବୟାନେବ ଜଣ। 61 ପୁଣ,ି େତଲ୍-
େମଲହ, େତଲ୍-ହଶର୍ା, କଋବ୍, ଅଦ୍ଦନ୍ ଓ ଇେମ୍ମର, ଏହ ିସକଳ ସ୍ଥାନରୁ
େଲାକ ଆସେିଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକ େବାଲ ିଆପଣା
ଆପଣା ପିତୃବଂଶ ଓ େଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରମାଣ ଦଶର୍ାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; େସହି
େଲାକମାେନ ଏହ,ି ଯଥା, 62 ଦଲୟିୟର ସନ୍ତାନ, େଟାବୀୟର ସନ୍ତାନ,
ନେକାଦର ସନ୍ତାନ, ଛଅ ଶହ ବୟାଳିଶ ଜଣ। 63 ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ହବାୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ହେକ୍କ ାସ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ, ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟର ସନ୍ତାନଗଣ, ଏହି
ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟ ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସିର୍ଲ୍ଲ ୟର ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ କରିବାରୁ ତାହାର
ନାମାନୁସାେର ଖ୍ୟାତ େହାଇଥିଲା। 64 ଏମାେନ ବଂଶାବଳୀକ୍ର େମ ଗଣତି
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ-ପତ୍ର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ,
ମାତ୍ର ପାଇେଲ ନାହିଁ; ଏେହତୁ େସମାେନ ଅଶୁଚ ିଗଣତି େହାଇ ଯାଜକ
ପଦରୁ ବଚୁି୍ୟତ େହେଲ। 65 ପୁଣ,ି ଶାସନକତ୍ତର୍ା େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା େଯ,
ଊରୀମ୍ ଓ ତୁମ୍ମୀମ୍ଧାରୀ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାଜକ ଭାଗର (ପବତି୍ର) ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। 66 ଆଉ, ସମସ୍ତ ସମାଜ
ବୟାଳିଶ ହଜାର ତନି ିଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ। 67 ଏହା ଛଡ଼ା େସମାନଙ୍କର
ଦାସଦାସୀ ସାତ ହଜାର ତନି ିଶହ ସଇଁତରିିଶ ଜଣ ଥିେଲ; ଆହୁରି,
େସମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଶହ ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ଜଣ ଗାୟକ ଗାୟିକା ଥିେଲ।
68 େସମାନଙ୍କର ସାତ ଶହ ଛତଶି ଅଶ୍ୱ; ଦୁଇ ଶହ ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ଖଚର;
69 ଚାରି ଶହ ପଞ୍ଚତରିିଶ ଓଟ; ଛଅ ହଜାର ସାତ ଶହ େକାଡ଼ଏି ଗଧ
ଥିେଲ। 70 ପୁଣ,ି ପିତୃବଂଶୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିେସହି
କାମ ନମିେନ୍ତ ଦାନ କେଲ। ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଭଣ୍ଡାରେର ଡାରିକ୍ ନାମକ ଏକ
ହଜାର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୁଦ୍ର ା, ପଚାଶ କୁଣ୍ଡ, ପାଞ୍ଚ ଶହ ତରିିଶ ଯାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର େଦଲା।
71 ଆଉ, ପିତୃବଂଶୀୟ େକେତକ ମୁଖ୍ୟ େଲାକ ନଜି ଭଣ୍ଡାରରୁ ଡାରିକ୍

ନାମକ େକାଡ଼ଏି ହଜାର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୁଦ୍ର ା ଓ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ପାଉଣ୍ଡ ରୂପା
କାମ ପାଇଁ େଦେଲ। 72 ଅନ୍ୟ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଡାରିକ୍ ନାମକ େକାଡ଼ଏି
ହଜାର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୁଦ୍ର ା ଓ ଦୁଇ ହଜାର ପାଉଣ୍ଡ ରୂପା ଓ ସତଷଠି ଯାଜକୀୟ
ବସ୍ତ୍ର େଦେଲ। 73 ଏହାପେର ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ,
ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ ଓ ଗାୟକମାେନ, ଆଉ େକେତକ େଲାକମାେନ ଓ
ନଥୀନୀୟମାେନ (ମନି୍ଦରର େସବକମାେନ) ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା
ଆପଣା ନଗରେର ବାସ କେଲ। ଆଉ ସପ୍ତମ ମାସ େବଳକୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା ନଗରେର ଥିେଲ।

ଏଜ୍ର ାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଠନ

ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ େଲାକ ଏକ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଜଳଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ଛକେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ; ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
େମାଶାଙ୍କର େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକ ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ତାହା

ଆଣବିା ପାଇଁ େସମାେନ ଏଜ୍ର ା ଅଧ୍ୟାପକକୁ କହେିଲ। 2 ତହିଁେର ସପ୍ତମ
ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର, ଏଜ୍ର ା ଯାଜକ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦ ିେଯେତ େଲାକ
ଶୁଣ ିବୁଝ ିପାରନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତ ସମାଜ ସାକ୍ଷାତକୁ େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକ
ଆଣେିଲ। 3 ତହୁଁ େସ ଜଳଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଛକେର, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି
େଯେତ େଲାକ ବୁଝ ିପାରନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ରଭାତରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କେଲ; ଆଉ, ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ େସହି
ବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ ିନବିଷି୍ଟ ରହଲିା। 4 ଆଉ, ଏଜ୍ର ା ଅଧ୍ୟାପକ େସହି
କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନମିିର୍ତ କାଠର ମଞ୍ଚ ଉପେର ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ, ଦକି୍ଷଣ
ପାଶ୍ୱର୍େର ତାହା ନକିଟେର ମତ୍ତଥୀୟ, େଶମା, ଅନାୟ, ଊରୀୟ, ହଲି୍କୀୟ
ଓ ମାେସୟ ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣ,ି ତାହାର ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ପଦାୟ,
ମୀଶାେୟଲ, ମଲ୍କୀୟ, ହଶୂମ, ହଶ୍ବଦ୍ଦାନା, ଜିଖରୀୟ ଓ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ ଠିଆ
େହେଲ। 5 ଏଉତ୍ତାେର ଏଜ୍ର ା ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େସହ ିପୁସ୍ତକ
ଫିଟାଇେଲ; କାରଣ େସ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ;
ପୁଣ,ି େସ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାେନ୍ତ, ସମସ୍ତ େଲାକ ଠିଆ େହେଲ। 6 ତହୁଁ ଏଜ୍ର ା
ମହାନ୍ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ। ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ େଲାକ
ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇ “ଆେମନ୍,” “ଆେମନ୍” େବାଲ ିଉତ୍ତର
କେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ନତ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 7 ଆହୁରି, େଯଶୂୟ ଓ ବାନ ିଓ େଶେରବୀୟ,
ଯାମୀନ୍, ଅକ୍କୂବ, ଶବ୍ବଥୟ, େହାଦୀୟ, ମାେସୟ, କଲଟି, ଅସରୀୟ,
େଯାଷାବଦ୍, ହାନନ୍, ପଲାୟ ଓ େଲବୀୟମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବୁଝାଇ େଦେଲ; ଆଉ, େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହାଇ
ରହେିଲ। 8 ପୁଣ,ି େସମାେନ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂେପ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକରୁ
ପାଠ କେଲ ଓ େସମାେନ ତହିଁର ଭାବ ବୁଝାଇ େଦେଲ, ତହୁଁ େଲାକମାେନ
ପଠନ ବୁଝ ିପାରିେଲ। 9 ପୁଣ,ି ଶାସନକତ୍ତର୍ା ନହିମିୀୟା ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ
ଯାଜକ ଏଜ୍ର ା ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ େଲବୀୟମାେନ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଆଜିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପବତି୍ର ଅେଟ; େଶାକ ନ କର କି େରାଦନ ନ କର।” କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରେନ୍ତ, ସମସ୍ତ େଲାକ େରାଦନ କେଲ। 10 ଆଉ,
ନହିମିୀୟା େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଯାଅ, ଚକିଣ
ଦ୍ରବ୍ୟ େଭାଜନ କର ଓ ମିଠା ଦ୍ର ବ୍ୟ ପାନ କର ଓ ଯାହା ନମିେନ୍ତ କିଛି
ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ନାହିଁ, ତାହା ନକିଟକୁ କିଛ ିଅଂଶ ପଠାଅ; କାରଣ ଆଜିର
ଦନି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ଅେଟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖିତ
ନ ହୁଅ; େଯଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଆନନ୍ଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ ଅେଟ।”
11 ଏହରୂିେପ େଲବୀୟମାେନ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ତୁନ ିକରାଇ କହେିଲ,
“ନୀରବ ହୁଅ, ଆଜି ପବତି୍ର ଦନି ! ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁଅ।”
12 ଏଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟସବୁ
ବୁଝବିାରୁ େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ ଓ କିଛ ିଅଂଶ
ପଠାଇବାକୁ ଓ ଅତଶିୟ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଗମନ
କେଲ।

ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍ ପାଳିତ

13 ପୁଣ,ି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି ସମଗ୍ର େଲାକଙ୍କର ପିତୃବଂଶୀୟ ପ୍ରଧାନବଗର୍,
ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାକ୍ୟ ବେିବଚନା କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଏଜ୍ର ା ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ। 14 େସମାେନ
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େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଦତ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥାେର େଲଖା ଥିବାର
େଦଖିେଲ େଯ, ସପ୍ତମ ମାସର ପବର୍ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ପତ୍ରକୁଟୀରେର କିପରି ବାସ କରିେବ; 15 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ସମସ୍ତ ନଗରେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ଏହ ିକଥା େଘାଷଣା ଓ ପ୍ରଚାର
କରିେବ, ଯଥା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲଖିନାନୁସାେର ପତ୍ରକୁଟୀର ନମିର୍ାଣ କରିବା
ପାଇଁ ପବର୍ତକୁ ଯାଇ ଜୀତଶାଖା ଓ ବନ୍ୟ ଜୀତଶାଖା ଓ େମେହନି୍ଦ ଶାଖା
ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ଶାଖା ଓ ଗହଳିଆ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଆଣ।” 16 ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାହାସବୁ ଆଣ ିଆପଣା ପାଇଁ ପତ୍ରକୁଟୀର
ନମିର୍ାଣ କେଲ, ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃର ଛାତ ଉପେର ଓ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ସକଳ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଓ ଜଳଦ୍ୱ ାରର
ଛକେର ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ-ଦ୍ୱ ାରର ଛକେର ନମିର୍ାଣ କେଲ। 17 ପୁଣ,ି ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ
େଫରି ଆସଥିିବା େଲାକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମାଜ ପତ୍ରକୁଟୀର ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ; ନୂନର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟର ସମୟଠାରୁ େସହ ିଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େସପରି ଆନନ୍ଦ କରି ନ ଥିେଲ। ଏଣୁ ଅତି
ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ େହଲା। 18 ଆହୁରି, ଏଜ୍ର ା ପ୍ରଥମ ଦନିଠାରୁ େଶଷ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦନି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କେଲ। ପୁଣ,ି
େଲାକମାେନ ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବର୍ ପାଳନ କେଲ; ଆଉ,
ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଅଷ୍ଟମ ଦନି ମହାସଭା େହଲା।

େଲାକଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱୀକାର

େସହ ିମାସର ଚବଶିତମ ଦନିେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଏକତି୍ରତ
େହାଇ ଉପବାସ କରି, ଅଖା ପିନି୍ଧ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ
ଉପେର ମାଟ ିେଦେଲ। 2 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶ ବେିଦଶୀୟ

ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ୍ କେଲ, ପୁଣ ିଠିଆ େହାଇ ଆପଣା
ଆପଣା ପାପ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର
କେଲ। 3 ପୁଣ,ି େସମାେନ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହାଇ ଦନିର ଚତୁଥର୍ାଂଶ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା-ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ
କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଚତୁଥର୍ାଂଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ। 4 ଆଉ, େଲବୀୟମାେନ, େଯଶୂୟ ଓ
ବାନ,ି କଦ୍ମୀେୟଲ, ଶବନୀୟ, ବୁନି୍ନ , େଶେରବୀୟ, ବାନ ିଓ କନାନି
ପାବଚ୍ଛେର ଠିଆ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକିେଲ।
5 େଯଶୂୟ ଓ କଦ୍ମୀେୟଲ, ବାନ,ି ହଶବନୀୟ, େଶେରବୀୟ, େହାଦୀୟ,
ଶବନୀୟ ଓ ପଥାହୀୟ, ଓ େଲବୀୟମାେନ କହେିଲ, “ଉଠ, ଅନାଦି
କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
ପୁଣ,ି ସକଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସାରୁ ଉନ୍ନତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତାପାନି୍ୱ ତ ନାମ ଧନ୍ୟ
େହଉ। 6 େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟ; ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍, ସ୍ୱଗର୍ର ସ୍ୱଗର୍ ଓ
ତହିଁର ସମଗ୍ର ବାହନିୀ, ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର  ଓ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ବସ୍ତୁ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ ଓ ତୁେମ୍ଭ େସସବୁର ସି୍ଥତ ିକରୁଅଛ
ଓ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ-ବାହନିୀ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରନି୍ତ। 7 ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ, ତୁେମ୍ଭ ଅବ୍ର ାମକୁ ମେନାନୀତ କଲ ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ
ଊର େଦଶରୁ ତାହାକୁ ବାହାର କରି ଆଣ ିଅବ୍ର ହାମ ନାମ େଦଲ; 8 ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ସାକ୍ଷାତେର ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ବଶି୍ୱସ୍ତ େଦଖିଲ, ପୁଣ ିକିଣାନୀୟ,
ହତି୍ତୀୟ, ଇେମାରୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ ଓ ଗିଗର୍ାଶୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ େଦଶ େଦବାକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ତାହାର ବଂଶକୁ େଦବା ପାଇଁ ତାହା
ସେଙ୍ଗ ନୟିମ କଲ, ପୁଣ ିଆପଣା ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଅଛ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ଧମର୍ମୟ। 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ମିସର େଦଶେର ଆମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର
େକ୍ଳଶ େଦଖିଲ ଓ ସୂଫ ସାଗର ନକିଟେର େସମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣଲି;
10 ପୁଣ,ି ଫାେରା ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଦାସ ଓ ତାହାର େଦଶସ୍ଥ ସମୁଦାୟ
େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିନାନା ଚହି୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ ପ୍ରକାଶ କଲ; କାରଣ
ମିସ୍ରୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗବର୍ାଚରଣ କରିବାର ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଲି;
ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ନାମ ପ୍ରସଦି୍ଧ କରିଅଛ। 11 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ସମୁଦ୍ର କୁ ବଭିାଗ କଲ, ତହୁଁ େସମାେନ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି
େଦଇ ଯିବା ପରି ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେଲ; ମାତ୍ର ଗଭୀର ଜଳେର
ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅଗାଧ
ସମୁଦ୍ର େର ନେିକ୍ଷପ କଲ। 12 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ଦବିସେର େମଘସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା
ଓ ରାତି୍ରେର େସମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥେର ଦୀପି୍ତ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଅଗି୍ନସ୍ତମ୍ଭ
ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଗମନ କରାଇଲ। 13 ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ସୀନୟ ପବର୍ତକୁ

ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ିସ୍ୱଗର୍ରୁ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
ଯଥାଥର୍ ଶାସନ ଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉତ୍ତମ ବଧିି ଓ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କଲ;
14 ଆଉ, େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର ପବତି୍ର ବଶି୍ରାମ ଦନି ଜ୍ଞାତ କରାଇଲ ଓ
ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙ୍କ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା ଓ ବଧିି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆେଦଶ କଲ; 15 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ନବିାରଣାେଥର୍ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ତୃଷା ନବିାରଣାେଥର୍ େଶୖଳରୁ ଜଳ ନଗିର୍ତ
କେଲ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ହସ୍ତ
ଉଠାଇଥିଲ, େସହ ିେଦଶ ଅଧିକାରାେଥର୍ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ
ଆଜ୍ଞା କେଲ। 16 ମାତ୍ର େସମାେନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ
ଗବର୍ାଚରଣ କେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କଠିନ କେଲ ଓ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାେର
କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ, 17 ଆଉ େସମାେନ ପାଳିବାକୁ ଅସମ୍ମତ େହେଲ,
କିଅବା ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ କରିଥିଲ, ତାହା
ସ୍ମରଣେର ରଖିେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ମନ କଠିନ କେଲ ଓ
ଦାସତ୍ୱ ାବସ୍ଥାକୁ େଫରିଯିବା ନମିେନ୍ତ ବେିଦ୍ର ାହ ଭାବେର ଜଣକୁ ପ୍ରଧାନ କରି
ନଯିୁକ୍ତ କେଲ; ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, କୃପାମୟ ଓ
େସ୍ନହଶୀଳ, େକ୍ର ାଧେର ଧୀର ଓ ଦୟାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ, ଏଣୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ। 18 ହଁ, ଏପରିକି େସମାେନ ଛାଞ୍ଚେର
ଢ଼ଳା ଏକ େଗାବତ୍ସ ନମିର୍ାଣ କରି କହେିଲ, “େଯଉଁ େଦବତା ତୁମ୍ଭକୁ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, େସ ଏହ,ି” ଏହା କହ ିପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମହା
ଅପମାନ କେଲ; 19 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବହୁବଧି ଦୟାେର
େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରେର ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ; ପଥ କଢ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ
ଦବିସେର େମଘସ୍ତମ୍ଭ, କିଅବା େସମାନଙୁ୍କ ଆଲୁଅ ଓ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ
େଦଖାଇବା ନମିେନ୍ତ ରାତି୍ରେର ଅଗି୍ନସ୍ତମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା
ନାହିଁ। 20 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ଆପଣାର
ମଙ୍ଗଳମୟ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣା ମାନ୍ନ ା
ଅଟକାଇଲ ନାହିଁ ଓ େସମାନଙ୍କ ତୃଷା ନବିାରଣାେଥର୍ େସମାନଙୁ୍କ ଜଳ
େଦଲ। 21 ତୁେମ୍ଭ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ
କଲ, େସମାନଙ୍କର କିଛ ିଅଭାବ େହଲା ନାହିଁ; େସମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଜୀଣ୍ଣର୍
େହଲା ନାହିଁ ଓ େସମାନଙ୍କ ପାଦ ଫୁଲଲିା ନାହିଁ। 22 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ନାନା ରାଜ୍ୟ ଓ େଗାଷ୍ଠୀ େଦଲ ଓ ତାହା େସମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଟ
ଅନୁସାେର ନରୂିପଣ କଲ; ତହୁଁ େସମାେନ ସୀେହାନ େଦଶ, ଅଥର୍ାତ୍,
ହେିଷ୍ବାନ ରାଜାର େଦଶ ଓ ବାଶନର ଓଗ୍ ରାଜାର େଦଶ ଅଧିକାର
କେଲ। 23 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ
ତୁଲ୍ୟ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କଲ ଓ େଯଉଁ େଦଶ େସମାେନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ
ଯିେବ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣକୁ କହଥିିଲ, େସହ ିେଦଶକୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଣଲି। 24 ଏହ ିରୂେପ େସହ ିସନ୍ତାନଗଣ େଦଶେର ପ୍ରେବଶ
କରି ଅଧିକାର କେଲ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େସହ ିେଦଶବାସୀ
କିଣାନୀୟମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କଲ ଓ େସମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଇଚ୍ଛାମତ
ବ୍ୟବହାର କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣକୁ ଓ
େଦଶସ୍ଥ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀକୁ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲ। 25 ତହିଁେର
େସମାେନ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରସକଳ ଓ ଉବର୍ରା ଭୂମି େନେଲ,
ସବର୍ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଗହୃ, େଖାଦତି କୂପ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ
ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର ଓ ପ୍ରଚୁର ଫଳବୃକ୍ଷ ଅଧିକାର କେଲ; ତହୁଁ େସମାେନ େଭାଜନ
କରି ତୃପ୍ତ ଓ ପୁଷ୍ଟ େହେଲ ଓ ତୁମ୍ଭର ମହାମଙ୍ଗଳଦାନେର ଆନନ୍ଦ କେଲ।
26 ତଥାପି େସମାେନ ଅନାଜ୍ଞାବହ େହେଲ ଓ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କେଲ ଓ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣା ପଛକୁ ପକାଇେଲ, ଆଉ
ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପୁନବର୍ାର
େଫରାଇବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ େଚତାବନୀ େଦେଲ, େତଣୁ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ
କେଲ ଓ ଅପମାନଜନକ କାଯର୍୍ୟ କେଲ। 27 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ବପିକ୍ଷଗଣ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରେନ୍ତ, େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶ
େଦେଲ; ମାତ୍ର େକ୍ଳଶ ସମୟେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରେନ୍ତ,
ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶୁଣଲି; ଆଉ, ଆପଣାର ବହୁବଧି ଦୟାନୁସାେର
େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷଗଣ ହସ୍ତରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
28 ମାତ୍ର େସମାେନ ବଶି୍ରାମ ପାଇଲା ଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
କୁକମର୍ କେଲ; ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲ,
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେଲ, ତଥାପି େଯେତେବେଳ
େସମାେନ େଫରି ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
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ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହା ଶୁଣଲି; ଆଉ, ଅେନକ ଥର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୟାନୁସାେର
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କଲ। 29 ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଆପଣା
ବ୍ୟବସ୍ଥାରୂପ ମାଗର୍କୁ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ େଚତାବନୀ େଦଲ;
ତଥାପି େସମାେନ ଗବର୍ାଚରଣ କେଲ ଓ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ପାଳନ କେଲ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚବି, ତୁମ୍ଭର େସହ ିଶାସନ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେଲ, ପୁଣ ିମନେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ମନ କଠିନ କେଲ ଓ ଶୁଣବିାକୁ ଅସମ୍ମତ େହେଲ। 30 ତଥାପି ବହୁ ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସହ୍ୟ କଲ ଓ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ େଚତାବନୀ େଦଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ
କଣ୍ଣର୍ପାତ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ ନାହିଁ; ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଅନ୍ୟେଦଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲ। 31 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ବହୁବଧି ଦୟାେର େସମାନଙୁ୍କ ନଃିେଶଷ କଲ ନାହିଁ, ଅବା
େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ କୃପାମୟ ଓ ଦୟାଳୁ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ। 32 ଏେହତୁ େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ମହାନ,
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ନୟିମ ଓ ଦୟା ପାଳନ
କରିଥାଅ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାଗଣର ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣ ଉପେର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିପତଗିଣ
ଉପେର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାଜକଗଣ ଉପେର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଉପେର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ଉପେର ଓ ତୁମ୍ଭର
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଉପେର େଯ େଯ େକ୍ଳଶ ଘଟଅିଛ,ି ତାହାସବୁ ତୁମ୍ଭ
ଦୃଷି୍ଟେର କ୍ଷୁଦ୍ର  େଦଖା ନ ଯାଉ। 33 ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା
ଘଟଅିଛ,ି େସସବୁେର ତୁେମ୍ଭ ଧମର୍ମୟ ଅଟ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସତ୍ୟେର
ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଅଛୁ। 34 ପୁଣ,ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିପତଗିଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାଜକଗଣ
ଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ନାହାନି୍ତ , କିଅବା
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ େଚତାବନୀ
େଦଲ, ତହିଁେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କରି ନାହାନି୍ତ। 35 େଯଣୁ େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର, େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦତ୍ତ ମହାମଙ୍ଗଳେର ଓ
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର ସମପିର୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ଉବର୍ର େଦଶେର ତୁମ୍ଭର
େସବା କରି ନାହାନି୍ତ , କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍କମର୍ରୁ େଫରି ନାହାନି୍ତ।
36 େଦଖ, ଆଜି ଆେମ୍ଭମାେନ ଦାସ େହାଇଅଛୁ! ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶର ଫଳ ଓ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ େଭାଗ କରିବାକୁ
େଦଇଥିଲ, େଦଖ, େସହ ିେଦଶେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଦାସ େହାଇଅଛୁ।
37 ଆଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ େହତୁରୁ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ରାଜାଗଣକୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ, େସମାେନ େସହ ିେଦଶର ପ୍ରଚୁର
ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରି େଭାଗ କରୁଅଛନି୍ତ; ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉପେର ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ଉପେର େସମାନଙ୍କର େସ୍ୱଚ୍ଛାମତ କ୍ଷମତା ଅଛ,ି ଆଉ
ଆେମ୍ଭମାେନ ମହାେକ୍ଳଶେର ଅଛୁ; 38 ଏସବୁ ଘଟେିଲ େହଁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଏକ ନଶିି୍ଚତ ନୟିମ କରି ତାହା େଲଖୁଅଛୁ; ଆଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅଧିପତମିାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଲବୀୟମାେନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାଜକମାେନ
ତାହା େମାହରାଙି୍କତ କରୁଅଛନି୍ତ।

େମାହରାଙି୍କତ ଚୁକି୍ତର ସାକ୍ଷୀ

େମାହରାଙ୍କନକାରୀମାନଙ୍କ ନାମ ଏହ,ି ଯଥା, ହଖଲୀୟର ପୁତ୍ର
ନହିମିୀୟା ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ ସଦିକିୀୟ; 2 ସରାୟ, ଅସରୀୟ,
ଯିରିମୀୟ; 3 ପଶ୍ହୂର, ଅମରୀୟ, ମଲ୍କୀୟ; 4 ହଟୂଶ୍,

ଶବନୀୟ, ମଲୂ୍ଲକ; 5 ହାରୀମ୍, ମେରେମାତ୍, ଓବଦୀୟ; 6 ଦାନେିୟଲ,
ଗିନ୍ନ େଥାନ, ବାରୁକ୍; 7 ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, ଅବୀୟ, ମିୟାମୀନ୍। 8 ମାସୟି,
ବଲି୍ଗୟ, ଶମୟୀୟ; ଏମାେନ ଯାଜକ ଥିେଲ। 9 ଆଉ, େଲବୀୟଗଣ,
ଯଥା, ଅସନୟିର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ; େହନାଦଦର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବନୁି୍ନୟି ଓ
କଦ୍ମୀେୟଲ। 10 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃଗଣ, ଶବନୀୟ, େହାଦୀୟ,
କଲଟି, ପଲାୟ, ହାନନ୍; 11 ମୀକା, ରେହାବ, ହଶବୀୟ; 12 ସକ୍କରୁ,
େଶେରବୀୟ, ଶବନୀୟ; 13 େହାଦୀୟ, ବାନ,ି ବନୀନୁ।
14 େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନବଗର୍, ଯଥା, ପରିେୟାଶ୍, ପହତ୍-େମାୟାବ,
ଏଲମ୍; ସତୂ୍ତ, ବାନ;ି 15 ବୁନି୍ନ , ଅସ୍ଗଦ, େବବୟ; 16 ଅେଦାନୀୟ,
ବଗି୍ବୟ, ଆଦୀନ; 17 ଆେଟର, ହଜିକୀୟ, ଅସ୍ସୁର; 18 େହାଦୀୟ,
ହଶୂମ, େବତ୍ସୟ, 19 ହାରୀଫ, ଅନାେଥାତ୍, େନାବୟ; 20 ମଗ୍ପୀୟସ୍,

ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, େହଷୀର; 21 ମେଶଷେବଲ୍, ସାେଦାକ, ଯଦୂ୍ଦୟ; 22 ପ୍ଲଟୀୟ,
ହାନନ୍, ଅନାୟ; 23 େହାେଶୟ, ହନାନୀୟ, ହଶୂବ; 24 ହେଲାେହଶ,
ପିଲହ, େଶାେବକ; 25 ରହୂମ୍, ହଶବ୍ନା, ମାେସୟ, 26 ପୁଣ,ି ଅହୀୟ,
ହାନନ୍, ଅନାନ୍; 27 ମଲୂ୍ଲକ, ହାରୀମ୍, ବାନା।

ଚୁକି୍ତର ଦାୟୀତ୍ୱ

28 ପୁଣ,ି େଲାକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ,
ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ, ଗାୟକମାେନ, ନଥୀନୀୟମାେନ ଓ େଯସମସ୍ତ େଲାକ
ନାନା େଦଶସ୍ଥ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ୍ କରି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପକ୍ଷ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ, େସମାନଙ୍କର
ଭାଯର୍୍ୟାଗଣ, େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ େସମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ, ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକ; 29 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ,
ଆପଣାମାନଙ୍କ କୁଳୀନଗଣ ପ୍ରତ ିଆସକ୍ତ େହାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ
େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଦତ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଚାଲବିା ପାଇଁ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ଓ ବଧିି
ମେନାେଯାଗପୂବର୍କ ପାଳିବା ପାଇଁ ଶପଥ ଓ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ; 30 ଆଉ
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପଣାମାନଙ୍କ
କନ୍ୟାଗଣ େଦବୁ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ;” 31 ଆଉ, େଦଶସ୍ଥ
େଲାକମାେନ ବଶି୍ରାମବାରେର େକୗଣସ ିପଦାଥର୍ କି ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ବକିି୍ର
କରିବାକୁ ଆଣେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ରାମଦନିେର କି ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିପବତି୍ର
ଦନିେର େସମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା କିଣବୁି ନାହିଁ; ଆଉ, ସପ୍ତମ ବଷର୍ ସବର୍ପ୍ରକାର
ଋଣ ଆଦାୟ କରିବାର ଛାଡ଼ ିେଦବୁ। 32 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ, 33 ଅଥର୍ାତ୍, ଦଶର୍ନୀୟ
ରୁଟରି ଓ ନତି୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟର ଓ ନତି୍ୟ େହାମବଳିର, ବଶି୍ରାମବାରର,
ଅମାବାସ୍ୟାର ନରୂିପିତ ପବର୍ାଦରି ଓ ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟାଦରି ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତାଥର୍କ ପାପବଳିର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ସମସ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତ ିବଷର୍ ଏକ ଏକ େଶକଲର ତୃତୀୟାଂଶ ଦାନ କରିବା
ଭାର ଆପଣାମାନଙ୍କ ଉପେର େନବାର ବଧିାନ କଲୁ। 34 ପୁଣ,ି ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଲଖିନାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର
ଜ୍ୱଳାଇବା ସକାେଶ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ବଷର୍କୁ ବଷର୍ ନରୂିପିତ
ସମୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ କାଷ୍ଠ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍ ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ ଓ େଲାକମାେନ
କାଷ୍ଠଦାନ ବଷିୟେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କଲୁ। 35 ଆହୁରି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମିର
ପ୍ରଥମଜାତ ଶସ୍ୟ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ ବଷର୍କୁ ବଷର୍
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ, 36 ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲଖିନାନୁସାେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଓ ପଶୁଗଣର ପ୍ରଥମଜାତ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
େଗାପଲ ଓ େମଷପଲର ପ୍ରଥମଜାତମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଗହୃକୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ପରିଚଯର୍୍ୟାକାରୀ ଯାଜକମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ, 37 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଟା ମଇଦାର
ପ୍ରାଥମାଂଶ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର
ଫଳ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର େକାଠରିକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ, ଆଉ ଭୂମିଜାତ ଦ୍ର ବ୍ୟର
ଦଶମାଂଶ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ସି୍ଥର କଲୁ; କାରଣ
େସହ ିେଲବୀୟମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କୃଷି-ନଗରେର ଦଶମାଂଶ
ଆଦାୟ କରନି୍ତ। 38 ମାତ୍ର େଲବୀୟମାେନ ଦଶମାଂଶ ଆଦାୟ କରିବା
ସମୟେର ହାେରାଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ-ଯାଜକ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ରହବି;
ଆଉ, େଲବୀୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃସି୍ଥତ ଭଣ୍ଡାର-େକାଠରିକୁ
ଦଶମାଂଶର ଦଶମାଂଶ ଆଣେିବ। 39 କାରଣ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ପାତ୍ରସବୁ ଓ
ପରିଚାରକ ଯାଜକମାେନ, ଆଉ ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଓ ଗାୟକମାେନ େଯଉଁସବୁ
େକାଠରିେର ଥା’ନି୍ତ , େସଠାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ େଲବୀୟ
ସନ୍ତାନଗଣ ଶସ୍ୟର, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଓ େତୖଳର ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର
ଆଣେିବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବୁ ନାହିଁ।
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ପୁଣ,ି େଲାକମାନଙ୍କ ଅଧିପତବିଗର୍ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ;
ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ପବତି୍ର ନଗର ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦଶ ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣକୁ େସସ୍ଥାନକୁ

ଆଣବିା ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣଙୁ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରେର ବାସ କରାଇବା
ପାଇଁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ। 2 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ
କରିବାକୁ େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କେଲ, େଲାକମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ। 3 ପ୍ରେଦଶେର ଏହ ିପ୍ରଧାନବଗର୍
ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ; ମାତ୍ର ଯିହୁଦାର ନାନା ନଗରେର େଲାକମାେନ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲ, ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ ଓ
ଶେଲାମନଙ୍କର ଦାସଗଣର ସନ୍ତାନମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ଅଧିକାରେର ଆପଣା ଆପଣା ନଗରେର ବାସ କେଲ। 4 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦାର
ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େଲାକ
ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ। ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଉଷୀୟର ପୁତ୍ର
ଅଥାୟ, େସହ ିଉଷୀୟ ଜିଖରୀୟର ପୁତ୍ର, ଜିଖରୀୟ ଅମରୀୟର ପୁତ୍ର,
ଅମରୀୟ ଶଫଟୀୟର ପୁତ୍ର, ଶଫଟୀୟ ମହଲେଲଲର ପୁତ୍ର, ମହଲେଲଲ
େପରସ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ; 5 ଆଉ, ବାରୁକ୍ର ପୁତ୍ର ମାେସୟ,
େସହ ିବାରୁକ୍ କେଲ୍ହାଷିର ପୁତ୍ର, କେଲ୍ହାଷି ହସାୟର ପୁତ୍ର, ହସାୟ
ଅଦାୟାର ପୁତ୍ର, ଅଦାୟା େଯାୟାରୀବ୍ର ପୁତ୍ର, େଯାୟାରୀବ୍ ଜିଖରୀୟର
ପୁତ୍ର, ଜିଖରୀୟ ଶୀେଲାନରି ପୁତ୍ର। 6 େପରସର ସନ୍ତାନ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଚାରି
ଶହ ଅଠଷଠି ଜଣ ବୀର ପୁରୁଷ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ।
7 ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ, ଯଥା, ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍ର ପୁତ୍ର ସଲୁ୍ଲ, େସହ ିମଶୁଲ୍ଲ ମ୍
େଯାେୟଦ୍ର ପୁତ୍ର, େଯାେୟଦ୍ ପଦାୟର ପୁତ୍ର, ପଦାୟ େକାଲାୟାର ପୁତ୍ର,
େକାଲାୟା ମାେସୟର ପୁତ୍ର, ମାେସୟ ଇଥୀେୟଲର ପୁତ୍ର, ଇଥୀେୟଲ
ଯିଶାୟାହର ପୁତ୍ର। 8 ପୁଣ,ି ତାହା ଛଡ଼ା ଗବ୍ବୟ, ସଲ୍ଲୟ ଆଦ ିନଅ ଶହ
ଅଠାଇଶ ଜଣ। 9 ଆଉ, ସଖିି୍ରର ପୁତ୍ର େଯାେୟଲ େସମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଥିଲା ଓ ହସନୁେୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦା ନଗରର ଦି୍ୱ ତୀୟ କତ୍ତର୍ା ଥିଲା।
10 ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଯଥା, େଯାୟାରୀବ୍ର ପୁତ୍ର ଯିଦୟୀୟ, ଯାଖୀନ୍,
11 ହଲି୍କୀୟର ପୁତ୍ର ସରାୟ, େସହ ିହଲି୍କିୟ ମଶୁଲ୍ଲ ମର ପୁତ୍ର, ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍
ସାେଦାକର ପୁତ୍ର, ସାେଦାକ ମରାେୟାତର ପୁତ୍ର, ମରାେୟାତ୍ ଅହୀଟୂବ୍ର
ପୁତ୍ର, ଅହୀଟୂବ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 12 ଗହୃର କମର୍କାରୀ
େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଆଠ ଶହ ବାଇଶ ଜଣ ଥିେଲ; ପୁଣ,ି ଯିେରାହମ୍ର
ପୁତ୍ର ଅଦାୟା, େସହ ିଯିେରାହମ୍ ପଲଲୀୟର ପୁତ୍ର, ପଲଲୀୟ ଅମ୍ସରି
ପୁତ୍ର, ଅମ୍ସ ିଜିଖରୀୟର ପୁତ୍ର, ଜିଖରୀୟ ପଶ୍ହୂରର ପୁତ୍ର, ପଶ୍ହୂର
ମଲ୍କୀୟର ପୁତ୍ର, 13 ପୁଣ,ି ଅଦାୟାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଦୁଇ ଶହ ବୟାଳିଶ ଜଣ
ପିତୃବଂଶ-ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ; ଅସେରଲ୍ର ପୁତ୍ର ଅମଶୟ, େସହ ିଅସେରଲ୍
ଅହସୟର ପୁତ୍ର, ଅହସୟ ମଶିେଲ୍ଲ େମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ମଶିେଲ୍ଲ େମାତ୍ ଇେମ୍ମରର
ପୁତ୍ର, 14 ଆଉ, େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ
ମହାବକି୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥିେଲ ଓ ହେଗ୍ଦାଲୀମ୍ର ପୁତ୍ର ସବ୍ଦୀେୟଲ
େସମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 15 େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଯଥା, ହଶୂବ୍ର
ପୁତ୍ର ଶମୟୀୟ, େସହ ିହଶୂବ୍ ଅସ୍ରୀକାମର ପୁତ୍ର, ଅସ୍ରୀକାମ ହଶବୀୟର
ପୁତ୍ର, ହଶବୀୟ ବୁନି୍ନ ର ପୁତ୍ର; 16 ଆହୁରି, େଲବୀୟ-ପ୍ରଧାନବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ
ଶବ୍ବଥୟ ଓ େଯାଷାବଦ୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ବାହାର କାଯର୍୍ୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଥିେଲ; 17 ଆଉ, ଆସଫର ବଂଶଜାତ ସବ୍ଦରି େପୗତ୍ର ମୀକାର ପୁତ୍ର
ମତ୍ତନୀୟ ପ୍ରାଥର୍ନାକାଳୀନ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରମ୍ଭ କରିବାେର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ଓ
ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବକ୍ବୁକୀୟ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥିଲା; ପୁଣ,ି ଯିଦୂଥୂନ-
ବଂଶଜାତ ଗାଲଲ୍ର େପୗତ୍ର ଶମ୍ମୂୟର ପୁତ୍ର ଅବ୍ଦ। 18 ପବତି୍ର ନଗରସ୍ଥ
େଲବୀୟମାେନ ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଶହ େଚୗରାଶୀ ଜଣ ଥିେଲ। 19 ଆହୁରି,
ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଅକ୍କୂବ, ଟେଲ୍ମାନ ଓ ନଗର-ଦ୍ୱ ାର ସମୂହେର ପ୍ରହରୀକମର୍କାରୀ
େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଏକ ଶହ ବାସ୍ତରି ଜଣ ଥିେଲ। 20 ପୁଣ,ି
ଇସ୍ରାଏଲର, ଯାଜକମାନଙ୍କର, େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ
ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ ନଗରେର ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନେର ରହେିଲ।
21 ମନି୍ଦରେର େସବା କରୁଥିବା େଲାକମାେନ ଓଫଲେର ବାସ କେଲ;
ଆଉ, ସୀହ ଓ ଗିଷ୍ପ ନଥୀନୀୟମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 22 ଆସଫ-
ବଂଶୀୟ ଗାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୀକାର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେପୗତ୍ର, ମତ୍ତନୀୟର
ପ୍ରେପୗତ୍ର, ହଶବୀୟର େପୗତ୍ର, ବାନରି ପୁତ୍ର ଉଷି ଯିରୂଶାଲମେର

େଲବୀୟମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, େସ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକାଯର୍୍ୟର
ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ କଲା। 23 କାରଣ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା
ଥିଲା ଓ ପ୍ରତ ିଦନିର ପ୍ରେୟାଜନାନୁସାେର ଗାୟକମାନଙୁ୍କ ନରୂିପିତ ପଡ଼ି
ଦଆିଗଲା। 24 ଆଉ, ଯିହୁଦାର ପୁତ୍ର େସରହର ବଂଶଜାତ ମେଶଷେବଲ୍ର
ପୁତ୍ର ପଥାହୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର
ଥିଲା।

ଅନ୍ୟ ସହର ଓ ନଗରବାସୀମାେନ

25 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ନାନା ଗ୍ରାମ ଓ ତହିଁର
େକ୍ଷତ୍ରେର, ଅଥର୍ାତ୍, କିରୀୟଥ୍-ଅବର୍ ଓ ତହିଁର ଉପ ନଗରେର, ଦୀେବାନ୍ ଓ
ତହିଁର ଉପ ନଗରେର, ଯିକେବ୍ସଲ ଓ ତହିଁର ଗ୍ରାମେର; 26 ଆଉ
େଯଶୂୟେର, େମାଲାଦାେର ଓ େବଥ୍-େପଲଟେର; 27 ଆଉ ହତ୍ସର-
ଶୁୟାେଲ୍ର, େବେର୍ଶବା ଓ ତହିଁର ଉପନଗରେର; 28 ଆଉ ସକି୍ଲ େଗ୍ର,
ମେକାନା ଓ ତହିଁର ଉପନଗରେର; 29 ଆଉ ଐନ୍-ରିେମ୍ମାଣେର,
ସରାୟେର ଓ ଯମୂର୍ତେର; 30 ସାେନାହ, ଅଦୁଲ୍ଲ ମ ଓ ତହିଁର ଗ୍ରାମେର,
ଲାଖୀଶ୍ ଓ ତହିଁର େକ୍ଷତ୍ରେର, ଅେସକା ଓ ତହିଁର ଉପନଗରେର ବାସ
କେଲ। ଏହରୂିେପ େସମାେନ େବେର୍ଶବାଠାରୁ ହେିନ୍ନ ାମ ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଛାଉଣ ିକେଲ। 31 ବନି୍ୟାମୀନ୍-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ େଗବାଠାରୁ ଆଗକୁ,
ମିକ୍ମସ୍ ଓ ଅୟାେର, େବେଥଲ୍ ଓ ତହିଁର ଉପ ନଗରେର;
32 ଅନାେଥାତ୍, େନାବ ଓ ଅନନୀୟାେର; 33 ହାେସାର, ରାମା,
ଗିତ୍ତୟିମେର; 34 ହାଦୀଦ୍, ସେବାୟିମ, ନବଲ୍ଲ ାଟେର; 35 େଲାଦ୍ ଓ
ଓେନା, ଶିଳ୍ପକାରମାନଙ୍କ ଉପତ୍ୟକାେର ବାସ କେଲ। 36 ଆଉ, ଯିହୁଦା
ସମ୍ପକର୍ୀୟ ନାନା ପାଳିଭୁକ୍ତ େକେତକ େଲବୀୟ େଲାକ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ସହତି
ସଂଯୁକ୍ତ େହେଲ।

ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ

େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଶଲ୍ଟୀେୟଲର ପୁତ୍ର
ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ ଓ େଯଶୂୟ ସେଙ୍ଗ ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ ଏହ,ି
ଯଥା, ସରାୟ, ଯିରିମୀୟ, ଏଜ୍ର ା; 2 ଅମରୀୟ, ମଲୂ୍ଲକ,

ହଟୂଶ୍, 3 ଶଖନୀୟ, ରହୂମ୍, ମେରେମାତ୍; 4 ଇେଦ୍ଦା, ଗିନ୍ନ େଥାୟ,
ଅବୀୟ; 5 ମିୟାମୀନ୍, େମାୟଦୀୟ, ବଲି୍ଗା; 6 ଶମୟୀୟ ଓ
େଯାୟାରୀବ୍, ଯିଦୟୀୟ; 7 ସଲ୍ଲ , ଆେମାକ, ହଲି୍କିୟ, ଯିଦୟୀୟ।
ଏମାେନ େଯଶୂୟଙ୍କ ସମୟେର ଯାଜକମାନଙ୍କ ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ। 8 ଆଉ େଲବୀୟମାେନ, ଯଥା,
େଯଶୂୟ, ବନୁି୍ନୟି, କଦ୍ମୀେୟଲ, େଶେରବୀୟ, ଯିହୁଦା ଓ ମତ୍ତନୀୟ, ଏହି
ମତ୍ତନୟି ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଧନ୍ୟବାଦ-େସବାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 9 ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ବକ୍ବୁକୀୟ ଓ ଉନି୍ନ  େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରହରୀକମର୍
କେଲ। 10 ପୁଣ,ି େଯଶୂୟର ପୁତ୍ର େଯାୟାକୀମ୍, େଯାୟାକୀମ୍ର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାଶୀବ ଓ ଇଲୟିାଶୀବ୍ର ପୁତ୍ର େଯାୟାଦ୍, 11 େଯାୟାଦ୍ର ପୁତ୍ର
େଯାନାଥନ ଓ େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ଯଦୂ୍ଦୟ। 12 ପୁଣ,ି େଯାୟାକୀମ୍ର
ସମୟେର ଏହ ିଯାଜକମାେନ ପିତୃବଂଶ-ପ୍ରଧାନ ଥିେଲ, ଯଥା, ସରାୟ-
ବଂଶର ମରାୟ; 13 ଯିରିମୀୟ-ବଂଶର ହନାନୀୟ; ଏଜ୍ର ା-ବଂଶର ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍;
ଅମରୀୟ-ବଂଶର ଯିେହାହାନନ୍; 14 ମଲୁ୍ଲକି-ବଂଶର େଯାନାଥନ,
ଶବନୀୟ-ବଂଶର େଯାେଷଫ୍; 15 ହାରୀମ-ବଂଶର ଅଦନ୍; ମରାେୟାତ୍-
ବଂଶର ହଲି୍କୟ; 16 ଇେଦ୍ଦା-ବଂଶର ଜିଖରୀୟ; ଗିନ୍ନ େଥାନ-ବଂଶର
ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍; 17 ଅବୀୟ-ବଂଶର ସଖିି୍ର; ମିନ୍ୟାମୀନ-ବଂଶର, େମାୟଦୟି-
ବଂଶର ପିେଲ୍ଟୟ; 18 ବଲି୍ଗା-ବଂଶର ଶମ୍ମୂୟ; ଶମୟୀୟ-ବଂଶର
ଯିେହାନାଥନ୍; 19 ଆଉ, େଯାୟାରୀବ୍-ବଂଶର ମତ୍ତନୟ; ଯିଦୟୀୟ-ବଂଶର
ଉଷି; 20 ସଲ୍ଲୟ-ବଂଶର କଲ୍ଲୟ; 21 ଆେମାକ-ବଂଶର ଏବର;
ହଲି୍କୀୟ-ବଂଶର ହଶବୀୟ; ଯିଦୟୀୟ-ବଂଶର ନଥେନଲ।
22 ଇଲୀୟାଶୀବ, େଯାୟାଦ୍ ଓ େଯାହାନନ୍ ଓ ଯଦୂ୍ଦୟ ସମୟେର
େଲବୀୟମାେନ, ମଧ୍ୟ ପାରସକି ଦାରୀୟାବସର ଅଧିକାର ସମୟେର
ଯାଜକମାେନ ପିତୃବଂଶ-ପ୍ରଧାନ ରୂେପ ବଂଶାବଳୀେର ଲଖିିତ େହେଲ।
23 େଲବୀ-ବଂଶଜାତ ପିତୃବଂଶ-ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ନାମ ଇଲୀୟାଶୀବର ପୁତ୍ର
େଯାହାନନ୍ର ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଂଶାବଳି ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହଲା।
24 େଲବୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନଗଣ; ହଶବୀୟ, େଶେରବୀୟ ଓ
କଦ୍ମୀେୟଲର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଓ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭ୍ର ାତୃଗଣ
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ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଦାଉଦଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଦଳ ଦଳ େହାଇ ପ୍ରଶଂସା
ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ। 25 ମତ୍ତନୀୟ ଓ
ବକ୍ବୁକୀୟ, ଓବଦୀୟ, ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, ଟେଲ୍ମାନ, ଅକ୍କୂବ, ଦ୍ୱ ାରପାଳ େହାଇ
ଦ୍ୱ ାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଭଣ୍ଡାର-ଗହୃସକଳର ପ୍ରହରୀକମର୍ କେଲ। 26 ଏମାେନ
େଯାଷାଦକର େପୗତ୍ର େଯଶୂୟର ପୁତ୍ର େଯାୟାକୀମ୍ ସମୟେର, ଆଉ
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ନହିମିୀୟା ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଏଜ୍ର ା ଯାଜକର ସମୟେର ଥିେଲ।

ପ୍ରାଚୀର ଉତ୍ସଗର୍ୀକରଣ

27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିରୂଶାଲମର ପ୍ରାଚୀର-ପ୍ରତଷି୍ଠା ସମୟେର େଲାକମାେନ
କରତାଳ, େନବଲ ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଗାନ ସହତି ଆନନ୍ଦେର
ପ୍ରତଷି୍ଠା-ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣବିା
ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ସକଳ ସ୍ଥାନେର େସମାନଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ।
28 ଆଉ, ଗାୟକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ
ପଦାଭୂମିରୁ ଓ ନେଟାଫାତୀୟମାନଙ୍କ ନାନା ଗ୍ରାମରୁ; 29 ମଧ୍ୟ େବଥ୍-
ଗିଲ୍ଗଲରୁ, ଆଉ େଗବା ଓ ଅସ୍ମାବତ୍ େକ୍ଷତ୍ରରୁ ଏକତି୍ରତ େହେଲ; କାରଣ
ଗାୟକମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ
ବସାଇଥିେଲ। 30 ପୁଣ,ି ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା
ଆପଣାକୁ ଶୁଚ ିକେଲ; ଆଉ, େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଓ
ପ୍ରାଚୀର ଶୁଚ ିକେଲ। 31 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଯିହୁଦାର ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ
ପ୍ରାଚୀର ଉପରକୁ ଆଣଲି,ି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ସଂକୀତ୍ତର୍ନ କରିବା ପାଇଁ
ଦୁଇ ମହାଦଳ ନଯିୁକ୍ତ କଲ;ି ତହିଁେର ଏକ ଦଳ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ପ୍ରାଚୀର
ଉପର େଦଇ ଖତ-ଦ୍ୱ ାର ଆଡ଼କୁ ଗେଲ; 32 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ପେଛ
େହାଶୟିୟ ଓ ଯିହୁଦାର ଅଧିପତବିଗର୍ର ଅେଦ୍ଧର୍କ, 33 ଆଉ ଅସରୀୟ,
ଏଜ୍ର ା ଓ ମଶୁଲ୍ଲ ମ୍, 34 ଯିହୁଦା ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଓ ଶମୟୀୟ ଓ ଯିରିମୀୟ
35 ଓ େକେତକ ଯାଜକ-ସନ୍ତାନ ତୂରୀ େନଇ ଗମନ କେଲ; ଆସଫ-
ବଂଶଜାତ ସକ୍କରୁର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେପୗତ୍ର, ମୀଖାୟର ପ୍ରେପୗତ୍ର, ମତ୍ତନୀୟର
େପୗତ୍ର, ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ର େଯ େଯାନାଥନ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ 36 ଓ
ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଶମୟୀୟ ଓ ଅସେରଲ୍, ମିଲଲୟ, ଗିଲଲୟ, ମାୟିୟ,
ନଥେନଲ ଓ ଯିହୁଦା, ହନାନ,ି ଏମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ ଦାଉଦଙ୍କର
ନରୂିପିତ ନାନା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  େନଇ ଗମନ କେଲ; ଏଜ୍ର ା ଅଧ୍ୟାପକ େସମାନଙ୍କ
ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲେିଲ; 37 ପୁଣ,ି େସମାେନ ନଝିର୍ରଦ୍ୱ ାର ନକିଟ େହାଇ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସଳଖ ପଥେର ଦାଉଦ-ନଗରର ପାହାଚ ଦ୍ୱ ାରା
ପ୍ରାଚୀରର ଉଠାଣେିର ଉଠି ଦାଉଦଙ୍କର ଗହୃ ଉପର େଦଇ ପୂବର୍ ଆେଡ଼
ଜଳଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ। 38 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ଦଳ
ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ,
ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ଅେଦ୍ଧର୍କ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ପ୍ରାଚୀର
ଉପେର ତୁନୁ୍ଦରୁ-ଦୁଗର୍ େଦଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ; 39 ଆଉ,
ଇଫ୍ର ୟିମ-ଦ୍ୱ ାର ଓ ପୁରାତନ ଦ୍ୱ ାର ଓ ମତ୍ସ୍ୟଦ୍ୱ ାର ଓ ହନେନଲ ଦୁଗର୍ ଓ
ହମିୟ ଦୁଗର୍ େଦଇ େମଷଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ; ଆଉ, େସମାେନ ପ୍ରହରୀ-
ଦ୍ୱ ାରେର ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ। 40 ଏହରୂିେପ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର
ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସଗର୍କାରୀ େସହ ିଦୁଇ ଦଳ ଓ ଆେମ୍ଭ, ପୁଣ ିଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର ଅେଦ୍ଧର୍କ; 41 ଆଉ ଇଲୀୟାକୀମ୍, ମାେସୟ, ମିନ୍ୟାମୀନ,
ମୀଖାୟ, ଇଲୀେୟାଐନୟ, ଜିଖରୀୟ, ହନାନୀୟ, ତୂରୀବାଦକ, ଏହି
ଯାଜକମାେନ; 42 ଆଉ, ମାେସୟ ଓ ଶମୟୀୟ ଓ ଇଲୀୟାସର ଓ ଉଷି
ଓ ଯିେହାହାନନ୍ ଓ ମଲ୍କୀୟ ଓ ଏଲମ୍ ଓ ଏସର୍, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ
ଠିଆ େହାଇ ରହଲୁି। େସେତେବେଳ ଗାୟକମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଯିଷ୍ରହୟି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଗାନ କେଲ। 43 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି େଲାକମାେନ
ମହାବଳିଦାନ କରି ଆନନ୍ଦ କେଲ; କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ
ମହାନନ୍ଦେର ଆନନି୍ଦତ କରିଥିେଲ; ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ, ମଧ୍ୟ ଓ ବାଳକ
ବାଳିକାଗଣ ଆନନ୍ଦ କେଲ; ତହିଁେର ଯିରୂଶାଲମର ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିଅେନକ
ଦୂର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଗଲା।

ମନ୍ଦରି ପରିଚଯର୍୍ୟା

44 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନିେର ଧନ ଓ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର, ପ୍ରଥମଜାତ
ଫଳ ଓ ଦଶମାଂଶ, ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନାନା ନଗରର
େକ୍ଷତ୍ରାନୁସାେର ବ୍ୟବସ୍ଥା-ନରୂିପିତ ଅଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ
େକାଠରିସବୁେର େଲାକମାେନ ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ; କାରଣ ପରିଚଯର୍୍ୟାକାରୀ

ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଯିହୁଦା ଆନନି୍ଦତ େହାଇଥିଲା।
45 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କେଲ ଓ ଶୁଚ ିେହେଲ, ଆଉ
ଗାୟକମାେନ ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାେନ େସହପିରି କେଲ। 46 କାରଣ ପୂବର୍କାେଳ
ଦାଉଦ ଓ ଆସଫଙ୍କ ସମୟେର ଗାୟକମାନଙ୍କର ଜେଣ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍କ ନାନା ଗୀତ ଥିଲା।
47 ପୁଣ,ି ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ ଓ ନହିମିୀୟାଙ୍କ ସମୟେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି
ଦନିର ପ୍ରେୟାଜନାନୁସାେର ଗାୟକମାନଙ୍କର ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କର ଅଂଶ
େଦେଲ; ଆଉ େଲାକମାେନ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଲ
ଓ େଲବୀୟମାେନ ହାେରାଣ-ସନ୍ତାନଗଣ ନମିେନ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଲ।

ବେିଦଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକୀକରଣ

େସହ ିଦନି େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର େମାଶାଙ୍କ
ପୁସ୍ତକରୁ ପାଠ କେଲ; ପୁଣ,ି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଲଖିିତ ଏହ ିକଥା
ମିଳିଲା େଯ, ଅେମ୍ମାନୀୟ ଓ େମାୟାବୀୟ େଲାକ ଅନନ୍ତ କାଳ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମାଜେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ, 2 କାରଣ େସମାେନ
ଅନ୍ନ  ଓ ଜଳ େନଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସାକ୍ଷାତ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଲିୀୟମ୍କୁ
େବତନ େଦେଲ; ତଥାପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଅଭଶିାପକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦେର ପରିଣତ କେଲ। 3 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଏହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା
ଶୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ସମଗ୍ର ମିଶି୍ରତ ଜନତାକୁ ପୃଥକ୍ କେଲ।

ନହିମିୀୟାଙ୍କ ସଂସ୍କାର

4 ଏଥିପୂେବର୍ ଇଲୀୟାଶୀବ ଯାଜକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃସି୍ଥତ
େକାଠରିସକଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେର ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ ଓ େସ େଟାବୀୟର
କୁଟୁମ୍ୱ ଥିଲା, 5 ଇଲୀୟାଶୀବ େଟାବୀୟ ନମିେନ୍ତ ଏକ ବୃହତ୍ େକାଠରି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ପୂେବର୍ େଲାକମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଭକ୍ଷ୍ୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ, କୁନୁ୍ଦରୁ ଓ ପାତ୍ରାଦ ିଓ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ େଲବୀୟ ଓ ଗାୟକ ଓ
ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଦୟ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳର ଦଶମାଂଶ;
ଆଉ, ଯାଜକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉେତ୍ତାଳନୀୟ ଉପହାର ରଖୁଥିେଲ। 6 ମାତ୍ର
ମୁଁ ଏସବୁ ସମୟେର ଯିରୂଶାଲମେର ନ ଥିଲ,ି କାରଣ ବାବଲିର ଅତ୍ତର୍କ୍ଷସ୍ତ
ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ବତଶି ବଷର୍େର ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲ ିଓ େକେତକ
ଦନି ଉତ୍ତାେର ରାଜାଙୁ୍କ ବଦିାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତ ିମାଗିଲ;ି 7 ଏଉତ୍ତାେର ମୁଁ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସ ିଇଲୀୟାଶୀବ, େଟାବୀୟ ନମିେନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଏକ େକାଠରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି େଯଉଁ ଭୁଲ୍ କରିଥିଲା, ତାହା
ବୁଝଲି।ି 8 ଏଥିେର ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ର ାଧିତ େହାଇ େସହ ିେକାଠରିରୁ
େଟାବୀୟର ସମସ୍ତ ଗହୃସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରି େଫାପାଡ ିେଦଲ।ି 9 ତହୁଁ ମୁଁ
ଆଜ୍ଞା କରେନ୍ତ, େସମାେନ େକାଠରିସବୁ ଶୁଚ ିକେଲ; େତେବ ମୁଁ େସଠାକୁ
ପୁନବର୍ାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର ପାତ୍ରାଦ ିଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ କୁନୁ୍ଦରୁ
ଆଣଲି।ି 10 ଆହୁରି, ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯ, େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଅଂଶ େସମାନଙୁ୍କ
ଦଆିଯାଇ ନ ଥିଲା; େତଣୁ ପ୍ରେତ୍ୟେକ କମର୍କାରୀ େଲବୀୟମାେନ ଓ
ଗାୟକମାେନ ମନି୍ଦର ଛାଡ଼ ିଆପଣା ଆପଣା ଭୂମିକୁ ଗେଲ। 11 ତହିଁେର
କାହିଁକି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ପରିତ୍ୟକ୍ତ େହାଇଅଛ ି? ଏହା କହ ିମୁଁ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବାଦାନୁବାଦ କଲ,ି ପୁଣ,ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି
ସ୍ୱ ସ୍ୱ ପଦେର େସମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କଲ।ି 12 ତହୁଁ ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ଶସ୍ୟ ଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳର ଦଶମାଂଶ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଣେିଲ। 13 ତହିଁେର ମୁଁ
େଶଲମିୀୟ ଯାଜକକୁ ଓ ସାେଦାକ ଅଧ୍ୟାପକକୁ ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ପଦାୟକୁ ଭଣ୍ଡାରସମୂହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଲ;ି େସମାନଙ୍କ ତେଳ ମତ୍ତନୀୟର
େପୗତ୍ର ସକ୍କରୁର ପୁତ୍ର ହାନନ୍ ରହଲିା; କାରଣ େସମାେନ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ,
ଏଣୁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ ବତିରଣ କରିବାର କାଯର୍୍ୟ େସମାନଙ୍କର େହଲା।
14 େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ଏ ବଷିୟେର େମାେତ ସ୍ମରଣ କର, ଆଉ
ମୁଁ େମାହର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ଓ ତହିଁର ପାଳନୀୟ ବଷିୟ ନମିେନ୍ତ
ଯାହା କରିଅଛ,ି େମାହର କୃତ େସହ ିସୁକମର୍ସବୁ ଲଭିାଇ ନ ଦଅି।
15 େସହ ିସମୟେର ମୁଁ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ
ବଶି୍ରାମବାରେର ଦ୍ର ାକ୍ଷା ଦଳିବାର ଓ ବଡି଼ା ଭତିରକୁ ଆଣବିାର ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ
ଉପେର େବାଝାଇ କରିବାର, ମଧ୍ୟ ବଶି୍ରାମଦନିେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ
ଡମିି୍ୱରି ଫଳ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର େବାଝ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣବିାର େଦଖିଲ;ି ପୁଣ,ି
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େଯଉଁ ଦନି େସମାେନ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବକି୍ରୟ କେଲ, େସହ ିଦନି ମୁଁ େସମାନଙ୍କ
େଚତାବନୀ େଦଲ।ି 16 ମଧ୍ୟ ନଗରେର େସାରୀୟ େଲାେକ ବାସ
କରୁଥିେଲ, େସମାେନ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ବେିକ୍ରୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣି
ବଶି୍ରାମବାରେର ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ବକିି୍ର
କେଲ। 17 ତହିଁେର ମୁଁ ଯିହୁଦାର େନତାମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବାଦାନୁବାଦ କରି
େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ରାମଦନି ଅପବତି୍ର କରି ଏ କି କୁକମର୍
କରୁଅଛ ?” 18 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ କ’ଣ ଏପରି କାଯର୍୍ୟ କେଲ
ନାହିଁ ? ଆଉ, ତହିଁ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର ଓ ଏହ ିନଗର ଉପେର ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇ ନାହାନି୍ତ ?
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ରାମଦନି ଅପବତି୍ର କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରକୁ ଆହୁରି
େକାପ ଆଣୁଅଛ। 19 ଏଉତ୍ତାେର ବଶି୍ରାମବାର ପୂେବର୍ ଯିରୂଶାଲମର
ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଅନ୍ଧାର େହବାକୁ ଲାଗିବା େବେଳ ମୁଁ କବାଟସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଲ,ି ଆହୁରି ବଶି୍ରାମବାର ଗତ େନାହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମଲା ନ
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଲ;ି ପୁଣ,ି ବଶି୍ରାମଦନି େକୗଣସ ିେବାଝ ଭତିରକୁ ଅଣା
ନ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ଦ୍ୱ ାରସମୂହେର
ନଯିୁକ୍ତ କଲ।ି 20 ତହିଁେର ବଣକିମାେନ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ଦ୍ର ବ୍ୟ
ବକି୍ରୟକାରୀମାେନ ଏକ ଦୁଇ ଥର ଯିରୂଶାଲମ ବାହାେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ
କେଲ। 21 ତହିଁେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଚତାବନୀ େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି
“ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ପ୍ରାଚୀର ନକିଟେର ରାତି୍ରେକ୍ଷପଣ କରୁଅଛ ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ଥେର ଏପରି କେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧରିବ।ି” େସହି
ସମୟଠାରୁ େସମାେନ ଆଉ ବଶି୍ରାମବାରେର ଆସେିଲ ନାହିଁ।
22 ଏଉତ୍ତାେର ମୁଁ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମଦନି ପବତି୍ର କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚ ିକରିବାକୁ ଓ ଆସ ିଦ୍ୱ ାରସବୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା
କଲ।ି େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ପକ୍ଷେର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର ଓ
ଆପଣା ଦୟାର ମହତ୍ତ୍ୱ ାନୁସାେର େମାେତ ରକ୍ଷା କର। 23 େସହ ିସମୟେର
ମଧ୍ୟ େଯଉଁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଅେସ୍ଦାଦ, ଅେମ୍ମାନ ଓ େମାୟାବ େଦଶୀୟା

ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ମୁଁ େଦଖିଲ;ି 24 ପୁଣ,ି
େସମାନଙ୍କ ବାଳକମାେନ ଅେଧ ଅେସ୍ଦାଦୀୟ ଭାଷାେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କେଲ
ଓ ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଗାଷ୍ଠୀର ଭାଷାନୁସାେର କଥା କହେିଲ। 25 ତହୁଁ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ବାଦାନୁବାଦ କଲ ିଓ େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ େଦଲ ିଓ େସମାନଙ୍କର କାହା
କାହାକୁ ପ୍ରହାର କଲ ିଓ େସମାନଙ୍କର େକଶ ଉତ୍ପାଟନ କଲ,ି ଆଉ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରାଇ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ
ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆପଣାର କନ୍ୟା ଦଅି ନାହିଁ, ଅବା ଆପଣା ଆପଣା
ପୁତ୍ର ନମିେନ୍ତ କି ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କର
ନାହିଁ।” 26 ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଶେଲାମନ କି ଏସବୁ କାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପାପ
କରି ନ ଥିେଲ ? ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ତାଙ୍କ ପରି ରାଜା େକହ ିନ
ଥିେଲ ଓ େସ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପି୍ରୟପାତ୍ର ଥିେଲ, ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱର
ତାଙୁ୍କ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା କେଲ; ତଥାପି ବେିଦଶୀୟା
ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାଙୁ୍କ ହିଁ ପାପ କରାଇେଲ। 27 େତେବ ବେିଦଶୀୟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ
ବବିାହ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ
କରି ଏହସିବୁ ମହାପାପ କରିବାକୁ କି ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା
ଶୁଣବୁି ? 28 ତହୁଁ ଇଲୀୟାଶୀବ ମହାଯାଜକର େପୗତ୍ର ଯିେହାୟାଦାର ଏକ
ପୁତ୍ର େହାେରାଣୀୟ ସନ୍ବଲ୍ଲ ଟ୍ର ଜୁଆଁଇ ଥିଲା; େତଣୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆପଣା
ନକିଟରୁ ତଡ଼େିଦଲ।ି 29 େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ
କର, େଯେହତୁ େସମାେନ ଯାଜକ-ପଦକୁ, ଆଉ ଯାଜକ-ପଦର ଓ
େଲବୀୟମାନଙ୍କର ନୟିମକୁ କଳଙି୍କତ କରିଅଛନି୍ତ। 30 ଏହରୂିେପ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ବେିଦଶୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପରିଷ୍କାର କଲ ିଓ ପ୍ରେତ୍ୟକର
କାଯର୍୍ୟାନୁସାେର ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ େଲବୀୟମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ନରୂିପଣ
କଲ;ି 31 ଆଉ, ନରୂିପିତ ସମୟେର କାଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର ଉପହାର
ନମିେନ୍ତ େଲାକ ନଯିୁକ୍ତ କଲ।ି େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ
େମାେତ ସ୍ମରଣ କର।
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ଏଷ୍ଟର

ରାଜାଙ୍କ େଭାଜ

ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ହନୁି୍ଦସ୍ଥାନଠାରୁ କୂଶ େଦଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶତ
ସତାଇଶ୍ ପ୍ରେଦଶ ଉପେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 2 ଏହ ିଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ
ରାଜା ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ଆପଣା ରାଜସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ

େହଲା ଉତ୍ତାେର, 3 ଆପଣା ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ଆପଣା ସକଳ
ଅଧିପତ ିଓ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; ତହିଁେର ପାରସ୍ୟ ଓ
ମାଦୀୟା େଦଶର ବକି୍ରମୀ େଲାକମାେନ ପୁଣ ିକୁଳୀନ ଓ
ପ୍ରେଦଶାଧିପତମିାେନ ତାହାର ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 4 େସ ଆପଣା
ପ୍ରତାପାନି୍ୱ ତ ରାଜ୍ୟର ଧନ ଓ ଆପଣା ମହତ୍ତ୍ୱ ର େଶାଭାର ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା ଅେନକ
ଦନି, ଅଥର୍ାତ୍, ଏକ ଶତ ଅଶୀ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦଶର୍ନ କେଲ। 5 ତହୁଁ
ଏସବୁ ଦନି ଗତ ହୁଅେନ୍ତ, ରାଜା ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ଉପସି୍ଥତ ବଡ଼ ଓ
ସାନ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜପୁରୀସ୍ଥ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ସାତ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଭାଜ କେଲ। 6 େସଠାେର କାପର୍ାସନମିିର୍ତ, ଶୁକ୍ଳ , ହରିତ୍ ଓ ନୀଳ
ବସ୍ତ୍ରର ଚନ୍ଦ୍ର ାତପ ଥିଲା, ତାହା ଶୁକ୍ଳ  ଓ ଧୂମ୍ରବଣ୍ଣର୍ ରଜୁ୍ଜ ଦ୍ୱ ାରା େରୗପ୍ୟମୟ
କଡ଼ାେର ମମର୍ର ସ୍ତମ୍ଭେର ବନ୍ଧା ଥିଲା, ପୁଣ ିରକ୍ତ ଓ ଶୁକ୍ଳ  ଓ ପୀତ ଓ
କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ ମମର୍ରପ୍ରସ୍ତର ନମିିର୍ତ ଚଟାଣ ଉପେର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ଆସନ
ଥିଲା। 7 ଆଉ, େସମାେନ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ରେର ପାନଦ୍ରବ୍ୟ ଓ
ରାଜାଙ୍କ ଉଦାରତାନୁସାେର ପ୍ରଚୁର ରାଜକୀୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଦେଲ।
8 ଯଦ୍ୟପି ପାନ କରିବା ବଧିିଗତ ଥିଲା; କିନୁ୍ତ କାହାରି ପାଇଁ ପାନ କରିବା
ବାଧ୍ୟତାମୁଳକ କରାଯାଇନଥିଲା; କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ପାନ କରିବାର ଅନୁମତ ିେଦବା ପାଇଁ ରାଜା ଆପଣାର
ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ। 9 ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ବଷ୍ଟୀ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶର
ରାଜଗହୃେର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ।

ବଷ୍ଟୀ ରାଣୀଙ୍କ ଅସମ୍ମତି

10 ସପ୍ତମ ଦନିେର ରାଜା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତ େହାଇ ମହୂମନ୍, ବସି୍ଥା,
ହେବର୍ାଣା, ବଗି୍ଥା ଓ ଅବଗଥ, େସଥର ଓ କକର୍ସ, ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙ୍କ
ଛାମୁସ୍ଥ ଏହ ିସାତ େସବାକାରୀ ନପୁଂସକଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
11 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଅଧିପତଗିଣଙୁ୍କ ବଷ୍ଟୀ ରାଣୀର
େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ରାଜମୁକୁଟେର ଭୂଷିତା କରି ରାଜାଙ୍କ
ଛାମୁକୁ ଆଣ,” େଯଣୁ େସ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିେଲ। 12 ମାତ୍ର ବଷ୍ଟୀ ରାଣୀ
ନପୁଂସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ରାଜାଙ୍କ କଥିତ ଆଜ୍ଞାେର ଆସବିାକୁ ଅସମ୍ମତା
େହଲା; ଏଣୁ ରାଜା ଅତଶିୟ େକ୍ର ାଧ କେଲ ଓ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରେର େକ୍ର ାଧ
ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ େହଲା। 13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାଜା ସମୟ ଓ କାଳର ବଦି୍ୱ ାନ୍ବଗର୍ଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, (କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାଜନୀତଜି୍ଞମାନଙୁ୍କ ଏରୂପ ପଚାରିବାର
ରାଜାଙ୍କ ରୀତ ିଥିଲା; 14 ଆଉ, [ଏହ ିସମୟେର] କଶର୍ନା, େଶଥର,
ଅଦ୍ମାଥା, ତଶର୍ୀଶ, େମରସ୍, େମସର୍ନା ଓ ମମୁଖନ୍ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
ଥିେଲ; ଏହ ିସାତ ଜଣ ପାରସ୍ୟ ଓ ମାଦୀୟା େଦଶର ଅଧିପତ,ି ରାଜାଙ୍କ
ମୁଖଦଶର୍ନକାରୀ, ପୁଣ ିରାଜ୍ୟର େଶ୍ରଷ୍ଠ ସ୍ଥାନେର ଉପବଷି୍ଟ ଥିେଲ;)
15 (ରାଜା ପଚାରିେଲ) “ବଷ୍ଟୀ ରାଣୀ ନପୁଂସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ
ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନବିାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ କଅଣ କରିବା ? 16 ଏଥିେର ମମୁଖନ୍ ରାଜାଙ୍କ ଓ ଅଧିପତଗିଣଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ଉତ୍ତର େଦଲା,” ବଷ୍ଟୀ ରାଣୀ େକବଳ ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ପ୍ରେଦଶର ଯାବତୀୟ
ଅଧିପତ ିଓ ଯାବତୀୟ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁଚତି କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ।
17 କାରଣ ରାଣୀଙ୍କ ଏହ ିକମର୍ର କଥା ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବ୍ୟାପିଯିବ, ଆଉ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ବଷ୍ଟୀ ରାଣୀଙୁ୍କ ଆପଣା ନକିଟକୁ

ଆଣବିାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ମାତ୍ର େସ ଆସେିଲ ନାହିଁ; ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ପାଇେଲ
େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାେନ ତୁଚ୍ଛନୀୟ େହେବ।
18 ଆଉ, ପାରସ୍ୟ ଓ ମାଦୀୟାର େଯଉଁ କୁଳୀନା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ରାଣୀଙ୍କ ଏହି
କମର୍ର ସମାଚାର ଆଜି ଶୁଣଅିଛନି୍ତ , େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙୁି୍କ
ଏହରୂିେପ କହେିବ, ତହିଁରୁ ଅତଶିୟ ନନି୍ଦା ଓ େକ୍ର ାଧ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ।
19 ଏନମିେନ୍ତ େଯେବ ମହାରାଜା ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ବଷ୍ଟୀ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ
ରାଜା ନକିଟକୁ ଆଉ ନ ଆସବିାକୁ ରାଜାଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଛାମୁରୁ ପ୍ରକାଶିତ େହଉ;
ପୁଣ,ି ଏହା ଅନ୍ୟଥା େନାହବିା ପାଇଁ ପାରସକି ଓ ମାଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟେର
ଲଖିିତ େହଉ; ପୁଣ,ି ମହାରାଜା ତାହାର ରାଣୀପଦ ଅନ୍ୟକୁ ଦଅିନୁ୍ତ େଯ
ତାହା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଅଟନି୍ତ। 20 ଆହୁରି, ରାଜ୍ୟ ବୃହତ, ଏଣୁ
ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନେର ଏହ ିରାଜାଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ, ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷୁଦ୍ର  େହଉ
କି ମହାନ୍ େହଉ, ସମସ୍ତ ଭାଯର୍୍ୟାମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀମାନଙୁ୍କ
ମଯର୍୍ୟାଦା କରିେବ।” 21 ଏହ ିକଥାେର ରାଜା ଓ ଅଧିପତଗିଣ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
ହୁଅେନ୍ତ, ରାଜା ମମୁଖନ୍ର ପରାମଶର୍ାନୁସାେର କମର୍ କେଲ। 22 ତହୁଁ େସ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶର ଅକ୍ଷରାନୁସାେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀର ଭାଷାନୁସାେର
ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶକୁ ଏହରୂିେପ ପତ୍ର ପଠାଇେଲ,
“ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷ ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରୁ ଓ ସ୍ୱେଗାଷ୍ଠୀୟ
ଭାଷାନୁସାେର ତାହା ପ୍ରଚାର କରୁ।”

ରାଣୀରୂେପ ଏଷ୍ଟର ମେନାନୀତା

ଏହସିବୁ ଘଟଣା ଉତ୍ତାେର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଶାନ୍ତ
ହୁଅେନ୍ତ, େସ ବଷ୍ଟୀକୁ ଓ ତାହାର କାଯର୍୍ୟ ଓ ତାହା ପ୍ରତକୂିଳେର
ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କେଲ। 2 େତଣୁ ରାଜାଙ୍କ େସବାକାରୀ

ଭୃତ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ
କନ୍ୟାଗଣର ଅେନ୍ୱଷଣ କରାଯାଉ। 3 ଆଉ, ମହାରାଜା ଆପଣା ରାଜ୍ୟର
ସମସ୍ତ ପ୍ରେଦଶେର କମର୍ଚାରୀଗଣ ନଯିୁକ୍ତ କରନୁ୍ତ; େସମାେନ େସହସିବୁ
ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ଏକତ୍ର କରି
ଅନ୍ତଃପୁରେର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ରାଜନପୁଂସକ େହଗୟର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରନୁ୍ତ; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରାଗାଥର୍କ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ େହଉ,”
4 ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ େଯଉଁ କନ୍ୟା ମହାରାଜାଙ୍କର ତୁଷି୍ଟକାରିଣୀ େହବ, େସ
ବଷ୍ଟୀ ବଦେଳ ରାଣୀ େହବ; ଏହ ିକଥାେର ରାଜାଙ୍କ ସେନ୍ତାଷ ହୁଅେନ୍ତ, େସ
େସପରି କେଲ। 5 େସହ ିସମୟେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନାେମ ଜେଣ ଯିହୁଦୀୟ
େଲାକ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ଥିେଲ, େସ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ ଯାୟୀରର
ପୁତ୍ର, ଶିମୀୟିର େପୗତ୍ର, କୀଶ୍ର ପ୍ରେପୗତ୍ର। 6 େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିକନୀୟ ସହତି ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଦ୍ୱ ାରା
ନବିର୍ାସତି େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ସହତି (କୀଶ୍) ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ
ନବିର୍ାସତି େହାଇଥିେଲ। 7 ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଆପଣା ପିତୃବ୍ୟର କନ୍ୟା ହଦସାକୁ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଏଷ୍ଟରଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ କେଲ; କାରଣ ତାହାର ପିତା କି ମାତା ନ
ଥିେଲ, େସହ ିକନ୍ୟା ପରମସୁନ୍ଦରୀ ଓ ସୁବଦନା ଥିେଲ; ତାହାର ପିତାମାତା
ମଲା ଉତ୍ତାେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ତାହାଙୁ୍କ ନଜି କନ୍ୟା ରୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିେଲ।
8 ଏଉତ୍ତାରୁ ରାଜାଙ୍କ େସହ ିବାକ୍ୟ ଓ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାରିତ ହୁଅେନ୍ତ, ଶୂଶନ୍
ରାଜଧାନୀେର େହଗୟ ନକିଟେର ଅେନକ କନ୍ୟା ସଂଗହୃୀତ େହବା େବେଳ
ଏଷ୍ଟର ହିଁ ରାଜପୁରୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀରକ୍ଷକ େହଗୟ ନକିଟକୁ ନଆିଗଲା। 9 ଏଥିେର
ଏହ ିଯୁବତୀ େହଗୟର ତୁଷି୍ଟଜନକ େହାଇ ତାହାଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା;
ଏଣୁ େସ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍ଗରାଗାଥର୍କ ଦ୍ର ବ୍ୟାଦରି େଯ େଯ ଅଂଶ ତାହାଙୁ୍କ େଦବାର
ହୁଅଇ, ତାହା ଓ ରାଜଗହୃରୁ ମେନାନୀତା ସାତ ଦାସୀ ତାହାଙୁ୍କ େଦଲା;
ଆଉ, େସ ତାହାଙୁ୍କ ତାହାର ଦାସୀଗଣ ସହତି ଅନ୍ତଃପୁରର ସେବର୍ାତ୍ତମ
ସ୍ଥାନେର ବାସ କରାଇଲା। 10 ମାତ୍ର ଏଷ୍ଟର ଆପଣା ବଂଶ କି କୁଟୁମ୍ୱର
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ପରିଚୟ କାହାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ତାହା ନ ଜଣାଇବାକୁ
ତାହାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ। 11 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏଷ୍ଟର କିପରି ଅଛ ିଓ ତାହା
ପ୍ରତ ିକ’ଣ କରାଯିବ, ଏହା ଜାଣବିା ପାଇଁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ପ୍ରତ ିଦନି ଅନ୍ତଃପୁରର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସମ୍ମୁଖେର ଯାତାୟାତ କେଲ। 12 ପୁଣ,ି ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙ୍କ ନୟିମିତ େସବା ପାଇଲା ଉତ୍ତାେର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ନକିଟକୁ
ଏକ ଏକ କନ୍ୟାର ଯିବାର ପାଳି ଉପସି୍ଥତ େହଲା; କାରଣ େସମାନଙ୍କ
ଅଙ୍ଗସଂସ୍କାରେର ଏେତ ଦନି ଲାଗିଲା, ଅଥର୍ାତ୍, ଛଅ ମାସ ଗନ୍ଧରସର େତୖଳ
ଓ ଛଅ ମାସ ସୁଗନି୍ଧ ଓ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙ୍କ ଅଙ୍ଗରାଗାଥର୍କ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସବନ
କରିବାକୁ େହଲା; 13 ପୁଣ,ି ରାଜା ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ େହେଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଯୁବତୀ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିନୟିମ ଥିଲା େଯ, େସ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ମାଗିେଲ,
ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ରାଜଗହୃକୁ ଯିବା ସମୟେର ସେଙ୍ଗ େନବା ନମିେନ୍ତ ତାହା
ତାକୁ ଦଆିଯାଉଥିଲା। 14 େସ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର ଯାଇ ପ୍ରଭାତେର
ଉପପତ୍ନୀଗଣର ରକ୍ଷକ ରାଜନପୁଂସକ ଶାଶ୍ଗସର ନକିଟକୁ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଅନ୍ତଃପୁରକୁ େଫରି ଆସେିଲ; ରାଜା ତାହା ପ୍ରତ ିତୁଷ୍ଟ େହାଇ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାହାର ନାମ ଧରି ନ ଡକାଇେଲ, େସ ରାଜା ନକିଟକୁ ପୁନବର୍ାର ଯିବ
ନାହିଁ। 15 ଏଉତ୍ତାରୁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଆପଣା ପିତୃବ୍ୟ ଅବୀହୟିଲର େଯଉଁ
ଏଷ୍ଟର ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ନଜି କନ୍ୟା ରୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିେଲ, ରାଜା
ନକିଟକୁ ତାହାର ଯିବାର ପାଳି ପଡ଼େନ୍ତ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ରାଜନପୁଂସକ
େହଗୟ ଯାହା ଯାହା ନରୂିପଣ କରିଥିେଲ, ତାହା ଛଡ଼ା େସ ଆଉ କିଛି
ମାଗିଲା ନାହିଁ; ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ଏଷ୍ଟର ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କେଲ, େସସମେସ୍ତ
ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କେଲ। 16 ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ସପ୍ତମ ବଷର୍ର ଦଶମ
ମାସେର, ଅଥର୍ାତ୍, େଟେବତ୍ ମାସେର, ଏଷ୍ଟର ରାଜଗହୃକୁ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ
ରାଜା ନକିଟକୁ ନଆିଗଲା। 17 ତହିଁେର ରାଜା ଅନ୍ୟ ସକଳ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ
ଏଷ୍ଟରଙୁ୍କ ଅଧିକ େପ୍ରମ କେଲ, ପୁଣ ିଅନ୍ୟ ସକଳ ଯୁବତୀଠାରୁ େସ
ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ପାଇଲା; ଏଣୁ େସ ତାହାର
ମସ୍ତକେର ରାଜମୁକୁଟ େଦଇ ବଷ୍ଟୀ ବଦେଳ ତାକୁ ରାଣୀ କେଲ।
18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାଜା ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅଧିପତ ିଓ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏଷ୍ଟରଙ୍କ େଭାଜ େବାଲ ିମହାେଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ଓ ସବୁ ପ୍ରେଦଶର କର-
େମାଚନ କେଲ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଉଦାରତାନୁସାେର ଦାନ କେଲ।

ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଦ୍ୱ ାରା ଚକ୍ର ାନ୍ତ ଉେନ୍ମ ାଚନ

19 କନ୍ୟାମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ସଂଗହୃୀତା େହବା ସମୟେର, ମଦ୍ଦର୍ଖୟ
ରାଜଦ୍ୱ ାରେର ବସେିଲ। 20 ଏଷ୍ଟର ମଦ୍ଦର୍ଖୟର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆପଣା ବଂଶ
ଓ କୁଟୁମ୍ୱର ପରିଚୟ କାହାକୁ ହିଁ େଦଲା ନାହିଁ; କାରଣ ଏଷ୍ଟର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ
ନକିଟେର ପ୍ରତପିାଳିତା େହବା ସମୟେର େଯପରି କରୁଥିେଲ,
େସେତେବେଳ ମଧ୍ୟ େସପରି ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେଲ। 21 େସହି
ସମୟେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ରାଜଦ୍ୱ ାରେର ବସବିା େବେଳ, ଦ୍ୱ ାରପାଳମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ବଗି୍ଥନ୍ ଓ େତରଶ୍ ନାମେର ରାଜଗହୃର ଦୁଇ ନପୁଂସକ କ୍ରୁଦ୍ଧ
େହାଇ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାକୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ। 22 ମାତ୍ର
ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଏହା ଜାଣ ିଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ; ପୁଣ,ି ଏଷ୍ଟର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ
ନାମ େନଇ ରାଜାଙୁ୍କ ତାହା ଜଣାଇେଲ। 23 ତହିଁେର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱ ାରା
େସହ ିକଥା ପ୍ରମାଣ ହୁଅେନ୍ତ, େସହ ିଦୁଇ ଜଣ ବୃକ୍ଷେର ଫାଶୀ ପାଇେଲ,
ଆଉ େସହ ିକଥା ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଇତହିାସ-ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଗଲା।

ଯିହୁଦୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ହାମନ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

ଏହ ିସକଳ ଘଟଣା ଉତ୍ତାେର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ଅଗାଗୀୟ
ହମ୍ମଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରି ଉଚ୍ଚପଦାନି୍ୱ ତ କେଲ,
ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଅଧିପତରି ଆସନ ଅେପକ୍ଷା ତାହାଙୁ୍କ

େଶ୍ରଷ୍ଠ ଆସନ େଦେଲ। 2 ତହିଁେର ରାଜାଙ୍କ େଯେତ ଦାସ ରାଜଦ୍ୱ ାରେର
ଥିେଲ, େସସମେସ୍ତ ନତ େହାଇ ହାମନ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କେଲ; କାରଣ ରାଜା
ତାହା ବଷିୟେର େସରୂପ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ; ମାତ୍ର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନତ େହେଲ
ନାହିଁ କିଅବା ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ ନାହିଁ। 3 ଏଣୁ ରାଜଦ୍ୱ ାରବତ୍ତର୍ୀ
ରାଜାଙ୍କ ଦାସଗଣ ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ରାଜାଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ
କରୁଅଛ” ? 4 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ପ୍ରତଦିନି ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତଥାପି
େସ େସମାନଙ୍କର କଥା ମାନେିଲ ନାହିଁ; ଏଣୁ ଏହ ିମଦ୍ଦର୍ଖୟର କଥା ରହବି
କି ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣବିା ଇଚ୍ଛାେର େସମାେନ ହାମନ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇେଲ;
କାରଣ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ େଯ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକ, ଏହା େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ।

5 େଯେତେବେଳ ହାମନ୍ େଦଖିେଲ େଯ, ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନତ େହେଲ ନାହିଁ
କିଅବା ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ ନାହିଁ, େସେତେବେଳ େସ େକ୍ର ାଧେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ। 6 ମାତ୍ର େସ େକବଳ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଉପେର ହସ୍ତେକ୍ଷପ
କରିବାକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମଦ୍ଦର୍ଖୟର
ବଂଶୀୟ େଲାକଙ୍କ କଥା ଜଣାଇଥିେଲ, େତଣୁ ହାମନ୍ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶର
ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟେର ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀୟଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ମଦ୍ଦର୍ଖୟର େଲାକଙୁ୍କ
ବନିାଶ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ, 7 ଆଉ, େସହ ିବଷିୟେର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ
ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଷର୍ର ନୀସନ୍ ନାମକ ପ୍ରଥମ ମାସେର ହାମନ୍ର
ସାକ୍ଷାତେର ଅଦର ନାମକ ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ (କ୍ରମାଗତ) େସମାେନ
ପ୍ରତ ିଦନି ଓ ପ୍ରତ ିମାସ ପୂର, ଅଥର୍ାତ୍, ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ହାମନ୍ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ
ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  ଓ ପୃଥକୀକୃତ ଏକ େଦଶୀୟ େଲାକ
ଅଛନି୍ତ; ଅନ୍ୟ ସକଳ େଲାକଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ େସମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭନି୍ନ ,
ମଧ୍ୟ େସମାେନ ମହାରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନନି୍ତ ନାହିଁ; ଏଣୁ େସମାନଙ୍କ
ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ କରିବା ମହାରାଜାଙ୍କର ଉଚତି ନୁେହଁ। 9 ମହାରାଜା
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ର େଲଖାଯାଉ, ତହିଁେର
ମୁଁ ରାଜକାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ େଲାକଙ୍କ ହସ୍ତେର ରାଜଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ
ଦଶ ହଜାର ତାଳନ୍ତ ରୂପା େଦବ।ି” 10 ଏଥିେର ରାଜା ଆପଣା ହସ୍ତରୁ
ସନ୍ତକ-ଅଙୁ୍ଗରୀୟ କାଢ଼ ିଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  ଅଗାଗୀୟ ହମ୍ମଦାଥାର
ପୁତ୍ର ହାମନ୍କୁ େଦେଲ। 11 “ପୁଣ,ି ରାଜା ହାମନ୍କୁ କହେିଲ, େସହ ିରୂପା
ଓ େସହ ିେଦଶୀୟ େଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଆିଗଲା, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା
ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା, ତାହା କର।” 12 ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ମାସର ତ୍ରେୟାଦଶ ଦନିେର
ରାଜାଙ୍କ େଲଖକମାେନ ଆହୂତ ହୁଅେନ୍ତ, ହାମନ୍ର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ରାଜପ୍ରତନିଧିିଗଣ ଓ ଅଧିପତଗିଣ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଦଶୀୟ େଲାକଙ୍କ ଶାସନକତ୍ତର୍ାଗଣ ପ୍ରତ ିପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶର
ଅକ୍ଷରାନୁସାେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଦଶୀୟ େଲାକଙ୍କ ଭାଷାନୁସାେର ପତ୍ର ଲଖିିତ
େହେଲ, ତାହା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙ୍କ ନାମେର ଲଖିିତ ଓ ରାଜାଙ୍କ
ଅଙୁ୍ଗରୀୟେର ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ େହଲା। 13 ପୁଣ,ି ଏକ ଦନିେର, ଅଥର୍ାତ୍, ଅଦର
ନାମକ ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସର ତ୍ରେୟାଦଶ ଦନିେର ଯୁବା, ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ସହତି ସବୁ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ସଂହାର, ବଧ ଓ ବନିାଶ କରିବାକୁ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତ ଲୁଟବିାକୁ େସହ ିପତ୍ର ଧାବକଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ରାଜାଙ୍କ ସବୁ
ପ୍ରେଦଶକୁ େପ୍ରରିତ େହେଲ। 14 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ େଲାକ
େଯପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶେର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର
କରିବାକୁ ଓ ଯାବତୀୟ େଲାକଙୁ୍କ େଗାଚର କରାଇବାକୁ େସହ ିଲଖିନର
ପ୍ରତଲିପିି ଦଆିଗଲା। 15 ଆଉ, ଧାବକଗଣ ରାଜାଜ୍ଞା ପାଇ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି
ଗେଲ, ପୁଣ ିେସହ ିଆଜ୍ଞା ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ପ୍ରକାଶିତ େହଲା, ତହୁଁ
ରାଜା ଓ ହାମନ୍ ପାନ କରିବାକୁ ବସେିଲ, ମାତ୍ର ଶୂଶନ୍ ନଗର ଉଦ୍ବଗି୍ନ
େହଲା।

ଯିହୁଦୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟାେଥର୍ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତଶି୍ରୁତି

ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଏହସିବୁ ବଷିୟ େଗାଚର ହୁଅେନ୍ତ, ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
ଚରିିେଲ ଓ ଅଖା ପିନି୍ଧ ଓ ଭସ୍ମ େଲପନ କରି ନଗର ମଧ୍ୟକୁ
ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ଓ ବଳିାପ ସ୍ୱରେର େରାଦନ କେଲ। 2 ପୁଣ,ି େସ

ରାଜଦ୍ୱ ାରର ସମ୍ମୁଖ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ, କାରଣ ଅଖା ପିନି୍ଧ କାହାକୁ
ରାଜଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କରିବାର ଅନୁମତ ିନ ଥିଲା। 3 ଆଉ, ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପ୍ରେଦଶର େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏହ ିରାଜାଜ୍ଞା ଓ ନୟିମପତ୍ର ପହଞ୍ଚଲିା,
େସହ ିସକଳ ସ୍ଥାନର ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାେଶାକ ଓ ଉପବାସ ଓ
କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବଳିାପ େହଲା, ପୁଣ ିଅେନେକ ଅଖା ଓ ଭସ୍ମେର ଶୟନ କେଲ।
4 ଏଣୁ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଦାସୀଗଣ ଓ ନପୁଂସକମାେନ ଆସ ିଏହ ିକଥା ତାହାଙୁ୍କ
ଜଣାଇେଲ; େତଣୁ ରାଣୀ ଅତଶିୟ େଶାକ କେଲ; ପୁଣ,ି ମଦ୍ଦର୍ଖୟଠାରୁ
ଅଖା କାଢ଼ ିତାହାଙୁ୍କ ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପଠାଇେଲ, ମାତ୍ର େସ ତାହା
ଗ୍ରହଣ କେଲ ନାହିଁ। 5 ଏଥିେର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏଷ୍ଟରଙ୍କ େସବାେର ନଯିୁକ୍ତ
ହଥକ୍ ନାମକ ରାଜନପୁଂସକକୁ ଏଷ୍ଟର ଡାକି, କ’ଣ େହଲା ଓ କାହିଁକି
ତାହା େହଲା, ଏହା ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ତାହାଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 6 ତହିଁେର ହଥକ୍ ରାଜଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ନଗରର
ଛକବନି୍ଦ ସ୍ଥାନେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନକିଟକୁ ଗେଲ। 7 ପୁଣ,ି ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଆପଣା
ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା ଘଟଥିିଲା ଓ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ
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ହାମନ୍ ରାଜଭଣ୍ଡାରେର ଠିକ୍ େଯେତ ମୁଦ୍ର ା େଦବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ,
ତାହା ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ। 8 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, “େସମାନଙ୍କ ବନିାଶାେଥର୍ େଯଉଁ
ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଶୂଶେନ୍ର ଦତ୍ତ େହାଇଥିଲା, ତହିଁର ଏକ ପ୍ରତଲିପିି ଏଷ୍ଟରଙୁ୍କ
େଦଖାଇ ଜ୍ଞାତ କରାଇବାକୁ େଦେଲ; ଆଉ, ଏଷ୍ଟର େଯପରି ଆପଣା
େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାଙ୍କ ନକିଟେର ନେିବଦନ
ଓ ଅନୁେରାଧ କରିେବ,” ଏପରି ଆେଦଶ କରିବାକୁ କହେିଲ। 9 ତହୁଁ
ହଥକ୍ ଆସ ିମଦ୍ଦର୍ଖୟର କଥା ଏଷ୍ଟରଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ। 10 ଏଉତ୍ତାରୁ ଏଷ୍ଟର
ହଥକ୍କୁ ଏହ ିକଥା କହ ିମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେଲ,
ଯଥା, 11 “ବନିା ଡାକରାେର ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ େଯେକହ ିଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଏ, ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େହବାର ଏକମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛ,ି
େକବଳ ଯାହା ପ୍ରତ ିରାଜା ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ରାଜଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାନି୍ତ , େସହ ିବେଞ୍ଚ, ଏହା
ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଦାସ ଓ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ େଲାକ ଜାଣନି୍ତ; ମାତ୍ର
ଆଜକୁ ତରିିଶ ଦନି େହଲା ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇ
ନାହିଁ।” 12 େସମାେନ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଏହ ିକଥା ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ କହେିଲ।
13 େତଣୁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଏଷ୍ଟରଙୁ୍କ ଏହ ିପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର େଦବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ସବୁ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ରାଜଗହୃେର ଥିବାରୁ େଯ
ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏହା ମନେର ଭାବ ନାହିଁ। 14 େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ଏହି
ସମୟେର ସବର୍େତାଭାେବ ନୀରବ େହାଇ ରୁହ, େତେବ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ସ୍ଥାନରୁ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ଓ ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃବଂଶ ବନିଷ୍ଟ େହବ; କିଏ ଜାେଣ, ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ସମୟ
ନମିେନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଅଛ ?” 15 ଏଥିେର ଏଷ୍ଟର ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ ଏହି
ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର େଦବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 16 “ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ଶୂଶେନ୍ର
ଉପସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି େମା’ ନମିେନ୍ତ ଉପବାସ
କର, ପୁଣ ିତନି ିଦନି ଯାଏ ଦନିେର କିଅବା ରାତି୍ରେର କିଛ ିେଭାଜନ କର
ନାହିଁ ଓ କିଛ ିପାନ କର ନାହିଁ; ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓ େମାହର ଦାସୀଗଣ ତଦ୍ରୂ ପ
ଉପବାସ କରିବୁ; ତହୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ େନାହେିଲ େହଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯିବ;ି ତହିଁେର ମୁଁ ବନିଷ୍ଟ େହେଲ ବନିଷ୍ଟ େହବ।ି” 17 େତଣୁ
ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଚାଲ ିଯାଇ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେଲ।

ଏଷ୍ଟରଙ୍କ େଭାଜ

ଏଉତ୍ତାରୁ ତୃତୀୟ ଦନି ଏଷ୍ଟର ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ରାଜଗହୃର
ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ରାଜଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ; େସହି
ସମୟେର ରାଜା ରାଜଗହୃେର ଗହୃଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖେର

ରାଜସଂିହାସନ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ ଥିେଲ। 2 ଏଥିେର ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙୁ୍କ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଠିଆ େହବାର େଦଖିେଲ, ପୁଣ ିଏଷ୍ଟର ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାରୁ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ପ୍ରତ ିଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦଣ୍ଡ
ବଢ଼ାଇେଲ; େତଣୁ ଏଷ୍ଟର ନକିଟକୁ ଆସ ିରାଜଦଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗ ଛୁଇଁେଲ।
3 ପୁଣ,ି ରାଜା ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “ଆେଗା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ, ତୁମ୍ଭର କି
ବାଞ୍ଛା ଓ କି ପ୍ରାଥର୍ନା ? ଅେଦ୍ଧର୍କ ରାଜ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହେଲ େହଁ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ
ଦତ୍ତ େହବ।” 4 ଏଷ୍ଟର ଉତ୍ତର କେଲ, “େଯେବ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଭଲ ଦେିଶ, େତେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁ େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ,ି
ମହାରାଜ ଓ ହାମନ୍ ଆଜି େସହ ିେଭାଜକୁ ଆଗମନ କରନୁ୍ତ।” 5 ଏଥିେର
ରାଜା କହେିଲ, “ଏଷ୍ଟରଙ୍କ କଥାନୁସାେର ଶୀଘ୍ର କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ହାମନ୍କୁ
କୁହ;” ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାଜା ଓ ହାମନ୍ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ େଭାଜକୁ ଆସେିଲ।
6 ଏଥିେର ରାଜା େଭାଜେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା େବେଳ ଏଷ୍ଟରଙୁ୍କ
କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ନେିବଦନ କଅଣ ? “ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ େହବ; ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା କଅଣ ? ଅେଦ୍ଧର୍କ ରାଜ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହେଲ େହଁ ତାହା ସଦି୍ଧ
େହବ।” 7 ତହିଁେର ଏଷ୍ଟର ଉତ୍ତର େଦେଲ, “େମାହର ନେିବଦନ ଓ
ପ୍ରାଥର୍ନା ଏହ;ି 8 ମୁଁ େଯେବ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ,ି ପୁଣି
େମାହର ନେିବଦନୀୟ ବଷିୟ େଦବାକୁ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା ସଦି୍ଧ କରିବାକୁ େଯେବ
ମହାରାଜ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ମୁଁ େଯଉଁ େଭାଜ ଆପଣମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ,ି ତହିଁକି ମହାରାଜ ଓ ହାମନ୍ ଆସନୁ୍ତ, ମୁଁ କାଲ ିମହାରାଜାଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କହବି।ି”

ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ ଫାଶୀ େଦବାକୁ ହାମନ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

9 ତହିଁେର େସହଦିନି ହାମନ୍ ଆନନି୍ଦତ ଓ ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତ େହାଇ ବାହାରକୁ
ଗଲା; ମାତ୍ର ହାମନ୍ ରାଜଦ୍ୱ ାରେର ଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ ଉଠି

ଠିଆ ନ େହବାର କିଅବା ପ୍ରଣାମ ନ କରିବାର େଦଖି େସ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ
ବରୁିଦ୍ଧେର େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ। 10 ତଥାପି ହାମନ୍ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ
ସମ୍ଭାଳି ଗହୃକୁ ଗଲା, ପୁଣ ିଆପଣା ମିତ୍ରଗଣକୁ ଓ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା
େସରଶ୍କୁ ଡକାଇ ଆଣେିଲ। 11 ଆଉ, ହାମନ୍ ଆପଣା ଧନ ଓ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟର
କଥା ଓ ବହୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କଥା ଓ ରାଜା କିପରି ତାହାର ପଦ ବୃଦି୍ଧ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ କିପରି ତାହାଙୁ୍କ ଆପଣା ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଓ ଦାସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଆସନ େଦଇଅଛନି୍ତ , ଏହସିବୁ ବଷିୟ େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଣାଇେଲ।
12 ହାମନ୍ ଆହୁରି କହେିଲ, “ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଆପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ େଭାଜକୁ େମା’
ବନୁି ଆଉ କାହାକୁ ରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯିବାକୁ େଦଇ ନାହାନି୍ତ ; ପୁଣ,ି କାଲକିି
ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନମିନି୍ତ୍ର ତ େହାଇଅଛ।ି 13 ମାତ୍ର େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ମୁଁ ଯିହୁଦୀୟ ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ ରାଜଦ୍ୱ ାରେର ବସବିାର େଦଖୁଥିବ,ି େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଏହସିବୁେର େମାହର କିଛ ିଫଳ ନାହିଁ।” 14 େତଣୁ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା
େସରଶ୍ ଓ ମିତ୍ର ସମେସ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ପଚାଶ ହାତ ଉଚ୍ଚ ଏକ
ଫାଶୀକାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ; ପୁଣ,ି ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ ତହିଁେର ଫାଶୀ େଦବା
ପାଇଁ କାଲ ିପ୍ରାତଃକାେଳ ରାଜାଙୁ୍କ କୁହ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ହୃଷ୍ଟ େହାଇ ରାଜାଙ୍କ
ସହତି େଭାଜକୁ ଯାଅ।” ଏହ ିକଥାେର ହାମନ୍ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇ େସହରୂିପ
ଫାଶୀକାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇେଲ।

ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମ୍ମାନତି

େସହ ିରାତି୍ରେର ରାଜା େଶାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏଣୁ େସ
ସ୍ମରଣୀୟ ଇତହିାସ-ପୁସ୍ତକ ଆଣବିାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ପୁଣ,ି ତାହା
ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପାଠ କରାଗଲା। 2 ତହିଁେର ଏହ ିଲଖିିତ

କଥା େଦଖାଗଲା, ରାଜାଙ୍କ ନପୁଂସକ ବଗି୍ଥନ୍ ଓ େତରଶ୍ ନାମକ ଦୁଇ
ଜଣ ଦ୍ୱ ାରପାଳ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙୁ୍କ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ
ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ତହିଁର ସମ୍ୱାଦ େଦଇଥିେଲ। 3 ଏଣୁ ରାଜା ପଚାରିେଲ,
“ଏଥିପାଇଁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ କିପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଓ ଉଚ୍ଚପଦ ଦଆିଯାଇଅଛ ି?”
ରାଜାଙ୍କ େସବାକାରୀ ଦାସମାେନ କହେିଲ, “ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛ ିକରାଯାଇ
ନାହିଁ।” 4 ତହୁଁ ରାଜା ପଚାରିେଲ, “ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର କିଏ କିଛ ି?” ଏହି
ସମୟେର ହାମନ୍ ଆପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫାଶୀକାଠେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ ଫାଶୀ େଦବା
ପାଇଁ ରାଜାକୁ କହବିା ନମିେନ୍ତ ରାଜଗହୃର ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆସଥିିେଲ।
5 େତଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଦାସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,” େଦଖନୁ୍ତ, ହାମନ୍
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଠିଆ େହାଇଅଛ।ି” େତେବ ରାଜା କହେିଲ, “େସ ଭତିରକୁ
ଆସୁ।” 6 ତହିଁେର ହାମନ୍ ଭତିରକୁ ଆସେନ୍ତ, ରାଜା ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ରାଜା ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , ତାହା ପ୍ରତ ିକଅଣ କରାଯିବ
?” ହାମନ୍ ମେନ ମେନ ଭାଳିେଲ, ରାଜା େମା’ ବନୁି ଆଉ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ
କରିବାକୁ ଅଧିକ ତୁଷ୍ଟ େହେବ ? 7 ଏଣୁ ହାମନ୍ ରାଜାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା,
“ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , 8 ତାହା ପାଇଁ
ମହାରାଜାଙ୍କ ପରିେଧୟ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆେରାହଣର
ରାଜମୁକୁଟଭୂଷିତ ଅଶ୍ୱ ଅଣାଯାଉ। 9 ଆଉ, େସହ ିବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଶ୍ୱ
ମହାରାଜାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତରି ହସ୍ତେର ଦଆିଯାଉ; ପୁଣ,ି ମହାରାଜ
ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ େସମାେନ େସହ ିରାଜବସ୍ତ୍ର
ପିନ୍ଧାଉନୁ୍ତ ଓ େସହ ିଅଶ୍ୱେର ଆେରାହଣ କରାଇ ନଗର ଦାଣ୍ଡେର ତାହାର
ଆେଗ ଆେଗ ଏହା େଘାଷଣା କରନୁ୍ତ, ମହାରାଜ ଯାହାର ସମ୍ମାନେର ତୁଷ୍ଟ
ହୁଅନି୍ତ , ତାହା ପ୍ରତ ିଏରୂପ କରାଯାଏ।” 10 ଏଥିେର ରାଜା ହାମନ୍କୁ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହା ଶୀଘ୍ର କର; େଯପରି କହଲି, େସପରି େସହ ିବସ୍ତ୍ର
ଓ େସହ ିଅଶ୍ୱ େଘନ ିରାଜଦ୍ୱ ାରେର ଉପବଷି୍ଟ ଯିହୁଦୀୟ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ପ୍ରତି
କର; ତୁେମ୍ଭ େଯସକଳ କଥା କହଅିଛ, ତହିଁରୁ କିଛ ିହିଁ ଊଣା କର ନାହିଁ।
11 େତଣୁ ହାମନ୍ େସହ ିବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଶ୍ୱ େନଇ ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ କେଲ
ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହଣ କରାଇ ନଗରର ଦାଣ୍ଡେର ବୁଲାଇେଲ, ପୁଣ ିମହାରାଜ
ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , ତାହା ପ୍ରତ ିଏରୂପ କରାଯାଏ; ଏହି
କଥା ତାହାର ଆେଗ ଆେଗ େଘାଷଣା କେଲ। 12 ଏଉତ୍ତାରୁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ
ପୁନବର୍ାର ରାଜଦ୍ୱ ାରକୁ ଆସେିଲ, ମାତ୍ର ହାମନ୍ େଶାକାନି୍ୱ ତ େହାଇ ଓ ମସ୍ତକ
ଢ଼ାଙି୍କ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଶୀଘ୍ର ଗେଲ। 13 ପୁଣ,ି ହାମନ୍ ଆପଣା ପ୍ରତ ିଘଟତି
ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟା େସରଶ୍କୁ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ମିତ୍ରଙୁ୍କ
କହେିଲ; ତହିଁେର ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା
େସରଶ୍ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯାହା ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭର ଏହ ିପତନର
ଆରମ୍ଭ େହାଇଅଛ,ି େସ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ େଯେବ ଯିହୁଦୀ ବଂଶୀୟ େଲାକ ହୁଏ,
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େତେବ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ଜୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହାର ସାକ୍ଷାତେର
ନତିାନ୍ତ ପତତି େହବ।” 14 େସମାେନ ତାହା ସହତି ଏରୂପ କଥାବାତ୍ତର୍ା
କରୁ କରୁ ରାଜନପୁଂସକମାେନ ଆସ ିଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ େଭାଜକୁ ହାମନ୍କୁ
େନବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ େହେଲ।

ହାମନ୍ର ମୃତୁୁ୍ୟଦଣ୍ଡ

ଏହରୂିେପ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ସହତି ରାଜା ଓ ହାମନ୍ େଭାଜନ
କରିବାକୁ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 2 ରାଜା େସହ ିଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା େବେଳ ଏଷ୍ଟରଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର କହେିଲ,

“ଆେଗା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ, ତୁମ୍ଭର ନେିବଦନ କଅଣ ? ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ
େହବ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା କଅଣ ? ତାହା ଅେଦ୍ଧର୍କ ରାଜ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହେଲ
େହଁ ସଦି୍ଧ କରାଯିବ।” 3 େତଣୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, “େହ
ମହାରାଜ୍, ମୁଁ େଯେବ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ,ି ଆଉ, େଯେବ
ମହାରାଜ୍ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ େମାହର ନେିବଦନାନୁସାେର େମା’ ପ୍ରାଣ
ଓ େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାନୁସାେର େମା’ େଲାକମାେନ େମାେତ ଦଆିଯାଉନୁ୍ତ।
4 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ, ମୁଁ ଓ େମାହର େଲାକମାେନ ସଂହାରିତ ଓ ହତ
ଓ ବନିଷ୍ଟ େହବା ନମିେନ୍ତ ବକିି୍ରତ େହାଇଅଛୁ। ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ େକବଳ
ଦାସ ଓ ଦାସୀ େହବା ପାଇଁ ବକିି୍ରତ େହାଇଥା’ନୁ୍ତ, େତେବ ଶତ୍ରୁ
ମହାରାଜାଙ୍କର ଏହ ିକ୍ଷତ ିପରିେଶାଧ କରି ନ ପାରିେଲ େହଁ ମୁଁ ନୀରବ
େହାଇ ରହନି୍ତ।” 5 ଏଥିେର ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଯ ଏପରି କମର୍ କରିବାକୁ ମନେର ସାହସ ବାନି୍ଧଅଛ,ି େସ କିଏ ? ଓ
େସ େକଉଁଠାେର ଅଛ ି?” 6 ଏଷ୍ଟର କହେିଲ, “ଏହ ିଦୁଷ୍ଟ ହାମନ୍ ଜେଣ
ବପିକ୍ଷ ଓ ଶତ୍ରୁ  ଅେଟ;” ତହିଁେର ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ହାମନ୍
ଭୀତ େହେଲ। 7 ଆଉ, ରାଜା େକ୍ର ାଧେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ-ପାନଶାଳାରୁ ଉଠି
ରାଜଗହୃର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗଲା; ତହିଁେର ରାଜା ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାର ଅମଙ୍ଗଳ
ନଶିି୍ଚତ େହାଇଅଛ,ି ଏହା ଜାଣ ିହାମନ୍ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ନକିଟେର ଆପଣା
ପ୍ରାଣ ମାଗିବାକୁ ଠିଆ େହେଲ। 8 େତେବ ରାଜା ରାଜଗହୃର ଉଦ୍ୟାନରୁ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ-ପାନଶାଳାକୁ େଲଉଟ ିଆସେିଲ; େସେତେବେଳ ଏଷ୍ଟର େଯଉଁ
ଆସନେର ବସଥିିେଲ, ହାମନ୍ ତହିଁ ଉପେର ପଡ଼ଥିିେଲ; େତଣୁ ରାଜା
କହେିଲ, “ଏ କ’ଣ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର େମା’ ସାକ୍ଷାତେର ରାଣୀଙୁ୍କ ବଳାତ୍କାର
କରିବ ? ଏହ ିକଥା ରାଜା ମୁଖରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ହାମନ୍ର
ମୁଖ ଢ଼ାଙି୍କ ପକାଇେଲ।” 9 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ
ହେବର୍ାଣା ନାମକ ଏକ ନପୁଂସକ ରାଜାକୁ କହେିଲ, “େଦଖନୁ୍ତ, ମହାରାଜାଙ୍କ
ପକ୍ଷେର ହତିଜନକ ସମ୍ୱାଦଦାୟୀ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନମିେନ୍ତ ହାମନ୍ ପଚାଶ ହାତ
ଉଚ୍ଚ ଫାଶୀକାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ,ି ତାହା ହାମନ୍ର ଗହୃେର ସ୍ଥାପିତ
େହାଇଅଛ,ି” ରାଜା କହେିଲ,” ତହିଁ ଉପେର ଏହାକୁ ଫାଶୀ ଦଅି।”
10 ଏଥିେର ହାମନ୍ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ଫାଶୀକାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିଥିେଲ, ତହିଁ ଉପେର େସମାେନ ହାମନ୍କୁ ଫାଶୀ େଦେଲ; ତହିଁେର
ରାଜାଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଶାନ୍ତ େହଲା।

ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯିହୁଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର

େସହ ିଦନି ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙୁ୍କ ଯିହୁଦୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  ହାମନ୍ର ଗହୃାଦ ିେଦଲା, ଆଉ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ
ରାଜାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; କାରଣ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ

ଆପଣାର କଅଣ ହୁଏ, ଏହା ଏଷ୍ଟର ଜଣାଇଥିେଲ। 2 ଏଥିେର ରାଜା
ହାମନ୍ଠାରୁ େଯଉଁ ଅଙୁ୍ଗରୀୟ େନଇଥିେଲ, ତାହା କାଢ଼ ିମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ
େଦେଲ, ପୁଣ ିଏଷ୍ଟର ହାମନ୍ର ଗହୃ ଉପେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ।
3 ଏଷ୍ଟର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ପୁନବର୍ାର ନେିବଦନ କେଲ, ପୁଣି
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଅଗାଗୀୟ ହାମନ୍ର କୃତ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ
ତାହାର କଳି୍ପତ କଳ୍ପନା ନବିାରଣାେଥର୍ ତାହାର ଚରଣେର ପଡ଼ ିେରାଦନ କରି
ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 4 ତହିଁେର ରାଜା ଏଷ୍ଟର ଆେଡ଼ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦଣ୍ଡ ବସି୍ତାର
କରେନ୍ତ, ଏଷ୍ଟର ଉଠି ରାଜା ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ, େଯେବ
ମହାରାଜ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , େଯେବ ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ
ପାଇଅଛ,ି 5 ପୁଣ,ି ଏହ ିକମର୍ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ େବାଧ ହୁଏ,
ଆଉ ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କର ତୁଷି୍ଟକାରିଣୀ ଅେଟ, େତେବ ମହାରାଜାଙ୍କର
ସମୁଦାୟ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଗାଗୀୟ
ହମ୍ମଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନ୍ େଯସକଳ ପତ୍ର େଲଖିବାକୁ ପରାମଶର୍ େଦଇଥିେଲ,

ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବାକୁ େଲଖାଯାଉ; 6 େଯେହତୁ େମା’ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତି
େଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି, ତାହା େଦଖି ମୁଁ କିପରି ସହ ିପାରିବ ି? ପୁଣ,ି
ଆପଣା କୁଟୁମ୍ୱମାନଙ୍କ ବନିାଶ େଦଖି କିପରି ସହ ିପାରିବ ି?” 7 ଏଥିେର
ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙୁ୍କ ଓ ଯିହୁଦୀୟ ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େଦଖ, ମୁଁ ଏଷ୍ଟରଙୁ୍କ ହାମନ୍ର ଗହୃ େଦଲ,ି େଲାକମାେନ ହାମନ୍କୁ
ଫାଶୀକାଠେର ଫାଶୀ େଦଇଅଛନି୍ତ , କାରଣ େସ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର
ହସ୍ତେକ୍ଷପ କରିଥିେଲ। 8 ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ରାଜା ନାମେର
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ପତ୍ର େଲଖ ଓ
ତାହା ରାଜାଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗରୀୟେର େମାହରାଙି୍କତ କର; କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ନାମେର
ଲଖିିତ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗରୀୟେର େମାହରାଙି୍କତ ପତ୍ର େକହ ିଅନ୍ୟଥା କରି
ନ ପାେର।” 9 େତଣୁ ତୃତୀୟ ମାସର, ଅଥର୍ାତ୍, ସୀବନ ମାସର େତଇଶ
ଦନିେର ରାଜାଙ୍କ େଲଖକମାେନ ଆହୂତ ହୁଅେନ୍ତ, ମଦ୍ଦର୍ଖୟର ସକଳ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓ ହନୁି୍ଦସ୍ଥାନଠାରୁ କୂଶ େଦଶ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏକଶତ ସତାଇଶ ପ୍ରେଦଶାନ୍ତଗର୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶର
ଅକ୍ଷରାନୁସାେର କି୍ଷତପିାଳ ଓ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ ପ୍ରେଦଶାଧିପତମିାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ, ପୁଣ ିପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀକି େସମାନଙ୍କ ଭାଷାନୁସାେର, ଆଉ
ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େସମାନଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଓ ଭାଷାନୁସାେର ପତ୍ର
ଲଖିିତ େହଲା। 10 ପୁଣ,ି େସ ରାଜା ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ନାମେର େଲଖି ଓ
ରାଜାଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗରୀୟେର େମାହରାଙି୍କତ କରି ଅଶ୍ୱଶାଳା-ଜାତ ରାଜକୀୟ
ଅଶ୍ୱବାହନାରୂଢ଼ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ଦୂତଗଣ ହସ୍ତେର ପତ୍ର ପଠାଇଲା। 11 ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା
ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରେଦଶେର ଏକ ଦନିେର, ଅଥର୍ାତ୍, ଅଦର
ନାମକ ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସର ତ୍ରେୟାଦଶ ଦନିେର 12 ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରର ସବୁ
ଯିହୁଦୀୟଙୁ୍କ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣରକ୍ଷାେଥର୍ ଠିଆ େହବାକୁ,
ପୁଣ ିେଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ ଓ ପ୍ରେଦଶ େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷତା କରିେବ,
େସମାନଙ୍କ ସାମଥର୍୍ୟ ଓ େସମାନଙ୍କ ବାଳକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀସକଳକୁ ସଂହାର ଓ ବଧ
ଓ ବନିାଶ କରିବାକୁ, ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଲୁଟବିାକୁ ରାଜା
ଅନୁମତ ିେଦେଲ। 13 ଆଉ, େସହ ିଦନି େଯପରି ଯିହୁଦୀୟମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶେର ଓ ସମୁଦାୟ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଚାରିତ େହବା
ନମିେନ୍ତ େସହ ିଆଜ୍ଞାପତ୍ରର ଏକ ପ୍ରତଲିପିି ଦଆିଗଲା। 14 ତହିଁେର
ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ରାଜକୀୟ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ବାତ୍ତର୍ାବାହକମାେନ ରାଜାଜ୍ଞାେର ତ୍ୱ ରିତ
ପ୍ରବତ୍ତିର୍ତ େହାଇ ଚାଲଗିେଲ; ପୁଣ,ି ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର େସହ ିଆଜ୍ଞା
ପ୍ରକାଶିତ େହଲା। 15 ଏଉତ୍ତାରୁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନୀଳ ଓ ଶୁକ୍ଳବଣ୍ଣର୍ ରାଜକୀୟ
ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ, ମସ୍ତକେର ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ବୃହତ୍ ମୁକୁଟ େଦଇ, ସରୁ ଓ ଧୂମ୍ରବଣ୍ଣର୍
ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ରେର ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ େହାଇ ରାଜା ଛାମୁରୁ ବାହାରକୁ ଗଲ; ତହିଁେର
ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀ ଆନନ୍ଦ ଓ ହଷର୍ନାଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 16 ଆଉ,
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଦୀପି୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦ ଓ ହଷର୍ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମର ଉଦୟ େହଲା।
17 ପୁଣ,ି ପ୍ରତ ିପ୍ରେଦଶେର ଓ ପ୍ରତ ିନଗରେର େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର
ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ନୟିମପତ୍ର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, େସହ ିେସହ ିସ୍ଥାନେର
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଆେମାଦ, େଭାଜ ଓ ମଙ୍ଗଳର ଦନି େହଲା,
ପୁଣ ିେଦଶର ଅେନକ େଲାକ ଯିହୁଦୀୟ ମତାବଲମ୍ୱୀ େହେଲ; େଯେହତୁ
େସମାେନ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ସକାେଶ ଭୀତ େହେଲ।

ଯିହୁଦୀଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ବନିାଶ

ଏଥି ମଧ୍ୟେର ଅଦର ନାମକ ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସର ତ୍ରେୟାଦଶ ଦନିେର
ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ନୟିମର କାଯର୍୍ୟକାରୀ ସମୟ ନକିଟ େହଲା; ଅଥର୍ାତ୍,
େଯଉଁ ଦନି ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ େସମାନଙ୍କ ଉପେର

କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିଥିେଲ, େସହ ିଦନି ଏପରି ବପିରୀତ ଘଟଣା
େହଲା େଯ, ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ
କେଲ। 2 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ହଂିସାେଚଷ୍ଟାକାରୀଗଣ ଉପେର ହସ୍ତେକ୍ଷପ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙ୍କ
ଯାବତୀୟ ପ୍ରେଦଶେର ଆପଣା ଆପଣା ନଗରେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ, ପୁଣି
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େକହ ିଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦାୟ
େଲାକ େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୀତ େହାଇଥିେଲ। 3 ଆଉ, ପ୍ରେଦଶାଧିପତ ିଓ
କି୍ଷତପିାଳ ଓ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ ରାଜ-କମର୍କାରୀମାେନ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର
ସାହାଯ୍ୟ କେଲ, କାରଣ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ସକାେଶ େସମାେନ ଭୟଭୀତ
େହାଇଥିେଲ। 4 େଯେହତୁ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ରାଜଗହୃ ମଧ୍ୟେର ମହାନ୍ ଥିେଲ ଓ

ଏଷ୍ଟର 6:14 317 ଏଷ୍ଟର 9:4
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ତାହାର ଯଶ ସବର୍ପ୍ରେଦଶେର ବ୍ୟାପ୍ତ େହଲା; କାରଣ େସହ ିମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଅଧିକ
ଶକି୍ତଶାଳୀ େହେଲ। 5 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ
ଖଡ୍ଗ ାଘାତ ଓ ସଂହାର ଓ ବନିାଶ କେଲ; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଘୃଣାକାରୀଗଣ ପ୍ରତ ିଯାହା ଇଚ୍ଛା, ତାହା କେଲ। 6 ଏହରୂିେପ
ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ପାଞ୍ଚ ଶତ େଲାକଙୁ୍କ ବଧ ଓ ବନିାଶ
କେଲ। 7 ପୁଣ,ି ପଶର୍ନ୍ଦାଥ ଓ ଦେଲ୍ଫାନ ଓ ଅସ୍ପାଥ 8 ଓ େପାରାଥ ଓ
ଅଦଲୀୟ ଓ ଅରିଦାଥ 9 ଓ ପମର୍ସ୍ତ ଓ ଅରୀଷୟ ଓ ଅରୀଦୟ ଓ
ବୟିଷାଥ, 10 ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  ହମ୍ମଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନ୍ର ଏହି
ଦଶ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େସମାେନ ବଧ କେଲ, ମାତ୍ର ଲୁଟ କରିବାକୁ େସମାେନ
ହସ୍ତେକ୍ଷପ କେଲ ନାହିଁ। 11 େଯଉଁମାେନ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ହତ
େହେଲ, େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା େସହ ିଦନିେର ରାଜା ଛାମୁକୁ ଆସେନ୍ତ,
12 ରାଜା ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଶୂଶନ୍
ରାଜଧାନୀେର ପାଞ୍ଚ ଶତ େଲାକ ଓ ହାମନ୍ର ଦଶ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ବଧ ଓ ବନିାଶ
କରିଅଛନି୍ତ; େତେବ େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରେଦଶ ସକଳେର କଅଣ
କରି ନ ଥିେବ ! ଏେବ ତୁମ୍ଭର ନେିବଦନ କଅଣ ? ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଦତ୍ତ
େହବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଆଉ ପ୍ରାଥର୍ନା କଅଣ ? ତାହା ସଦି୍ଧ େହବ।” 13 ତହୁଁ
ଏଷ୍ଟର କହେିଲ, “େଯେବ ମହାରାଜ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ଆଜିର ଆଜ୍ଞା
ପ୍ରମାେଣ କାଲ ିହିଁ କରିବାର ଅନୁମତ ିଶୂଶନ୍ସ୍ଥ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦତ୍ତ
େହଉ, ଆଉ ହାମନ୍ର ଦଶ ପୁତ୍ର ଫାଶୀକାଠେର ଟଙ୍ଗା ଯାଉନୁ୍ତ।”
14 ଏଥିେର େସପରି କରାଯିବାକୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ପୁଣ,ି େସହ ିଆଜ୍ଞା
ଶୂଶେନ୍ର ପ୍ରଚାରିତ େହଲା; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ହାମନ୍ର ଦଶ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ଫାଶୀକାଠେର ଟଙ୍ଗାଇେଲ। 15 ଆଉ, ଶୂଶନ୍ସ୍ଥ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଅଦର
ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର ମଧ୍ୟ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଶୂଶେନ୍ର ତନି ିଶତ
େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କେଲ, ମାତ୍ର ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତେକ୍ଷପ କେଲ ନାହିଁ।
16 ଏଥି ମଧ୍ୟେର ରାଜାଙ୍କ ନାନା ପ୍ରେଦଶ-ନବିାସୀ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯିହୁଦୀୟ
େଲାକମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ଠିଆ େହେଲ;
ପୁଣ,ି ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ବଶି୍ରାମ ପାଇ ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କର
ପଞ୍ଚସ୍ତରି ସହସ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କେଲ, ମାତ୍ର ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତେକ୍ଷପ
କେଲ ନାହିଁ। 17 ଏହ ିସମସ୍ତ ଅଦର ମାସର ତ୍ରେୟାଦଶ ଦନିେର େହଲା;
ପୁଣ,ି େସହ ିମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର େସମାେନ ବଶି୍ରାମ କରି ତାହା
େଭାଜନପାନ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଦନି କେଲ। 18 ମାତ୍ର ଶୂଶନ୍ସ୍ଥ
ଯିହୁଦୀୟମାେନ େସହ ିମାସର ତ୍ରେୟାଦଶ ଓ ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଦନିେର ଏକତି୍ରତ
େହେଲ ଓ େସହ ିମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର ବଶି୍ରାମ କରି ତାହା
େଭାଜନପାନର ଓ ଆନନ୍ଦର ଦନି କେଲ। 19 ଏନମିେନ୍ତ ଗ୍ରାମସ୍ଥ, ଅଥର୍ାତ୍,
ପ୍ରାଚୀରହୀନ ନଗର ନବିାସୀ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଅଦର ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ
ଦନିକୁ ଆନନ୍ଦ ଓ େଭାଜନପାନ ଓ ମଙ୍ଗଳର, ପୁଣ ିପରସ୍ପର ଅଂଶ
ପଠାଇବାର ଦନି କରି ମାନନି୍ତ।

ପୂରୀମ ପବର୍ ଆରମ୍ଭ

20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଏହସିବୁ ବଷିୟ େଲଖିେଲ ଓ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟସ୍ଥ ଓ ଦୂରସ୍ଥ ସକଳ ପ୍ରେଦଶେର ଥିବା ସମସ୍ତ
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର ପଠାଇେଲ। 21 ଆଉ, େଯଉଁ ଦୁଇ ଦନି
ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ବଶି୍ରାମ ପାଇେଲ, ପୁଣ ିେଯଉଁ
ମାସେର େସମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖେର ଓ େଶାକ ମଙ୍ଗଳ ଦନିେର ପରିଣତ
େହଲା, 22 ପ୍ରତ ିବଷର୍ େସହ ିମାସର େସହ ିଦୁଇ ଦନି, ଅଥର୍ାତ୍, ଅଦର

ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିକୁ େସମାେନ େଯପରି େଭାଜନପାନ ଓ
ଆନନ୍ଦର ଓ ପରସ୍ପର ଅଂଶ ଓ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦାନ େପ୍ରରଣ
କରିବାର ଦନି କରି ମାନେିବ, ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 23 ତହିଁେର
ଯିହୁଦୀୟମାେନ େଯପରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିେଲ ଓ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ େଯପରି
େଲଖିଥିେଲ, େସମାେନ ତଦ୍ରୂ ପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ;
24 କାରଣ ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦୀୟ-େଲାକର ଶତ୍ରୁ  ଅଗାଗୀୟ ହମ୍ମଦାଥାର ପୁତ୍ର
ହାମନ୍ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଲୁପ୍ତ ଓ
ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ପୂର, ଅଥର୍ାତ୍, ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିଥିେଲ। 25 ମାତ୍ର ରାଜା
ଛାମୁକୁ (ଏ ବଷିୟ) ଆସେନ୍ତ, େସ ଏହ ିଆଜ୍ଞାପତ୍ର େଦଲା, “ହାମନ୍
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ଦୁଷ୍ଟ-ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛ,ି ତାହା ତାହାର
ନଜି ମସ୍ତକେର ବତୁ୍ତର୍, ପୁଣ ିେସ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ରମାେନ ଫାଶୀକାଠେର
ଟଙ୍ଗା ଯାଉନୁ୍ତ।” 26 ଏନମିେନ୍ତ ପୂର ନାମାନୁସାେର େସହ ିଦୁଇ ଦନିର
ନାମ ପୂରୀମ୍ େହଲା। ପୁଣ,ି େସହ ିପତ୍ରର ସକଳ କଥା ସକାଶୁ ଓ େସ
ବଷିୟେର ଯାହା େସମାେନ େଦଖିଥିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା
ଘଟଥିିଲା, ତହିଁ ସକାଶୁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଓ ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶର ଓ ଯିହୁଦୀ-ମତାବଲମ୍ୱୀଗଣର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ େବାଲ ିଏହା ସି୍ଥର
କେଲ େଯ, 27 “ତତ୍ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଲଖିିତ ଆଜ୍ଞା ଓ ନରୂିପିତ ସମୟାନୁସାେର
େସମାେନ ବଷର୍କୁ ବଷର୍ ଏହ ିଦୁଇ ଦନି ପାଳନ କରିେବ ଓ େକୗଣସ ିରୂେପ
ତାହା େଲାପ କରିେବ ନାହିଁ। 28 ଆଉ, ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ-ପରମ୍ପରାେର,
ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଂଶେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରେଦଶେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରେର େସହି
ଦୁଇ ଦନି ସ୍ମରଣ ଓ ପାଳନ କରାଯିବ; ପୁଣ,ି ଏହ ିପୂରୀମ୍ ଦନି
ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ ଓ େସମାନଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ
େସହ ିଦୁଇ ଦନିର ସ୍ମରଣ ଲୁପ୍ତ େହବ ନାହିଁ।” 29 ଅବୀହୟିଲର କନ୍ୟା
ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଓ ଯିହୁଦୀୟ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ପୂରୀମ୍-ଦନିବଷିୟକ ଏହ ିଦି୍ୱ ତୀୟ
ପତ୍ର ସି୍ଥରକରଣାେଥର୍ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କ୍ଷମତା ସହତି େଲଖିେଲ। 30 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦୀୟ
ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଓ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉପବାସ ଓ କ୍ରନ୍ଦନ
ବଷିୟକ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ବଂଶ ପାଇଁ ଯାହା ସି୍ଥର କରିଥିେଲ, 31 ତଦନୁସାେର
ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ନରୂିପିତ କାଳେର ପୂରୀମ୍ର େସହ ିଦୁଇ ଦନିର ପାଳନ ସି୍ଥର
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକଶତ ସତାଇଶ
ପ୍ରେଦଶେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଶାନି୍ତ ଓ ସତ୍ୟ-
ବାକ୍ୟଯୁକ୍ତ ପତ୍ର େପ୍ରରଣ କେଲ। 32 ଏହରୂିେପ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱ ାରା
ପୂରୀମ୍-ଦନିର ବଧିି ସି୍ଥରୀକୃତ େହଲା ଓ ତାହା ପୁସ୍ତକେର େଲଖାଗଲା।

ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙ୍କର ମହାନତା

େସହ ିଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜା େଦଶ ଓ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥ
ଉପଦ୍ୱ ୀପସମୂହେର କର ବସାଇେଲ। 2 ପୁଣ,ି ତାହାର
ପରାକ୍ରମ ଓ ପ୍ରଭାବର ସବୁ କଥା, ଆଉ ରାଜା ମଦ୍ଦର୍ଖୟଙୁ୍କ

େଯଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ  େଦଇ ଉଚ୍ଚପଦେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ, ତହିଁର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବବିରଣ କି
ମାଦୀୟା ଓ ପାରସ୍ୟ େଦଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତହିାସ-ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
ନାହିଁ ? 3 କାରଣ ଯିହୁଦୀୟ ମଦ୍ଦର୍ଖୟ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ର ୀ
େହାଇ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାନ୍ ଓ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃସମୂହ
ମଧ୍ୟେର ପି୍ରୟପାତ୍ର ଓ ଆପଣା େଲାକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାେନ୍ୱଷୀ, ପୁଣ ିଆପଣା
ସମସ୍ତ ବଂଶ ପ୍ରତ ିଶାନି୍ତବାଦୀ ଥିେଲ।
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ଆୟୁବ

ଶୟତାନ ଦ୍ୱ ାରା ଆୟୁବ ପରୀକି୍ଷତ

ଊଷ୍ େଦଶେର ଆୟୁବ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିଲା; ଆଉ େସ
ସଦି୍ଧ, ସରଳ, ପରେମଶ୍ୱର-ଭୟକାରୀ ଓ କୁକି୍ରୟାତ୍ୟାଗୀ ଥିଲା।
2 ପୁଣ,ି ତାହାର ସାତ ପୁତ୍ର ଓ ତନି ିକନ୍ୟା ଜନି୍ମ ଥିେଲ। 3 ମଧ୍ୟ

ତାହାର ସମ୍ପତି୍ତ ସାତ ହଜାର େମଷ, ତନି ିହଜାର ଉଷ୍ଟ୍ର, ପାଞ୍ଚ ଶହ ହଳ
ବଳଦ, ପାଞ୍ଚ ଶହ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ଓ ଅେନକ ଦାସ ଦାସୀ ଥିେଲ। େତଣୁ େସ
ପୂବର୍େଦଶୀୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ୍ େହାଇଥିଲା। 4 ଆଉ,
ତାହାର ପୁତ୍ରମାେନ ଯାଇ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦନିେର ଆପଣା
ଆପଣା ଗହୃେର େଭାଜ କେଲ; ପୁଣ ିେସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଭାଜନ ଓ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ତନିି
ଭଗିନୀଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ। 5 ପୁଣ,ି ପାଳିକ୍ର େମ େସମାନଙ୍କ େଭାଜର ଦନି
ଗତ ହୁଅେନ୍ତ, ଆୟୁବ େସମାନଙୁ୍କ ଡକାଇ ପବତି୍ର କଲା ଓ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର
ଉଠି େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କଲା; କାରଣ ଆୟୁବ କହଲିା,
େହାଇପାେର, ଆମ୍ଭର ପିଲାମାେନ ପାପ କରିଥିେବ ଓ ମେନ ମେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ କରିଥିେବ। ଏହରୂିେପ ଆୟୁବ ସବର୍ଦା କଲା।
6 ଦନିକେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ
େହବାକୁ ଆସେନ୍ତ, ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
7 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଲି ?
ତହିଁେର ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, ପୃଥିବୀେର
ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରି କରି ଆସଲି।ି
8 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ
ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦଇଅଛ ? କାରଣ ତାହାର ସମାନ ସଦି୍ଧ ଓ ସରଳ,
ପରେମଶ୍ୱର-ଭୟକାରୀ ଓ କୁକି୍ରୟାତ୍ୟାଗୀ େଲାକ ପୃଥିବୀେର େକହ ିନାହିଁ ?
9 େତେବ ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, ଆୟୁବ କ’ଣ
ଅକାରଣେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଅଛ ି? 10 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ତାହାର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର, ପୁଣ ିତାହାର ଗହୃର ଓ ତାହାର ସବର୍ସ୍ୱର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ବାଡ଼
େଦଇ ନାହଁ ? ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ହସ୍ତକୃତ କାଯର୍୍ୟେର ଆଶୀବର୍ାଦ େଦଇଅଛ ଓ
େଦଶେର ତାହାର ସମ୍ପତି୍ତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଅଛ।ି 11 ମାତ୍ର ଏେବ ଆପଣା ହସ୍ତ
ବସି୍ତାର କରି ତାହାର ସବର୍ସ୍ୱ ସ୍ପଶର୍ କର, ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ
ଆଗେର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। 12 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ କହେିଲ,
“େଦଖ, ତାହାର ସବର୍ସ୍ୱେର ତୁମ୍ଭର କ୍ଷମତା ଅଛ;ି େକବଳ ତାହାରି ଉପେର
ତୁେମ୍ଭ ହସ୍ତ ନ ଦଅି।” ତହିଁେର ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ବାହାରି
ଗଲା।

ଆୟୁବଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ସମ୍ପଦର ବନିାଶ

13 ଆଉ, ଦେିନ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଜ୍ୟଷ୍ଠ
ଭ୍ର ାତାର ଗହୃେର େଭାଜନ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିେଲ, 14 ଏପରି
ସମୟେର ଆୟୁବ ନକିଟକୁ ଏକ ଦୂତ ଆସ ିକହଲିା, ବଳଦମାେନ ହଳ
ବୁଲାଉଥିେଲ ଓ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଗଦ୍ଦର୍ଭୀମାେନ ଚରୁଥିେଲ; 15 ଏଥି
ମଧ୍ୟେର ଶିବାୟୀୟମାେନ ଆକ୍ରମଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ େନଇଗେଲ; ଆହୁରି,
େସମାେନ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ଦାସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ; ପୁଣ,ି ଆପଣଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ
େଦବା ପାଇଁ େକବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ।ି 16 େସ କହବିା େବେଳ
ଆଉ ଜେଣ ମଧ୍ୟ ଆସ ିକହଲିା, “ଆକାଶରୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଗି୍ନ ପଡ଼ି
େମଷପଲ ଓ ଦାସମାନଙୁ୍କ ଦଗ୍ଧ କରି ଗ୍ରାସ କରିଅଛ;ି ପୁଣ,ି ଆପଣଙୁ୍କ
ସମ୍ୱାଦ େଦବା ପାଇଁ େକବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ।ି” 17 େସ କହବିା
େବେଳ ଆଉ ଜେଣ ମଧ୍ୟ ଆସ ିକହଲିା, “କଲ୍ଦୀୟମାେନ ତନି ିଦଳ େହାଇ
ଉଷ୍ଟ୍ରପଲ ଆକ୍ରମଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ େନଇଗେଲ, ଆହୁରି ଖଡ୍ଗ ଧାରେର

ଦାସମାନଙୁ୍କ ବଧ କେଲ; ପୁଣ ିଆପଣଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦବା ପାଇଁ େକବଳ ମୁଁ
ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ।ି” 18 େସ କହବିା େବେଳ ଆଉ ଜେଣ ମଧ୍ୟ ଆସି
କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ େସମାନଙ୍କ େଜ୍ୟଷ୍ଠ ଭ୍ର ାତାର
ଗହୃେର େଭାଜନ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିେଲ; 19 ଏଥି ମଧ୍ୟେର,
େଦଖନୁ୍ତ, ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡଢ଼ୁ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଆସ ିଗହୃର ଚାରି େକାଣେର
ଲାଗେନ୍ତ, ତାହା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ଲିା, ତହିଁେର େସମାେନ ମେଲ;
ପୁଣ,ି ଆପଣଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦବା ପାଇଁ େକବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ।ି
20 େସେତେବେଳ ଆୟୁବ ଉଠି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିଲା ଓ ଆପଣା ମସ୍ତକ
େକ୍ଷୗର କଲା ଓ ଭୂମିେର ପଡ଼ ିଉପାସନା କଲା; 21 ଆଉ, େସ କହଲିା,
“ମୁଁ ମାତାର ଗଭର୍ରୁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସଅିଛ ିଓ ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ େହାଇ େସଠାକୁ
େଫରିଯିବ;ି ସଦାପ୍ରଭୁ େଦେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େନଇଅଛନି୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ
ଧନ୍ୟ େହଉ।” 22 ଏହସିବୁେର ଆୟୁବ ପାପ କଲା ନାହିଁ, ଅବା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ଅବେିବଚନାର େଦାଷାେରାପ କଲା ନାହିଁ।

ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟେର ଶୟତାନର ଆକ୍ରମଣ

ପୁନବର୍ାର ଦନିକେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହବାକୁ ଆସେନ୍ତ, ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ପାଇଁ ଆସଲିା।

2 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଲି
?” ତହିଁେର ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, “ପୃଥିବୀେର
ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରି କରି ଆସଲି।ି”
3 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ
ପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ େଦଇଅଛ ? କାରଣ ତାହାର ସମାନ ସଦି୍ଧ ଓ ସରଳ,
ପରେମଶ୍ୱର-ଭୟକାରୀ ଓ କୁକି୍ରୟାତ୍ୟାଗୀ େଲାକ ପୃଥିବୀେର େକହ ିନାହିଁ;
ପୁଣ,ି ଅକାରଣେର ତାହାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇେଲ େହଁ େସ ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି
ଧରିଅଛ।ି” 4 ତହିଁେର ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, “ଚମର୍
ନମିେନ୍ତ ଚମର୍, ଆପଣା ପ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସବର୍ସ୍ୱ େଦବ।” 5 ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ତାହାର ଅସି୍ଥ ଓ ମାଂସକୁ ଆଘାତ କର, ତହିଁେର
େସ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଆଗେର ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। 6 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶୟତାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େଦଖ, େସ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ, େକବଳ ତାହାର ପ୍ରାଣ
ରକ୍ଷା କର।” 7 ଏଉତ୍ତାେର ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ବାହାରି ଯାଇ
ଆୟୁବର ତଳିପାରୁ ମସ୍ତକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଘାଆେର ତାହାକୁ
ଆଘାତ କଲା। 8 ଏଣୁ େସ ସବର୍ାଙ୍ଗ କୁଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ଖେଣ୍ଡ ଖପରା େନଲା
ଓ େସ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟେର ବସଲିା । 9 ତହିଁେର ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ତାହାକୁ
କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ କି ଏ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁଅଛ ?
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର।” 10 େସ ତାହାକୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ
ଏକ ମୂଢ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି କଥା କହୁଅଛ, ଆେମ୍ଭମାେନ କି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ, ଅମଙ୍ଗଳ କ’ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ?”
ଏହସିବୁେର ଆୟୁବ ଆପଣା ଓଷ୍ଠେର ପାପ କଲା ନାହିଁ।

ଆୟୁବଙ୍କ ତନି ିବନୁ୍ଧଗଣ

11 ଆୟୁବ ପ୍ରତ ିଘଟତି ଏହସିବୁ ବପିଦର କଥା େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍
ଓ ଶୂହୀୟ ବଲି୍ଦଦ୍ ଓ ନାମାଥୀୟ େସାଫର ନାମେର ତାହାର ଏହ ିତନିି
ମିତ୍ର ଶୁଣ ିସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରୁ ଆସେିଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହା ସେଙ୍ଗ େଶାକ
କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବା ପାଇଁ ଆସବିାକୁ ଏକତ୍ର ସି୍ଥର
କେଲ। 12 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଦୂରରୁ ଅନାଇ ତାହାକୁ ଚହି୍ନ ିନ ପାରି
ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର େରାଦନ କେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା
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ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ଆକାଶ ଆେଡ଼ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଉପେର ଧୂଳି
ବଞି୍ଚେିଲ। 13 ତହୁଁ େସମାେନ ସାତ ଦନି ଓ ସାତ ରାତି୍ର ତାହା ସେଙ୍ଗ
ଭୂମିେର ବସେିଲ, େକହ ିତାହାକୁ କିଛ ିକହେିଲ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ
ତାହାର ଯାତନା ଅତ ିବଡ଼ େବାଲ ିେଦଖିେଲ।

ଆୟୁବଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁ ଅଭଶିାପ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆୟୁବ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଆପଣା ଜନ୍ମଦନିକୁ ଅଭଶିାପ
େଦଲା। 2 ପୁଣ,ି ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା; 3 “େଯଉଁ ଦନି
ମୁଁ ଜାତ େହଲ ିଓ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଗଭର୍ସ୍ଥ େହଲା େବାଲ ିେଯଉଁ

ରାତି୍ର କହଲିା, ତାହା ଲୁପ୍ତ େହଉ; 4 େସ ଦନି ଅନ୍ଧକାରମୟ େହଉ;
ପରେମଶ୍ୱର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ  ନ କରନୁ୍ତ, କିଅବା ତହିଁ ଉପେର ଦୀପି୍ତ
ପ୍ରକାଶ ନ ପାଉ। 5 ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତୁୁ୍ୟଚ୍ଛାୟା ତାହାକୁ ଆପଣାର େବାଲି
ଦାବ ିକରନୁ୍ତ; େମଘ ତହିଁ ଉପେର ଅବସ୍ଥାନ କରୁ; ଦବିସ ଅନ୍ଧକାରକାରୀ
ସମେସ୍ତ ତାହାର ତ୍ରାସ ଜନ୍ମ ାଉନୁ୍ତ। 6 ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାର େସହ ିରାତି୍ରକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରୁ; ତାହା ବଷର୍ର ଦବିସେଶ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟେର ଆନନ୍ଦ ନ କରୁ; ତାହା
ମାସ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟେର ନ ଆସୁ। 7 େଦଖ, େସହ ିରାତି୍ର ବନ୍ଧ୍ୟା େହଉ; ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିଆନନ୍ଦର ସ୍ୱର ପ୍ରେବଶ ନ କରୁ। 8 େଯଉଁମାେନ
ଦବିସକୁ ଅଭଶିାପ ଦଅିନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଲବିୟିାଥନକୁ ଜଗାଇବାକୁ ନପିୁଣ,
େସମାେନ ତାହାକୁ ଅଭଶିାପ େଦଉନୁ୍ତ। 9 ତହିଁର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ
ଅନ୍ଧକାରମୟ େହଉ; େସ ଦୀପି୍ତର ଅେପକ୍ଷା କରୁ, ମାତ୍ର କିଛ ିନ ପାଉ;
କିଅବା େସ ଅରୁଣର େନତ୍ରପଲକ ଦଶର୍ନ ନ କରୁ; 10 କାରଣ େସ େମା’
ମାତୃଗଭର୍ର କବାଟ ରୁଦ୍ଧ କଲା ନାହିଁ, କିଅବା ଦୁଃଖକୁ େମାର ଦୃଷି୍ଟରୁ ଗପୁ୍ତ
କଲା ନାହିଁ। 11 ମୁଁ କାହିଁକି ଗଭର୍ରୁ ମଲ ିନାହିଁ ? ଉଦରରୁ ପଡ଼ବିା ମାତ୍ର
କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲ ିନାହିଁ ? 12 ଜାନୁଯୁଗଳ କାହିଁକି େମାେତ
ଗ୍ରହଣ କଲା ? ଅବା େମାହର ପାନ ନମିେନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ?
13 ତାହା େହାଇ ନ ଥିେଲ, ମୁଁ ଏେବ ଶୟନ କରି ଶାନି୍ତେର ଥା’ନି୍ତ ମୁଁ
ନଦିି୍ର ତ େହାଇ ବଶି୍ରାମେର ଥା’ନି୍ତ ; 14 େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଉଜାଡ଼ ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, ଏପରି ରାଜା ଓ ପୃଥିବୀର ମନ୍ତ୍ର ୀଗଣ
ସହତି ଥା’ନି୍ତ ; 15 େଯଉଁମାେନ ରୂପାେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗହୃ ପରିପୂଣ୍ଣର୍
କରିଥିେଲ, ଏପରି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ାଧିକାରୀ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଥା’ନି୍ତ ; 16 ଅବା ମୁଁ
ଗପୁ୍ତ ଗଭର୍ସ୍ରାବ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଣହୀନ େହାଇ ଥା’ନି୍ତ ; େଯଉଁମାେନ େକେବ ଆଲୁଅ
ଦଶର୍ନ କେଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଥା’ନି୍ତ। 17 େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଦୁଷ୍ଟଗଣ େକ୍ଳଶ େଦବାରୁ ନବୃିତ୍ତ ଓ େସହ ିସ୍ଥାନେର ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ବଶି୍ରାମପ୍ରାପ୍ତ।
18 େସହ ିସ୍ଥାନେର ବନ୍ଦୀଗଣ ଏକତ୍ର ଆରାମେର ଅଛନି୍ତ; େସମାେନ
କାଯର୍୍ୟଶାସକର ରବ ଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ। 19 େସଠାେର ସାନ ଓ ବଡ଼ ଅଛନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ଦାସ ଆପଣା କତ୍ତର୍ାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅେଟ। 20 ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ େଲାକକୁ
କାହିଁକି ଦୀପି୍ତ ଦଆିଯାଏ ଓ ତକି୍ତପ୍ରାଣକୁ କାହିଁକି ଜୀବନ ଦଆିଯାଏ;
21 େସମାେନ ମରଣ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ତାହା ଆେସ ନାହିଁ; େସମାେନ
େପାତା-ଧନ ଅେପକ୍ଷା ତହିଁ ପାଇଁ ଅଧିକ େଖାଳନି୍ତ; 22 େସମାେନ କବର
ପାଇ ପାରିେଲ ଆହ୍ଲାଦ କରନି୍ତ , ମହାନନ୍ଦେର ଉଲ୍ଲ ସତି ହୁଅନି୍ତ ?
23 ଯାହାର ପଥ ଗପୁ୍ତ ଓ ଯାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପରେମଶ୍ୱର ବାଡ଼
େଦଇଅଛନି୍ତ , ଏପରି େଲାକକୁ କାହିଁକି ଦୀପି୍ତ ଦଆିଯାଏ ? 24 କାରଣ ମୁଁ
େଭାଜନ କରିବା ପୂେବର୍ େମାହର ହାହାକାର ଆେସ, େମାହର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଜଳ
ତୁଲ୍ୟ ଢ଼ଳାଯାଏ। 25 େଯଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଭୟ କେର, ତାହା ହିଁ େମା’ ପ୍ରତି
ଘେଟ, ଆଉ ମୁଁ ଯହିଁ ବଷିୟେର ଭୀତ, ତାହା ହିଁ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
ହୁଏ। 26 ମୁଁ ଆରାମେର କି ଶାନି୍ତେର ନାହିଁ, କିଅବା େମାହର ବଶି୍ରାମ
ନାହିଁ; େକବଳ େକ୍ଳଶ ଘଟୁଅଛ।ି”

ଇଲୀଫସ୍ - ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର ସମୃଦି୍ଧ

ଏଥିେର େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “େକହି
ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ଦୁଃଖିତ େହବ ? ମାତ୍ର କଥା କହବିାରୁ କିଏ ଆପଣାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ

କରିପାେର ?” 3 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଅେନକଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ ଓ ତୁେମ୍ଭ
ଦୁବର୍ଳହସ୍ତ ସବଳ କରିଅଛ। 4 ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପଡୁଥିବା େଲାକକୁ ଧରି
ରଖିଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭ ଦୁବର୍ଳ ଆଣୁ୍ଠକୁ ଦୃଢ଼ କରିଅଛ। 5 ମାତ୍ର ଏେବ ତାହା
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟଅିଛ,ି ଆଉ ତୁେମ୍ଭ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହଉଅଛ; ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପଶର୍
କରୁଅଛ,ି ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛ। 6 ପରେମଶ୍ୱର ବଷିୟକ ତୁମ୍ଭର

ଭୟ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ଭୂମି ନୁେହଁ କି ? ଓ ତୁମ୍ଭ ମାଗର୍ର ସରଳତା ତୁମ୍ଭର
ଆଶାଭୂମି ନୁେହଁ କି ? 7 ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ସ୍ମରଣ କର, ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଥାଇ
କିଏ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ ିକି ? ଅବା ସରଳାଚାରୀମାେନ େକଉଁଠାେର ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହାଇଅଛନି୍ତ କି ? 8 େମାହର େଦଖିଲା ପ୍ରମାେଣ, େଯଉଁମାେନ ଅଧମର୍
ଚଷନି୍ତ ଓ ଦୁଃଖରୂପ ବୀଜ ବୁଣନି୍ତ , େସମାେନ ତାହା ହିଁ କାଟନି୍ତ।
9 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ବନିଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କର
େକ୍ର ାଧରୂପ ଫୁତ୍କାର ଦ୍ୱ ାରା ସଂହାରିତ ହୁଅନି୍ତ। 10 ସଂିହର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଓ
ଭୟାନକ ସଂିହର ହୁଙ୍କାର ଓ ଯୁବା ସଂିହର ଦନ୍ତ ଭଗ୍ନ ହୁଏ। 11 ବୃଦ୍ଧ
ସଂିହ ଶିକାର ଅଭାବେର ବନିଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସଂିହୀର ଶାବକଗଣ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େହାଇଯା’ନି୍ତ। 12 କଥା େଗାଟଏି ଗପୁ୍ତେର େମା’ ନକିଟେର ପହଞ୍ଚଲିା ଓ
େମା’ କଣ୍ଣର୍ ତହିଁର ଈଷତ୍ ଶବ୍ଦ ପାଇଲା। 13 େଯେତେବେଳ େଲାେକ
େଘାର ନଦି୍ର ାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , ଏପରି ରାତି୍ରର ସ୍ୱପ୍ନଦଶର୍ନରୁ ଜାତ ଭାବନା
ସମୟେର, 14 େମାହର ଭୟ ଓ କମ୍ପ େହଲା, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େମାହର ଅସି୍ଥସବୁ
ଥରହର େହଲା। 15 ତହିଁେର େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଏକ ଆତ୍ମା ଚାଲଗିଲା;
େମା’ ଶରୀର େରାମାଞ୍ଚତି େହାଇ ଉଠିଲା। 16 ତାହା ଠିଆ େହାଇ ରହଲିା,
ମାତ୍ର ମୁଁ ତହିଁର ଆକାର ନଣି୍ଣର୍ୟ କରି ପାରିଲ ିନାହିଁ; େମା’ ଚକ୍ଷୁ ଆଗେର
ଏକ ମୂତ୍ତିର୍ ଥିଲା; ସବୁ ନଃିଶବ୍ଦ ଥିଲା, ତହୁଁ ମୁଁ ଏହ ିରବ ଶୁଣଲି,ି
17 ମତ୍ତର୍୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଧାମିର୍କ େହବ ?
ନଜି ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ଅେପକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ ଅଧିକ ଶୁଚ ିେହବ ? 18 େଦଖ,
େସ ଆପଣା ଦାସଗଣକୁ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ ଓ େସ ଆପଣା ଦୂତଗଣ
ପ୍ରତ ିତ୍ରୁ ଟରି େଦାଷାେରାପ କରନି୍ତ; 19 େତେବ େଯଉଁମାେନ ମୃତି୍ତକା-ନମିିର୍ତ
ଗହୃେର ବାସ କରନି୍ତ , େସମାେନ କଅଣ ? େସମାନଙ୍କ ଭତିି୍ତମୂଳ ଧୂଳିେର
ସ୍ଥାପିତ, େସମାେନ କୀଟ ତୁଲ୍ୟ ମଦ୍ଦିର୍ତ ହୁଅନି୍ତ। 20 େସମାେନ ପ୍ରଭାତ ଓ
ସାୟଂକାଳ ମଧ୍ୟେର ବନିଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ; େସମାେନ ଚରିକାଳ ନଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , େକହି
ଚନି୍ତ ା କେର ନାହିଁ। 21 େସମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁ-ରଜୁ୍ଜ କ’ଣ େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର
ଛଣି୍ଡା ନ ଯାଏ ? େସମାେନ ଜ୍ଞାନରହତି େହାଇ ମରନି୍ତ।

ଏେବ ଡାକ, ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦବାକୁ କ’ଣ େକହ ିଅଛ ି? ପୁଣ,ି
ପବତି୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁେମ୍ଭ କାହାର ଅନୁସରଣ କରିବ ? 2 କାରଣ
ବରିକି୍ତ ଅଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କେର ଓ ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ନେିବର୍ାଧକୁ ବଧ

କେର। 3 ଅଜ୍ଞାନର େଚର ମାଡ଼ବିାର ମୁଁ େଦଖିଅଛ;ି ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ତାହାର
ବାସସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଅଭଶିାପ େଦଲ।ି 4 ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ
ଦୂରେର ଅଛନି୍ତ ଓ େସମାେନ ନଗରଦ୍ୱ ାରେର ମଦ୍ଦିର୍ତ ହୁଅନି୍ତ , ଅବା
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥାଏ। 5 କ୍ଷୁଧିତ େଲାକ
େସମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଖାଇଯା’ନି୍ତ ଓ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ତାହା େନଇଯା’ନି୍ତ , ଆଉ
ଜାଲ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତକୁ ଚାହିଁକରି ଥାଏ। 6 କାରଣ େକ୍ଳଶ ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
ହୁଏ ନାହିଁ, କିଅବା ଦୁଃଖ ଭୂମିରୁ ଅଙୁ୍କରିତ ହୁଏ ନାହିଁ; 7 ମାତ୍ର ଅଗି୍ନକଣକିା
େଯପରି ଉପରକୁ ଉେଠ, େସହପିରି ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ନମିେନ୍ତ ଜାତ ଅେଟ।
8 ମାତ୍ର ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ ିଓ ମୁଁ ଆପଣା ବଷିୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ସମପର୍ଣ କରିବ।ି 9 ପରେମଶ୍ୱର ମହାନ,
ଅନନୁସେନ୍ଧୟ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ କରନି୍ତ; 10 େସ ପୃଥିବୀେର
ବୃଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ ଓ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଜଳ ପଠାନି୍ତ। 11 ଏହରୂିେପ େସ ନୀଚ
େଲାକକୁ ଉଚ୍ଚେର ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ ଓ େଶାକାତ୍ତର୍ମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରି ଉନ୍ନତ
କରନି୍ତ। 12 େସ ଧୂତ୍ତର୍ମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ବ୍ୟଥର୍ କରନି୍ତ , େତଣୁ େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତ େସମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରି ପାେର ନାହିଁ। 13 େସ ବୁଦି୍ଧମାନ
େଲାକଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଧୂତ୍ତର୍ତାେର ଧରନି୍ତ ଓ କୁଟଳିମନାମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୀଘ୍ର
ବଫିଳ ହୁଏ। 14 େସମାେନ ଦନି େବେଳ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , ପୁଣି
ମଧ୍ୟାହ୍ନେର ରାତି୍ରକାଳର ନ୍ୟାୟ ଦରାଣ୍ଡ ିହୁଅନି୍ତ। 15 ମାତ୍ର େସ ଦୀନହୀନକୁ
େସମାନଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ରୂପ ମୁଖରୁ ଓ ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।
16 ଏେହତୁ ଦରିଦ୍ର  ଭରସା ପାଏ ଓ ଅଧମର୍ ନଜି ମୁଖ ବନ୍ଦ କେର।
17 େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଶାସନ କରନି୍ତ , େସ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ୍ୟ;
ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କର ଶାସି୍ତ ତୁଚ୍ଛ ନ କର। 18 କାରଣ େସ
କ୍ଷତ କରନି୍ତ ଓ ବାନ୍ଧନି୍ତ; େସ ଆଘାତ କରନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ସୁସ୍ଥ କରଇ;
19 େସ ଛଅେଗାଟ ିସଙ୍କଟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ; ଆହୁରି, ସାତ
ସଂକଟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ େକୗଣସ ିଅମଙ୍ଗଳ ସ୍ପଶର୍ କରିବ ନାହିଁ। 20 ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
ସମୟେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ମୃତୁୁ୍ୟରୁ ଓ ଯୁଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗର ବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିେବ।
21 ଜିହ୍ୱାର େକାରଡ଼ା-ପ୍ରହାରରୁ ତୁେମ୍ଭ େଗାପନେର ରଖାଯିବ; କିଅବା
ବନିାଶ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଭୀତ େନାହବି। 22 ତୁେମ୍ଭ ବନିାଶ ଓ
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ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପ୍ରତ ିହସବି; ଅଥବା ପୃଥିବୀର ପଶୁଗଣ ବଷିୟେର ଭୟଗ୍ରସ୍ତ
େନାହବି। 23 କାରଣ ପଦାର ପଥର ସେଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭର ଚୁକି୍ତ େହବ ଓ ପଦାର
ପଶୁଗଣ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଶାନି୍ତେର ରହେିବ। 24 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ତମ୍ୱୁ ଶାନି୍ତେର
ଅଛ,ି ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଶୁଶାଳାକୁ ଗେଲ କିଛ ିହଜି
ନ ଥିବାର େଦଖିବ। 25 ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଓ ତୁମ୍ଭର
ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଭୂମିର ତୃଣ ପରି େହବାର ଜାଣବି। 26 ତୁେମ୍ଭ ଯଥା
ସମୟେର ଆନୀତ ଶସ୍ୟବଡି଼ା ତୁଲ୍ୟ ପୂଣ୍ଣର୍ାୟୁ େହାଇ ଆପଣା କବରକୁ
ଆସବି। 27 େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛୁ, ତାହା
େସପରି ଅେଟ; ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ।

ଆୟୁବଙ୍କ ଉତ୍ତର - େମାର ଅଭେିଯାଗ ସତ୍ୟ

ଏଥିେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “ଆହା, ଯଦ ିେମାହର
ଦୁଃଖ େତୗଲା ଯାଇଥା’ନ୍ତ ା ଓ େମାହର ଦୁଗର୍ତ ିତରାଜୁେର ଏକତ୍ର
ରଖା ଯାଇଥା’ନ୍ତ ା ! 3 େତେବ ତାହା ଏେତେବେଳ ସମୁଦ୍ର

ବାଲଠିାରୁ ଭାରୀ ହୁଅନ୍ତା; ଏଣୁ େମାହର ବାକ୍ୟ ଅବେିବଚନାଯୁକ୍ତ
େହାଇଅଛ।ି 4 କାରଣ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ତୀରସବୁ େମାର ଅନ୍ତରେର ଅଛ,ି
େମାହର ପ୍ରାଣ ତହିଁର ବଷି ପାନ କରୁଅଛ;ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟରୂପ େସୖନ୍ୟ
େମା’ ପ୍ରତକୂିଳେର େଶ୍ରଣୀବଦ୍ଧ ହୁଅନି୍ତ। 5 ଘାସ ଥିେଲ କ’ଣ ବନ୍ୟଗଦ୍ଦର୍ଭ
େବାବାଏ ? ଆହାର ପାଖେର କ’ଣ େଗାରୁ ହମାେଳ ? 6 ଅସ୍ୱାଦ ଦ୍ର ବ୍ୟ
କ’ଣ ଲବଣ ବନିା େଭାଜନ କରାଯାଇପାେର ? ଅବା ଡମି୍ୱର ଲାଳେର କି
କିଛ ିସ୍ୱାଦ ଅଛ ି? 7 େମାହର ପ୍ରାଣ ତାହା ସ୍ପଶର୍ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ;
ତାହାସବୁ େମା’ ପ୍ରତ ିଘୃଣତି ଭକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। 8 ଆହା, େଯେବ ମୁଁ ଆପଣା
ବାଞ୍ଛତି ବଷିୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ; ଯାହା ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କେର, ତାହା େଯେବ
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଦଅିେନ୍ତ। 9 ହଁ, େଯେବ ପରେମଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରି
େମାେତ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରେନ୍ତ; େଯେବ େସ ଆପଣା ହସ୍ତ ମୁକୁଳା କରି େମାେତ
େଛଦନ କରି ପକାେନ୍ତ ! 10 ତାହାେହେଲ, ଏେବ େହଁ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାପ୍ରାପ୍ତ
ହୁଅନି୍ତ; ହଁ, ମୁଁ ନଦି୍ଦର୍ୟ ଯାତନା ମଧ୍ୟେର େହଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ;
କାରଣ ମୁଁ ଧମର୍ମୟଙ୍କର ବାକ୍ୟସବୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନାହିଁ। 11 େମାହର
ବଳ କଅଣ େଯ, ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ ି? େମାହର ପରିଣାମ କଅଣ େଯ, ମୁଁ
ସହଷି୍ଣୁ େହବ ି? 12 େମାହର ବଳ କ’ଣ ପ୍ରସ୍ତରମାନଙ୍କର ବଳ ? ଅବା
େମାହର ମାଂସ କ’ଣ ପିତ୍ତଳ ? 13 େମା’ ଦ୍ୱ ାରା େମାହର କିଛ ିଉପକାର
ନାହିଁ ଓ ଫଳଦାୟକ କମର୍ଣ୍ୟତା େମା’ଠାରୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛ,ି
ଏହା କ’ଣ ସତ୍ୟ ନୁେହଁ ? 14 କ୍ଷୀଣ େହବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େଲାକ ପ୍ରତ,ି ମଧ୍ୟ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ଭୟତ୍ୟାଗୀ େଲାକ ପ୍ରତ ିବନୁ୍ଧଠାରୁ ଦୟା ପ୍ରକାଶିତ େହବା
ଉଚତି। 15 େମାହର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ, ପ୍ରବାହତି ନଦୀେସ୍ରାତ ତୁଲ୍ୟ
ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଅଛନି୍ତ 16 ତାହାସବୁ ହମି ସକାଶୁ କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ତୁଷାର ଲୀନ ହୁଏ; 17 ନଦୀ ଉତ୍ତପ୍ତ େହେଲ, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହୁଏ; ଗ୍ରୀଷ୍ମ
ପାଇେଲ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ତହିର୍ତ ହୁଏ। 18 ପଥିକ ଦଳ ତହିଁ ନକିଟ େଦଇ
ଯାତ୍ରା କରିବା େବେଳ ପଥ ଛାଡ଼ନି୍ତ; େସମାେନ ମରୁଭୂମିକୁ ଯାଇ ବନିଷ୍ଟ
ହୁଅନି୍ତ। 19 େତମାର ପଥିକ ଦଳ ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ, ଶିବାର ଯାତ୍ରୀ ଦଳ
ତହିଁ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କେଲ। 20 େସମାେନ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିଥିବା ସକାଶୁ
ଲଜି୍ଜତ େହେଲ; େସମାେନ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଘାବରା େହେଲ।
21 େଦଖ, ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିନୁହଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ବପିତି୍ତ େଦଖି ଭୀତ
େହଉଅଛ। 22 େମାେତ କିଛ ିଦଅି, ଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତରୁ େମା’ ପାଇଁ
ଉପହାର ଯାଚ। 23 କିଅବା ବପିକ୍ଷ ହସ୍ତରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର, ଅଥବା
ଉପଦ୍ରବୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େମାେତ ମୁକ୍ତ କର, ଏହା କି ମୁଁ କହଲି ି?
24 େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦଅି, ତହିଁେର ମୁଁ ନୀରବ େହବ ିଓ ମୁଁ େକଉଁ ବଷିୟେର
ଭୁଲଗିଲ,ି ତାହା େମାେତ ବୁଝାଇ ଦଅି। 25 ସରଳ ବାକ୍ୟ କିପରି ପ୍ରବଳ !
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ତକର୍ େକଉଁ େଦାଷ ବ୍ୟକ୍ତ କେର ? 26 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ
ଶବ୍ଦର େଦାଷ ଧରିବାକୁ କଳ୍ପନା କରୁଅଛ ? କାରଣ ନରିାଶ େଲାକର
ବାକ୍ୟ ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ। 27 ହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପିତୃହୀନ ପାଇଁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିବ
ଓ ଆପଣା ବନୁ୍ଧକୁ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ କରିବ। 28 ଏେହତୁ ଏେବ ଅନୁଗ୍ରହ
କରି େମା’ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କର; କାରଣ ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଆଗେର ମିଥ୍ୟା
କହବି ିନାହିଁ। 29 ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େଫର, େକୗଣସ ିଅନ୍ୟାୟ ନ
େହଉ; ହଁ, ପୁନବର୍ାର େଫର, େମାହର ଗହୁାରି ଯଥାଥର୍। 30 େମା’ ଜିହ୍ୱାେର
କ’ଣ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛ ି? େମାହର ରସେନନି୍ଦ୍ରୟ କ’ଣ ଅନଷି୍ଟ ବଷିୟ ବାରି ନ
ପାେର ?

ଆୟୁବ - େମାର ଜୀବନେର ଭରସା ନାହିଁ

ପୃଥିବୀେର କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ ? ଓ ତାହାର
ଦନିସମୂହ କ’ଣ େବତନଜୀବୀର ଦନି ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ ? 2 ଦାସ
େଯପରି ଛାୟାର ଆକାଂକ୍ଷା କେର, େବତନଜୀବୀ େଯପରି

ଆପଣା େବତନର ଅେପକ୍ଷା କେର; 3 ମୁଁ େସପରି ଅସାରତାବଶିିଷ୍ଟ
ମାସମାନର ଅଧିକାରୀ କରା ଯାଇଅଛ ିଓ କ୍ଳ ାନି୍ତଜନକ ରାତି୍ରମାନ େମା’
ପାଇଁ ନରୂିପିତ େହାଇଅଛ।ି 4 ମୁଁ ଶୟନ କାଳେର କେହ, େକେବ ମୁଁ
ଉଠିବ ି? ମାତ୍ର ରାତି୍ର ଦୀଘର୍ ହୁଏ; ଆଉ, ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନରିନ୍ତର
ଛଟପଟ େହଉଥାଏ। 5 େମାହର ମାଂସ କୀଟ ଓ ଧୂଳିେଟଳା ପରିହତି;
େମାହର ଚମର୍ ମିଶିଯାଏ ଓ ପୁନବର୍ାର ଫାଟଯିାଏ। 6 େମାହର ଦନି ତନ୍ତୀର
ନଳୀଠାରୁ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ ଓ ଭରସା ବନିା ବ୍ୟୟ େହାଇଯାଏ। 7 ଆେହ,
େମାହର ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ମାତ୍ର େବାଲ ିସ୍ମରଣ କର; େମାହର ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ମଙ୍ଗଳ
େଦଖିବ ନାହିଁ। 8 ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ େମାେତ େଦେଖ, େସ ଆଉ େମାେତ
େଦଖିବ ନାହିଁ; େମା’ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଦୃଷି୍ଟ ପଡ଼ବି, ମାତ୍ର ମୁଁ ନ ଥିବ।ି 9 େମଘ
େଯପରି କ୍ଷୟ ପାଇ ଅନ୍ତହିର୍ତ ହୁଏ, େସପରି େଯ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଯାଏ,
େସ ଆଉ ଉଠି ଆସବି ନାହିଁ। 10 େସ ଆଉ ଆପଣା ଗହୃକୁ େଫରି ଆସବି
ନାହିଁ, କିଅବା ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ତାହାକୁ ଆଉ ଚହି୍ନବି ନାହିଁ। 11 ଏେହତୁ
ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବ ିନାହିଁ; ମୁଁ ଆପଣା ମନର େବଦନାେର କଥା
କହବି;ି ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ତକି୍ତତାେର ବଳିାପ କରିବ।ି 12 ମୁଁ କ’ଣ
ସମୁଦ୍ର  ଅବା ତମିିମତ୍ସ୍ୟ େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଉପେର ପ୍ରହରୀ ରଖୁଅଛ ?
13 େମା’ ପଲଙ୍କ େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବ, େମାହର ଶଯ୍ୟା େମାର ଦୁଃଖ
ଉପଶମ କରିବ େବାଲ ିକହଲିା େବେଳ, 14 ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନେର େମାେତ ଭୟ
େଦଖାଉଅଛ ଓ ନାନା ଦଶର୍ନ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ କରୁଅଛ।
15 େତଣୁ େମାହର ପ୍ରାଣ େମାହର ଏହ ିଅସି୍ଥ ଅେପକ୍ଷା ଶ୍ୱାସେରାଧ ଓ
ମରଣ ପସନ୍ଦ କେର। 16 ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଘୃଣା କେର, ମୁଁ ସବର୍ଦା
ବଞ୍ଚବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ; େମାେତ ଛାଡ଼; କାରଣ େମାହର ଆୟୁ
ଅସାର। 17 ମନୁଷ୍ୟ କିଏ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗ କରିବ ଓ
ତାହା ପ୍ରତ ିଆପଣା ହୃଦୟ ରଖିବ, 18 ଆଉ, ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ତାହାର
ତତ୍ତ୍ୱ  େନବ ଓ ପ୍ରତ ିନମିିଷେର ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବ ? 19 ତୁେମ୍ଭ
େକେତ କାଳ େମା’ଠାରୁ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟ େଫରାଇବ ନାହିଁ, କିଅବା ମୁଁ
ଆପଣା େଛପ େଢ଼ାକିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାେତ ଛାଡ଼ ିେଦବ ନାହିଁ ? 20 େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରହରୀ, ମୁଁ ପାପ କେଲ ତୁମ୍ଭର କ’ଣ କେର ? କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ଆପଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂେପ ରଖିଅଛ ? େତଣୁ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରତ ିଭାର
ସ୍ୱରୂପ େହଉଅଛ ି? 21 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାହର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରୁ
ନାହଁ ଓ େମାହର ଅଧମର୍ ଦୂର କରୁ ନାହଁ ? କାରଣ ଏେବ ମୁଁ ଧୂଳିେର
ଶୟନ କରିବ;ି ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଯତ୍ନପୂବର୍କ େମାହର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ, ମାତ୍ର
ମୁଁ ନ ଥିବ।ି

ବଲି୍ଦଦ୍ - ଆୟୁବର ଅନୁତାପ ଆବଶ୍ୟକ

ଏଉତ୍ତାେର ଶୂହୀୟ ବଲି୍ଦଦ୍ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “ତୁେମ୍ଭ
େକେତ କାଳ ଏହସିବୁ କଥା କହବି ? ଓ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ବାକ୍ୟ
େକେତ କାଳ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ େହବ ? 3 ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ

ବଚିାର ବପିରୀତ କରନି୍ତ ? ଅଥବା ସବର୍ଶକି୍ତମାନ କ’ଣ ନ୍ୟାୟ ବପିରୀତ
କରନି୍ତ ? 4 େଯେବ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିଅଛନି୍ତ; 5 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଯତ୍ନପୂବର୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କର; ଓ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣା ନେିବଦନ ଜଣାନ୍ତ; 6 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ନମିର୍ଳ ଓ ସରଳ ଥା’ନ୍ତ, େତେବ େସ ନଶି୍ଚୟ ଏକ୍ଷେଣ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର
ଜାଗ୍ରତ ହୁଅେନ୍ତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ନବିାସକୁ ସମୃଦି୍ଧଶାଳୀ କରେନ୍ତ।
7 ଆଉ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମାବସ୍ଥା କ୍ଷୁଦ୍ର  େହେଲ େହଁ ତୁମ୍ଭର େଶଷାବସ୍ଥା ଅତଶିୟ
ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତା। 8 କାରଣ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ପୂବର୍କାଳୀନ େଲାକଙୁ୍କ ପଚାର
ଓ େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯାହା ପାଇଅଛନି୍ତ , ତହିଁେର
ମେନାେଯାଗ କର; 9 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତ କାଲରି େଲାକ ଓ କିଛି
ଜାଣୁ ନାହୁଁ, େଯଣୁ ପୃଥିବୀେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦନି ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ;
10 େସମାେନ କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା େଦେବ ନାହିଁ ଓ ଜଣାଇେବ ନାହିଁ, ପୁଣି
ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣରୁ କ’ଣ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିେବ ନାହିଁ ?
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11 ପଙ୍କ ବନିା କ’ଣ ନଳ ବଢ଼ପିାେର ? ଜଳ ବନିା କ’ଣ ସନ୍ତରା
ବଢ଼ପିାେର ? 12 ତାହା ସେତଜ ଥାଉ ଥାଉ ଓ କଟା େନାହୁଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ତୃଣ ପୂବର୍ରୁ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ। 13 େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାେସାରନି୍ତ ,
େସସମସ୍ତଙ୍କର ପଥ ଏହ ିପ୍ରକାର ଓ ଧମର୍ହୀନ େଲାକର ଭରସା ବନିଷ୍ଟ
େହବ, 14 ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ, େଯଣୁ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ
ମାକଡ଼ସାର ଜାଲ ସ୍ୱରୂପ। 15 େସ ଆପଣା ଗହୃ ଉପେର ଆଉଜିବ, ମାତ୍ର
ତାହା ସି୍ଥର ରହବି ନାହିଁ; େସ ତାହା ଦୃଢ଼ କରି ଅବଲମ୍ୱନ କରିବ, ମାତ୍ର
ତାହା ରହବି ନାହିଁ। 16 େସ ସୂଯର୍୍ୟ ସାକ୍ଷାତେର ସେତଜ ହୁଏ, ତାହାର
େକାମଳ ଶାଖା ତାହାର ଉଦ୍ୟାନେର ମାଡ଼ଯିାଏ। 17 ତାହାର େଚର
ପ୍ରସ୍ତରରାଶିେର ଜଡ଼ତି ହୁଏ, େସ ପ୍ରସ୍ତରର ସ୍ଥଳ େଦେଖ। 18 ଯଦ ିେସ
ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ବନିଷ୍ଟ େହବ, େତେବ େସହ ିସ୍ଥାନ ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି
କହବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖି ନାହିଁ। 19 େଦଖ, ଏହ ିତାହାର ଗତରି ଆେମାଦ,
ଏଉତ୍ତାେର ଭୂମିରୁ ଅନ୍ୟମାେନ ଉଠିେବ। 20 େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର ସଦି୍ଧ
େଲାକକୁ ଦୂର କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା େସ ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ ଧରି ରଖିେବ
ନାହିଁ। 21 େତେବ େହଁ େସ ତୁମ୍ଭ ମୁଖକୁ ହାସ୍ୟେର ଓ ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧରକୁ
ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନେିର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ। 22 ତୁମ୍ଭର ଘୃଣାକାରୀମାେନ ଲଜ୍ଜ ା ପରିହତି
େହେବ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ତମ୍ୱୁ ଆଉ ରହବି ନାହିଁ।

ଆୟୁବ - ନଷି୍ପତି୍ତକାରୀ େକହ ିନାହାନି୍ତ

ଏଥିେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “ଏହା ସତ୍ୟ େବାଲ ିମୁଁ
ନଶି୍ଚୟ ଜାେଣ; ମାତ୍ର କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ଧାମିର୍କ େହାଇପାେର ? 3 େସ ତାହା ସେଙ୍ଗ ବାଦାନୁବାଦ

କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ, ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ସହସ୍ର କଥା ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟକିର
ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 4 େସ ମନେର ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ବଳେର
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ; କିଏ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଳ କରି ମଙ୍ଗଳ
ପାଇଅଛ ି? 5 େସ ପବର୍ତଗଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନି୍ତ , େସ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର
େସମାନଙୁ୍କ ଓଲଟାଇ ପକାଇବା େବେଳ େସମାେନ ତାହା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।
6 େସ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ହଲାଇ ଦଅିନି୍ତ ଓ ତହିଁର ସ୍ତମ୍ଭମାନ ଟଳଟଳ
ହୁଏ। 7 େସ ବାରଣ କେଲ, ସୂଯର୍୍ୟ ଉଦତି ହୁଏ ନାହିଁ ଓ େସ ତାରାଗଣକୁ
ବନ୍ଦ କରି ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ କରନି୍ତ। 8 େସ ଏକାକୀ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସାରନି୍ତ ଓ
ସମୁଦ୍ର ର ତରଙ୍ଗ ଉପେର ଗମନ କରନି୍ତ। 9 େସ ସପ୍ତଷିର୍, ମୃଗଶୀଷର୍ ଓ
କୃତି୍ତକା ଓ ଦକି୍ଷଣସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ। 10 େସ ଅନୁେଦ୍ଦଶ୍ୟ ମହାକାଯର୍୍ୟ
ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟା କରନି୍ତ। 11 େଦଖ, େସ େମା’ ନକିଟେର
ଗମନ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ େଦେଖ ନାହିଁ; ମଧ୍ୟ େସ ଚାଲଗିେଲ, ମୁଁ
ତାହାଙୁ୍କ ଚେିହ୍ନ ନାହିଁ। 12 େଦଖ, େସ ଶିକାର ଧରିେଲ, କିଏ ତାହାଙୁ୍କ
ନବିାରଣ କରି ପାେର ? ତୁେମ୍ଭ କଅଣ କରୁଅଛ, ଏହା କିଏ ତାହାଙୁ୍କ କହବି
? 13 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିେବ ନାହିଁ; ରାହବର
ସହାୟଗଣ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ ନତ ହୁଅନି୍ତ। 14 େତେବ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ
େକେତ ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତର େଦବ ି? ଓ ତାହାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁକି୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣା
କଥା ବାଛବି ି? 15 ମୁଁ ଧାମିର୍କ େହେଲ େହଁ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ;
ମୁଁ ଆପଣା ବପିକ୍ଷ ନକିଟେର ବନିତ ିକରନି୍ତ। 16 ଯଦ ିମୁଁ ଡାକିଥା’ନି୍ତ ଓ
େସ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦଇଥା’େନ୍ତ, େତେବ େହଁ େସ େମା’ ରବେର
ମେନାେଯାଗ କେଲ େବାଲ ିମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 17 କାରଣ େସ
ବତାସେର େମାେତ ଭାଙି୍ଗ ପକାନି୍ତ ଓ ଅକାରଣେର େମାହର କ୍ଷତ ବୃଦି୍ଧ
କରନି୍ତ। 18 େସ େମାେତ ନଶି୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େମାେତ
ତକି୍ତତାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ। 19 ଆେମ୍ଭମାେନ ବକି୍ରମୀର ବଳର କଥା କହେିଲ,
େଦଖ, େସ ଅଛନି୍ତ ! ଓ ବଚିାରର କଥା କହେିଲ, କିଏ େମା’ ପାଇଁ ସମୟ
ନରୂିପଣ କରିବ ? 20 ମୁଁ ଧାମିର୍କ େହେଲ େହଁ େମାର ନଜି ମୁଖ େମାେତ
େଦାଷୀ କରିବ। ମୁଁ ସଦି୍ଧ େହେଲ େହଁ େମାେତ କୁଟଳି େବାଲ ିତାହା ପ୍ରମାଣ
କରିବ। 21 ମୁଁ ସଦି୍ଧ, ମୁଁ ଆପଣାକୁ ମାନ୍ୟ କେର ନାହିଁ; ମୁଁ ଆପଣା
ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ କେର। 22 ସବୁ ତ ସମାନ; ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେହ, େସ ସଦି୍ଧ
ଓ ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରନି୍ତ। 23 ଯଦ ିେକାରଡ଼ା ହଠାତ୍ ମାରିପକାଏ, େସ
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର ପରୀକ୍ଷାେର ହସେିବ। 24 ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ
େହାଇଅଛ;ି େସ ତହିଁର ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣର ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନି୍ତ; ଯଦ ିେସ
ନ କରନି୍ତ , େତେବ ଆଉ କିଏ ? 25 େମାହର ଦନିସବୁ ଡାକ ଅେପକ୍ଷା
ଶୀଘ୍ରଗାମୀ; ତାହାସବୁ ପଳାଇଯାଏ, େକୗଣସ ିମଙ୍ଗଳର ଦଶର୍ନ ପାଏ ନାହିଁ।
26 ତାହାସବୁ େବଗଗାମୀ ଜାହାଜ ପରି ଓ ଶିକାର ଉପେର ଝାମ୍ପ ମାରିବା

ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାଲଯିାଏ। 27 ଯଦ ିମୁଁ କେହ, ମୁଁ ଆପଣା ବଳିାପ
ଭୁଲଯିିବ,ି ମୁଁ ଆପଣା ବଷିଣ୍ଣ ମୁଖ ଦୂର କରି ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତ େହବ;ି 28 ମୁଁ
ଆପଣା ସକଳ ଦୁଃଖ ବଷିୟେର ଭୀତ ହୁଏ, ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ। 29 ମୁଁ େଦାଷୀକୃତ େହବ;ି େତେବ ମୁଁ କାହିଁକି
ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ ି? 30 ଯଦ ିମୁଁ ହମିଜଳେର ଆପଣାକୁ େଧୗତ
କେର ଓ ଆପଣା ହସ୍ତ ଅତଶିୟ ପରିଷ୍କାର କେର, 31 େତେବ େହଁ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ଗତ୍ତର୍େର ମଗ୍ନ କରିବ ଓ େମାହର ନଜି ବସ୍ତ୍ର େମାେତ ଘୃଣା କରିବ।
32 କାରଣ େସ େମା’ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନି୍ତ େଯ, ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବି
ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ବଚିାର ସ୍ଥାନକୁ ଆସବିା। 33 ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପେର
ହସ୍ତାପର୍ଣ କରିବାକୁ ସମଥର୍ େକୗଣସ ିମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନାହିଁ।
34 େସ େମା’ଠାରୁ ଆପଣା ଯଷି୍ଟ ଦୂର କରନୁ୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭୟଙ୍କରତା
େମାେତ ଭୀତ ନ କରୁ; 35 େତେବ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ ନ କରି କଥା
କହବି;ି କାରଣ ମୁଁ ନେିଜ େସହପିରି ନୁେହଁ।

ଆୟୁବ - ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବନିତି

େମା’ ପ୍ରାଣ େମା’ ଜୀବନ ବଷିୟେର କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛ,ି ମୁଁ
ଆପଣା ଦୁଃଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେର କହବି;ି ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣର
ତକି୍ତତାେର କହବି।ି 2 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହବି,ି “େମାେତ

େଦାଷୀ କର ନାହିଁ; କାହିଁକି େମା’ ସେଙ୍ଗ ବେିରାଧ କରୁଅଛ, ତାହା େମାେତ
ଜଣାଅ। 3 ତୁେମ୍ଭ େଯ ଉପଦ୍ରବ କରିବ, ତୁେମ୍ଭ େଯ ଆପଣା ହସ୍ତର କମର୍
ତୁଚ୍ଛ କରିବ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରଣାେର ପ୍ରସନ୍ନ  େହବ, ଏହା କ’ଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଭଲ ? 4 ତୁମ୍ଭର କ’ଣ ଚମର୍ର ଚକ୍ଷୁ ଅଛ ି? ଅବା ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି
େଦେଖ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େସପରି େଦଖୁଅଛ ? 5 ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ କ’ଣ
ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ତୁଲ୍ୟ, ଅବା ତୁମ୍ଭର ବଷର୍ସମୂହ କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟର ଦନିସମୂହ
ତୁଲ୍ୟ 6 େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଅଧମର୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ ଓ େମାହର
ପାପ ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଛ ? 7 ତୁେମ୍ଭ ତ ଜାଣ, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ନୁେହଁ ଓ ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େକହ ିସମଥର୍ ନୁେହଁ। 8 ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ େମାେତ
ଗଢ଼ଅିଛ ିଓ ସବର୍ାଙ୍ଗ ସୁସଂଯୁକ୍ତ କରି େମାେତ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ;ି ତଥାପି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସଂହାର କରୁଅଛ। 9 ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ସ୍ମରଣ କର,
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମୃତି୍ତକା ତୁଲ୍ୟ ଗଢ଼ଅିଛ ଓ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମାେତ ପୁନବର୍ାର
ଧୂଳି କରିବ ? 10 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଦୁଗ୍ଧ ନ୍ୟାୟ େମାେତ ଢ଼ାଳି ନାହଁ ଓ େଛନା
ତୁଲ୍ୟ େମାେତ ଶକ୍ତ କରି ନାହଁ ? 11 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଚମର୍ ଓ ମାଂସେର
ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ କରିଅଛ, ପୁଣ ିଅସି୍ଥ ଓ ଶିରାେର େମାେତ ଏକତ୍ର ବୁଣଅିଛ।
12 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜୀବନ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରିଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭର
ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାରଣ େମାର ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ।ି 13 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ
ବଷିୟ ଆପଣା ମନେର ଗପୁ୍ତ କରି ରଖିଅଛ; ମୁଁ ଜାେଣ, ଏହା ହିଁ ତୁମ୍ଭର
ବଚିାର; 14 ମୁଁ ପାପ କେଲ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛ ଓ ତୁେମ୍ଭ
େମାର ଅଧମର୍ରୁ େମାେତ ମୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। 15 ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ େହେଲ, େମାର
ସନ୍ତାପ େହବ, ପୁଣ ିମୁଁ ଧାମିର୍କ େହେଲ େହଁ ଅବମାନନାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବାରୁ
ଓ ଆପଣା େକ୍ଳଶ ପ୍ରତ ିଅନାଇବାରୁ ଆପଣା ମସ୍ତକ େଟକି ପାରୁ ନାହିଁ।
16 ମାତ୍ର େମାର ମସ୍ତକ ଆେପ େଟକି େହେଲ, ତୁେମ୍ଭ ସଂିହ ପରି େମାେତ
ମୃଗୟା କରୁଅଛ ଓ ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର େମା’ ପ୍ରତ ିଆପଣାକୁ ଅଦୁ୍ଭତ
େଦଖାଉଅଛ। 17 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ନୂଆ ନୂଆ ସାକ୍ଷୀ ଆଣୁଅଛ ଓ
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ବୃଦି୍ଧ କରୁଅଛ; ନୂତନ ନୂତନ
େସୖନ୍ୟଦଳ େମାହର ପ୍ରତକୂିଳ। 18 େତେବ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାେତ ଗଭର୍ରୁ
ବାହାର କରି ଆଣଅିଛ ? ମୁଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥା’ନି୍ତ ଓ େକୗଣସ ିଚକ୍ଷୁ
େମାେତ େଦଖି ନ ଥା’ନ୍ତ ା, 19 ମୁଁ ଅଜାତର ତୁଲ୍ୟ େହାଇଥା’ନି୍ତ ; ମୁଁ ଗଭର୍ରୁ
କବରକୁ େଘନା ଯାଇଥା’ନି୍ତ। 20 େମାହର ଦନି କ’ଣ ଅଳ୍ପ ନୁେହଁ ?
େତେବ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, 21 େମାେତ ଛାଡ଼ ିଦଅି, ତହିଁେର ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନରୁ
େଫରି ଆସବି ିନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତୁୁ୍ୟଚ୍ଛାୟାରୂପ େଦଶକୁ ଯିବା
ପୂେବର୍ ମୁଁ କ୍ଷଣକାଳ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଇବ;ି 22 େସ େଦଶ ଅନ୍ଧକାର ତୁଲ୍ୟ
ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାରମୟ; େସ େଦଶ ମୃତୁୁ୍ୟଚ୍ଛାୟାମୟ, ସୁଧାରାବହିୀନ ଓ
େସଠାେର ଦୀପି୍ତ ଅନ୍ଧକାରର ସମାନ।”

ଆୟୁବ 8:11 322 ଆୟୁବ 10:22



11

12

13

େସାଫର - ଅଧିକ ମନ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ

ଏଥିେର ନାମାଥୀୟ େସାଫର ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “ଏେତ
କଥାର କି କିଛ ିଉତ୍ତର ଦଆିଯିବ ନାହିଁ ? ଓ ବକୁଆ େଲାକ
କ’ଣ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଗଣାଯିବ ? 3 ତୁମ୍ଭର ଦପର୍ କ’ଣ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ନୀରବ କରିବ ? ଓ ତୁେମ୍ଭ ପରିହାସ କେଲ, େକହ ିକ’ଣ
ତୁମ୍ଭକୁ ଲଜି୍ଜତ କରିବ ନାହିଁ ? 4 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ କହୁଅଛ, େମାହର ବାକ୍ୟ
ଶୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଶୁଚ।ି 5 ମାତ୍ର ଆହା, େଯେବ ପରେମଶ୍ୱର କଥା
କହେନ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧର ଫିଟାେନ୍ତ; 6 ପୁଣ,ି ଜ୍ଞାନର
ନଗିଢୂ଼ ତତ୍ତ୍ୱ , ଅଥର୍ାତ୍, ତହିଁର ବହୁବଧି ଫଳଦାୟକ କମର୍ଣ୍ୟତା ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାତ
କରାେନ୍ତ ! ଏେହତୁ ଜାଣ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ଅପରାଧ ଅେପକ୍ଷା ଊଣା
ପରିେଶାଧ ତୁମ୍ଭଠାରୁ େନଉଅଛନି୍ତ। 7 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱ ାରା
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାଇପାର ? ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ତତ୍ତ୍ୱ
ପାଇପାର ? 8 ତାହା ଆକାଶ ତୁଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ; ତୁେମ୍ଭ କଅଣ କରିପାର ?
ପାତାଳଠାରୁ ଗଭୀର; ତୁେମ୍ଭ କଅଣ ଜାଣପିାର ? 9 ତହିଁର ପରିମାଣ
ପୃଥିବୀ ଅେପକ୍ଷା ଦୀଘର୍ ଓ ସମୁଦ୍ର  ଅେପକ୍ଷା ପ୍ରଶସ୍ତ। 10 ଯଦ ିପରେମଶ୍ୱର
ଚାଲଯିା’ନି୍ତ ଓ ବନ୍ଦ କରନି୍ତ ଓ ବଚିାର ସଭାକୁ ଡାକନି୍ତ , େତେବ କିଏ
ତାହାଙୁ୍କ ବାରଣ କରିପାେର ? 11 କାରଣ େସ ଅସାର େଲାକଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ;
େସ ଆେଲାଚନା ନ କରି ହିଁ ଅଧମର୍ େଦଖନି୍ତ। 12 ଜେଣ ଅସାର ମନୁଷ୍ୟ
ବୁଦି୍ଧବାନ େହାଇ ପାରିବ, କିନୁ୍ତ େଯେବ ବନ୍ୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭଶାବକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାତ
କରିବ। 13 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଯଥାଥର୍ ରୂେପ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ସୁସି୍ଥର କରି
ତାହାଙ୍କ ଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କର; 14 ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଅଧମର୍
ଥାଏ, ତାହା ଦୂର କରି ଦଅି ଓ ଅଧମର୍କୁ ତୁମ୍ଭ ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରିବାକୁ ନ
ଦଅି; 15 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ କଳଙ୍କରହତି େହାଇ ଆପଣା ମୁଖ
େଟକିବ; ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ସୁସି୍ଥର େହବ ଓ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ; 16 ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦୁଃଖ ପାେସାରି ପକାଇବ; ବହଗିଲା ଜଳ ତୁଲ୍ୟ ତାହା ସ୍ମରଣ
କରିବ; 17 ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅେପକ୍ଷା ନମିର୍ଳ େହବ; ଅନ୍ଧକାର
ଥିେଲ େହଁ ତାହା ପ୍ରଭାତ ତୁଲ୍ୟ େହବ। 18 ପୁଣ,ି ଭରସା ଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ
ନବିିର୍ଘ୍ନେର ରହବି; ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ଅେନ୍ୱଷଣ କରି
ନରିାପଦେର ବଶି୍ରାମ କରିବ। 19 ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଶୟନ କେଲ, େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ
ଭୀତ କରିବ ନାହିଁ; ବରଞ୍ଚ ଅେନେକ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ନେିବଦନ କରିେବ।
20 ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନେିସ୍ତଜ େହବ ଓ େସମାନଙ୍କର ପଳାଇବାର
ବାଟ ରହବି ନାହିଁ, ଆଉ େସମାନଙ୍କର ଭରସା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗେର ପରିଣତ
େହବ।”

ଆୟୁବ - ଈଶ୍ୱର ତାହା କରିଅଛନି୍ତ

ତହୁଁ ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ େଲାକ,
ସେନ୍ଦହ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ମରିଯିବ।
3 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭର ବୁଦି୍ଧ ଅଛ;ି ମୁଁ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଊଣା ନୁେହଁ; ହଁ, ଏପରି କଥାସବୁ କିଏ ନ ଜାେଣ ?
4 ମୁଁ େମାହର ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ େଲାକ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ,ି
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡାକେନ୍ତ, େସ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦେଲ; ଧାମିର୍କ, ସଦି୍ଧ
େଲାକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ େହାଇଅଛ।ି 5 ସୁଖେର ଥିବା େଲାକର େବାଧେର ବପିଦ
ତୁଚ୍ଛନୀୟ; େଯଉଁମାନଙ୍କର ପାଦ ଖସଯିାଏ, େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତାହା
ପ୍ରସ୍ତୁତ। 6 ଡକାୟତମାନଙ୍କର ତମ୍ୱୁ ନରିାପଦ ହୁଏ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ବରିକ୍ତ କରିବା େଲାେକ ନବିିର୍ଘ୍ନେର ରହନି୍ତ; ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ବହୁତ ଦଅିନି୍ତ। 7 ମାତ୍ର ଏେବ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ପଚାର, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା
େଦେବ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ପଚାର, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇେବ;
8 ଅବା ପୃଥିବୀକୁ େବାଲ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବ ଓ ସମୁଦ୍ର ର
ମତ୍ସ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶ କରିେବ। 9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ େଯ ଏହା
କରିଅଛ,ି ଏସକଳ ଦ୍ୱ ାରା କିଏ ନ ଜାେଣ ? 10 ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜୀବର ପ୍ରାଣ ଓ ସମୁଦାୟ ନରବଂଶର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଛ।ି 11 େଯପରି
ରସନା ଖାଦ୍ୟର ଆସ୍ୱାଦ ପାଏ, େସପରି କଣ୍ଣର୍ କ’ଣ କଥାର ପରୀକ୍ଷା ନ
କେର ? 12 ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କଠାେର ଜ୍ଞାନ ଅଛ ିଓ ଦୀଘର୍ାୟୁେର ବୁଦି୍ଧ ଥାଏ।
13 ତାହାଙ୍କଠାେର ଜ୍ଞାନ ଓ ପରାକ୍ରମ ଥାଏ; ତାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବୁଦି୍ଧ
ଅଛ।ି 14 େଦଖ, େସ ଭାଙି୍ଗ ପକାନି୍ତ , ଆଉ ତାହା ପୁନଃନିର୍ମିର୍ତ େହାଇ ନ
ପାେର; େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧ କେଲ, ଆଉ ମୁକୁଳା େହାଇ ନ ପାେର।

15 େଦଖ, େସ ଜଳରାଶିକି ଅଟକାଇେଲ, ତାହାସବୁ ଶୁଷ୍କ େହାଇଯାଏ;
ପୁନବର୍ାର େସ ତାହା ପଠାଇ େଦେଲ, ତାହା ପୃଥିବୀକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରି
ପକାଏ। 16 ତାହାଙ୍କଠାେର ବଳ ଓ ଫଳଦାୟକ କମର୍ଣ୍ୟତା ଥାଏ; ଭ୍ର ାନ୍ତ
ଓ ଭ୍ର ାମକ ତାହାଙ୍କର। 17 େସ ମନ୍ତ୍ର ୀମାନଙୁ୍କ ଲୁଟତି କରି େନଇଯା’ନି୍ତ ଓ
ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣକୁ େସ ନେିବର୍ାଧ କରନି୍ତ। 18 େସ ରାଜାମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ
ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ ଓ କଟବିନ୍ଧନୀେର େସମାନଙ୍କ କଟ ିବାନ୍ଧନି୍ତ। 19 େସ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଲୁଟତି କରି େନଇଯା’ନି୍ତ ଓ ବକି୍ରମୀମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରନି୍ତ।
20 େସ ବଶି୍ୱସ୍ତମାନଙ୍କ ବଚନ ଅନ୍ୟଥା କରନି୍ତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ବୁଦି୍ଧକୁ
ହରଣ କରି ନଅିନି୍ତ। 21 େସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପେର ତୁଚ୍ଛତା ଢ଼ାଳନି୍ତ; ଓ
ବଳବାନର ପଟୁକା ଫିଟାଇ ପକାନି୍ତ। 22 େସ ଅନ୍ଧକାରରୁ ନଗିଢୂ଼ ବଷିୟ
ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ ଓ ମୃତୁୁ୍ୟଚ୍ଛାୟାକୁ ଆଲୁଅକୁ ଆଣନି୍ତ। 23 େସ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରନି୍ତ; େସ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ବାହାେର ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଭତିେର ଆଣନି୍ତ।
24 େସ ପୃଥିବୀସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନବଗର୍ର ହୃଦୟ ହରଣ କରନି୍ତ ଓ
େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଥହୀନ ମରୁଭୂମିେର ଭ୍ରମଣ କରାନି୍ତ। 25 େସମାେନ
ଆଲୁଅରହତି େହାଇ ଅନ୍ଧକାରେର ଦରାଣ୍ଡ ିହୁଅନି୍ତ , େସ େସମାନଙୁ୍କ ମତ୍ତ
େଲାକ ପରି ଟଳମଳ କରାନି୍ତ।

ଆୟୁବ - ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର େମାହର ଭରସା

େଦଖ, େମାହର ଚକ୍ଷୁ ଏହସିବୁ େଦଖିଅଛ,ି େମାହର କଣ୍ଣର୍ ଏହା
ଶୁଣ ିବୁଝଅିଛ।ି 2 ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଊଣା ନୁେହଁ। 3 ନଶି୍ଚୟ ମୁଁ

ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର ଓ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଯୁକି୍ତ
କରିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କେର। 4 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଥ୍ୟାବାକ୍ୟରଚକ, ତୁେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ମୂଲ୍ୟହୀନ େବୖଦ୍ୟ। 5 ଆଃ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନୀରବ
େହାଇ ରହନ୍ତ ! ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନସୂଚକ ହୁଅନ୍ତା। 6 ଏେବ
େମାହର ଯୁକି୍ତ ଶୁଣ ଓ େମାର ଓଷ୍ଠାଧରର ପ୍ରତବିାଦେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।
7 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଅନ୍ୟାୟ କଥା କହବି ଓ
ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷେର ପ୍ରବଞ୍ଚନା-ବାକ୍ୟ କହବି ? 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ତାହାଙ୍କର
ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷେର ବେିରାଧ
କରିବ ? 9 େସ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିେବ, ଏହା କି ଭଲ ?
କିଅବା େକହ ିେଯପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୁଲାଏ, େସପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ
ତାହାଙୁ୍କ ଭୁଲାଇବ ? 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାପନେର ମୁଖାେପକ୍ଷା କେଲ, େସ
ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେଯାଗ କରିେବ। 11 ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ  କ’ଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୀତ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଭୟଙ୍କରତା କ’ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର ପଡ଼ବି ନାହିଁ ? 12 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ ବଚନମାଳା ଭସ୍ମରୂପ
ପ୍ରବାଦ ଅେଟ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଗର୍ସବୁ କଦ୍ଦର୍ମର ଦୁଗର୍ ଅେଟ।
13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୀରବ ହୁଅ, େମାେତ ଛାଡ଼, ମୁଁ କଥା କହବି,ି ତହିଁେର
େମାହର ଯାହା େହବ, େହଉ। 14 ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣା ଦନ୍ତେର ଆପଣା
ମାଂସ ଧରିବ ିଓ ଆପଣା ହସ୍ତେର ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରଖିବ ି? 15 େସ େମାେତ
ବଧ କେଲ େହଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ;ି ତଥାପି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ
ଛାମୁେର ଆପଣା ପଥ ସମଥର୍ନ କରିବ।ି 16 ଏହା ହିଁ େମାହର ମୁକି୍ତ ସ୍ୱରୂପ
େହବ; କାରଣ ଅଧାମିର୍କ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସବି ନାହିଁ।
17 ମେନାେଯାଗ କରି େମାହର କଥା ଶୁଣ ଓ େମାହର ନେିବଦନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଥାଉ। 18 ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା
ବଚିାରର କଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ;ି ମୁଁ ଜାେଣ, ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବ।ି 19 େମା’
ସେଙ୍ଗ େଯ ବବିାଦ କରିବ, େସ କିଏ ? କାରଣ (େକହ ିଥିେଲ) ମୁଁ ନୀରବ
େହାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବ।ି 20 େକବଳ ଦୁଇ କଥା େମା’ ପ୍ରତ ିକର ନାହିଁ,
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବ ିନାହିଁ। 21 ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ
େମା’ଠାରୁ ଦୂରକୁ କାଢ଼ ିନଅି ଓ ତୁମ୍ଭର ଭୟାନକତା େମାେତ ଭୀତ ନ
କରୁ। 22 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଡାକ, ମୁଁ ଉତ୍ତର େଦବ;ି ଅବା ମୁଁ କେହ, ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି। 23 େମାହର ଅପରାଧ ଓ ପାପ େକେତ ? େମାହର
ଅଧମର୍ ଓ ପାପ େମାେତ ଜଣାଅ। 24 ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆପଣା ମୁଖ
ଲୁଚାଉଅଛ ? ଓ େମାେତ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  େବାଲ ିଜ୍ଞାନ କରୁଅଛ ? 25 ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ ଉଡ଼ନ୍ତା ପତ୍ରକୁ ଡରାଇବ ? ଓ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଶୁଖିଲା କୁଟା ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ ? 26 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ତକି୍ତ କଥା େଲଖୁ
ଅଛ ଓ େମା’ େଯୗବନ-କାଳର ଅପରାଧ େଭାଗ କରାଉଅଛ; 27 ତୁେମ୍ଭ
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ଯନ୍ତାେର ମଧ୍ୟ େମାହର ଚରଣ ରଖୁଅଛ ଓ େମାହର ସବୁ ଗତ ିଲକ୍ଷ୍ୟ
କରୁଅଛ; ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଚରଣର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆପଣା ପାଇଁ େରଖା
ଟାଣୁଅଛ; 28 ତଥାପି ମୁଁ କ୍ଷୟ ପାଉଥିବା ଜୀଣ୍ଣର୍-ପଦାଥର୍ ତୁଲ୍ୟ ଓ କୀଟ-
ଭକି୍ଷତ ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ।

ଆୟୁବ - ମୃତୁୁ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଶୀଘ୍ର ଆେସ

ସ୍ତ୍ରୀଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ାୟୁ ଓ ଦୁଃଖେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। 2 େସ ପୁଷ୍ପ
ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ପୁଟତି େହାଇ କଟାଯାଏ; ମଧ୍ୟ େସ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ
ବହଯିାଇ ସି୍ଥର ନ ଥାଏ। 3 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ଜଣକ

ଉପେର କ’ଣ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟ ରଖୁଅଛ ଓ ଆପଣା ନକିଟକୁ ବଚିାରାେଥର୍
କ’ଣ େମାେତ ଆଣୁଅଛ ? 4 ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁରୁ ଶୁଚ ିବସ୍ତୁ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ
କରିପାେର ? ଜେଣ ନାହିଁ। 5 ତାହାର ଦନିସବୁ ନଣି୍ଣର୍ୀତ, ତାହାର ମାସ-
ସଂଖ୍ୟା ତୁମ୍ଭଠାେର ଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ସୀମା ନରୂିପଣ କରିଅଛ, ଏଣୁ
େସ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରିପାେର ନାହିଁ ? 6 ଏେହତୁ େସ େଯପରି
େବତନଜୀବୀ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ଦନି େଭାଗ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଶି୍ରାମ ପାଇ
ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଠାରୁ ଦୃଷି୍ଟ େଫରାଅ। 7 କାରଣ ବୃକ୍ଷ ବଷିୟେର
ଆଶା ଥାଏ, ତାହା କଟାଗେଲ ପୁନବର୍ାର ପଲ୍ଲ ବତି େହବ ଓ ତହିଁର
େକାମଳ ଶାଖାର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ। 8 ଯଦ୍ୟପି ତହିଁର ମୂଳ ମୃତି୍ତକାେର
ପୁରୁଣା େହାଇଯାଏ ଓ ତହିଁର ଗଣ୍ଡ ିଭୂମିେର ମରିଯାଏ; 9 ତଥାପି ଜଳର
ଗନ୍ଧ ପାଇେଲ, ତାହା ପଲ୍ଲ ବତି େହବ ଓ େରାପିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଶାଖାବଶିିଷ୍ଟ
େହବ। 10 ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମେର ଓ କ୍ଷୟ ପାଏ; ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ
କେର, ପୁଣ ିେସ େକଉଁଠାେର ଥାଏ ? 11 େଯପରି ସମୁଦ୍ର ରୁ ଜଳ ବାହାରି
ଯାଏ ଓ ନଦୀ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ; 12 େସପରି ମନୁଷ୍ୟ ଶୟନ କେଲ
ଆଉ ଉେଠ ନାହିଁ; ଆକାଶମଣ୍ଡଳ େଲାପ ନ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ
ଜାଗ୍ରତ େହେବ ନାହିଁ, କିଅବା ନଦି୍ର ାରୁ ଉତ୍ଥାପିତ େହେବ ନାହିଁ। 13 ଆଃ,
ତୁେମ୍ଭ େଯେବ ପାତାଳେର େମାେତ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତ, ତୁମ୍ଭର େକାପ ଅତୀତ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯେବ େମାେତ େଗାପନେର ରଖନ୍ତ, େଯେବ େମା’ ପାଇଁ
ସମୟ ନରୂିପଣ କରି େମାେତ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତ ! 14 ଯଦ ିମନୁଷ୍ୟର ମୃତୁ୍ୟ
ହୁଏ େତେବ କ’ଣ େସ ପୁନବର୍ାର ବଞ୍ଚବି ? େମାହର ମୁକି୍ତ ଉପସି୍ଥତ
େନାହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଦନି ଅେପକ୍ଷା କରିବ।ି
15 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଡାକିବ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦବ;ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ପ୍ରତ ିକରୁଣା କରିବ। 16 ମାତ୍ର ଏେବ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଦଗତି
ଗଣନା କରୁଅଛ; ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େମା’ ପାପ ପ୍ରତ ିନରିୀକ୍ଷଣ କରୁନାହଁ ?
17 େମାହର ଅପରାଧ ଥଳୀେର େମାହରାଙି୍କତ େହାଇଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭ େମା’
ଅଧମର୍ ବାନି୍ଧ ରଖୁଅଛ। 18 ଆଉ, ପବର୍ତ ପଡ଼େିଲ ନଶି୍ଚୟ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ଓ
େଶୖଳ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ତରିତ ହୁଏ; 19 ଜଳ ପ୍ରସ୍ତରକୁ କ୍ଷୟ କେର;
ଜଳର ପ୍ଳାବନ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି େଧାଇନଏି ଓ ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା ନାଶ
କରୁଅଛ। 20 ତୁେମ୍ଭ ସଦାକାଳ ତାହା ଉପେର ଜୟଯୁକ୍ତ େହଉଅଛ, େତଣୁ
େସ ଚାଲଯିାଏ; ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ମୁଖ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ତାହାକୁ ଦୂର କରି
େଦଉଅଛ। 21 ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ଭ୍ରମପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ, େସ ତାହା ଜାେଣ
ନାହିଁ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ଅବନତ େହେଲ, େସ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟ େବାଧ
ପାଏ ନାହିଁ। 22 ମାତ୍ର ତାହାର ନଜି ମାଂସ ବ୍ୟଥା େଭାଗ କେର ଓ ତାହାର
ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତେର ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ।

ଇଲୀଫସ୍ - ଆୟୁବଠାେର ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା,
2 “ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ କ’ଣ ଅସାର ଜ୍ଞାନେର ଉତ୍ତର େଦବ ? ଓ
ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁେର ଆପଣା ଉଦର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ ? 3 େସ କ’ଣ

ଅନଥର୍କ କଥାେର ଓ ନଷି୍ଫଳ ବାକ୍ୟେର ଯୁକି୍ତ କରିବ ? 4 ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ତ
ଭୟ ଦୂର କରି େଦଉଅଛ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଭକି୍ତ କ୍ଷୀଣ
କରୁଅଛ। 5 କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ ତୁମ୍ଭ ମୁଖକୁ ଶିଖାଉଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭ
ଧୂତ୍ତର୍ର ଜିହ୍ୱା ପସନ୍ଦ କରୁଅଛ। 6 ତୁମ୍ଭର ନଜି ମୁଖ ତୁମ୍ଭକୁ େଦାଷୀ
କରୁଅଛ,ି ମୁଁ କରୁ ନାହିଁ; ଆହୁରି, ତୁମ୍ଭ ନଜି ଓଷ୍ଠାଧର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ।ି 7 ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ପ୍ରଥମଜାତ ?
ଅବା ପବର୍ତଗଣ ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇଥିଲ ? 8 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଗପୁ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣଅିଛ ? ଓ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମସାତ୍
କରୁଅଛ ? 9 ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଜଣା େକଉଁ କଥା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣୁଅଛ ?

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବୁଝା େକଉଁ କଥା ତୁେମ୍ଭ ବୁଝୁଅଛ ? 10 ପକ୍ୱେକଶ ବଶିିଷ୍ଟ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଅେପକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀନ ଅତ ିବୃଦ୍ଧ େଲାେକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଅଛନି୍ତ। 11 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା-ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକି କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ ଓ
ତୁମ୍ଭ ସହତି େକାମଳ ଆଳାପ କି ତଦ୍ରୁ ପ ? 12 ତୁମ୍ଭ ମନ ତୁମ୍ଭକୁ କାହିଁକି
ବପିଥେର େନଇଯାଏ ? ଓ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ କାହିଁକି ମଟ୍ମଟ୍ କେର 13 େଯ,
ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଉଠାଉଅଛ ଓ ଆପଣା
ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ବାହାରିବାକୁ େଦଉଅଛ ? 14 ମନୁଷ୍ୟ କିଏ େଯ, େସ
ଶୁଚ ିେହାଇପାେର ? ଓ ସ୍ତ୍ରୀଜାତ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ େଯ, େସ ଧାମିର୍କ
େହାଇପାେର ? 15 େଦଖ, େସ ଆପଣା ପବତି୍ରଗଣଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ
ନାହିଁ; ଆହୁରି, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନମିର୍ଳ ନୁେହଁ। 16 େତେବ
ଘୃଣାହର୍ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଅଧମର୍କୁ ଜଳ ପରି ପାନକାରୀ େଯ ମନୁଷ୍ୟ, େସ େକେଡ଼
ନୂ୍ୟନ ! 17 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବ,ି େମା’ କଥା ଶୁଣ; ମୁଁ ଯାହା େଦଖିଅଛ,ି
ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ;ି 18 ଜ୍ଞାନୀମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ୍କଠାରୁ
ତାହା ପାଇ କହ ିଅଛନି୍ତ ଓ ଗପୁ୍ତ କରି ନାହାନି୍ତ ; 19 େକବଳ େସମାନଙୁ୍କ
େଦଶ ଦତ୍ତ େହାଇଥିଲା ଓ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଗତାୟାତ କଲା ନାହିଁ; 20 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଆପଣାର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଉପଦ୍ରବ ପାଇଁ ନରୂିପିତ ବଷର୍ଯାଏ େକ୍ଳଶ େଭାଗ କେର। 21 ତାହାର
କଣ୍ଣର୍େର ତ୍ରାସଜନକ ଶବ୍ଦ ଥାଏ, େସୗଭାଗ୍ୟ ସମୟେର ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ତାହାକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରିବ; 22 େସ ଅନ୍ଧକାରରୁ େଫରି ଆସବି େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ କେର
ନାହିଁ ଓ େସ ଖଡ୍ଗ  ନମିେନ୍ତ ଅେପକି୍ଷତ; 23 େସ ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ବାହାେର
ବୁଲ ିକହଇ, ତାହା କାହିଁ ? ଅନ୍ଧକାରର ଦନି ତାହାର ସନି୍ନ କଟ େବାଲ ିେସ
ଜାେଣ। 24 ସଙ୍କଟ ଓ ମନସ୍ତାପ ତାହାକୁ ଭୀତ କେର; ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ ସସଜ୍ଜ
ରାଜା ତୁଲ୍ୟ ତାହା ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କେର; 25 କାରଣ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିଅଛ ିଓ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର
ଗବର୍ାଚରଣ କରୁଅଛ;ି 26 େସ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ େହାଇ ଆପଣା ଢ଼ାଲର ସ୍ଥୂଳ
ଅଂଶ େଦଖାଇ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ େଦୗେଡ଼; 27 େସ ଆପଣା େମଦେର
ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା ଓ କଟେିଦଶ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କଲା; 28 ଆଉ, େସ
ଉଜାଡ଼-ନଗରେର ନବିାସୀରହତି ଓ ଢ଼ପିି େହବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଗହୃେର ବାସ
କଲା। 29 ଏଣୁ େସ ଧନବାନ େହବ ନାହିଁ, ଅବା ତାହାର ସମ୍ପତି୍ତ ସ୍ଥାୟୀ
େହବ ନାହିଁ; କିଅବା େସମାନଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ  ଫଳ ଭୂମିକି ଓହଳିବ ନାହିଁ।
30 େସ ଅନ୍ଧକାରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ ନାହିଁ, ଅଗି୍ନଶିଖା ତାହାର ଶାଖା ଶୁଷ୍କ
କରିବ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖର ନଶି୍ୱାସେର େସ ଉଡ଼ଯିିବ। 31 େସ
ଆପଣାକୁ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରି ଅସାରତାେର ବଶି୍ୱାସ ନ କରୁ; କାରଣ ଅସାରତା ହିଁ
ତାହାର ପୁରସ୍କାର େହବ। 32 ତାହା ଆପଣା ସମୟ ପୂେବର୍ େଶଷ ପାଇବ
ଓ ତାହାର ଶାଖା ସେତଜ େହବ ନାହିଁ। 33 େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନ୍ୟାୟ
ଆପଣା ଅପକ୍ୱ ଫଳ ଝାଡ଼ ିପକାଇବ ଓ ଜୀତବୃକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ଆପଣା ଫୁଲ
ପକାଇ େଦବ। 34 କାରଣ ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀଦଳ ଅଫଳ େହେବ ଓ
ଅଗି୍ନ ଲାଞ୍ଚର ତମ୍ୱୁସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। 35 େସମାେନ ଅନଷି୍ଟ ଗଭର୍ଧାରଣ କରି
ଅଧମର୍ ପ୍ରସବ କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ଉଦର ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେର।

ଆୟୁବ - ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀ

ଏଥିେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “ମୁଁ ଏପରି ଅେନକ
କଥା ଶୁଣଅିଛ;ି ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀ
ଅଟ। 3 ଅସାର କଥାେର କି େଶଷ ଥାଏ ? ଉତ୍ତର େଦବା

ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ େକଉଁ କଥା ଉେତ୍ତଜିତ କରୁଅଛ ି? 4 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରି କହ ିପାରନି୍ତ ; ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ େମାର ପ୍ରାଣର ଅବସ୍ଥାେର
ଥା’ନ୍ତ ା, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାକ୍ୟମାଳା ଏକତ୍ର ଖଞି୍ଜ ପାରନି୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ପାରନି୍ତ। 5 ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା
ମୁଖେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସବଳ କରନି୍ତ ଓ େମା’ ଓଷ୍ଠାଧରର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଃଖେର ଉପଶମ କରନ୍ତା। 6 ମୁଁ କଥା କହେିଲ େହଁ େମା’
ଦୁଃଖର ଉପଶମ େହଉ ନାହିଁ; ମୁଁ ନୀରବ େହେଲ େହଁ େମାହର ଆରାମ
ହୁଏ ନାହିଁ। 7 ମାତ୍ର େସ ଏେବ େମାେତ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ େମାହର
ସକଳ ସଙ୍ଗୀଦଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଅଛ। 8 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଦୃଢ଼ କରି
ଧରିଅଛ, ଏହା େମାର ପ୍ରତକୂିଳେର ସାକ୍ଷୀ ହୁଏ; ଆଉ, େମା’ କ୍ଷୀଣତା
େମା’ ପ୍ରତକୂିଳେର ଉଠି େମା’ ମୁଖ ଆଗେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି। 9 େସ ନଜି
େକାପେର େମାେତ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ଓ ତାଡ଼ନା କରିଅଛନି୍ତ; େସ େମା’ ଉପେର ଦନ୍ତ
କଡ଼ମଡ଼ କରିଅଛନି୍ତ; େମାହର ବପିକ୍ଷ େମା’ ଉପେର ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ତୀବ୍ର
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କରିଅଛ।ି 10 େସମାେନ େମା’ ଉପେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ େମଲା
କରିଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ଧିକ୍କାରପୂବର୍କ େମା’ ଗାଲେର ମାରିଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତି୍ରତ ହୁଅନି୍ତ। 11 ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସମପର୍ଣ କରନି୍ତ ଓ େମାେତ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ପକାଇ ଦଅିନି୍ତ। 12 ମୁଁ ଆରାମେର ଥିଲ,ି େସ େମାେତ ଭଗ୍ନ କେଲ; ହଁ,
େମା’ େବକ ଧରି େମାେତ କଚାଡ଼ ିଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଅଛନି୍ତ; ମଧ୍ୟ େସ େମାେତ
ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂେପ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ। 13 ତାହାଙ୍କ ଧନୁଦ୍ଧର୍ରମାେନ
େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଅଛନି୍ତ , େସ େମାହର ବୃକକ୍ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ ଓ
ଦୟା କରନି୍ତ ନାହିଁ; େସ େମାହର ପିତ୍ତ ଭୂମିେର ଢ଼ାଳନି୍ତ। 14 େସ େମାେତ
ଭାଙି୍ଗଭାଙି୍ଗ ଭାଙି୍ଗ ପକାନି୍ତ ; େସ ବୀର ପରି େମାର ଉପରକୁ ଧାଇଁ ଆସନି୍ତ।
15 ମୁଁ ଆପଣା ଚମର୍ ଉପେର ଅଖା ସିଁଇଅଛ ିଓ ଆପଣା ଶୃଙ୍ଗ ଧୂଳିେର
ରଖିଅଛ।ି 16 େରାଦନେର େମାହର ମୁଖ ବକୃିତ େହାଇଅଛ ିଓ ମୃତୁ୍ୟଚ୍ଛାୟା
େମା’ ଚକ୍ଷୁର ପତା ଉପେର ଅଛ।ି 17 ତଥାପି େମା’ ହସ୍ତେର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ
ନାହିଁ ଓ େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ନମିର୍ଳ। 18 େଗା ପୃଥିବୀ, େମାହର ରକ୍ତ
ଆଚ୍ଛାଦନ କର ନାହିଁ ଓ େମାହର କ୍ରନ୍ଦନ େକୗଣସ ିବଶି୍ରାମସ୍ଥାନ ନ ପାଉ।
19 ଏେବ ମଧ୍ୟ େଦଖ, େମାହର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱଗର୍େର ଅଛନି୍ତ ଓ େମା’ ପକ୍ଷେର
ପ୍ରମାଣଦାତା ସ୍ୱଗର୍େର ଅଛନି୍ତ। 20 େମା’ ମିତ୍ରଗଣ େମାେତ ତୁଚ୍ଛ କରନି୍ତ;
ମାତ୍ର େମାହର ଚକ୍ଷୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଲାତକ ଢ଼ାେଳ;
21 େଯପରି େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ମନୁଷ୍ୟର ଓ ପ୍ରତବିାସୀ
ନକିଟେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରର ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରିେବ। 22 କାରଣ ଅଳ୍ପ ବଷର୍
ଗତ େହେଲ େଯଉଁ ପଥେର ଯାଇ ମୁଁ େଫରି ଆସବି ିନାହିଁ, େସହ ିପଥେର
ମୁଁ ଯିବ।ି

ଆୟୁବ - େମାହର ଭରସା କାହିଁ ?

େମାହର ପ୍ରାଣ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛ ିଓ େମାହର ଦନି ଅବସାନ
େହଉଅଛ,ି େମା’ ନମିେନ୍ତ କବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି 2 ନଶି୍ଚୟ
ପରିହାସକମାେନ େମା’ ନକିଟେର ଅଛନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ

ବେିରାଧ େମା’ ଚକ୍ଷୁେଗାଚରେର ଅଛ।ି 3 େହ ପରେମଶ୍ୱର ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
ପ୍ରତନିଧିି ଦଅି, ଆପଣା ନକିଟେର ଆେପ େମା’ ପାଇଁ ଲଗା ହୁଏ; ଆଉ
କିଏ େମା’ ହାତେର ହାତ େଦବ ? 4 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବୁଦି୍ଧରୁ ଗପୁ୍ତ କରିଅଛ; ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ
କରିବ ନାହିଁ। 5 େଯ ଆପଣା ମିତ୍ରଗଣକୁ ଲୁଟ ରୂେପ ସମପର୍ଣ କେର,
ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣର ଚକ୍ଷୁ ନେିସ୍ତଜ େହବ। 6 ମଧ୍ୟ େସ େମାେତ
େଲାକମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରିଅଛନି୍ତ; ମୁଁ ପ୍ରକାଶେର ଘୃଣାପାତ୍ର
େହାଇଅଛ।ି 7 ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ମଧ୍ୟ େମାର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛ ିଓ
େମାହର ସବର୍ାଙ୍ଗ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ।ି 8 ସରଳ େଲାେକ ଏଥିେର
ଚମତୃ୍କତ େହେବ ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େଲାକ ଅଧାମିର୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣାକୁ
ଉେତ୍ତଜିତ କରିବ। 9 ତଥାପି ଧାମିର୍କ ଆପଣା ମାଗର୍ ଦୃଢ଼ କରି ଧରିବ ଓ
ଶୁଚହିସ୍ତ େଲାକ ଆହୁରି ଆହୁରି ବଳବାନ େହବ। 10 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ
ଏେବ େଫରି ଆସ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକ ପାଇବି
ନାହିଁ। 11 େମାହର ବଞ୍ଚବିାର ଦନିସବୁ ଅତୀତ େହଲା, େମାହର ଅଭପି୍ରାୟ,
ଅଥର୍ାତ୍, େମାର ମନର ସଂକଳ୍ପସବୁ ନଷି୍ଫଳ େହଲା। 12 େସମାେନ ରାତି୍ରକୁ
ଦନି କରନି୍ତ; େସମାେନ ଆଲୁଅକୁ ଅନ୍ଧକାରର ସନି୍ନ କଟ େବାଲ ିକହନି୍ତ।
13 ଯଦ ିମୁଁ ପାତାଳକୁ ଆପଣାର ଗହୃ େବାଲ ିଅନାଏ; ଯଦ ିମୁଁ
ଅନ୍ଧକାରେର ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ବଛିାଇଅଛ;ି 14 ଯଦ ିମୁଁ କ୍ଷୟକୁ କହଅିଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପିତା; କୀଟକୁ କହଅିଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାହର ମାତା ଓ ଭଗିନୀ;
15 େତେବ େମାହର ଭରସା କାହିଁ ? ଓ େମାହର ଭରସା କିଏ େଦଖିବ ?
16 ତାହା ପାତାଳର ଅଗର୍ଳ ଆଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବ, ତହିଁେର ଏକାେବେଳ
ମାଟେିର ବଶି୍ରାମ େହବ।

ବଲି୍ଦଦ୍ - ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରହାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଶୂହୀୟ ବଲି୍ଦଦ୍ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତ କାଳ କଥା ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପାତବି
? 2 ବେିବଚନା କର, ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭମାେନ କହବିା।

3 ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ପଶୁ ପରି ଗଣା ଯାଉଅଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛୁ ? 4 େକ୍ର ାଧେର ଆପଣାକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ,
ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ’ଣ ପୃଥିବୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ େହବ ? ଅବା େଶୖଳ କ’ଣ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ

ଦୂରୀକୃତ େହବ ? 5 ହଁ, ଦୁଷ୍ଟର ଦୀପି୍ତ ନଭିାଯିବ ଓ ତାହାର ଅଗି୍ନକଣା
ନେିସ୍ତଜ େହବ। 6 ତାହାର ତମ୍ୱୁେର ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର େହବ ଓ ତାହାର
ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରଦୀପ ନଭିାଯିବ। 7 ତାହାର ସାମଥର୍୍ୟର ଗତ ିସଙୁ୍କଚତି େହବ ଓ
ତାହାର ନଜି ମନ୍ତ୍ରଣା ତାହାକୁ ତେଳ ପକାଇବ। 8 େସ ଆପଣା ଚରଣ
ଦ୍ୱ ାରା ଜାଲେର ପେଡ଼ ଓ େସ ଫାନ୍ଦ ଉପେର ଗମନାଗମନ କେର।
9 ଫାଶ ତାହାର େଗାଇଠିକି ଧରିବ ଓ ଜାଲ ତାହାକୁ ଧରିବ। 10 ତାହା
ପାଇଁ ଫାଶ ଭୂମିେର ଗପୁ୍ତ ଅଛ ିଓ ପଥେର ତାହା ପାଇଁ ଯନ୍ତା ଅଛ।ି
11 ଭୟଙ୍କରତା ତାହାକୁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଭୀତ କରିବ ଓ ତାହାର େଗାେଡ଼
େଗାେଡ଼ େଗାଡ଼ାଇବ। 12 ତାହାର ବଳ କ୍ଷୁଧାେର କ୍ଷୀଣ େହବ ଓ ତାହାର
େଶଷ ସମୟକୁ ବପିଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। 13 ତାହା ତାହାର ଶରୀରର
ଅବୟବସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ହଁ, ମୃତୁୁ୍ୟର ପ୍ରଥମଜାତ ତାହାର ଅବୟବସବୁ
ଗ୍ରାସ କରିବ। 14 େସ ଆପଣା ବଶି୍ୱାସ-ସ୍ଥଳରୂପ ତମ୍ୱୁରୁ ଉତ୍ପାଟତି େହବ ଓ
େସ ଭୟଙ୍କର ରାଜା ନକିଟକୁ ଅଣାଯିବ। 15 ତାହାର ଅସମ୍ପକର୍ୀୟ େଲାକ
ତାହାର ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରିବ, ତାହାର ନବିାସ-ସ୍ଥାନ ଉପେର ଗନ୍ଧକ
ବଞି୍ଚାଯିବ। 16 ତେଳ ତାହାର ମୂଳ ଶୁଷ୍କ େହବ ଓ ଉପେର ତାହାର ଶାଖା
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ। 17 ପୃଥିବୀରୁ ତାହାର ସ୍ମୃତ ିଲୁପ୍ତ େହବ ଓ ପଥେର େକହି
ତାହାର ନାମ ଧରିବ ନାହିଁ। 18 େସ ଆଲୁଅରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ତଡ଼ାଯିବ ଓ
ଜଗତରୁ ଘଉଡ଼ାଯିବ। 19 ଆପଣା େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ପୁତ୍ର କି
େପୗତ୍ର ରହେିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହାର ପ୍ରବାସ-ସ୍ଥାନେର େକହ ିରହେିବ
ନାହିଁ। 20 େଯପରି ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ େଲାକମାେନ ତାହାର ବନିାଶର ଦନି ଲାଗି
ଭୀତ େହାଇଥିେଲ, େସପରି ପଶି୍ଚମବତ୍ତର୍ୀ େଲାକମାେନ ଚମତୃ୍କତ େହେବ।
21 ନଶି୍ଚୟ ଅଧାମିର୍କର ବସତ ିଏହପିରି ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନ ଜାଣବିା
େଲାକର ସ୍ଥାନ ଏହ।ି”

ଆୟୁବ - େମାହର ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜୀବତି

ଏଥିେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତ
କାଳ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ବରିକ୍ତ କରିବ ଓ କଥାେର େମାେତ ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗବ ? 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଶ ଥର େମାେତ

ତରିସ୍କାର କରି ସାରିଲଣ,ି େମା’ ପ୍ରତ ିନଷୁି୍ଠର ବ୍ୟବହାର କରିବାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହଉ ନାହଁ। 4 େହଉ, ମୁଁ ଭ୍ରମ କରିଅଛ,ି େମାହର
ଭ୍ରମ େମା’ ସେଙ୍ଗ ଥାଏ। 5 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ନତିାନ୍ତ େମା’ ଉପେର
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବଡ଼ କରିବ ଓ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େମା’ ଗ୍ଳାନରି ପ୍ରତବିାଦ
କରିବ; 6 େତେବ ଜାଣ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ବଷିୟେର ବପିରୀତ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆପଣା ଜାଲେର େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଅଛନି୍ତ।
7 େଦଖ, ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟପ୍ରଯୁକ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ କେର, ମାତ୍ର ତାହା ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ;
ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଆତ୍ତର୍ନାଦ କେର, ମାତ୍ର କିଛ ିବଚିାର ହୁଏ ନାହିଁ।
8 େସ େମା’ ପଥ ରୁଦ୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ , ତହୁଁ ମୁଁ ଯାଇ ନ ପାେର ଓ େମାହର
ପଥ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିଅଛନି୍ତ। 9 େସ େମା’ େଗୗରବ-ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି
ପକାଇଅଛନି୍ତ ଓ େମା’ ମସ୍ତକରୁ ମୁକୁଟ େନଇଅଛନି୍ତ। 10 େସ ଚାରିଆେଡ଼
େମାେତ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ସରିଗଲଣି ିଓ େସ େମାହର ଭରସା ବୃକ୍ଷ
ପରି ଉତ୍ପାଟନ କରିଅଛନି୍ତ। 11 ମଧ୍ୟ େସ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ
ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସ େମାେତ ଆପଣାର ଜେଣ ବପିକ୍ଷ ପରି ଗଣନା
କରନି୍ତ। 12 ତାହାଙ୍କର େସୖନ୍ୟଗଣ ଏକତ୍ର ଆସନି୍ତ ଓ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନି୍ତ ଓ େମା’ ତମ୍ୱୁ ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି
କରନି୍ତ। 13 େସ େମାହର ଜ୍ଞାତମିାନଙୁ୍କ େମା’ଠାରୁ ଦୂର କରିଅଛନି୍ତ ଓ
େମାହର ପରିଚତି େଲାକମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଅପରିଚତି େହାଇଅଛନି୍ତ।
14 େମା’ କୁଟୁମ୍ୱବଗର୍ େମାେତ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ମିତ୍ରଗଣ
େମାେତ ପାେସାରିଅଛନି୍ତ। 15 େମା’ ଗହୃନବିାସୀମାେନ ଓ େମା’
ଦାସୀମାେନ େମାେତ ଅଜଣା େଲାକ କରି ଗଣନି୍ତ; ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ବେିଦଶୀ େହାଇଅଛ।ି 16 ମୁଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଡାକିେଲ ଓ ନଜି ମୁଖେର
ବନିତ ିକେଲ େହଁ େସ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଏି ନାହିଁ। 17 େମା’ ନଶି୍ୱାସ େମା’
ଭାଯର୍୍ୟା ପ୍ରତ ିଓ େମା’ ନେିବଦନ େମା’ ସେହାଦର ପ୍ରତ ିଘୃଣତି।
18 ବାଳକମାେନ ମଧ୍ୟ େମାେତ ଅବଜ୍ଞା କରନି୍ତ; ମୁଁ ଉଠିେଲ, େସମାେନ
େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହନି୍ତ। 19 େମାହର ସୁହୃଦମାେନ େମାେତ ଘୃଣା
କରନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମୁଁ େସ୍ନହ କଲ,ି େସମାେନ େମାହର ବରୁିଦ୍ଧ
େହାଇଅଛନି୍ତ। 20 େମା’ ମାଂସ ଓ ଚମର୍େର େମାହର ଅସି୍ଥ ଲାଗି ଯାଇଅଛି
ଓ ମୁଁ ଚମର୍ାବଶିଷ୍ଟଦନ୍ତ େହାଇ ବଞ୍ଚଅିଛ।ି 21 େହ େମାହର ମିତ୍ରମାେନ, େମା’
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ପ୍ରତ ିଦୟା କର, େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର; କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ
େମାେତ ସ୍ପଶର୍ କରିଅଛ।ି 22 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
େମାେତ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ଓ େମା’ ମାଂସେର ତୃପ୍ତ େହଉ ନାହଁ ?
23 ଆହା, ଏେବ େମା’ କଥାସବୁ େଯେବ େଲଖା ଯା’ନ୍ତ ା ! ଆହା,
ତାହାସବୁ େଯେବ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ହୁଅନ୍ତା ! 24 େଯେବ େଲୗହ େଲଖନୀ
ଓ ସୀସା ଦ୍ୱ ାରା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ତାହାସବୁ ପାଷାଣେର େଖାଦତି ହୁଅନ୍ତା !
25 ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, େମାହର ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ଜୀବତି ଅଟନି୍ତ ଓ େଶଷେର
େସ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଠିଆ େହେବ; 26 ପୁଣ,ି େମାହର ଚମର୍ ଏହ ିରୂେପ
ବନିଷ୍ଟ େହଲା ଉତ୍ତାେର େହଁ ମୁଁ ମାଂସବହିୀନ େହାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
େଦଖିବ;ି 27 ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଆପଣାର ସପକ୍ଷ େଦଖିବ,ି େମାହର ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙୁ୍କ
େଦଖିବ, ଅନ୍ୟ ନୁେହଁ। ବକ୍ଷ ମଧ୍ୟେର େମାହର ହୃଦୟ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛ।ି
28 େମା’ଠାେର ମୂଳକଥା େଦଖାଯିବାରୁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ,
ଆେମ୍ଭମାେନ କିପରି ତାହାକୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ? 29 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଖଡ୍ଗ  ବଷିୟେର ଭୀତ ହୁଅ; କାରଣ େକାପ ଖଡ୍ଗ ରୂପ ଶାସି୍ତ ଆଣବି; ତହିଁେର
ବଚିାର େଯ ଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରିବ।

େସାଫର - ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଃଖେଭାଗ କରନି୍ତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ନାମାଥୀୟ େସାଫର ଉତ୍ତର କରି କହଲିା,
2 “ଏଥିପାଇଁ େମାର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚଞ୍ଚଳତା ସକାଶୁ େମାହର ଚନି୍ତ ା
େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଏି। 3 ମୁଁ େଯଉଁ ଅନୁେଯାଗ ଶୁଣଲି,ି ତାହା

େମାେତ ଲଜି୍ଜତ କେର ଏବଂ େମାହର ବୁଦି୍ଧବଶିିଷ୍ଟ ଆତ୍ମା େମାେତ ଉତ୍ତର
ଦଏି। 4 ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ େଯ, ପୁରାତନ କାଳରୁ, ପୃଥିବୀେର
ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥାପନଠାରୁ 5 ଦୁଷ୍ଟର ଜୟଧ୍ୱନ ିଅଳ୍ପ କାଳ ଓ ଅଧାମିର୍କର
ଆନନ୍ଦ କ୍ଷଣମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ? 6 ଯଦ୍ୟପି ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ  ଆକାଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଉେଠ ଓ ତାହାର ମସ୍ତକ େମଘ ସ୍ପଶର୍ କେର; 7 ତଥାପି େସ ଆପଣା ମଳ
ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ନଷ୍ଟ େହବ; େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ େଦଖିଥିେଲ,
େସମାେନ କହେିବ, େସ କାହିଁ ? 8 େସ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ଉଡ଼ଯିିବ, ଆଉ
େଦଖାଯିବ ନାହିଁ; ହଁ, େସ ରାତି୍ରକାଳୀନ ଦଶର୍ନ ତୁଲ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ େହବ।
9 େଯଉଁ ଚକ୍ଷୁ ତାହାକୁ େଦଖିଲା, ଆଉ ତାହାକୁ େଦଖିବ ନାହିଁ; କିଅବା
ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ତାହାକୁ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ। 10 ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ
ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ େଚଷ୍ଟା କରିେବ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ତାହାର
ସମ୍ପତି୍ତ େଫରାଇ େଦେବ। 11 ତାହାର ଅସି୍ଥ ତାହାର େଯୗବନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍,
ମାତ୍ର ତାହା ତାହା ସେଙ୍ଗ ଧୂଳିେର ଶୟନ କରିବ। 12 ଯଦ୍ୟପି ଦୁଷ୍ଟତା
ତାହାର ମୁଖକୁ ସୁମିଷ୍ଟ ଲାେଗ, ଯଦ୍ୟପି େସ ଆପଣା ଜିହ୍ୱା ତେଳ ତାହା
ଲୁଚାଇ ରେଖ; 13 ଯଦ୍ୟପି େସ ତାହା ଯାକି ରଖି ନ ଛାେଡ଼, ମାତ୍ର
ଆପଣା ମୁଖ ମଧ୍ୟେର ରଖିଥାଏ; 14 ତଥାପି ତାହାର ଆହାର ଉଦରେର
ବକୃିତ ହୁଏ, ତାହା ତାହାର ଅନ୍ତରେର କାଳସପର୍ର ଗରଳ ସ୍ୱରୂପ। 15 େସ
ଧନ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ ିଓ େସ ପୁନବର୍ାର ତାହା ଉଦ୍ଗାର କରିବ; ପରେମଶ୍ୱର
ତାହାର ଉଦରରୁ ତାହାସବୁ ଦୂର କରିେବ। 16 େସ କାଳସପର୍ର ବଷି
ଚୁଷିବ; ବଷିଧରର ଜିହ୍ୱା ତାହାକୁ ବଧ କରିବ। 17 େସ ନଦୀମାନ, ଅଥର୍ାତ୍,
ମଧୁ ଓ ନବନୀତ ପ୍ରବାହୀ େସ୍ରାତମାନ େଦଖିବ ନାହିଁ। 18 େସ ଯହିଁ ପାଇଁ
ପରିଶ୍ରମ କଲା, ତାହା େଫରାଇ େଦବ ଓ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ; େସ ଆପଣା
ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ଅନୁସାେର ଆନନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। 19 କାରଣ େସ ଦରିଦ୍ର କୁ
ଉପଦ୍ରବ ଓ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛ;ି େସ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟପୂବର୍କ ଗହୃ ଅପହରଣ
କରିଅଛ;ି ଆଉ ତାହା ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ। 20 େସ ଆପଣା ଅନ୍ତରେର
କିଛ ିଶାନି୍ତ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଏଣୁ େସ ଆପଣା ଇଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରୁ କିଛ ିହିଁ ରକ୍ଷା
କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 21 ଯାହା େସ ଗ୍ରାସ କଲା ନାହିଁ, ଏପରି କିଛ ିନ
ଥିଲା; ଏେହତୁ ତାହାର ସୁଦଶା ସ୍ଥାୟୀ ରହବି ନାହିଁ। 22 େସ ଆପଣା
ପ୍ରଚୁରତାର ପୂଣ୍ଣର୍ତାେର କଷ୍ଟ େଭାଗ କରିବ; ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକର ହସ୍ତ
ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। 23 େସ ଆପଣା ଉଦର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
େହବା ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ଉପେର ଆପଣା େକାପର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା
ନେିକ୍ଷପ କରିେବ ଓ େସ େଭାଜନ କରୁଥିବା ସମୟେର ତାହା ଉପେର
ତାହା ବୃଷି୍ଟ କରିେବ। 24 େସ େଲୗହ ଅସ୍ତ୍ର ନକିଟରୁ ପଳାଇବ, ଆଉ
ପିତ୍ତଳଧନୁର ତୀର ତାହାକୁ ବଦି୍ଧ କରିବ। 25 େସ ତାହା ଟାେଣ ଓ ତାହା
ତାହାର ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆେସ; ହଁ, ତାହାର ପିତ୍ତସ୍ଥଳୀରୁ େତଜସ୍କର
ତୀରାଗ୍ର ନଗିର୍ତ ହୁଏ; େସ ନାନା ଭୟେର ଆକ୍ର ାନ୍ତ। 26 ସମୁଦାୟ ଅନ୍ଧକାର
ତାହାର ଧନ ରୂେପ ସଞ୍ଚତି ହୁଏ; ମନୁଷ୍ୟର ଅଫୁଙ୍କା ଅଗି୍ନ ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ

କରିବ; ତାହା ତାହାର ତମ୍ୱୁେର ଅବଶିଷ୍ଟସକଳ ଭସ୍ମ କରିବ।
27 ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତାହାର ଅଧମର୍ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଓ ପୃଥିବୀ ତାହାର
ବପିକ୍ଷେର ଉଠିବ। 28 ତାହାର ଗହୃର ସମ୍ପତି୍ତ ଉଡ଼ଯିିବ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େକ୍ର ାଧର ଦନିେର ତାହାର ସବର୍ସ୍ୱ ବହଯିିବ। 29 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ଦୁଷ୍ଟେଲାକର ଏହ ିବାଣ୍ଟ ଓ ତାହା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନରୂିପିତ
ଅଧିକାର।

ଆୟୁବ - ଦୁଷ୍ଟ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନି୍ତ

ଏଥିେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “ମେନାେଯାଗ କରି
େମା’ କଥା ଶୁଣ ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େହଉ।
3 େମାେତ ଅନୁମତ ିଦଅି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥା କହବି ିଓ ମୁଁ

କହସିାରିଲା ଉତ୍ତାେର ଉପହାସ କରୁଥାଅ। 4 େମା’ ଗହୁାରି କ’ଣ ମନୁଷ୍ୟ
ନକିଟେର ? େତେବ ମୁଁ କାହିଁକି ଅେଧୖଯର୍୍ୟ େନାହବି ି? 5 େମାେତ ନରିୀକ୍ଷଣ
କରି ଚମତୃ୍କତ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ହାତ ଦଅି।
6 ମୁଁ ସ୍ମରଣ କେଲ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ଓ େମା’ ଶରୀର କମି୍ପତ ହୁଏ।
7 ଦୁଷ୍ଟମାେନ କାହିଁକି ଜୀବତି ଥା’ନି୍ତ , ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନି୍ତ ଓ ପରାକ୍ରମେର ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ
ହୁଅନି୍ତ ? 8 େସମାନଙ୍କ ବଂଶ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଓ
େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିେସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ସି୍ଥରୀକୃତ ହୁଅନି୍ତ।
9 େସମାନଙ୍କ ଗହୃ ଭୟରୁ ରକି୍ଷତ ଥାଏ, କିଅବା େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଷି୍ଟ ନ ଥାଏ। 10 େସମାନଙ୍କ ବୃଷ ସଙ୍ଗମ କରି ନଷି୍ଫଳ
ହୁଏ ନାହିଁ; େସମାନଙ୍କର ଗାଭୀ ପ୍ରସବ କେର ଓ ଗଭର୍ପାତ କେର ନାହିଁ।
11 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକଗଣକୁ ପଲ ପରି ବାହାେର ପଠାନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ନୃତ୍ୟ କରନି୍ତ। 12 େସମାେନ ତବଲା ଓ ବୀଣା
ବଜାଇ ଗାନ କରନି୍ତ ଓ ବଂଶୀଧ୍ୱନେିର ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ। 13 େସହି
ଦୁଷ୍ଟମାେନ ସମୃଦି୍ଧେର ଆପଣା ଆପଣା ଦନି େକ୍ଷପଣ କରନି୍ତ ଓ ଏକ
ନମିିଷେର ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯା’ନି୍ତ। 14 ତଥାପି େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
କହେିଲ, ‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଦୂର ହୁଅ; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ
ମାଗର୍ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନ ବାଞ୍ଛା କରୁ ନାହୁଁ। 15 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ କିଏ େଯ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର େସବା କରିବା ? ଓ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ କି ଲାଭ ପାଇବା ?’ 16 େଦଖ, େସମାନଙ୍କର ସୁଖ
ସମୃଦି୍ଧ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ନାହିଁ; ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା େମା’ଠାରୁ ଦୂରେର
ଥାଏ। 17 େକେତ ଥର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ନଭିାଯାଏ ? େସମାନଙ୍କ
ବପିଦ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପେଡ଼ ? ଓ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର
େକ୍ଳଶ ବତିରଣ କରନି୍ତ ? 18 େସମାେନ ବାୟୁ ଆଗେର କୁଟା ପରି ଓ
ବତାସେର ଉଡ଼ନ୍ତା ତୁଷ ପରି ହୁଅନି୍ତ ? 19 ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ,
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ନମିେନ୍ତ ତାହାର ଅଧମର୍ ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ।
େସ ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରତଫିଳ େଦଉନୁ୍ତ, ତହିଁେର େସ ତାହା ଜାଣବି।
20 ତାହାର ନଜି ଚକ୍ଷୁ ତାହାର ବନିାଶ େଦଖୁ ଓ େସ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ
େକ୍ର ାଧ ପାନ କରୁ। 21 କାରଣ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ତାହାର ମାସସଂଖ୍ୟା କଟା
ଗେଲ, ତାହାର ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ ବଂଶେର କି ତାହାର କିଛ ିସେନ୍ତାଷ ଥାଏ ?
22 ପରେମଶ୍ୱର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ବାସୀମାନଙ୍କର ଶାସନ କରନି୍ତ , ଏଣୁ େକହ ିକି
ତାହାଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବ ? 23 େକହ ିସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବଶି୍ରାମ ଓ ଶାନି୍ତ େଭାଗ କରି
ବଳବଶିିଷ୍ଟ େହାଇ ମେର; 24 ତାହାର ସ୍ତନ ଦୁଗ୍ଧେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ତାହାର
ଅସି୍ଥର େମଦ ସେତଜ ଥାଏ। 25 ଆଉ, େକହ ିପ୍ରାଣର ତକି୍ତତାେର ମେର
ଓ େକେତେବେଳ ମଙ୍ଗଳର ଆସ୍ୱାଦ ପାଏ ନାହିଁ। 26 ଏମାେନ ଏକ ସମାନ
ମାଟେିର ଶୟନ କରନି୍ତ ଓ କୀଟ େସମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କେର। 27 େଦଖ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚିାରସବୁ ଓ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅନ୍ୟାୟକଳି୍ପତ ସଂକଳ୍ପସବୁ ଜାେଣ। 28 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ,
େସହ ିଅଧିପତରି ଗହୃ କାହିଁ ? ଓ େସହ ିଦୁଷ୍ଟର ବସତ-ିତମ୍ୱୁ କାହିଁ ?
29 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ ପଥିକମାନଙୁ୍କ ପଚାରି ନାହଁ ? ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ’ଣ
େସମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣ ନାହିଁ େଯ, 30 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ବପିଦର ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ରକି୍ଷତ ? ଓ େସମାେନ େକାପର ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଘନା ଯା’ନି୍ତ ?
31 ତାହାର ସମ୍ମୁଖେର କିଏ ତାହାର ପଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ? ଓ କିଏ
ତାହାର କୃତକମର୍ର ଫଳ ତାହାକୁ େଦବ ? 32 ତଥାପି େସ କବରକୁ
ବହାଯିବ ଓ କବର ଉପେର ପ୍ରହରୀ ରହବି। 33 ଉପତ୍ୟକାର ମୃତି୍ତକା
ତାହା ପ୍ରତ ିମିଷ୍ଟ େହବ, େଯପରି ତାହା ପୂବର୍େର ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ, େସପରି
ତାହାର ପଶ୍ଚାତ୍ ସମସ୍ତ େଲାକ ଗମନ କରିେବ। 34 େତେବ କିପରି
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ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ବୃଥାେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଉଅଛ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରେର
ତ େକବଳ ମିଥ୍ୟା ଥାଏ।”

ଇଲୀଫସ୍ - ଆୟୁବର ଦୁଷ୍ଟତା ଅଧିକ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା,
2 “ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଲାଭଜନକ
େହାଇପାେର ? ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ରତି

ଲାଭଜନକ ଅେଟ। 3 ତୁେମ୍ଭ େଯ ଧାମିର୍କ ଅଟ, ଏହା କ’ଣ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ସୁଖର କାରଣ ? ଅବା ତୁେମ୍ଭ େଯ ଆପଣା ଆଚରଣ ସଦି୍ଧ
କରୁଅଛ, ଏହା କ’ଣ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଲାଭଜନକ ? 4 ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର
ଭୟ ସକାଶୁ େସ କ’ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁେଯାଗ କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହତି
ବଚିାରେର ଉପସି୍ଥତ େହଉଅଛନି୍ତ ? 5 ତୁମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟତା କ’ଣ ବଡ଼ ନୁେହଁ ?
ଓ ତୁମ୍ଭ ଅଧମର୍ର କିଛ ିସୀମା ନାହିଁ। 6 େଯଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଅକାରଣେର ଆପଣା
ଭାଇଠାରୁ ବନ୍ଧକ େନଇଅଛ ଓ ତୁେମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରହୀନମାନଙ୍କଠାରୁ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି
େନଇଅଛ। 7 ତୁେମ୍ଭ ପରିଶ୍ରାନ୍ତମାନଙୁ୍କ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ େଦଇ ନାହଁ
ଓ ତୁେମ୍ଭ କ୍ଷୁଧିତମାନଙୁ୍କ ଆହାର େଦଇ ନାହଁ। 8 ମାତ୍ର ବଳବାନ େଲାକ
ପୃଥିବୀ ଅଧିକାର କଲା ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ େଲାକ ତହିଁେର ବାସ କଲା। 9 ତୁେମ୍ଭ
ବଧିବାମାନଙୁ୍କ ଖାଲ ିହାତେର ବଦିାୟ କରିଅଛ ଓ ପିତୃହୀନର ବାହୁ ଭଗ୍ନ
େହାଇଅଛ।ି 10 ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭ ଚାରିଆେଡ଼ ଫାନ୍ଦ ଅଛ ିଓ ଆକସି୍ମକ ଭୟ
ତୁମ୍ଭକୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରୁଅଛ।ି 11 ଅବା ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା ଲାଗି ତୁେମ୍ଭ େଦଖି
ନ ପାର ଓ ଜଳରାଶି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରୁଅଛ।ି 12 ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ
ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ୱଗର୍େର ନାହାନି୍ତ ? ଓ ତାରାଗଣର ଉଚ୍ଚତା େଦଖ, େସସବୁ
େକେଡ଼ ଉଚ୍ଚ ! 13 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ କହୁଅଛ, ‘ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ଜାଣନି୍ତ ?’
େସ ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାର େଦଇ କ’ଣ ବଚିାର କରିପାରନି୍ତ ? 14 ନବିଡି଼
େମଘମାଳ ତାହାଙ୍କର ଆବରଣ, ଏଣୁ େସ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ ଓ େସ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳେର ଗମନାଗମନ କରନି୍ତ। 15 ଯହିଁେର ଦୁଷ୍ଟ େଲାେକ ଗମନ
କରିଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ େସହ ିପୁରାତନ ପଥ ଧରିବ ? 16 େସମାେନ
ଅକାଳେର ଛଣି୍ଡାଗେଲ, େସମାନଙ୍କ ଭତିି୍ତମୂଳ େସ୍ରାତ ପରି ଢ଼ଳାଗଲା;
17 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହେିଲ, ‘ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଦୂର ହୁଅ ଓ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କରି ପାରନି୍ତ ?’
18 ତଥାପି େସ ନାନା ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର େସମାନଙ୍କ ଗହୃ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ;
ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ। 19 ଧାମିର୍କମାେନ
ତାହା େଦଖି ଆନନି୍ଦତ ହୁଅନି୍ତ ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େଲାକ େସମାନଙୁ୍କ ପରିହାସ
କରି କହନି୍ତ , 20 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିବା େଲାେକ ନଶି୍ଚୟ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ ଅଗି୍ନ େସମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି 21 ଏେବ
ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ସହତି ପରିଚତି ହୁଅ, ତହିଁେର ଶାନି୍ତ େହବ; ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ମଙ୍ଗଳ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବ। 22 ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତାହାଙ୍କ
ମୁଖନଗିର୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣା ହୃଦୟେର
ସଞ୍ଚୟ କର। 23 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିବ,
ଯଦ ିଆପଣା ତମ୍ୱୁରୁ ଅଧମର୍ ଦୂର କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଦୃଢ଼ କରାଯିବ।
24 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଧୂଳିେର ଆପଣା ଧନ ଓ ନଦୀସି୍ଥତ ପଥର ମଧ୍ୟେର
ଓଫୀରର ସୁବଣ୍ଣର୍ ପକାଇ ଦଅି; 25 ତହିଁେର ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ତୁମ୍ଭର ଧନ
ସ୍ୱରୂପ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବହୁମୂଲ୍ୟ େରୗପ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ େହେବ। 26 କାରଣ
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିବ ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଡ଼ ଆପଣା ମୁଖ େଟକିବ। 27 ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ଓ େସ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣେିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମାନତ
ପରିେଶାଧ କରିବ। 28 ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିବଷିୟ ମନସ୍ଥ କେଲ, ତାହା
ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ସଫଳ କରାଯିବ; ତୁମ୍ଭର ସକଳ ପଥେର ଦୀପି୍ତ ପ୍ରକାଶିତ
େହବ। 29 େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଅବନତ କେଲ ତୁେମ୍ଭ କହବି, ଉନ୍ନତ ିେହବ
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ନମ୍ର େଲାକକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ। 30 େଯଉଁ େଲାକ
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ନୁେହଁ, ତାହାକୁ ହିଁ େସ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ; ହଁ, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ଶୁଚତିା
ଦ୍ୱ ାରା େସ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ।”

ଆୟୁବ - ଈଶ୍ୱର କାହାନି୍ତ ?

ଏଥିେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, “ଆଜି ମଧ୍ୟ େମାହର
ବଳିାପ ବେିଦ୍ର ାହଭାବ-ବଶିିଷ୍ଟ; 2 େମାହର ଅଭେିଯାଗ ଅେପକ୍ଷା
େମାହର ପୀଡ଼ା ଭାରୀ। 3 ଆହା, ମୁଁ େକଉଁଠାେର ତାହାଙ୍କର

ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇବ,ି େଯେବ ଏହା ଜାଣନି୍ତ , େଯେବ ତାହାଙ୍କ ଆସନ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ପାରନି୍ତ ! 4 େତେବ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର
ଆପଣା ଗହୁାରି ନେିବଦନ କରନି୍ତ ଓ ଯୁକି୍ତେର ଆପଣା ମୁଖ ପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ।
5 େସ େମାେତ େଯଉଁ କଥା ଉତ୍ତର ଦଅିେନ୍ତ, ତାହା ଜାଣନି୍ତ ଓ େସ ଯାହା
େମାେତ କହେନ୍ତ, ତାହା ବୁଝନି୍ତ। 6 େସ କ’ଣ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ରମେର
େମା’ ସେଙ୍ଗ ବେିରାଧ କରିେବ ? ନା; ମାତ୍ର େସ େମା’ ପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗ
କରିେବ। 7 େସଠାେର ସରଳ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁକି୍ତ କରି ପାରିବ,
ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଠାରୁ ଚରିକାଳ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ।ି 8 େଦଖ,
ମୁଁ ପୂବର୍ ଆଡକୁ ଯାଏ, ମାତ୍ର େସ େସଠାେର ନାହାନି୍ତ ଓ ପଶି୍ଚମ ଆଡକୁ
ଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ପାେର ନାହିଁ; 9 େସ କାଯର୍୍ୟ କଲା େବେଳ
ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ ଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଦଶର୍ନ ପାଇ ନ ପାେର; େସ ଦକି୍ଷଣ
ଦଗିେର ଆପଣାକୁ େଗାପନ କରନି୍ତ , େତଣୁ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ନ ପାେର।
10 ମାତ୍ର ମୁଁ େଯଉଁ ପଥ ଅବଲମ୍ୱନ କେର, େସ ତାହା ଜାଣନି୍ତ ; େସ
େମାହର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉତ୍ତାେର ମୁଁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପରି ଉତ୍ତୀଣ୍ଣର୍ େହବ।ି
11 େମାହର ପାଦ ତାହାଙ୍କର ପଦଚହି୍ନ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ଧରିଅଛ;ି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ
ପଥ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ିଓ ବପିଥଗାମୀ େହାଇ ନାହିଁ। 12 ମୁଁ ତାହାଙ୍କ
ଓଷ୍ଠାଧର-ନଗିର୍ତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ନାହିଁ; ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ
ଆହାର ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛ।ି 13 ମାତ୍ର
େସ ଏକମନା େହାଇଅଛନି୍ତ , ଆଉ କିଏ ତାହାଙୁ୍କ େଫରାଇ ପାରିବ ? ପୁଣ,ି
େସ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , ତାହା ହିଁ କରନି୍ତ। 14 କାରଣ େମା’ ପାଇଁ ଯାହା
ନରୂିପିତ, ତାହା େସ ସଫଳ କରନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କର ଏହ ିପ୍ରକାର ଅେନକ
କମର୍ ଅଛ।ି 15 ଏନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛ;ି ମୁଁ
ବେିବଚନା କେଲ, ତାହାଙ୍କ ସକାେଶ ଭୀତ େହଉଅଛ।ି 16 କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ହୃଦୟକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ େମାେତ
ବ୍ୟାକୁଳ କରିଅଛନି୍ତ; 17 େଯଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର ପୂବର୍ରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େନାହଲି,ି
କିଅବା େସ େମା’ ମୁଖରୁ ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କେଲ ନାହିଁ।

କାହିଁକି ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମୟ ନରୂିପିତ େହାଇ ନାହିଁ ଓ
ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣବିା େଲାକମାେନ କାହିଁକି ତାହାଙ୍କ ଦନି େଦଖନି୍ତ
ନାହିଁ ? 2 େକହ ିେକହ ିଭୂମିର ସୀମାଚହି୍ନ ଘୁଞ୍ଚାନି୍ତ , େସମାେନ

ବଳେର େମଷପଲ ହରଣ କରି ଚରାନି୍ତ। 3 େସମାେନ ପିତୃହୀନର ଗଦ୍ଦର୍ଭ
ଅଡ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ , ବଧିବାର େଗାରୁ ବନ୍ଧକ ରୂେପ ନଅିନି୍ତ। 4 େସମାେନ
ଦୀନହୀନକୁ ବାଟରୁ ତଡ଼ ିଦଅିନି୍ତ ; େଦଶସ୍ଥ ଦରିଦ୍ର ମାେନ ଏକତ୍ର ଲୁଚନି୍ତ।
5 େଦଖ, େସମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ବନ୍ୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା
କାଯର୍୍ୟେର ବାହାରି ଯତ୍ନପୂବର୍କ ଆହାର ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ; ଅରଣ୍ୟ
େସମାନଙ୍କ ବାଳକଗଣ ନମିେନ୍ତ ଆହାର ଉତ୍ପନ୍ନ  କେର। 6 େସମାେନ
େକ୍ଷତ୍ରେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କାଟନି୍ତ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ଅବଶିଷ୍ଟ
ଫଳ ସାଉଣ୍ଟନି୍ତ। 7 େସମାେନ ସାରାରାତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ବନିା ଉଲଙ୍ଗ େହାଇ ଶୟନ
କରନି୍ତ ଓ ଶୀତକାଳେର େସମାନଙ୍କର ଆଚ୍ଛାଦନ ବସ୍ତ୍ର ନ ଥାଏ।
8 େସମାେନ ପବର୍ତେର ବୃଷି୍ଟେର ତନି୍ତନି୍ତ , ପୁଣ ିଆଶ୍ରୟ ଅଭାବରୁ େଶୖଳେର
ଶରଣ ନଅିନି୍ତ। 9 େକହ ିେକହ ିପିତୃହୀନକୁ ମାତୃସ୍ତନରୁ ଛଡ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ ଓ
ଦରିଦ୍ରଠାରୁ ବନ୍ଧକ ନଅିନି୍ତ ; 10 ଏେହତୁ େସମାେନ ବସ୍ତ୍ର ବନିା ଉଲଙ୍ଗ
େହାଇ ବୁଲନି୍ତ ଓ କ୍ଷୁଧିତ େହାଇ ଶସ୍ୟବଡି଼ା ବହନି୍ତ; 11 େସମାେନ ଏହି
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀର ଭତିେର େତୖଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯନ୍ତ୍ର  ଦଳି ତୃଷିତ ହୁଅନି୍ତ। 12 ଜନପୂଣ୍ଣର୍ ନଗରରୁ େଲାେକ କାତେରାକି୍ତ
କରନି୍ତ , ଆହତ େଲାକର ପ୍ରାଣ ଡାକ ପକାଏ; ତଥାପି ପରେମଶ୍ୱର ଏହା
େଦାଷ ରୂେପ ଗଣନା କରନି୍ତ ନାହିଁ। 13 େସମାନଙ୍କର େକହ ିେକହି
ଆଲୁଅର ବେିଦ୍ର ାହୀ; ତହିଁର ମାଗର୍ େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, ଅବା ତହିଁର
ପଥେର ରହନି୍ତ ନାହିଁ। 14 ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରଭାତ ସମୟେର ଉଠି ଦରିଦ୍ର  ଓ
ଦୀନହୀନକୁ ବଧ କେର ଓ ରାତି୍ରେର େସ େଚାର ପରି ହୁଏ।
15 ପାରଦାରିକର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳର ଅେପକ୍ଷା କରି କେହ, େକହି
େମାେତ େଦଖିବ ନାହିଁ ଓ େସ ଆପଣା ମୁଖ ଅନ୍ୟ ରୂପ କେର।
16 େସମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ଗହୃ ସନିି୍ଧ କରନି୍ତ; େସମାେନ ଦନି େବେଳ ଲୁଚି
ରହନି୍ତ , େସମାେନ ଆଲୁଅ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। 17 କାରଣ େସସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି
ପ୍ରଭାତ ମୃତୁ୍ୟଚ୍ଛାୟା ପରି ଅେଟ; େସମାେନ ମୃତୁୁ୍ୟଚ୍ଛାୟାର ଭୟାନକତା
ଜାଣନି୍ତ। 18 େସ ଜଳ ଉପେର ଶୀଘ୍ରଗାମୀ; େଦଶେର େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର
ଅଭଶିପ୍ତ ଅେଟ; େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ପଥ ଆଡ଼କୁ େଫେର ନାହିଁ।
19 େଯପରି ଅନାବୃଷି୍ଟ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହମିଜଳକୁ, େସପରି ପାତାଳ ପାପୀମାନଙୁ୍କ
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ନଷ୍ଟ କେର। 20 ଗଭର୍ ତାହାକୁ ପାେସାରି ଯିବ; କୀଟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପରି
ତାହାକୁ ଖାଇବ, େସ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଅଧମର୍ ବୃକ୍ଷ ପରି
ଭଙ୍ଗା ଯିବ। 21 େସ ନଃିସନ୍ତାନା ବନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଗ୍ରାସ କେର ଓ ବଧିବାର ମଙ୍ଗଳ
କେର ନାହିଁ। 22 େସ ଆପଣା ଶକି୍ତେର ବକି୍ରମୀ େଲାକକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି
ପକାଏ, େସ ଉଠିେଲ କାହାରି ଜୀବନର ସି୍ଥରତା ନ ଥାଏ। 23 ପରେମଶ୍ୱର
େସମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦେର ରହବିାକୁ ଦଅିନି୍ତ ଓ େସମାେନ ତହିଁେର ନଭିର୍ର
ରଖନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ େସମାନଙ୍କ ମାଗର୍େର ଥାଏ। 24 େସମାେନ ଉନ୍ନତ
ହୁଅନି୍ତ; ତଥାପି ଅଳ୍ପ କାଳେର ଅନ୍ତହିର୍ତ ହୁଅନି୍ତ; ହଁ, େସମାେନ ଅବନତ
ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ପଥରୁ େଘନାଯା’ନି୍ତ , ଆଉ
ଶସ୍ୟଶିଁଷାର ଅଗ୍ରଭାଗ ପରି କଟାଯା’ନି୍ତ। 25 ପୁଣ,ି ବତ୍ତର୍ମାନ ଯଦ ିଏପରି
ନ ହୁଏ, େତେବ କିଏ ଆମ୍ଭକୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େବାଲ ିପ୍ରମାଣ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭ
କଥାକୁ ନରିଥର୍କ କରିବ ?”

ବଲି୍ଦଦ୍ - ମନୁଷ୍ୟ ପେକ୍ଷ ଧାମିର୍କ ଓ ଶୁଚ ିଅସମ୍ଭବ

ଏଥିେର ଶୂହୀୟ ବଲି୍ଦଦ୍ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  ଓ
ଭୟ ତାହାଙ୍କଠାେର ଥାଏ; େସ ଆପଣା ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନେର ଶାନି୍ତ
ସମ୍ପାଦନ କରନି୍ତ। 3 ତାହାଙ୍କ େସୖନ୍ୟଦଳର କି େକୗଣସି

ସଂଖ୍ୟା ଅଛ ି? କାହା ଉପେର ତାହାଙ୍କ ଦୀପି୍ତ ଉଦତି ନ ହୁଏ ? 4 େତେବ
ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଧାମିର୍କ େହାଇ ପାରିବ ? ଅବା
ସ୍ତ୍ରୀଜାତ େଲାକ କିପରି ଶୁଚ ିେହାଇ ପାରିବ ? 5 େଦଖ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଚନ୍ଦ୍ର  ହିଁ ନେିସ୍ତଜ ଅେଟ ଓ ତାରାଗଣ ନମିର୍ଳ ନୁହଁନି୍ତ ; 6 େତେବ କୀଟମାତ୍ର
ମନୁଷ୍ୟ କ’ଣ ! ଓ କୃମିମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ କ’ଣ ?

ଆୟୁବ - ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ଅସୀମ

ତହିଁେର ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “ତୁେମ୍ଭ କିପରି
ବଳହୀନ େଲାକର ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ ! ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଦୁବର୍ଳ
ବାହୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ ! 3 ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଜ୍ଞାନହୀନ

େଲାକକୁ ପରାମଶର୍ େଦଇଅଛ ଓ ପ୍ରଚୁର ରୂେପ ବଜି୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ !”
4 ତୁେମ୍ଭ କାହାକୁ କଥା କହୁଅଛ ? ତୁମ୍ଭଠାରୁ କାହାର ଆତ୍ମା ନଗିର୍ତ େହଲା
? 5 ବଲି୍ଦଦ୍ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, େପ୍ରତଗଣ, ଜଳରାଶି ଓ ତନି୍ନ ବାସୀଗଣ
ତେଳ କମି୍ପତ ହୁଅନି୍ତ। 6 ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାତାଳ ଅନାବୃତ ଓ ବନିାଶ
ସ୍ଥାନର େକୗଣସ ିଆବରଣ ନାହିଁ। 7 େସ ଶୂନ୍ୟ ଉପେର ଉତ୍ତର-େକନ୍ଦ୍ର
ପ୍ରସାରନି୍ତ ଓ ଅବସ୍ତୁ ଉପେର ପୃଥିବୀକୁ ଝୁଲାନି୍ତ। 8 େସ ଆପଣା ନବିଡି଼
େମଘମାଳେର ଜଳରାଶିକୁ ବାନ୍ଧନି୍ତ ଓ ତହିଁ ତେଳ େମଘ ଚରିି ଯାଏ ନାହିଁ।
9 େସ ଆପଣା ସଂିହାସନର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରନି୍ତ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଆପଣା
େମଘ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ। 10 େସ ଦୀପି୍ତ ଓ ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଜଳରାଶି ଉପେର ସୀମା ନଣି୍ଣର୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ। 11 ଆକାଶମଣ୍ଡଳର
ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ତାହାଙ୍କ ଅନୁେଯାଗେର କମି୍ପତ ଓ ଚମତୃ୍କତ ହୁଅନି୍ତ। 12 େସ
ଆପଣା ପରାକ୍ରମେର ସମୁଦ୍ର କୁ ମନ୍ଥନ କରନି୍ତ ଓ ଆପଣା ବୁଦି୍ଧେର ରାହବକୁ
ବଦି୍ଧ କରନି୍ତ। 13 ତାହାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୁେଶାଭତି ହୁଏ;
ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ ନାଗକୁ ବଦି୍ଧ କରିଅଛ।ି 14 େଦଖ, ଏହସିବୁ
ତାହାଙ୍କ ମାଗର୍ର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ ମାତ୍ର; ଆଉ, ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ
େକେଡ଼ ଈଷତ୍ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥାଉ ! ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ
କିଏ ବୁଝପିାେର ?”

ଆୟୁବ - େମାହର ସତ୍ୟତା ରଖିବି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆୟୁବ ପୁନବର୍ାର ଆପଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହଲିା,
2 “ପରେମଶ୍ୱର, େଯ େମାହର ସ୍ୱତ୍ୱ  ହରଣ କରିଅଛନି୍ତ;
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ, େଯ େମାହର ପ୍ରାଣକୁ ତକି୍ତ କରିଅଛନି୍ତ;

3 (କାରଣ ଏେବ େହଁ େମାର ଜୀବନ େମା’ ମଧ୍ୟେର ସୁସ୍ଥ ଅଛ ିଓ େମା’
ନାସକିାେର ପରେମଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ନଶି୍ୱାସ ଅଛ;ି) େସ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ,
4 ନଶି୍ଚୟ େମା’ ଓଷ୍ଠାଧର ଅଧମର୍ର କଥା କହବି ନାହିଁ ଓ େମାହର ଜିହ୍ୱା
ପ୍ରତାରଣାର କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନାହିଁ। 5 ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
କରିବ,ି ଏହା କଦାପି ନ େହଉ; ମୁଁ ମରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାହର ସରଳତା
ଆପଣାଠାରୁ ଦୂର କରିବ ିନାହିଁ। 6 ମୁଁ ଆପଣା ଧାମିର୍କତା ଦୃଢ଼ କରି
ଧରୁଅଛ,ି ଆଉ ତାହା ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ; ମୁଁ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମା’

ଅନ୍ତଃକରଣ େମାେତ ନନି୍ଦା କରିବ ନାହିଁ। 7 େମାହର ଶତ୍ରୁ  ଦୁଷ୍ଟର ପରି
େହଉ ଓ େମା’ ପ୍ରତକୂିଳେର ଉଠିବା େଲାକ ଅଧାମିର୍କ ତୁଲ୍ୟ େହଉ।
8 କାରଣ ଭକି୍ତହୀନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ େହଁ, ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର ପ୍ରାଣ
ହରଣ କେଲ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କଅଣ ? 9 ତାହା ଉପେର ଦୁଃଖ
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ କି ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣେିବ ? 10 େସ କି
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିବ ଓ ସବୁ ସମୟେର
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡାକିବ ? 11 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ବଷିୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବ;ି ଯାହା ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କଠାେର ଅଛ,ି ତାହା ମୁଁ
େଗାପନ କରିବ ିନାହିଁ। 12 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ନେିଜ ତାହା େଦଖିଅଛ;
େତେବ କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅସାର େହାଇଅଛ ?
13 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଦୁଷ୍ଟେଲାକର ଏହ ିବାଣ୍ଟ ଓ ଉପଦ୍ରବୀମାେନ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ। 14 େଯେବ ତାହାର
ସନ୍ତାନଗଣ ବୃଦି୍ଧ ପାଆନି୍ତ , େତେବ ଖଡ୍ଗ  ନମିେନ୍ତ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନସନ୍ତତି
ଭକ୍ଷ୍ୟେର ତୃପ୍ତ େହେବ ନାହିଁ। 15 ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ମୃତୁୁ୍ୟେର
କବରସ୍ଥ େହେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ବଧିବାମାେନ କିଛ ିବଳିାପ କରିେବ
ନାହିଁ। 16 ଯଦ୍ୟପି େସ ଧୂଳି ପରି ରୂପା ଗଦା କେର ଓ କଦ୍ଦର୍ମ ପରି ବସ୍ତ୍ର
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେର, 17 େସ ତାହା କରିପାେର, ତଥାପି ଧାମିର୍କ େଲାେକ ତାହା
ପରିଧାନ କରିେବ ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େଲାେକ ରୂପା ବଭିାଗ କରି େନେବ।
18 େସ କୀଟ ପରି ଓ ଜଗଆୁଳିର କୃତ କୁଟୀର ପରି ଆପଣା ଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କେର। 19 େସ ଧନୀ େହାଇ ଶୟନ କେର, ମାତ୍ର େସ ସଂଗହୃୀତ େହବ
ନାହିଁ; େସ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଏ, ଆଉ େସ ନ ଥାଏ। 20 ଜଳରାଶି ପରି
ତାହାକୁ ଭୟ ଆକ୍ରମଣ କେର; ରାତି୍ରେର େତାଫାନ ତାହାକୁ ଅପହରଣ କରି
ନଏି। 21 ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ତାହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନଏି ଓ େସ ଚାଲଯିାଏ ଓ େସ
ତାହାକୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଝାଡ଼ ିନଏି। 22 କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ଦୟା ନ କରି
ତାହା ପ୍ରତ ିତୀର ନେିକ୍ଷପ କରିେବ; େସ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ପଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରିବ। 23 େଲାକମାେନ ତାହା ପ୍ରତ ିହାତତାଳି ମାରିେବ ଓ ଶୀଷ୍ ମାରି
ତାହାକୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଦୂର କରିେବ।

ଆୟୁବ - ଜ୍ଞାନର ଅବସି୍ଥତ ିେକଉଁଠାେର ?

ନଶି୍ଚୟ ରୂପାର ଆକର ଅଛ ିଓ େଲାକମାେନ େଯଉଁ ସୁବଣ୍ଣର୍
ପରିଷ୍କାର କରନି୍ତ , ତହିଁର ସ୍ଥାନ ଅଛ।ି 2 ମୃତି୍ତକାରୁ ଲୁହା
କଢ଼ାଯାଏ ଓ ଧାତୁ ପ୍ରସ୍ତରରୁ ପିତ୍ତଳ ତରଳାଯାଏ। 3 ମନୁଷ୍ୟ

ଅନ୍ଧକାରର ସୀମା ନଣି୍ଣର୍ୟ କେର ଓ ପ୍ରାନ୍ତସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାର
ଓ ମୃତୁୁ୍ୟଚ୍ଛାୟାସି୍ଥତ ପ୍ରସ୍ତରସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେର। 4 େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ପ୍ରବାସ-ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ େଖାେଳ; େସମାେନ ନକିଟଗାମୀ ଚରଣ
ଦ୍ୱ ାରା ବସି୍ମୃତ ହୁଅନି୍ତ; େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ଝୁଲନି୍ତ ,
େସମାେନ ଏେଣେତେଣ େଦାହଲନି୍ତ। 5 ମୃତି୍ତକାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଏ ଓ
ତହିଁର ଅେଧାଭାଗ ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ େହଲା ପରି ହୁଏ। 6 ତହିଁର
ପ୍ରସ୍ତର ନୀଳକାନ୍ତ ମଣରି ସ୍ଥାନ ଓ ତହିଁେର ସୁବଣ୍ଣର୍ େରଣୁ ଥାଏ।
7 େକୗଣସ ିଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ େସହ ିପଥ ଜାେଣ ନାହିଁ, କିଅବା ବାଜପକ୍ଷୀର
ଚକ୍ଷୁ ହିଁ ତାହା େଦଖି ନାହିଁ; 8 ଦପର୍ୀ ପଶୁଗଣ ତହିଁେର ଗତାୟାତ କରି
ନାହାନି୍ତ , ଅବା ଭୟାନକ ସଂିହ ତହିଁ ନକିଟ େଦଇ ଯାଇ ନାହିଁ। 9 ମନୁଷ୍ୟ
ଦୃଢ଼ େଶୖଳ ଉପେର ଆପଣା ହାତ ଦଏି; େସ ପବର୍ତଗଣକୁ ସମୂେଳ
ଓଲ୍ଟାଇ ପକାଏ। 10 େସ େଶୖଳ ମଧ୍ୟେର ନାଳ କାେଟ ଓ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ
ସବର୍ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦେଖ। 11 ନ ଝରିବା ପାଇଁ େସ ଜଳେସ୍ରାତ
ବନ୍ଦ କେର; ଆଉ, େସ ଆଲୁଅକୁ ଗପୁ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆେଣ। 12 ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ
େକଉଁଠାେର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ? ଓ ବୁଦି୍ଧର ସ୍ଥାନ କାହିଁ ? 13 ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର
ମୂଲ୍ୟ ଜାେଣ ନାହିଁ; କିଅବା ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର ତାହା ମିେଳ ନାହିଁ।
14 ବାରିଧି କେହ, ତାହା େମା’ଠାେର ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ସମୁଦ୍ର  କେହ, ତାହା
େମା’ଠାେର ନାହିଁ। 15 ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ନ ପାେର, କିଅବା
ତହିଁର ମୂଲ୍ୟାେଥର୍ ରୂପା େତୗଲା ଯିବ ନାହିଁ। 16 ଓଫୀରର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାରା
ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ କରାଯାଇ ନ ପାେର, ବହୁମୂଲ୍ୟ େଗାେମଦକ ଅବା ନୀଳକାନ୍ତ
ମଣ ିଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ। 17 ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ ଓ କାଚ ତହିଁର ସମାନ େହାଇ ନ ପାେର;
କିଅବା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ାଭରଣ ତହିଁର ପରିବତ୍ତର୍ େହବ ନାହିଁ। 18 ତହିଁ ନକିଟେର
ପ୍ରବାଳ ଓ ସ୍ପଟକିର କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ; କାରଣ ପଦ୍ମରାଗ ମଣ ିଅେପକ୍ଷା
ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। 19 କୂଶେଦଶୀୟ ପୀତମଣ ିତହିଁର ସମାନ େହବ
ନାହିଁ, କିଅବା ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। 20 େତେବ
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ଜ୍ଞାନ େକଉଁଠାରୁ ଆେସ ? ଓ ବୁଦି୍ଧର ସ୍ଥାନ କାହିଁ ? 21 ତାହା ତ ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଗପୁ୍ତ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆବୃତ
କରାଯାଇଅଛ।ି 22 ବନିାଶ ଓ ମୃତୁୁ୍ୟ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱକଣ୍ଣର୍େର
ତହିଁର ଜନରବ ଶୁଣଅିଛୁ। 23 ପରେମଶ୍ୱର ତହିଁର ପଥ ଜାଣନି୍ତ ଓ େସ
ତହିଁର ସ୍ଥାନ ଜ୍ଞାତ ଅଛନି୍ତ। 24 କାରଣ େସ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅନାଇ ଓ ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଅଧଃସ୍ଥାନ େଦଖି 25 ବାୟୁର ଓଜନ
ନରୂିପଣ କରନି୍ତ ଓ ପରିମାଣ ଦ୍ୱ ାରା ଜଳ ପରିମିତ କରନି୍ତ।
26 େଯେତେବେଳ େସ ବୃଷି୍ଟର ନୟିମ ନରୂିପଣ କେଲ ଓ େମଘଗଜ୍ଜ ର୍ନର
ବଦୁି୍ୟତ ପାଇଁ ପଥ ସି୍ଥର କେଲ; 27 େସେତେବେଳ େସ ତାହା େଦଖିେଲ ଓ
ତାହା ପ୍ରଚାର କେଲ; େସ ତାହା ସ୍ଥାପନ କେଲ, ଆଉ ତହିଁର ତଦନ୍ତ
କେଲ। 28 ପୁଣ,ି େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହେିଲ, ‘େଦଖ, ପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟ ହିଁ
ଜ୍ଞାନ ଓ କୁକି୍ରୟା ତ୍ୟାଗ ହିଁ ବୁଦି୍ଧ।’”

ଆୟୁବଙ୍କ େଶଷ ଅଭେିଯାଗ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆୟୁବ ପୁନବର୍ାର ଆପଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହଲିା,
2 “ଆହା, ମୁଁ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ମାସସବୁେର, ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ
ଜଗି ରଖିଥିବା ଦନିସମୂହେର େଯପରି ଥିଲ,ି େସପରି େଯେବ

ଥା’ନି୍ତ ; 3 େସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ େମା’ ମସ୍ତକ ଉପେର ଆଲୁଅ
େଦଲା ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଦୀପି୍ତେର ଅନ୍ଧକାର େଦଇ ଗମନ କଲ;ି 4 ମୁଁ ଉତ୍ତମ
ଅବସ୍ଥାେର ଥିଲ,ି େସେତେବେଳ େମା’ ତମ୍ୱୁ ଉପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଗପୁ୍ତ
ବଷିୟ ଥିଲା; 5 େସେତେବେଳ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ସଙ୍ଗେର
ଥିେଲ ଓ େମାହର ସନ୍ତାନଗଣ େମା’ ଚତୁଃପାଶ୍ୱର୍େର ଥିେଲ;
6 େସେତେବେଳ େମାହର ଚରଣ ଦୁଗ୍ଧେର େଧୗତ େହଲା ଓ େଶୖଳ େମା’
ପାଇଁ େତୖଳ-ନଦୀ ବହାଇଲା। 7 ମୁଁ ନଗର-ଦ୍ୱ ାରକୁ ଯାଇ ଛକସ୍ଥାନେର
ଆପଣା ଆସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ, 8 ଯୁବା େଲାକମାେନ େମାେତ େଦଖି
ଲୁଚେିଲ ଓ ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାେନ ଉଠି ଠିଆ େହେଲ। 9 ଅଧିପତମିାେନ
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖେର ହାତ
େଦେଲ; 10 କୁଳୀନମାନଙ୍କ ରବ ନରିସ୍ତ େହଲା ଓ େସମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା
େସମାନଙ୍କ ମୁଖର ତାଳୁକାେର ଲାଗି ରହଲିା। 11 କାରଣ କଣ୍ଣର୍ େମା’ କଥା
ଶୁଣେନ୍ତ, େମାେତ କଲ୍ୟାଣ କଲା ଓ ଚକ୍ଷୁ େମାେତ େଦଖେନ୍ତ, େମା’
ପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଲା; 12 େଯେହତୁ ମୁଁ ଆତ୍ତର୍ନାଦକାରୀ ଦରିଦ୍ର କୁ, ମଧ୍ୟ
ଅସହାୟ ପିତୃହୀନକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ।ି 13 ନଷ୍ଟକଳ୍ପ େଲାକର କଲ୍ୟାଣ େମା’
ଉପେର ବତ୍ତିର୍ଲା ଓ ମୁଁ ବଧିବାର ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କରାଇଲ।ି
14 ମୁଁ ଧାମିର୍କତା ପରିଧାନ କଲ ିଓ ତାହା େମାେତ ପରିଧାନ କଲା;
େମାହର ନ୍ୟାୟ ଆବରଣ-ବସ୍ତ୍ର ଓ ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। 15 ମୁଁ ଅନ୍ଧ ପ୍ରତି
ଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱରୂପ ଓ େଛାଟା ପ୍ରତ ିଚରଣ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ।ି 16 ମୁଁ ଦୀନହୀନ ପ୍ରତି
ପିତା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ ିଓ େମା’ ଅଜ୍ଞାତ େଲାକର ଗହୁାରି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କଲ।ି
17 ଆଉ, ମୁଁ ଅଧାମିର୍କର କଳପାଟ ିଭାଙି୍ଗ ପକାଇଲ ିଓ ତାହାର ଦନ୍ତରୁ
ଶିକାର ଛଡ଼ାଇ େନଲ।ି 18 େସହ ିସମୟେର ମୁଁ କହଲି,ି ମୁଁ ଆପଣା
ବସାେର ମରିବ ିଓ ମୁଁ ବାଲୁକା ପରି ଆପଣା ଦନି ବୃଦି୍ଧ କରିବ;ି
19 େମାହର େଚର ଜଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ େହାଇଅଛ ିଓ େମାହର ଶାଖା
ଉପେର ରାତି୍ରସାରା କାକର ଥାଏ; 20 େମାହର େଗୗରବ େମା’ଠାେର
ସେତଜ ଥାଏ ଓ େମା’ ଧନୁ େମା’ ହସ୍ତେର ନୂତନୀକୃତ ହୁଏ।
21 େଲାକମାେନ େମା’ ଆେଡ଼ କଣ୍ଣର୍ େଦଇ ଅେପକ୍ଷା କେଲ ଓ େମାହର
ପରାମଶର୍ ପାଇଁ ନୀରବ ରହେିଲ। 22 େମା’ କଥା ଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଆଉ
କଥା କହେିଲ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି େମା’ କଥା େସମାନଙ୍କ ଉପେର େଟାପା େଟାପା
େହାଇ ପଡ଼ଲିା। 23 ଆଉ, େଯପରି ବୃଷି୍ଟ ପାଇଁ, େସପରି େସମାେନ େମା’
ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କେଲ ଓ େଯପରି େଶଷବୃଷି୍ଟ ପାଇଁ, େସପରି େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି େମଲା କେଲ। 24 ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ହସେିଲ େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ ଓ େମା’ ମୁଖର େତଜ ନେିସ୍ତଜ
କେଲ ନାହିଁ। 25 ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପଥ ମେନାନୀତ କରି ପ୍ରଧାନ େହାଇ
ବସଲି ିଓ େସୖନ୍ୟଦଳ ମଧ୍ୟେର ରାଜା ପରି ଓ େଶାକାତ୍ତର୍ମାନଙ୍କର
ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀ ପରି ବାସ କଲ।ି

ମାତ୍ର ଏେବ େମା’ ଅେପକ୍ଷା ଅଳ୍ପବୟସ୍କ

େଲାକମାେନ େମାେତ ପରିହାସ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣକୁ
ମୁଁ ଆପଣା ପଲରକ୍ଷକ କୁକ୍କରୁମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ତୁଚ୍ଛ
କଲ।ି 2 େସମାନଙ୍କ ବାହୁବଳେର େମାହର କି ଲାଭ େହାଇ

ପାେର ? େସମାନଙ୍କର େଯୗବନାବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ େହାଇଅଛ।ି 3 େସମାେନ
ଦରିଦ୍ରତା ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସକାଶୁ କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ େଘାର
ଉତ୍ସନ୍ନତା ଓ ଶୂନ୍ୟତାେର ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଚବର୍ଣ କରନି୍ତ। 4 େସମାେନ ବୁଦା
ନକିଟରୁ ବସି୍ୱାଦୁ ଶାକ ଛଣି୍ଡାନି୍ତ ଓ େରତମବୃକ୍ଷର ମୂଳ େସମାନଙ୍କର
ଆହାର। 5 େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଡ଼ତି େହାଇଅଛନି୍ତ; େଲାେକ
େଯପରି େଚାର ପଛେର, େସହପିରି େସମାନଙ୍କ ପଛେର ଡାକ ପକାନି୍ତ।
6 େସମାେନ ଉପତ୍ୟକାର ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ସ୍ଥାନେର, ପୃଥିବୀର ଓ େଶୖଳର ଗତ୍ତର୍େର
ବାସ କରିେବ। 7 େସମାେନ ବୁଦା ମଧ୍ୟେର ଗଧ ପରି େବାବାନି୍ତ ; େସମାେନ
ବଛୁିଆତ ିବନେର ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନି୍ତ। 8 େସମାେନ ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ,
େସମାେନ ଇତର େଲାକଙ୍କ ସନ୍ତାନ; େସମାେନ େକାରଡ଼ା ଖାଇ େଦଶରୁ
ତଡ଼ା ଯାଇଥିେଲ। 9 ମାତ୍ର ଏେବ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ଗୀତ ସ୍ୱରୂପ
େହାଇଅଛ;ି ହଁ, ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ।ି 10 େସମାେନ
େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାେନ େମା’ଠାରୁ ଦୂରେର ଠିଆ ହୁଅନି୍ତ ଓ େମା’
ମୁଖେର େଛପ ପକାଇବାକୁ ଡରନି୍ତ ନାହିଁ। 11 କାରଣ େସ ଆପଣା ରଜୁ୍ଜ
ଫିଟାଇ େମାେତ େକ୍ଳଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , ଏଣୁ େସମାେନ େମା’ ସାକ୍ଷାତେର
ଲଗାମ ପକାଇ େଦଇଅଛନି୍ତ। 12 ଇତର େଲାକମାେନ େମା’ ଡାହାଣେର
ଉଠନି୍ତ; େସମାେନ େମା’ ଚରଣ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦଅିନି୍ତ ଓ େସମାେନ େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ବନିାଶର ମାଗର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନି୍ତ। 13 େସମାେନ େମାର ପଥ
ବଗିାଡ଼ନି୍ତ , େସମାେନ େମା’ ବପିଦକୁ ଅଗ୍ରସର କରନି୍ତ , ଅନ୍ୟର ସହାୟ ବନିା
ହିଁ େସମାେନ ତାହା କରନି୍ତ। 14 େସମାେନ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭଗ୍ନ-ସ୍ଥାନ େଦଇ
ଆସଲିା ପରି ଆସନି୍ତ; ଉଜାଡ଼ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ େମା’ ଉପେର ଗଡ଼ନି୍ତ।
15 ନାନା ପ୍ରକାର ତ୍ରାସ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛ,ି ତାହାସବୁ ବାୟୁ ପରି
େମାହର ସମ୍ଭ୍ରମ ଘଉଡ଼ାନି୍ତ ଓ େମାହର ମଙ୍ଗଳ େମଘ ପରି ବହ ିଯାଇଅଛ।ି
16 ପୁଣ,ି ଏେବ େମାର ପ୍ରାଣ େମା’ ଅନ୍ତରେର ତରଳିଯାଏ; େକ୍ଳଶର
ଦନିସବୁ େମାେତ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛ।ି 17 ରାତି୍ରକାଳେର େମାହର ଅସି୍ଥସବୁ
େମା’ ଭତିେର ବଦି୍ଧ ହୁଏ ଓ େମାେତ କାମୁଡ଼ବିା େବଦନାସବୁ ବଶି୍ରାମ ନଅିନି୍ତ
ନାହିଁ। 18 େମା’ େରାଗର ପ୍ରବଳ ଶକି୍ତେର େମା’ ବସ୍ତ୍ର ବକୃିତ େହାଇଅଛ;ି
ତାହା େମା’ ଜାମାର ଗଳାପଟ ିପରି େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ ବାେନ୍ଧ। 19 େସ
େମାେତ ପଙ୍କେର ପକାଇ େଦଇଅଛନି୍ତ , ଆଉ ମୁଁ ଧୂଳି ଓ ଭସ୍ମ ପରି
େହାଇଅଛ।ି 20 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକ ପକାଉଅଛ,ି ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର
ଦଅି ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିଆ େହେଲ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଅନାଉଅଛ। 21 ତୁେମ୍ଭ େମା’
ପ୍ରତ ିନଷୁି୍ଠର େହାଇ ଯାଇଅଛ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତର ପରାକ୍ରମେର େମାେତ
ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ। 22 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବାୟୁକୁ ଉଠାଇ ତହିଁ ଉପେର
େମାେତ ଚଢ଼ାଉଅଛ ଓ ବତାସେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଲୀନ କରୁଅଛ।
23 କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମୃତୁୁ୍ୟ ନକିଟକୁ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ
ପାଇଁ ନରୂିପିତ ଗହୃକୁ ଆଣବି। 24 ନଶି୍ଚୟ ଭଗ୍ନ ଗହୃାଦରି ରାଶି ବରୁିଦ୍ଧେର
େସ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇେବ ନାହିଁ; ତଥାପି ଜେଣ ଆପଣା ବନିାଶ
ସମୟେର ଏହସିବୁ ବଷିୟ ସକାଶୁ ଆତ୍ତର୍ନାଦ କରିପାେର। 25 ମୁଁ କି
ଦୁଃଖେର ଥିବା େଲାକ ପାଇଁ େରାଦନ କଲ ିନାହିଁ ? ଦୀନହୀନ ପାଇଁ କି
େମାହର ପ୍ରାଣ ଦୁଃଖିତ େନାହଲିା ? 26 ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଅେପକ୍ଷା କରିବା
େବେଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଉପସି୍ଥତ େହଲା; ପୁଣ,ି ମୁଁ ଆଲୁଅର ଅେପକ୍ଷା କଲା
େବେଳ ଅନ୍ଧକାର ଆସଲିା। 27 େମା’ ଅନ୍ତ୍ର  ଫୁେଟ, ବଶି୍ରାମ କେର ନାହିଁ;
େମା’ ଉପେର େକ୍ଳଶର ଦନିସବୁ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ।ି 28 ମୁଁ ସୂଯର୍୍ୟ ବନିା
ମ୍ଳାନ େହାଇ ବୁଲୁଥାଏ; ମୁଁ ସମାଜେର ଠିଆ େହାଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ
ଆତ୍ତର୍ନାଦ କେର। 29 ମୁଁ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କର ଭାଇ ଓ ଉଷ୍ଟ୍ରପକ୍ଷୀଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ
େହାଇଅଛ।ି 30 େମାହର ଚମର୍ କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ େହାଇ େମା’ଠାରୁ ଝଡ଼ ିପଡଢ଼ୁଅଛ ିଓ
େମା’ ଅସି୍ଥସବୁ ଉତ୍ତାପେର ଦଗ୍ଧ େହଉଅଛ।ି 31 େତଣୁ େମାହର ବୀଣା
େଶାକେର ଓ େମାହର ବଂଶୀ କ୍ରନ୍ଦନକାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱରେର ପରିଣତ
େହାଇଅଛ।ି
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ଆୟୁବଙ୍କ େଶଷ ବନିତି

ମୁଁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ସେଙ୍ଗ ନୟିମ କଲ;ି େତେବ ମୁଁ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି
କିପରି ଅନାଇବ ି? 2 କାରଣ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ପ୍ରାପ୍ତ ଅଂଶ କଅଣ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ

ଅଧିକାର କଅଣ ? 3 ତାହା କି ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବପିଦ ଓ
ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୁଗର୍ତ ିନୁେହଁ ? 4 େସ କି େମାହର ମାଗର୍ସବୁ
େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ ଓ େମାହର ପାଦଗତ ିଗଣନି୍ତ ନାହିଁ ? 5 ଯଦ ିମୁଁ
ଅସାରତାେର ଗତାୟାତ କରିଥାଏ ଓ େମାହର ପାଦ ପ୍ରବଞ୍ଚନା-ପଥେର
ବ୍ୟଗ୍ର େହାଇଥାଏ; 6 େତେବ ମୁଁ ଧମର୍ ନକିି୍ତେର େତୗଲା ଯାଏ, ତହିଁେର
ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ସରଳତା ଜାଣ ିପାରିେବ। 7 ଯଦ ିେମାହର ପାଦ
ବପିଥେର ଯାଇଥାଏ ଓ େମାହର ଅନ୍ତଃକରଣ େମା’ ଚକ୍ଷୁ ଅନୁସାେର
ଚାଲଥିାଏ ଓ ଯଦ ିେମା’ ହସ୍ତେର େକୗଣସ ିକଳଙ୍କ ଲାଗିଥାଏ; 8 େତେବ
ମୁଁ ବୁେଣ ଓ ଅନ୍ୟ େଭାଗ କରୁ; େମା’ େକ୍ଷତ୍ରର ଶସ୍ୟ ମୂେଳାତ୍ପାଟତି
େହଉ। 9 ଯଦ ିେମାହର ହୃଦୟ େକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ ିଲୁବ୍ଧ  େହାଇଥାଏ ଓ ମୁଁ
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଲୁଚ ିବସଥିାଏ; 10 େତେବ େମା’
ଭାଯର୍୍ୟା ଅନ୍ୟର ଚକି େପଷୁ ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ତାହାକୁ େଭାଗ କରନୁ୍ତ।
11 କାରଣ ତାହା ଗରୁୁତର େଦାଷ; ଆଉ, ତାହା ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣ ଦ୍ୱ ାରା
ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ; 12 କାରଣ ତାହା ସବର୍ନାଶକ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନ ଓ
େମା’ ସବର୍ସ୍ୱର ମୂେଳାତ୍ପାଟତି କରନ୍ତା। 13 େମା’ ଦାସ କି ଦାସୀ େମା’
ସେଙ୍ଗ ବେିରାଧ କେଲ, ଯଦ ିମୁଁ େସମାନଙ୍କର ଗହୁାରି ତୁଚ୍ଛ କରିଥାଏ;
14 େତେବ ପରେମଶ୍ୱର ଉଠିେଲ, ମୁଁ କଅଣ କରିବ ି? ଓ େସ ବଚିାର
କେଲ, ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ କି ଉତ୍ତର େଦବ ି? 15 େଯ େମାେତ ଗଭର୍େର ନମିର୍ାଣ
କେଲ, େସ କି ତାହାକୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ ନାହିଁ ? ଓ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ କି ଗଭର୍େର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗଢ଼ ିନାହାନି୍ତ ? 16 ଯଦ ିମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ବାଞ୍ଛତି
ବଷିୟରୁ ଅଟକାଇଥାଏ, ଅବା ବଧିବାର ଦୃଷି୍ଟ ମ୍ଳାନ କରିଥାଏ; 17 ଅଥବା
ଆପଣାର ଖାଦ୍ୟ ଏକା ଖାଇଥାଏ ଓ ପିତୃହୀନ ତହିଁରୁ ଖାଇ ନ ଥାଏ;
18 (ମାତ୍ର ପିତା ନକିଟେର ବଢ଼ଲିା ପରି େସ େମାହର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ େମା’
ନକିଟେର ବଢ଼ଲିା ଓ େମା’ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୁଁ ବଧିବାର ପଥଦଶର୍କ େହାଇଅଛ।ି)
19 ମୁଁ କାହାକୁ ବସ୍ତ୍ରାଭାବେର ମୃତକଳ୍ପ , ଅବା ଦୀନହୀନକୁ ଉଲଙ୍ଗ
େଦଖିେଲ, 20 ଯଦ ିତାହାର କଟେିଦଶ େମାେତ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ନ ଥାଏ
ଓ େସ େମା’ େମଷେଲାମେର ଉଷ୍ଣ େହାଇ ନ ଥାଏ; 21 ମୁଁ ନଗର-
ଦ୍ୱ ାରେର ନଜି ଉପକାରୀକୁ େଦଖି ଯଦ ିପିତୃହୀନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ
ଉଠାଇଥାଏ; 22 େତେବ େମା’ ସ୍କନ୍ଧ ସନି୍ଧସ୍ଥାନରୁ ଖସ ିପଡଢ଼ୁ ଓ େମା’ ବାହୁ
ଅସି୍ଥରୁ ଭାଙି୍ଗଯାଉ। 23 କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବପିଦ େମା’ ପ୍ରତି
ଭୟାନକ ଥିଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ  ସକାଶୁ ମୁଁ କିଛ ିକରି ପାରିଲ ିନାହିଁ।
24 ଯଦ ିମୁଁ ସୁବଣ୍ଣର୍କୁ ଆଶାଭୂମି କରିଥାଏ ଓ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଆଶ୍ରୟ
େବାଲ ିଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍କୁ କହଥିାଏ; 25 େମାହର ସମ୍ପଦ ଅତଶିୟ େହବାରୁ ଓ
େମାହର ହସ୍ତ ବହୁତ ଲାଭ କରିବାରୁ ଯଦ ିମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ; 26 ସୂଯର୍୍ୟ
ଦୀପି୍ତ େଦବା େବେଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  େଜ୍ୟାସ୍ନାେର ଗତ ିକରିବା େବେଳ ଯଦ ିମୁଁ
ତହିଁ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କରିଥାଏ; 27 ପୁଣ,ି େମାହର ଅନ୍ତଃକରଣ େଗାପନେର
ପ୍ରେଲାଭତି େହାଇଥାଏ ଓ େମା’ ମୁଖ େମା’ ହସ୍ତକୁ ଚୁମ୍ୱନ କରିଥାଏ;
28 େତେବ ତାହା ହିଁ ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହୁଅନ୍ତା;
ପୁଣ,ି ମୁଁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ବାସୀ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୁଅନି୍ତ।
29 େମା’ ଘୃଣାକାରୀର ବନିାଶେର ଯଦ ିମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିଥାଏ, ଅବା
ଅମଙ୍ଗଳ ତାହାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇବା େବେଳ ଦପର୍ କରିଥାଏ; 30 (ମାତ୍ର ମୁଁ
ଅଭଶିାପ େଦଇ ତାହାର ଜୀବନ ମାଗିବା ନମିେନ୍ତ ପାପ କରିବାକୁ ଆପଣା
ମୁଖ େଦଇ ନାହିଁ;) 31 େମା’ ତମ୍ୱୁସି୍ଥତ େଲାେକ କି କହ ିନ ଥା’ନି୍ତ , ତାହାର
ଦତ୍ତ ମାଂସେର େଯ ତୃପ୍ତ େହାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ଜଣକୁ କିଏ ପାଇପାେର ?
32 ବେିଦଶୀ ଦାଣ୍ଡେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କଲା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମୁଁ ପଥିକ ନମିେନ୍ତ
ଦ୍ୱ ାର ମୁକ୍ତ କଲ;ି 33 ଯଦ ିମୁଁ ଆପଣା ବକ୍ଷସ୍ଥଳେର ନଜି ଅଧମର୍ ଗପୁ୍ତ
କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଆଦମ ପରି ଆପଣା ଅପରାଧ ଢ଼ାଙି୍କଥାଏ; 34 ମହାଜନତାକୁ
ଭୟ କରିବାରୁ ଓ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ତୁଚ୍ଛତା େମାେତ ତ୍ରସ୍ତ କରିବାରୁ ଯଦି
ମୁଁ ନୀରବ େହାଇ ଦ୍ୱ ାର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନ ଥାଏ- 35 ଆଃ, େକହ ିଯଦି
େମା’ କଥା ଶୁଣବିାକୁ ଥା’ନ୍ତ ା ! (ଏହ ିେଦଖ େମାହର ସ୍ୱାକ୍ଷର, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଉତ୍ତର େଦଉନୁ୍ତ;) ଓ େମା’ ପ୍ରତବିାଦୀ େମାହର େଯଉଁ
େଦାଷପତ୍ର େଲଖିଅଛ,ି ତାହା ଯଦ ିମୁଁ ପାଆନି୍ତ ! 36 େତେବ ନଶି୍ଚୟ ମୁଁ

ଆପଣା ସ୍କନ୍ଧେର ତାହା ବହନି୍ତ ଓ ମୁକୁଟ ପରି ତାହା ବାନ୍ଧନି୍ତ। 37 ମୁଁ
ଆପଣା ପାଦଗତରି ସଂଖ୍ୟା ତାହାକୁ ଜଣାନି୍ତ ; ଶାସକ ପରି ତାହାର ନକିଟକୁ
ଯାଆନି୍ତ। 38 ଯଦ ିେମା’ ଭୂମି େମା’ ପ୍ରତକୂିଳେର କ୍ରନ୍ଦନ କେର ଓ ତହିଁର
ଲଙ୍ଗଳ-ଶିଆରସବୁ ଏକତ୍ର େରାଦନ କରନି୍ତ; 39 ଯଦ ିମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବନିା
ତହିଁର ଫଳ େଭାଗ କରିଥାଏ, ଅବା ତହିଁର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶର
କାରଣ େହାଇଥାଏ; 40 େତେବ ଗହମ ବଦେଳ କଣ୍ଟକଲତା ଓ ଯବ
ବଦେଳ ବଷିବୃକ୍ଷ ବଢ଼ଢ଼ୁ। ଆୟୁବଙ୍କ କଥା ସମାପ୍ତ େହଲା।

ଆୟୁବର ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ। ତନି ିବନୁ୍ଧଙୁ୍କ ଇଲୀହୂଙ୍କ ଅନୁେଯାଗ

ଏହରୂିେପ ଆୟୁବ ନଜି ଦୃଷି୍ଟେର ଧାମିର୍କ େହବାରୁ ଏହ ିତନିି
ଜଣ ଉତ୍ତର େଦବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହେଲ। 2 ତହିଁେର ରାମ୍
େଗାଷ୍ଠୀଜାତ ବୂଷୀୟ ବାରେଖଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀହୂର େକ୍ର ାଧ

ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା; ଆୟୁବ ବରୁିଦ୍ଧେର ତାହାର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା,
କାରଣ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଆପଣାକୁ ଧାମିର୍କ ମଣଲିା। 3 ମଧ୍ୟ
ତାହାର ତନି ିବନୁ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ତାହାର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା, କାରଣ
େସମାେନ େକୗଣସ ିଉତ୍ତର େଦଇ ନ ପାରିେଲ େହଁ ଆୟୁବକୁ େଦାଷୀ
କରିଥିେଲ। 4 େସମାେନ ଇଲୀହୂଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଥିବାରୁ ଇଲୀହୂ ଆୟୁବକୁ
କଥା କହବିା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିଥିଲା। 5 ପୁଣ,ି େସ େସହ ିତନି ିଜଣଙ୍କ
ମୁଖେର େକୗଣସ ିଉତ୍ତର ନ ଥିବାର େଦଖି ତାହାର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ
େହଲା। 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ବୂଷୀୟ ବାରେଖଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀହୂ ଉତ୍ତର କରି
କହଲିା, ମୁଁ ଯୁବା େଲାକ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅତ ିବୃଦ୍ଧ; ଏଣୁ ମୁଁ କ୍ଷାନ୍ତ
େହଲ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାହସ
କଲ ିନାହିଁ। 7 ମୁଁ କହଲି,ି ଦନିସମୂହ କଥା କହେିବ ଓ ବଷର୍ର ବାହୁଲ୍ୟ
ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇେବ। 8 ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି ଆତ୍ମା ଅଛ ିଓ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଶି୍ୱାସ େସମାନଙୁ୍କ ବୁଦି୍ଧ ଦଏି। 9 ବଡ଼
େଲାେକ େଯ ଜ୍ଞାନବାନ, ତାହା ନୁେହଁ, ଅବା ପ୍ରାଚୀନମାେନ େଯ ବଚିାର
ବୁଝନି୍ତ , ତାହା ନୁେହଁ। 10 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହଲି,ି ‘େମା’ କଥା ଶୁଣ; ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଆପଣା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି’ 11 େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ପାଇଁ
ଅେପକ୍ଷା କଲ,ି କଅଣ କହବିାକୁ େହବ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁକି୍ତ ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ କଲ।ି 12 ଆହୁରି, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥାେର ମନ େଦଲ,ି ପୁଣ ିେଦଖ, ଆୟୁବକୁ େବାଧ େଦବାକୁ,
ଅବା ତାହାର କଥାର ଉତ୍ତର େଦବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିନ
ଥିଲା। 13 ସାବଧାନ, େକଜାଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାନ
ପାଇଅଛୁ; ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେବ, ମନୁଷ୍ୟ ନୁେହଁ;
14 କାରଣ େସ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହ ିନାହିଁ, କିଅବା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
କଥାେର ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦବ ିନାହିଁ। 15 େସମାେନ ବସିି୍ମତ ଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିକଥା କହବିାକୁ
ନାହିଁ। 16 େସମାେନ କଥା କହନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାେନ ତୁନ ିେହାଇ ଠିଆ
ହୁଅନି୍ତ , ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ େବାଲ ିକି ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ ି? 17 ମୁଁ
ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଉତ୍ତର େଦବ,ି ମୁଁ ଆପଣାର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି
18 କାରଣ ମୁଁ ବାକ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। େମାହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା େମାେତ
ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଏ। 19 େଦଖ, େମା’ ଉଦର ବନ୍ଦ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତୁଲ୍ୟ; ନୂତନ କୁମ୍ପା
ପରି ତାହା ଫାଟବିାକୁ ଉଦ୍ୟତ। 20 ମୁଁ ଉଶ୍ୱାସ ପାଇବା ପାଇଁ କଥା କହବି;ି
ମୁଁ ଓଷ୍ଠାଧର ଫିଟାଇ ଉତ୍ତର େଦବ।ି 21 ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମାେତ
େକୗଣସ ିେଲାକର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ; କିଅବା ମୁଁ େକୗଣସି
େଲାକର ଚାଟୁବାଦ କରିବ ିନାହିଁ। 22 କାରଣ ମୁଁ ଚାଟୁବାଦ କରି ଜାେଣ
ନାହିଁ; କେଲ େମାହର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ଶୀଘ୍ର େମାେତ ସଂହାର କରିେବ।

ଆୟୁବଙୁ୍କ ଇଲୀହୂଙ୍କ ଅନୁେଯାଗ

ଯାହା େହଉ, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େହ ଆୟୁବ, େମା’ କଥା ଶୁଣ
ଓ େମାହର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର। 2 ଏେବ
େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଉଅଛ,ି େମା’ ଜିହ୍ୱା େମା’ ମୁଖ

ଭତିେର କଥା କହଅିଛ।ି 3 େମା’ ବାକ୍ୟ େମା’ ଅନ୍ତଃକରଣର ସରଳତା
ପ୍ରକାଶ କରିବ ଓ େମାହର ଓଷ୍ଠାଧର ଯାହା ଜାେଣ, ତାହା ସରଳ ଭାବେର
କହବି। 4 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା େମାେତ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ ଓ
ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ନଶି୍ୱାସ େମାେତ ଜୀବନ ଦଅିନି୍ତ। 5 ତୁେମ୍ଭ ପାରିେଲ,
େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି, େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସଜାଇ ଠିଆ ହୁଅ।
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6 େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ େଯପରି, ମୁଁ େସପରି ଅେଟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ମୃତି୍ତକାରୁ ନମିିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି 7 େଦଖ, େମାହର ଭୟାନକତା ତୁମ୍ଭକୁ ଭୀତ
କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା େମାହର ଭାର ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଭାରୀ େହବ ନାହିଁ।
8 ନଶି୍ଚୟ ତୁେମ୍ଭ େମାହର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର କହଅିଛ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର
ରବ ଶୁଣଅିଛ,ି ଯଥା, 9 ମୁଁ ଶୁଚ,ି ଅପରାଧରହତି; ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ, ମଧ୍ୟ
େମା’ଠାେର ଅଧମର୍ ନାହିଁ; 10 େଦଖ, େସ େମା’ ଛଦି୍ର  ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ ,
େସ େମାେତ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ  େବାଲ ିଗଣନି୍ତ; 11 େସ ଯନ୍ତାେର େମାହର ପାଦ
ରଖନି୍ତ , େସ େମାହର ସମସ୍ତ ପଥ ନରିୀକ୍ଷଣ କରନି୍ତ। 12 େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଉତ୍ତର େଦବ,ି ଏ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ ଯଥାଥର୍ ନୁହଁ; କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର
ମନୁଷ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ ଅଟନି୍ତ। 13 ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ତାହାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ବବିାଦ କରୁଅଛ ? େଯଣୁ େସ ଆପଣାର େକୗଣସ ିବଷିୟର କାରଣ ଜଣାନି୍ତ
ନାହିଁ। 14 ପରେମଶ୍ୱର ଥେର କହନି୍ତ , ଦୁଇ ଥର ହିଁ କହନି୍ତ , ତଥାପି
ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁେର ମନ ଦଏି ନାହିଁ; 15 ସ୍ୱପ୍ନେର, ରାତି୍ରକାଳୀନ ଦଶର୍ନେର;
ମନୁଷ୍ୟମାେନ େଘାର ନଦି୍ର ାେର ମଗ୍ନ େହବା େବେଳ, ଶଯ୍ୟାେର ଘୁମାଇବା
େବେଳ, 16 େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା
େମାହରାଙି୍କତ କରନି୍ତ , 17 ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ସଂକଳ୍ପ ରୁ ନବୃିତ୍ତ
କରନି୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଅହଙ୍କାର ଗପୁ୍ତ କରନି୍ତ। 18 େସ ତାହାର ପ୍ରାଣକୁ
ଗତ୍ତର୍ରୁ ଓ ତାହାର ଜୀବନକୁ ଖଡ୍ଗ ାଘାତରୁ ଅଟକାଇ ରଖନି୍ତ। 19 ମଧ୍ୟ େସ
ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ବ୍ୟଥା ଦ୍ୱ ାରା ଓ ଆପଣା ଅସି୍ଥ ମଧ୍ୟେର ନରିନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ
ଦ୍ୱ ାରା ଶାସି୍ତ ପାଏ; 20 େତଣୁ ତାହାର ଜୀବନ ଆହାରକୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରାଣ
ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭକ୍ଷ୍ୟକୁ ଘୃଣା କେର। 21 ତାହାର ମାଂସ କ୍ଷୟ ପାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ
ଓ ତାହାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ଅସି୍ଥସବୁ େଦଖାଯାଏ। 22 ଆହୁରି, ତାହାର ପ୍ରାଣ
ଗତ୍ତର୍ର ଓ ତାହାର ଜୀବନ ସଂହାରକର ସନି୍ନ କଟ ହୁଏ। 23 ଯଦ ିମନୁଷ୍ୟକୁ
ତାହାର କତ୍ତର୍ବ୍ୟତା େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଜେଣ ଦୂତ, ସହସ୍ର
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଅଥର୍କାରକ ଥାଏ; 24 େତେବ େସ ତାହାକୁ କୃପା କରି
କହେିବ, ଗତ୍ତର୍ ଗମନରୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୁଁ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ପାଇଅଛ।ି
25 ତାହାର ମାଂସ ବାଳକର ମାଂସ ଅେପକ୍ଷା ସେତଜ େହବ; େସ ଆପଣା
େଯୗବନ ଦନି ପୁନବର୍ାର ପାଇବ; 26 େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କେର ଓ େସ ତାହା ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  ହୁଅନି୍ତ; େତଣୁ େସ ଆନନ୍ଦେର ତାହାଙ୍କ
ମୁଖ ଦଶର୍ନ କେର; ଆଉ, େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଧାମିର୍କତା ପୁନବର୍ାର
ଦଅିନି୍ତ। 27 େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଗାନ କରି କେହ, ମୁଁ ପାପ
କରିଅଛ ିଓ ନ୍ୟାୟର ବପିରୀତ କରିଅଛ ିଓ ତାହା େମାହର ଲାଭଜନକ
େହାଇ ନାହିଁ। 28 େସ େମାହର ପ୍ରାଣକୁ ଗତ୍ତର୍ଗମନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ ଓ
େମାହର ଜୀବନ ଆଲୁଅ େଦଖିବ। 29 େଦଖ, ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଜୀବତି
େଲାକଙ୍କ ଦୀପି୍ତେର ଦୀପି୍ତମାନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଗତ୍ତର୍ରୁ ତାହାର ପ୍ରାଣ
େଫରାଇ ଆଣବିାକୁ, 30 ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ସହତି ଦୁଇ ଥର, ମଧ୍ୟ ତନିି
ଥର ଏହସିବୁ ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ। 31 େହ ଆୟୁବ, ମେନାେଯାଗ କରି
େମା’ କଥା ଶୁଣ; ତୁେମ୍ଭ ନୀରବ ହୁଅ, ମୁଁ କଥା କହବି।ି 32 ତୁମ୍ଭର
କହବିାର େକୗଣସ ିବଷିୟ ଥିେଲ, େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି; କୁହ, କାରଣ
ତୁମ୍ଭକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ କରିବାକୁ େମାର ଇଚ୍ଛା। 33 େନାହେିଲ େମା’ କଥା ଶୁଣ;
ନୀରବ ହୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବ।ି

ଇଲୀହୂଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟର େଘାଷଣା

ଆହୁରି ଇଲୀହୂ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “େହ ଜ୍ଞାନୀମାେନ,
େମା’ କଥା ଶୁଣ, େହ ବଜି୍ଞମାେନ, େମା’ କଥାେର କଣ୍ଣର୍ ଦଅି।
3 କାରଣ ସ୍ୱାଦ େଯପରି ଭକ୍ଷ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବୁେଝ, କଣ୍ଣର୍ େସପରି

ବାକ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କେର। 4 ଯାହା ଯଥାଥର୍, ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରୁ; ଯାହା ଭଲ, ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନଶି୍ଚୟ କରୁ। 5 କାରଣ ଆୟୁବ କହଅିଛ,ି ମୁଁ
ଧାମିର୍କ, ପୁଣ ିପରେମଶ୍ୱର େମାହର ନ୍ୟାୟ ହରଣ କରିଅଛନି୍ତ; 6 ମୁଁ
ନ୍ୟାୟବାନ େହେଲ େହଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଗଣତି େହାଇଅଛ;ି ମୁଁ ଅପରାଧରହତି
େହେଲ େହଁ େମାହର କ୍ଷତ ିପ୍ରତକିାରହୀନ। 7 ଆୟୁବ ପରି େକଉଁ େଲାକ
ଅଛ ି? େସ ଜଳ ପରି ନନି୍ଦା ପାନ କେର। 8 େସ ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଯାଏ ଓ ଦୁଷ୍ଟେଲାକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଗମନାଗମନ କେର। 9 କାରଣ
େସ କହଅିଛ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କେଲ, ମନୁଷ୍ୟର କିଛ ିଲାଭ
ନାହିଁ। 10 େହ ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାେକ, େମା’ କଥା ଶୁଣ; ପରେମଶ୍ୱର େଯ
ଦୁଷ୍କମର୍ କରିେବ, ଏହା ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ ଓ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ େଯ

ଅଧମର୍ କରିେବ, ଏହା ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ। 11 ମନୁଷ୍ୟର
କମର୍ାନୁସାେର େସ ତାହାକୁ ଫଳ େଦେବ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର
ଆଚରଣ ପ୍ରମାେଣ ଫଳେଭାଗ କରାଇେବ। 12 ନଶି୍ଚୟ ପରେମଶ୍ୱର
ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କରିେବ ନାହିଁ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ବଚିାର ବପିରୀତ କରିେବ ନାହିଁ।
13 କିଏ ତାହାଙୁ୍କ ପୃଥିବୀର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱଭାର େଦଲା ? ଅବା କିଏ ସମୁଦାୟ
ଜଗତର ନରୂିପଣ କରିଅଛ ି? 14 ଯଦ ିେସ ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ଆପଣା ମନ
େଦେବ, ଯଦ ିେସ ତାହାର ଆତ୍ମା ଓ ନଶି୍ୱାସ ଆପଣା ନକିଟେର ସଂଗ୍ରହ
କରିେବ; 15 େତେବ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଏକତ୍ର ବନିଷ୍ଟ େହେବ ଓ ମନୁଷ୍ୟ
ପୁନବର୍ାର ଧୂଳିେର ମିଶିଯିବ। 16 ତୁମ୍ଭର ବେିବଚନା ଥିେଲ, ଏହା ଶୁଣ;
େମା’ ବାକ୍ୟର ରବେର ମେନାେଯାଗ କର। 17 େଯ ନ୍ୟାୟ ଘୃଣା କେର,
େସ କି ଶାସନ କରିବ ? ଓ େଯ ଧାମିର୍କ ଓ ପରାକ୍ରମୀ, ତାହାଙୁ୍କ କି ତୁେମ୍ଭ
େଦାଷୀ କରିବ ? 18 ରାଜାକୁ, ତୁେମ୍ଭ ଅଧମ; ଅବା ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍ଟ େବାଲ ିକହବିାର କି ଉପଯୁକ୍ତ ? 19 େତେବ ପରେମଶ୍ୱର
େଯ ଅଧିପତମିାନଙ୍କର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରନି୍ତ ନାହିଁ, ଅବା ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କର
ହସ୍ତକୃତ କମର୍ େହବାରୁ ଦରିଦ୍ର  ଅେପକ୍ଷା ଧନୀକୁ ବେିଶଷ ଜ୍ଞାନ କରନି୍ତ
ନାହିଁ, ତାହାଙୁ୍କ ଏପରି କହବିା େକେତ ଅଧିକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ? 20 େସମାେନ
ମୁହୂତ୍ତର୍େକ, ଅଦ୍ଧର୍ରାତ୍ରେର ହିଁ ମରନି୍ତ; େଲାକମାେନ କମି୍ପତ େହାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ
କରନି୍ତ ଓ ବକି୍ରମୀ ବନିା ହସ୍ତେକ୍ଷପେର ଦୂରୀକୃତ ହୁଅନି୍ତ। 21 କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟର ମାଗର୍ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ ଅଛ ିଓ େସ ତାହାର ସବୁ ଗତି
େଦଖନି୍ତ। 22 େଯଉଁଠାେର ଅଧମର୍ାଚାରୀଗଣ ଲୁଚ ିପାରନି୍ତ , ଏପରି ଅନ୍ଧକାର
ଓ ମୃତୁ୍ୟଚ୍ଛାୟା ନାହିଁ। 23 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ବଚିାରାେଥର୍ ଯିବାକୁ େହବ େବାଲ ିତାହା ବଷିୟ ଦୀଘର୍ ବେିବଚନା କରିବାର
ତାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 24 େସ ଅନୁେଦ୍ଦଶ୍ୟ ଉପାୟେର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ। 25 ଏେହତୁ େସ େସମାନଙ୍କ କମର୍ର ତତ୍ତ୍ୱ  ନଅିନି୍ତ ; ପୁଣ,ି
େସ ରାତି୍ରେର େସମାନଙୁ୍କ ଓଲଟାଇ ପକାନି୍ତ , ତହିଁେର େସମାେନ ବନିଷ୍ଟ
ହୁଅନି୍ତ। 26 େସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ଦୁଷ୍ଟେଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କଲା
ପରି େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରନି୍ତ; 27 କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ଅନୁଗମନରୁ ବମିୁଖ େହେଲ ଓ ତାହାଙ୍କର େକୗଣସ ିମାଗର୍ ଆଦର କରିବାକୁ
ଅନଚୁି୍ଛକ େହେଲ; 28 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଦରିଦ୍ରର
କ୍ରନ୍ଦନ ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ, ତହୁଁ େସ ଦୁଃଖୀର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣେିଲ। 29 େସ
ଶାନି୍ତ େଦେଲ, କିଏ େଦାଷ େଦଇପାେର ? ଓ େସ ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ
କେଲ, କିଏ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିପାେର ? ଏହା େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀ ଅବା େକୗଣସି
ବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରତ ିକରାଗେଲ, ଏକ ସମାନ ଥାଏ; 30 ଏଣୁ ଅଧାମିର୍କ େଲାକ
ରାଜତ୍ୱ  କେର ନାହିଁ, େଲାକମାନଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇବାକୁ େକହ ିନ ଥାଏ।
31 କାରଣ େକହ ିକି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହଅିଛ,ି ମୁଁ ଶାସି୍ତ େଭାଗ କରୁଅଛ,ି
ଆଉ େଦାଷ କରିବ ିନାହିଁ; 32 ଯାହା ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
ଶିଖାଅ; ଯଦ ିମୁଁ ଅପରାଧ କରିଅଛ,ି େତେବ ଆଉ ତାହା କରିବ ିନାହିଁ ?
33 ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ପ୍ରତଫିଳ କି ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାମତ େହବ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଅଛ ? କାରଣ ମେନାନୀତ କରିବାର ତୁମ୍ଭର କମର୍, େମାହର
ନୁେହଁ; ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ, ତାହା କୁହ। 34 ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାେକ
ଏବଂ େମା’ କଥା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ େମାେତ କହେିବ;
35 ଆୟୁବ ନ ଜାଣ ିକଥା କେହ ଓ ତାହାର କଥାସବୁ ଜ୍ଞାନବଜିର୍୍ଜତ।
36 ଆୟୁବ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରୀକି୍ଷତ େହଉ, କାରଣ େସ ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙ୍କ ପରି ଉତ୍ତର େଦଇଅଛ।ି 37 େଯଣୁ େସ ଆପଣା ପାପେର
ବେିଦ୍ର ାହଭାବ େଯାଗ କରୁଅଛ,ି େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ହାତତାଳି
େଦଉଅଛ ିଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଅେନକ କଥା କହୁଅଛ।ି”

ଆୟୁବଙୁ୍କ ଇଲୀହୂଙ୍କ େଦାଷାେରାପ

ଆହୁରି, ଇଲୀହୂ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, 2 “ତୁେମ୍ଭ କି ଏହାକୁ
ଆପଣାର ନ୍ୟାୟ େବାଲ ିଜ୍ଞାନ କରୁଅଛ ? ଅବା କହୁଅଛ ?
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାମିର୍କତା ଅେପକ୍ଷା େମାହର ଧାମିର୍କତା ଅଧିକ

? 3 ଏଥିପାଇଁ କି ତୁେମ୍ଭ କହୁଅଛ, ଏଥିରୁ େମାହର େକଉଁ ଫଳ େହବ ?
ଓ ପାପ କେଲ େଯଉଁ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା, ତହିଁରୁ େକଉଁ ଅଧିକ ଲାଭ େମାହର
େହବ ? 4 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବ।ି
5 ଗଗନମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କରି ଅନାଅ ଓ ତୁମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ େଦଖ। 6 ତୁେମ୍ଭ ପାପ କେଲ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
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କଅଣ କର ? ଓ ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ
କଅଣ କର ? 7 ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କ େହେଲ, ତାହାଙୁ୍କ କଅଣ ଦଅି ? ଅବା େସ
ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ କଅଣ ପାଆନି୍ତ ? 8 ତୁମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟତା ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର
କ୍ଷତ ିକରିପାେର ଓ ତୁମ୍ଭର ଧାମିର୍କତା ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନର ଲାଭ କରିପାେର।
9 ଉପଦ୍ରବର ବାହୁଲ୍ୟ ସକାଶୁ େଲାେକ କ୍ରନ୍ଦନ କରନି୍ତ; ବଳବାନର ବାହୁ
ସକାଶୁ େସମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ ପକାନି୍ତ। 10 ମାତ୍ର େଯ ରାତି୍ରକାେଳ
ଗାନ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ , େଯ ପୃଥିବୀର ପଶୁମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ 11 ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ କରନି୍ତ , ଏପରି େମାହର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱର କାହାନି୍ତ ?
ଏହା େକହ ିନ କେହ। 12 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ସକାଶୁ େସମାେନ
କ୍ରନ୍ଦନ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର େକହ ିଉତ୍ତର ଦଏି ନାହିଁ। 13 ନଶି୍ଚୟ ପରେମଶ୍ୱର
ଅସାର କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ, କିଅବା ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ତାହା ଆଦର କରିେବ
ନାହିଁ। 14 ତୁେମ୍ଭ ତ କହୁଅଛ, ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖୁ ନାହିଁ, ବଚିାର
ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ ିଓ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରୁଅଛ;ି େତେବ ମୁଁ ଏହି
କଥାକୁ େକେତ ଅନାଦର କରିବ।ି 15 ମାତ୍ର ଏେବ, େସ ନଜି େକ୍ର ାଧେର
ଶାସି୍ତ େଦଇ ନାହାନି୍ତ , କିଅବା ଅହଙ୍କାର ପ୍ରତ ିବଡ଼ ମେନାେଯାଗ କରନି୍ତ
ନାହିଁ; 16 ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁବ ଅସାର କଥାେର ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ; େସ
ଅେନକ ଜ୍ଞାନବଜିର୍୍ଜତ କଥା କେହ।

ଇଲୀହୂଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତାର ପ୍ରଶଂସା

ଇଲୀହୂ ଆହୁରି କହଲିା, 2 “ଟକିିଏ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଜଣାଇବ;ି କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷେର େମାହର ଆହୁରି
କିଛ ିକହବିାର ଅଛ।ି 3 ମୁଁ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଆଣବି ିଓ

ଆପଣା ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙ୍କର ଧାମିର୍କତା ପ୍ରତପିନ୍ନ  କରିବ;ି 4 କାରଣ ପ୍ରକୃତେର
େମାହର କଥା ମିଥ୍ୟା ନୁେହଁ। ଜ୍ଞାନେର ସଦି୍ଧ ଜେଣ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଅଛ।ି
5 େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର ପରାକ୍ରମୀ ଓ କାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନି୍ତ ନାହିଁ; େସ
ବୁଦି୍ଧବଳେର ପରାକ୍ରମୀ ଅଟନି୍ତ। 6 େସ ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତମାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ। 7 େସ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କଠାରୁ
ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟ େଫରାନି୍ତ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ ସଂିହାସେନାପବଷି୍ଟ ରାଜାଗଣ
ସଙ୍ଗେର ସଦାକାଳ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ ଓ େସମାେନ ଉନ୍ନତ ହୁଅନି୍ତ।
8 ପୁଣ,ି ଯଦ ିେସମାେନ ଜଞି୍ଜରେର ବନ୍ଧାଯା’ନି୍ତ ଓ ଦୁଃଖରୂପ ରଜୁ୍ଜେର
ଧରାଯା’ନି୍ତ 9 େତେବ େସ େସମାନଙ୍କର କି୍ରୟା, େସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଗବର୍ାଚରଣ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାନି୍ତ। 10 ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ ିେସ
େସମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ ଓ ଅଧମର୍ରୁ େଫରିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
ଦଅିନି୍ତ। 11 ଯଦ ିେସମାେନ ଶୁଣ ିତାହାଙ୍କର େସବା କରିେବ, େତେବ
େସମାେନ ସମୃଦି୍ଧେର ଆପଣା ଆପଣା ଦନି ଓ ସୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା
ବଷର୍ େକ୍ଷପଣ କରିେବ। 12 ମାତ୍ର େସମାେନ ନ ଶୁଣେିଲ, ଖଡ୍ଗ େର ବନିଷ୍ଟ
େହେବ ଓ ଜ୍ଞାନବଜିର୍୍ଜତ େହାଇ ମରିେବ। 13 ମାତ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣେର ଅଧାମିର୍କ
େଲାକମାେନ େକ୍ର ାଧ ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ; େସ େସମାନଙୁ୍କ ବାନି୍ଧେଲ, େସମାେନ
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ ପକାନି୍ତ ନାହିଁ। 14 େସମାେନ େଯୗବନକାଳେର ମରନି୍ତ
ଓ ଅଶୁଚ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବନିଷ୍ଟ ହୁଏ। 15 େସ
ଦୁଃଖୀେଲାକକୁ ତାହାର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱ ାରା ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ ଓ ଉପଦ୍ରବ ଦ୍ୱ ାରା
େସମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ। 16 େସ ତୁମ୍ଭକୁ ହିଁ ଦୁଃଖରୁ ବାହାର କରି
ସଙ୍କୀଣ୍ଣର୍ତାରହତି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ େନଇଯାଆେନ୍ତ; ଓ ତୁମ୍ଭ େମଜ ଉପେର
ସଜି୍ଜତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େମଦପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅନ୍ତା। 17 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟର ବଚିାରେର ପୂଣ୍ଣର୍
ଅଛ; ବଚିାର ଓ ଶାସି୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିଅଛ।ି 18 େକାପ ଅଛ,ି େଯପରି ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପ୍ରଚୁରତା ଦ୍ୱ ାରା ଭ୍ର ାନ୍ତ ନ ହୁଅ; କିଅବା ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତର ମହତ୍ତ୍ୱ  ତୁମ୍ଭକୁ
ନ ଭୁଲାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ। 19 ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ େନାହବି,
ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଧନ ଓ ବଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରତାପ କି ପ୍ରଚୁର େହବ ?
20 େଯଉଁ ରାତି୍ରେର େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନେର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ହୁଅନି୍ତ , େସହି
ରାତି୍ର ବାଞ୍ଛା କର ନାହିଁ। 21 ସାବଧାନ, ଅଧମର୍କୁ ଆଦର କର ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖେଭାଗ ଅେପକ୍ଷା ଏହା ହିଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ।
22 େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ପରାକ୍ରମେର ଉଚ୍ଚ ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ;
ତାହାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଅଛ ି? 23 କିଏ ତାହାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ
ନରୂିପଣ କରିଅଛ ି? ଅବା କିଏ କହପିାେର, ତୁେମ୍ଭ ଅଧମର୍ କରିଅଛ ?
24 ତାହାଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସ୍ମରଣ କର,
େଲାକମାେନ ତହିଁର କୀତ୍ତର୍ନ କରିଅଛନି୍ତ। 25 ସମସ୍ତ େଲାକ ତହିଁ ପ୍ରତି

ନରିୀକ୍ଷଣ କରିଅଛନି୍ତ , ମନୁଷ୍ୟ ଦୂରରୁ ତାହା େଦେଖ। 26 େଦଖ,
ପରେମଶ୍ୱର ମହାନ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣୁ ନାହୁଁ; ତାହାଙ୍କ ବଷର୍ର
ସଂଖ୍ୟା ଅନନୁସେନ୍ଧୟ। 27 କାରଣ େସ ଜଳବନୁି୍ଦସବୁ ଆକଷର୍ଣ କରନି୍ତ ,
ତାହା ବୃଷି୍ଟ ରୂେପ ତାହାଙ୍କ ବାଷ୍ପରୁ ପେଡ଼। 28 ଆକାଶ ତାହା ଢ଼ାଳି ଦଏି
ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ତାହା ବହୁଳ ରୂେପ ବେଷର୍। 29 େମଘମାଳର ପ୍ରସାରଣ
ଓ ତାହାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ାତପର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କି େକହ ିବୁଝପିାେର ? 30 େଦଖ, େସ
ଆପଣା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ନଜି ଦୀପି୍ତ ବସି୍ତାର କରନି୍ତ; ପୁଣ,ି େସ ସମୁଦ୍ର ର
ତଳଭାଗ ଆବୃତ କରନି୍ତ। 31 କାରଣ େସ ଏସବୁ ଦ୍ୱ ାରା େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର
ଶାସନ କରନି୍ତ; େସ ବହୁଳ ପରିମାଣେର ଆହାର ଦଅିନି୍ତ। 32 େସ
ବଜୁିଳିେର ଆପଣା ହସ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନି୍ତ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଆଘାତ କରିବାକୁ
ଆଜ୍ଞା ଦଅିନି୍ତ। 33 ତହିଁର ଶବ୍ଦ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ପରିଚୟ ଦଏି, ପଶୁପଲ
ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ େତାଫାନ ବଷିୟ ଜଣାନି୍ତ।

ଇଲୀହୂଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିାର େଘାଷଣା

ଏଥିେର ମଧ୍ୟ େମାହର ହୃଦୟ କମ୍ପମାନ େହଉଅଛ ିଓ
ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ତରିତ େହଉଅଛ।ି 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ରବର ଶବ୍ଦ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖନଗିର୍ତ ସ୍ୱର ଶୁଣ। 3 େସ ତାହା

ସମୁଦାୟ ଆକାଶର ଅଧଃସ୍ଥାନକୁ ଓ ଆପଣା ବଜୁିଳିକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େପ୍ରରଣ କରନି୍ତ। 4 ତହିଁ ପେଛ ଏକ ରବ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରଇ, େସ
ଆପଣା ମହତ୍ତ୍ୱ ର ରବେର ବଜ୍ରନାଦ କରନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣାଗଲା
େବେଳ େସ ତାହାସବୁ ନବୃିତ୍ତ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 5 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା
ରବେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ରୂେପ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରନି୍ତ; େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ
ମହତ କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ। 6 କାରଣ େସ ହମିକୁ କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀେର
ପଡ଼; େସ ସାମାନ୍ୟ ବୃଷି୍ଟକୁ ଓ ଆପଣାର ପ୍ରବଳ ବୃଷି୍ଟକୁ େସହପିରି କହନି୍ତ।
7 େଯପରି ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଜାଣ ିପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ
େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତ େମାହରାଙି୍କତ କରନି୍ତ। 8 େସେତେବେଳ
ପଶୁମାେନ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯା’ନି୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗହ୍ୱରେର ରହନି୍ତ।
9 ଦକି୍ଷଣସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳରୁ ବତାସ ଆେସ ଓ ଉତ୍ତରରୁ ଶୀତ ଆେସ।
10 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଶି୍ୱାସେର ହମିାନୀ ଜେନ୍ମ  ଓ ଜଳରାଶିର ବସି୍ତୃତି
ସଙ୍କୀଣ୍ଣର୍ ହୁଏ। 11 ଆହୁରି, େସ ନବିଡି଼ େମଘକୁ ଆଦ୍ର ର୍ତାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ;
େସ ଆପଣା ବଜୁିଳିର େମଘ ବସି୍ତାର କରନି୍ତ। 12 ଆଉ, େସ ଯାହା କିଛି
ଆଜ୍ଞା କରନି୍ତ , ତାହା ବାସେଯାଗ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳେର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ
ତାହାଙ୍କ ଚାଳନ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ଘୂେର। 13 ଦଣ୍ଡ ନମିେନ୍ତ, ବା ଆପଣା େଦଶ
ନମିେନ୍ତ, ଅଥବା ଦୟା ନମିେନ୍ତ େହଉ, େସ ତାହା ଘଟାନି୍ତ। 14 େହ
ଆୟୁବ, ଏଥିେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର; ସି୍ଥର େହାଇ ଠିଆ ହୁଅ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାସବୁ ବେିବଚନା କର। 15 ପରେମଶ୍ୱର କିପରି େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଆପଣା ଆଜ୍ଞାଭାର ଥୁଅନି୍ତ ଓ ଆପଣା େମଘର ବଜୁିଳିକୁ ଦୀପି୍ତମାନ
କରନି୍ତ , ଏହା କି ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ? 16 ତୁେମ୍ଭ କି େମଘମାଳର ସମେତୗଲ,
ପରମ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାସବୁ ଜାଣ ? 17 ଦକି୍ଷଣ ବାୟୁ ସକାଶୁ
ପୃଥିବୀ ସ୍ତବ୍ଧ  ଥିବା େବେଳ ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର କିପରି ଉଷ୍ଣ ହୁଏ ? 18 ତୁେମ୍ଭ କି
ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ଦପର୍ଣ ପରି ଦୃଢ଼ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ତାହାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବସି୍ତାର
କରିପାର ? 19 ତାହାଙୁ୍କ କଅଣ କହବିା, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଅ;
କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା କଥା ସଜାଇ ପାରୁ ନାହୁଁ।
20 ମୁଁ କଥା କହବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର େବାଲ ିକି ତାହାଙୁ୍କ କୁହାଯିବ ? ଅବା
େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ କି ଗ୍ରାସ ିେହାଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ? 21 ପୁଣ,ି
ଏେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଆକାଶସ୍ଥ େତଜସ୍କର ଦୀପି୍ତ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
ବାୟୁ ବହ ିତାହା ପରିଷ୍କାର କେର। 22 ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ଆଭା
ଆେସ; ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଭୟାନକ ମହତ୍ତ୍ୱ  ଥାଏ। 23 ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ପରେମଶ୍ୱର ! ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇ ନ ପାରୁ; େସ
ପରାକ୍ରମେର େଶ୍ରଷ୍ଠ; ପୁଣ,ି େସ ବଚିାର ଓ ପ୍ରଚୁର ନ୍ୟାୟଗଣୁ େହତୁ େକ୍ଳଶ
େଦେବ ନାହିଁ। 24 ଏଣୁ ନରଗଣ ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ; େଯଉଁମାେନ
ଅନ୍ତଃକରଣେର ଜ୍ଞାନୀ, େସ େସମାନଙ୍କର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରନି୍ତ ନାହିଁ।”

ଆୟୁବଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର
େଦଇ କହେିଲ, 2 “ଏ କିଏ େଯ, ଜ୍ଞାନରହତି କଥା ଦ୍ୱ ାରା
ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରୁଅଛ ି? 3 ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ବୀର

ଆୟୁବ 35:7 332 ଆୟୁବ 38:3



39

40

ପରି ଆପଣା କଟ ିବାନ୍ଧ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଓ ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭକୁ ବୁଝାଇ ଦଅି। 4 େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ
କଲୁ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାେର ଥିଲ ? ବୁଦି୍ଧ ଥିେଲ, ବୁଝାଇ ଦଅି।
5 ତୁେମ୍ଭ କି ଜାଣ, କିଏ ତହିଁର ପରିମାଣ ନରୂିପଣ କଲା ? ଅବା କିଏ
ତହିଁ ଉପେର ପରିମାପକ ରଜୁ୍ଜ ପ୍ରସାରିଲା ? 6 କାହା ଉପେର ତହିଁର
ଭତିି୍ତମୂଳ ଦୃଢ଼ୀକୃତ େହଲା ? ଅବା ପ୍ରଭାତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଏକ ସେଙ୍ଗ ଗାନ
କରିବା େବେଳ 7 ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତଗଣ ଆନନ୍ଦେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକରିବା
େବେଳ କିଏ ତହିଁର େକାଣ ପ୍ରସ୍ତର ବସାଇଲା ? 8 ଅବା େଯେତେବେଳ
ଗଭର୍ରୁ ନଗିର୍ତ େହବା ତୁଲ୍ୟ ସମୁଦ୍ର  ବାହାରିଲା, େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ
େମଘକୁ ତହିଁର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ 9 ଓ ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାରକୁ ତହିଁର ଗଡୁ଼ାଇବା
ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କଲୁ, 10 ପୁଣ ିତହିଁ ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବଧିି ନରୂିପଣ
କରି ଅଗର୍ଳ ଓ କବାଟ ସ୍ଥାପନ କଲୁ, 11 ତୁେମ୍ଭ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସବି, ମାତ୍ର
ଆଉ ବଢ଼ବି ନାହିଁ ଓ ଏହଠିାେର ତୁମ୍ଭର ଗବିର୍ତ ତରଙ୍ଗ ନବିାରିତ େହବ
େବାଲ ିକହଲୁି; େସେତେବେଳ କିଏ କବାଟ େଦଇ ସମୁଦ୍ର କୁ ରୁଦ୍ଧ କଲା ?
12 େଯପରି ପ୍ରଭାତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅବଲମ୍ୱନ କରିବ ଓ
ଦୁଷ୍ଟମାେନ ପୃଥିବୀରୁ ଝଡ଼ ିପଡ଼େିବ; 13 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ କି ଆପଣା ଦନିର
ଆରମ୍ଭଠାରୁ ପ୍ରଭାତକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ ଓ ଅରୁଣକୁ ତହିଁର ଉଦୟ ସ୍ଥାନ
ଜଣାଇଅଛ ? 14 େମାହରାଙି୍କତ ମୃତି୍ତକା ତୁଲ୍ୟ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ; ଓ
ସକଳ ପଦାଥର୍ ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ େଦଖାଯାଏ; 15 ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ େସମାନଙ୍କ
ଦୀପି୍ତ ନବିାରିତ ହୁଏ ଓ ଉଚ୍ଚ ବାହୁ ଭଗ୍ନ ହୁଏ। 16 ତୁେମ୍ଭ କି ସମୁଦ୍ର ର ଝର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେବଶ କରିଅଛ ? ଅବା ତୁେମ୍ଭ କି ବାରିଧିର ଗପୁ୍ତସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କେର
ଗତାୟାତ କରିଅଛ ? 17 ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର କି ମୃତୁୁ୍ୟର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ପ୍ରକାଶିତ
େହାଇଅଛ ି? ଅବା ତୁେମ୍ଭ କି ମୃତୁୁ୍ୟଚ୍ଛାୟାର ଦ୍ୱ ାରସବୁ େଦଖିଅଛ ?
18 ତୁେମ୍ଭ କି ପୃଥିବୀର ବସି୍ତୃତ ିବୁଝଅିଛ ? ଏସବୁ ଯଦ ିଜାଣ, ପ୍ରକାଶ
କର। 19 ଦୀପି୍ତର ବାସସ୍ଥାନକୁ ପଥ କାହିଁ ? ଓ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ଥାନ
େକଉଁଠାେର ? 20 ତୁେମ୍ଭ କି ତହିଁର ସୀମାକୁ ତାହାକୁ େନଇପାର ? ଓ
ତହିଁର ଗହୃ-ପଥ କି ଚହି୍ନପିାର ? 21 ସେନ୍ଦହ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ, କାରଣ
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିଲ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦନିର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ !
22 ତୁେମ୍ଭ ହମି ଭଣ୍ଡାରେର ପ୍ରେବଶ କରିଅଛ ? ଅବା ଆେମ୍ଭ ସଙ୍କଟକାଳ
ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଦନି ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛୁ,
23 ତହିଁର ଭଣ୍ଡାର କି ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଅଛ ? 24 େକଉଁ ପଥେର ଦୀପି୍ତ ବଭିକ୍ତ
ହୁଏ, ଅବା ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ପୃଥିବୀେର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ ? 25 ଜଳପ୍ଳାବନ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ େମଘଗଜ୍ଜ ର୍ନର ବଜୁିଳି ନମିେନ୍ତ ପଥ କାଟି 26 କିଏ
ପୃଥିବୀର ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନେର ଓ ନରଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର ବଷର୍ାଇବାକୁ,
27 ମରୁଭୂମି ଓ ଶୁଷ୍କସ୍ଥାନ ତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ଓ େକାମଳ ତୃଣ ଅଙୁ୍କରିତ
େହବାକୁ ଦଅିନି୍ତ ? 28 ବୃଷି୍ଟର କି ପିତା ଅଛ ି? ଅବା କିଏ ଶିଶିର ବନୁି୍ଦସବୁ
ଜାତ କରିଅଛ ି? 29 କାହାର ଗଭର୍ରୁ ହମିାନୀ ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛ ି? ଓ
କିଏ ଆକାଶର ତୁଷାରକୁ ଜନ୍ମ  େଦଇଅଛ ି? 30 ଜଳରାଶି ପ୍ରସ୍ତରାଚ୍ଛାଦତି
େହଲା ପରି ହୁଏ ଓ ବାରିଧିର ଉପର ଭାଗ ଜମାଟ ହୁଏ। 31 ତୁେମ୍ଭ କି
କୃତି୍ତକା-ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବାନି୍ଧପାର ? ଓ ମୃଗଶୀଷର୍ର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇପାର ?
32 ତୁେମ୍ଭ କି ରାଶିଗଣକୁ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଋତୁେର ଚଳାଇପାର ? ଅବା ତୁେମ୍ଭ କି
ସ୍ୱାତୀ ଓ ତହିଁର ସହଚରଗଣକୁ ପଥ େଦଖାଇପାର ? 33 ତୁେମ୍ଭ କି
ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ବଧିାନସବୁ ଜାଣ ? ତୁେମ୍ଭ କି ପୃଥିବୀେର ତହିଁର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ
ସ୍ଥାପନ କରିପାର ? 34 େଯପରି ଅପାର ଜଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରି ପାରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ କି େମଘ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ରବ ଉଠାଇପାର ? 35 ବଜୁିଳି
େଯପରି ଯିେବ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ଅଛୁ, ଏଥିପାଇଁ
କି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇପାର ? 36 କିଏ ଅନ୍ତେର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାପନ
କରିଅଛ ି? ଅବା ମନକୁ କିଏ ବୁଦି୍ଧ େଦଇଅଛ ି? 37 କିଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା
େମଘମାଳ ଗଣନା କରିପାେର ? 38 ଧୂଳୀ ରାଶୀକୃତ େହାଇ େଟଳା
ବାନି୍ଧବା େବେଳ କିଏ ଆକାଶସ୍ଥ କୁମ୍ପାସବୁ ଢ଼ାଳି େଦଇପାେର ? 39 ତୁେମ୍ଭ
କି ସଂିହୀ ପାଇଁ ଶିକାର େଖାଜିବ ? ଅବା ଯୁବା ସଂିହମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଗହୁାେର ଶୟନ କଲା େବେଳ ଓ ଛକି ବସବିା ପାଇଁ ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନେର
ଥିବା େବେଳ 40 ତୁେମ୍ଭ କି େସମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ନବିାରଣ କରିପାର ?
41 ଡାମରା କାଉର ଛୁଆମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ରାବ କରି
ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବେର ଭ୍ରମଣ କଲା େବେଳ କିଏ ତାହାକୁ ଆହାର େଯାଗାଇ
ଦଏି ?

ତୁେମ୍ଭ କି େଶୖଳବାସନିୀ ବନ୍ୟ ଛାଗୀର ପ୍ରସବ କାଳ ଜାଣ ?
ଅବା ହରିଣୀର ପ୍ରସବରୀତ ିନଣି୍ଣର୍ୟ କରିପାର ? 2 ତୁେମ୍ଭ କି
େସମାନଙ୍କର ଗଭର୍ମାସ ଗଣନା କରିପାର ? େସମାନଙ୍କର

ପ୍ରସବ-ସମୟ କି ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ? 3 େସମାେନ ନଇଁ ପଡ଼େିଲ, ଛୁଆ ପ୍ରସବ
କରି ଆପଣା ଦୁଃଖ ଦୂର କରନି୍ତ। 4 େସମାନଙ୍କ ଛୁଆମାେନ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ
ହୁଅନି୍ତ , େମଲା ପଦାେର ବଢ଼ନି୍ତ; େସମାେନ ବାହାରି ଯାଇ ଆସନି୍ତ ନାହିଁ।
5 କିଏ ବନ୍ୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ଛାଡ଼ ିେଦଇଅଛ ି? ଅବା କିଏ ବନ୍ୟ
ଗଦ୍ଦର୍ଭର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ ି? 6 ଆେମ୍ଭ ବନକୁ ତାହାର ଗହୃ ଓ ଲବଣ
ଭୂମିକୁ ତାହାର ନବିାସ ସ୍ଥାନ କରିଅଛୁ। 7 େସ ନଗରର ଚହଳ ତୁଚ୍ଛ
କେର, କିଅବା ଅଡ଼ାଇବା େଲାକର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଶୁେଣ ନାହିଁ। 8 ପବର୍ତେଶ୍ରଣୀ
ତାହାର ଚରାସ୍ଥାନ ଓ େସ ସବର୍ପ୍ରକାର ସେତଜ ତୃଣାଦ ିଅେନ୍ୱଷଣ କେର।
9 ଅରଣା ଷଣ୍ଢ କି ତୁମ୍ଭର େସବା କରିବାକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବ ? ଅବା େସ କି
ତୁମ୍ଭ କୁଣ୍ଡ ପାଖେର ରହବି ? 10 ତୁେମ୍ଭ କି ଅରଣା ଷଣ୍ଢକୁ ତାହାର
ବନ୍ଧନେର ବାନି୍ଧ ଲଙ୍ଗଳଶିଆରେର ଚଳାଇପାର ? ଅବା େସ କି ତୁମ୍ଭ ପେଛ
ପେଛ ଉପତ୍ୟକାେର ମଇ େଦବ ? 11 ତାହାର ବହୁତ ବଳ ଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ
କି ତାହାକୁ ବଶି୍ୱାସ କରିବ ? ଅବା ତୁେମ୍ଭ କି ଆପଣା କମର୍ ତାହାକୁ
ସମପର୍ଣ କରିବ ? 12 େସ ତୁମ୍ଭ ଶସ୍ୟ ଗହୃକୁ ଆଣବି ଓ ତୁମ୍ଭ ଖଳାର
ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ େବାଲ ିକି ତୁେମ୍ଭ ତାହାଠାେର ନଭିର୍ର କରିବ ?
13 ଓଟପକ୍ଷୀଣୀର ପକ୍ଷ ଉଲ୍ଲ ାସ କେର; ମାତ୍ର ତାହାର େଡଣା ଓ ପର କି
େସ୍ନହଶୀଳ ? 14 କାରଣ େସ ଭୂମିେର ଆପଣା ଅଣ୍ଡା ଛାେଡ଼ ଓ ଧୂଳିେର
ତାହା ଉଷ୍ଣ କେର, 15 ଆଉ ପାଦେର ତାହା ଭଗ୍ନ ଅବା ବନ୍ୟ ପଶୁ ଦ୍ୱ ାରା
ତାହା ଦଳିତ େହବ େବାଲ ିପାେସାରି ଯାଏ। 16 ତାହାର ଛୁଆମାେନ
ତାହାର ନଜିର ନ ଥିଲା ପରି େସ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଦି୍ଦର୍ୟ ହୁଏ; ତାହାର
ପ୍ରସବେବଦନା ବଫିଳ େହେଲ େହଁ େସ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ଥାଏ; 17 କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନରହତି କରିଅଛନି୍ତ , ଅଥବା େସ ତାହାକୁ ବୁଦି୍ଧ
େଦଇ ନାହାନି୍ତ। 18 େସ ଉପରକୁ ଉଠିେଲ, ଅଶ୍ୱ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀକି
ପରିହାସ କେର। 19 ତୁେମ୍ଭ କି ଅଶ୍ୱକୁ ତାହାର ବକି୍ରମ େଦଇଅଛ ? ତୁେମ୍ଭ
କି କମ୍ପମାନ େକଶରେର ତାହାର ଗ୍ରୀବାେଦଶ ଭୂଷିତ କରିଅଛ ? 20 ତୁେମ୍ଭ
କି ତାହାକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି କୁଦବିାକୁ େଦଇଅଛ ? ତାହାର ନାସାଶବ୍ଦର
େତଜ ଭୟାନକ। 21 େସ ଉପତ୍ୟକାେର ଖୁରା ମାେର ଓ ଆପଣା ବଳେର
ଆନନ୍ଦ କରେନ୍ତ େସ ସସଜ୍ଜ  େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ ଯାଏ। 22 େସ
ଭୟକୁ ପରିହାସ କେର ଓ ଉଦ୍ବଗି୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ; କିଅବା ଖଡ୍ଗ  ସମ୍ମୁଖରୁ
େଫେର ନାହିଁ। 23 ତୂଣ, ଝଲମଲ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ଶୂଳ ତାହା ପ୍ରତକୂିଳେର
ଝନ୍ଝନ୍ ଶବ୍ଦ କେର। 24 େସ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଓ େକ୍ର ାଧେର ଭୂମି ଗ୍ରାସ ିପକାଏ;
କିଅବା ଏହା ତୂରୀଶବ୍ଦ େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ। 25 େଯେତ ଥର
ତୂରୀ ବାେଜ, େସେତଥର େସ ହିଁ ହିଁ ଶବ୍ଦ କେର ! ଓ େସ ଦୂରରୁ
ସଂଗ୍ରାମର, େସନାପତମିାନଙ୍କର ହୁଙ୍କାର ଓ ସଂିହନାଦର ଗନ୍ଧ ପାଏ।
26 ତୁମ୍ଭ ଜ୍ଞାନେର କି ବାଜପକ୍ଷୀ ଉପରକୁ ଉେଡ଼ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ ଆପଣା
ପକ୍ଷ ବସି୍ତାର କେର ? 27 ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାେର କି ଉପରକୁ
ଉେଠ ଓ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଆପଣା ବସା କେର ? 28 େସ େଶୖଳେର ବାସ କେର,
େସଠାେର ତାହାର ବସା, େସ େଶୖଳାଗ୍ରେର ଓ ଦୁଗର୍ମ ସ୍ଥାନେର ଥାଏ।
29 େସଠାରୁ େସ ଶିକାର ନରିୀକ୍ଷଣ କେର; ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଦୂରରୁ ତାହା
େଦେଖ। 30 ତାହାର ଛୁଆମାେନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଚୁଷନି୍ତ ; େଯଉଁଠାେର ହତ
େଲାକ, େସହଠିାେର େସ ଥାଏ।”

ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ,
2 “େଦାଷାେନ୍ୱଷୀ େଲାକ କି ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ସହତି ବବିାଦ
କରିବ ? େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁକି୍ତ କେର, େସ ଏଥିର

ଉତ୍ତର େଦଉ।”

ଆୟୁବଙ୍କ ନରିବତାର ପ୍ରତଜି୍ଞା

3 ତହୁଁ ଆୟୁବ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, 4 “େଦଖ, ମୁଁ
ଅକିଞ୍ଚନା; ତୁମ୍ଭକୁ କି ଉତ୍ତର େଦବ ି? ମୁଁ ନଜି ମୁଖେର ଆପଣା ହାତ ଦଏି।
5 ମୁଁ ଥେର କଥା କହଅିଛ,ି ପୁଣ ିଉତ୍ତର େଦବ ିନାହିଁ; ହଁ, ଦୁଇଥର
କହଅିଛ,ି ମାତ୍ର ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ବି ିନାହିଁ।”
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6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ
କହେିଲ, 7 “ତୁେମ୍ଭ ବୀର ପରି ଆପଣା କଟ ିବାନ୍ଧ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶ୍ନ
କରିବା, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ବୁଝାଇ ଦଅି। 8 ତୁେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭର ବଚିାର ବ୍ୟଥର୍
କରିବ ? ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହବା ପାଇଁ କି ଆମ୍ଭକୁ େଦାଷୀ କରିବ ?
9 ଅବା ତୁମ୍ଭର ବାହୁ କି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାହୁ ତୁଲ୍ୟ ? ଓ ତୁେମ୍ଭ କି
ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ରବ କରି ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରିପାର ? 10 େତେବ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ େର ବଭୂିଷିତ ହୁଅ; ପୁଣ,ି ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପ୍ରତାପ ପରିଧାନ କର।
11 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଉଚ୍ଛଳିତ େକ୍ର ାଧ ଢ଼ାଳି ପକାଅ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅହଙ୍କାରୀକୁ
ଅନାଇ ତାହାକୁ ନତ କର। 12 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗବର୍ୀକୁ ଅନାଇ ତାହାକୁ ନତ
କର; ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଠିଆ େହବା ସ୍ଥାନେର ଦଳି ପକାଅ।
13 େସମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର ଧୂଳିେର ଲୁଚାଇ ଦଅି; ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କ
ମୁଖ ବାନି୍ଧ ପକାଅ। 14 େତେବ ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିପାେର, ଆେମ୍ଭ ହିଁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବା।
15 ବେହେମାତକୁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ତାହାକୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ; େସ
େଗାରୁ ପରି ତୃଣ ଖାଏ। 16 େଦଖ, ତାହାର କଟେିଦଶେର ତାହାର ବଳ
ଥାଏ ଓ ତାହାର ଉଦରସ୍ଥ େପଶୀେର ତାହାର ଶକି୍ତ ଥାଏ। 17 େସ ଏରସ
ବୃକ୍ଷ ପରି ଆପଣା ଲାଙୁ୍ଗଳ ହଲାଏ; ତାହାର ଊରୁେଦଶର ଶିରାସବୁ ଏକତ୍ର
ସଂଯୁକ୍ତ। 18 ତାହାର ଅସି୍ଥସବୁ ପିତ୍ତଳର ନଳ ପରି; ତାହାର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ
ଲୁହାର ଅଗର୍ଳ ପରି। 19 େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ;
େଯ ତାହାକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ, େକବଳ ତାହାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ  ତାହାକୁ ସ୍ପଶର୍
କରିପାେର। 20 ଆହୁରି, ପବର୍ତଗଣ ତାହା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରନି୍ତ ,
େସଠାେର ବନ୍ୟ ପଶୁ ସମେସ୍ତ କ୍ର ୀଡ଼ା କରନି୍ତ। 21 େସ ନଳବନ ଭତିେର
ଓ ଝଲିେର ପଦ୍ମ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ଶୟନ କେର। 22 ପଦ୍ମ ବୃକ୍ଷ ଆପଣା ଛାୟାେର
ତାହାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କେର; ନଦୀର ବାଇଶ ବୃକ୍ଷ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥାଏ।
23 େଦଖ, ନଦୀ ବଢ଼େିଲ, େସ କମି୍ପତ ହୁଏ ନାହିଁ; ଯଦ୍ଦର୍ନ ତାହାର ମୁଖ
ସରିକି ବଢ଼େିଲ େହଁ େସ ସୁସି୍ଥର ଥାଏ। 24 େସ ଜାଗ୍ରତ ଥିବା େବେଳ
େକହ ିକି ତାକୁ ଧରିବ ? ଅବା ରଜୁ୍ଜ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର ନାସକିା େଫାଡ଼ବି ?

ତୁେମ୍ଭ କି ବନଶୀ ଦ୍ୱ ାରା ଲବିୟିାଥନ କୁ ଓଟାରି ପାର ? ଅବା
ରଜୁ୍ଜେର ତାହାର ଜିହ୍ୱା ତଳକୁ ଚାପିପାର ? 2 ତୁେମ୍ଭ କି
ତାହାର ନାସାେର ଦଉଡ଼ ିେଦଇପାର ? ଅବା ଅଙୁ୍କଶେର

ତାହାର େଥାମଣୀ େଫାଡ଼ପିାର ? 3 େସ କି ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଅେନକ
ବନିତ ିକରିବ ? ଅବା େସ କି ତୁମ୍ଭକୁ େକାମଳ କଥା କହବି ? 4 ତୁେମ୍ଭ
ତାହାକୁ ଚରିକାଳ ଦାସ କରି ରଖିବା ପାଇଁ େସ କି ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ନୟିମ
କରିବ ? 5 ପକ୍ଷୀ ସେଙ୍ଗ େଖଳିଲା ପରି ତୁେମ୍ଭ କି ତାହା ସେଙ୍ଗ େଖଳିବ
? ଅବା ତୁେମ୍ଭ କି ଆପଣା ବାଳିକାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ ବାନି୍ଧ ରଖିବ ?
6 ମତ୍ସ୍ୟଧାରୀଦଳ କି ତାହାକୁ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ କରିେବ ? େସମାେନ କି
ବଣକିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ ଭାଗବଭିାଗ କରିେବ ? 7 ତୁେମ୍ଭ କି େଲୗହ
ଅଙୁ୍କଶେର ତାହାର ଚମର୍, ଅବା େତଣ୍ଟାେର ତାହାର ମସ୍ତକ ବନିି୍ଧପାର ?
8 ତାହା ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ହସ୍ତେକ୍ଷପ କର; ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମରଣ କର, ପୁଣ ିେସପରି
ଆଉ କର ନାହିଁ। 9 େଦଖ, ତାହା ବଷିୟକ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବୃଥା; େକହ ିତାହାକୁ
େଦଖିବା ମାତ୍ର କି ତେଳ ପଡ଼ଯିିବ ନାହିଁ ? 10 ତାହାକୁ େଯ ଜଗାଇବ,
ଏପରି ସାହସକି େକହ ିନାହିଁ; େତେବ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର କିଏ ଛଡି଼ା
େହାଇପାେର ? 11 କିଏ ଆେଗ ଆମ୍ଭକୁ େଦଇଅଛ ିେଯ, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ପରିେଶାଧ କରିବା ? ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତେଳ ଯାହା କିଛ ିଅଛ,ି ସବୁ
ହିଁ ଆମ୍ଭର। 12 ତାହାର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଅବା ମହାପରାକ୍ରମ, ଅବା ତାହାର
ସୁନ୍ଦର ଗଠନ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ ନୀରବ ରହବିା ନାହିଁ। 13 ତାହାର
ବାହାର ବସ୍ତ୍ର କିଏ କାଢ଼ପିାେର ? କିଏ ତାହାର ଦନ୍ତେଶ୍ରଣୀଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟକୁ
ଆସବି ?” 14 କିଏ ତାହାର ମୁଖରୁ କବାଟ ଫିଟାଇପାେର ? ତାହାର
ଦନ୍ତର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତ୍ରାସ ଥାଏ। 15 ତାହାର ଶକ୍ତ କାତସିବୁ ତାହାର ଦପର୍ର
ବଷିୟ, ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂେପ େମାହରାଙି୍କତ େହଲା ପରି ଏକତ୍ର ବନ୍ଦ
େହାଇଅଛ।ି 16 ଏକ ଆେରକର ଏେତ ନକିଟ େଯ, ବାୟୁ ତହିଁେର ପ୍ରେବଶ
କରି ପାେର ନାହିଁ। 17 ତାହାସବୁ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ; ତାହାସବୁ ଏପରି
ଏକତ୍ର ଲାଗି ରହଅିଛ ିେଯ, ଭନି୍ନ  କରାଯାଇ ପାେର ନାହିଁ। 18 ତାହାର
ଛଙି୍କରୁ ଆଲୁଅ ଝଟେକ ଓ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଅରୁଣର ଚକ୍ଷୁପତା ସଦୃଶ।
19 ତାହାର ମୁଖରୁ ଜ୍ୱଳ; ମଶାଲ ନଗିର୍ତ ହୁଏ ଓ ଅଗି୍ନକଣା ଉେଡ଼।

20 େଯପରି ରନ୍ଧାହାଣ୍ଡରୁି ଓ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ତୃଣରୁ, େସପରି ତାହାର ନାସାରନ୍ଧ୍ର ରୁ
ଧୂମ ନଗିର୍ତ ହୁଏ। 21 ତାହାର ନଶି୍ୱାସ ଅଙ୍ଗାର ଜ୍ୱଳାଏ ଓ ତାହାର ମୁଖରୁ
ଅଗି୍ନଶିଖା ନଗିର୍ତ ହୁଏ। 22 ତାହାର ଗ୍ରୀବାେର ଶକି୍ତ ଅବସି୍ଥତ ିକେର ଓ
ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ତ୍ରାସ ନୃତ୍ୟ କେର। 23 ତାହାର ମାଂସର ପରସ୍ତ ଏକତ୍ର
ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ; ତାହାସବୁ ତାହା ଉପେର ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧ ଥାଏ; ତାହାସବୁ
ଘୁଞ୍ଚାଯାଇ ପାେର ନାହିଁ। 24 ତାହାର ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତର ପରି ଦୃଢ଼ ଓ ଚକିର
ତଳପଟ ପରି ଦୃଢ଼। 25 େସ ଉଠିେଲ, ବକି୍ରମୀମାେନ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନି୍ତ;
ଭୟ ସକାଶୁ େସମାେନ ହତବୁଦି୍ଧ ହୁଅନି୍ତ। 26 େକହ ିତାହା ଉପେର ଖଡ୍ଗ
ଲଗାଇେଲ, କିଛ ିହୁଏ ନାହିଁ; ବଚ୍ଛର୍ା, ଶୂଳ କି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ବଫିଳ ହୁଏ।
27 େସ ଲୁହାକୁ କୁଟା ପରି ଓ ପିତ୍ତଳକୁ ସଢ଼ା କାଠ କରି ଗେଣ।
28 ତୀର ତାହାକୁ ତଡ଼ାଇ ପାେର ନାହିଁ ଓ ଛାଟଣିୀ ପଥର ତାହା ପ୍ରତି
ନଡ଼ା ପରି ହୁଏ। 29 ଗଦା ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ ଗଣତି ହୁଏ; ବଚ୍ଛର୍ା ବଳେର ଆସବିା
େବେଳ େସ ହେସ। 30 ତାହାର ନମି୍ନଭାଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖପରା ପରି; େସ କାଦୁଅ
ଉପେର କଣ୍ଟାର ମଇ ଚଳାଏ। 31 େସ ଗଭୀର ଜଳକୁ ହାଣ୍ଡ ିଜଳ ପରି
ଫୁଟାଏ; େସ ସମୁଦ୍ର କୁ େଲପ ପରି କେର। 32 େସ ଆପଣା ପେଛ ପେଛ
ପଥ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କେର; େକହ ିମେନ କରିପାେର, ଜଳଧି ପକ୍ୱ  େକଶ େହଲା;
33 ପୃଥିବୀେର ତାହା ପରି ଭୟରହତି େହାଇ େକହ ିସୃଷ୍ଟ େହାଇ ନାହିଁ।
34 େସ ସକଳ ଉଚ୍ଚ ବଷିୟ େଦେଖ, େସ ଯାବତୀୟ ଗବର୍ର ସନ୍ତାନଗଣ
ଉପେର ରାଜା ଅେଟ।

ଆୟୁବଙ୍କ ସ୍ୱୀକାେରାକି୍ତ ଏବଂ ଅନୁତାପ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆୟୁବ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା,
2 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ସବୁ କରିପାର ଓ
ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିସଂକଳ୍ପ ନବିାରଣ କରାଯାଇ ନ ପାେର।

3 ଜ୍ଞାନ ବନିା ମନ୍ତ୍ରଣା େଗାପନକାରୀ ଏ କିଏ ? ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝଲିି
ନାହିଁ, େଯଉଁ ଅତ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କଥା ଜାଣଲି ିନାହିଁ, ତାହା ହିଁ କହଅିଛ।ି
4 ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଶୁଣ, ମୁଁ କଥା କହବି;ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ,ି ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବୁଝାଇ ଦଅି। 5 ମୁଁ କଣ୍ଣର୍େର ତୁମ୍ଭ ବଷିୟ ଶୁଣଥିିଲ;ି ମାତ୍ର
ଏେବ େମାହର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଖୁଅଛ,ି 6 ଏେହତୁ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ଘୃଣା
କରୁଅଛ,ି ପୁଣ ିଧୂଳି ଓ ଭସ୍ମେର ବସ ିଅନୁତାପ କରୁଅଛ।ି 7 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆୟୁବକୁ ଏହସିବୁ କଥା କହଲିା ଉତ୍ତାେର, ସଦାପ୍ରଭୁ େତୖମନୀୟ
ଇଲୀଫସ୍କୁ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଓ ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ମିତ୍ର ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର େକାପ
ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହାଇଅଛ;ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ ପରି ଆମ୍ଭ
ବଷିୟେର ଯଥାଥର୍ କଥା କହ ିନାହଁ। 8 ଏଣୁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ବୃଷ ଓ ସାତ େମଷ େନଇ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ
ନକିଟକୁ ଯାଅ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େହାମବଳି ରୂେପ ତାହା ଉତ୍ସଗର୍
କର, ତହିଁେର ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆୟୁବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୂଖର୍ତା ପ୍ରମାେଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ; େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ
ଦାସ ଆୟୁବ ପରି ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ଯଥାଥର୍ କଥା କହ ିନାହଁ।” 9 ତହିଁେର
େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ ଓ ଶୂହୀୟ ବଲି୍ଦଦ୍ ଓ ନାମାଥୀୟ େସାଫର ଯାଇ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ କମର୍ କେଲ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆୟୁବକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ।

ଆୟୁବଙୁ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ

10 ପୁଣ,ି ଆୟୁବ ଆପଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ତାହାର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବକୁ ତାହାର
ପୂବର୍ ସମ୍ପଦର ଦି୍ୱ ଗଣୁ ପ୍ରଦାନ କେଲ। 11 ତହିଁେର ଆୟୁବର ସମସ୍ତ ଭ୍ର ାତା
ଓ ସମସ୍ତ ଭଗିନୀ ଓ ତାହାର ପୂବର୍ ପରିଚତି ସମେସ୍ତ ତାହା ନକିଟକୁ ଆସି
ତାହାର ଗହୃେର ତାହା ସେଙ୍ଗ େଭାଜନ କେଲ; ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା
ଉପେର େଯସବୁ ବପିଦ ଘଟାଇଥିେଲ, ତହିଁ ସକାଶୁ େସମାେନ ଦୁଃଖ
ପ୍ରକାଶ କରି ତାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କେଲ; ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଏକ ଏକ
କସୀତା ମୁଦ୍ର ା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଏକ ଏକ ସୁବଣ୍ଣର୍ ମୁଦି୍ର କା େଦେଲ।
12 ଏହରୂିେପ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୁବର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅେପକ୍ଷା େଶଷ ଅବସ୍ଥାକୁ
ଅଧିକ ଆଶୀବର୍ାଦଯୁକ୍ତ କେଲ; ତହିଁେର ତାହାର ଚଉଦ ହଜାର େମଷ ଓ
ଛଅ ହଜାର ଉଷ୍ଟ୍ର ଓ ଏକ ହଜାର ହଳ ବଳଦ ଓ ଏକ ହଜାର ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ
େହେଲ। 13 ମଧ୍ୟ ତାହାର ସାତ ପୁତ୍ର ଓ ତନି ିକନ୍ୟା ଜନି୍ମ େଲ। 14 ପୁଣ,ି
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େସ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟାର ନାମ ଯିମୀମା ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟାର ନାମ କତ୍ସୀୟା ଓ
ତୃତୀୟାର ନାମ େକରଣ-ହପ୍ପୁକ୍ େଦଲା। 15 ସାରା େଦଶେର େକୗଣସି
ସ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁବର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପରି ରୂପବତୀ ନ ଥିେଲ; ଆଉ, େସମାନଙ୍କ
ପିତା େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର େଦଲା। 16 ପୁଣ,ି

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆୟୁବ ଏକ ଶହ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବଞ୍ଚ ିଚାରି ପିଢ଼ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆପଣାର ପୁତ୍ରେପୗତ୍ରମାନଙୁ୍କ େଦଖିଲା। 17 ଏହରୂିେପ ଆୟୁବ ବୃଦ୍ଧ ଓ
ପୂଣ୍ଣର୍ାୟୁ େହାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା।
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ଗୀତସଂହତିା

ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ

୧:୧—୪୧:୧୩

ସଫଳତାର ପଥ

େଯଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାେର ଚାେଲ ନାହିଁ,
ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାଗର୍େର ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ,
କିଅବା ନନି୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାେର ବେସ ନାହିଁ,

2 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଯାହାର ଆେମାଦ
ଥାଏ ଓ େଯ ଦବିାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କେର, େସ ଧନ୍ୟ।
3 େଯଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳେସ୍ରାତ ନକିଟେର େରାପିତ,
େଯ ସ୍ୱସମୟେର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେର, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ
ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ େସ େହବ;
ପୁଣ,ି େସ ଯାହା କେର, ତାହା ସଫଳ େହବ।
4 ଦୁଷ୍ଟମାେନ େସପ୍ରକାର ନୁହଁନି୍ତ ;
ମାତ୍ର ବାୟୁ ଦ୍ୱ ାରା ଚାଳିତ ତୁଷ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।
5 ଏେହତୁ ଦୁଷ୍ଟମାେନ ବଚିାର ସ୍ଥାନେର, ଅବା
ପାପୀମାେନ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀେର ଠିଆ େହେବ ନାହିଁ।
6 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ପଥ ଜାଣନି୍ତ; ମାତ୍ର
ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପଥ ବନିଷ୍ଟ େହବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ ରାଜା

େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ କାହିଁକି କଳହ କରନି୍ତ;
ଜନବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ବୃଥାେର ଷଡଯନ୍ତ୍ର  କରନି୍ତ ?
2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଭୂପତଗିଣ ଠିଆ ହୁଅନି୍ତ ଓ ଶାସନକତୃ୍ତର୍ଗଣ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା
କରନି୍ତ ,

3 ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଛଣି୍ଡାଇ ପକାଉ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ େସମାନଙ୍କ ରଜୁ୍ଜ ଦୂର କରି େଦଉ।
4 େଯ ସ୍ୱଗର୍େର ଉପବଷି୍ଟ, େସ ହସେିବ;
ପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ପରିହାସ କରିେବ।
5 ତହୁଁ େସ ଆପଣା େକାପେର େସମାନଙୁ୍କ କଥା କହେିବ
ଓ ଆପଣା ମହାେକାପେର େସମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟାକୁଳ କରିେବ;
6 ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ରାଜାଙୁ୍କ ଆପଣା ପବତି୍ର ପବର୍ତ
ସେିୟାନେର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।ି
7 ମୁଁ େସହ ିବଧିାନ ପ୍ରଚାର କରିବ;ି
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର;
ଆଜି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ  େଦଲୁ।
8 ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ମାଗ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ଉତ୍ତରାଧିକାର ନମିେନ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର
ନମିେନ୍ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା।
9 ତୁେମ୍ଭ େଲୗହ ଦଣ୍ଡେର େସମାନଙୁ୍କ ଭାଙି୍ଗବ;
ତୁେମ୍ଭ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ପରି େସମାନଙୁ୍କ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।”
10 ଏହ ିକାରଣରୁ, େହ ରାଜାଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଜ୍ଞାନବାନ
ହୁଅ, େହ ପୃଥିବୀର ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର।

11 ଭୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କର ଓ କମି୍ପତ େହାଇ ଉଲ୍ଲ ାସ କର।
12 ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କର, େନାହେିଲ େସ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହେବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ

ପଥେର ବନିଷ୍ଟ େହବ,
କାରଣ ଶୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ।
େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କର ଶରଣ ନଅିନି୍ତ , େସ ସମେସ୍ତ ଧନ୍ୟ।

ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଅବଶାେଲାମ ନକିଟରୁ ପଳାୟନକାଳୀନ ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ବପିକ୍ଷମାେନ କିପରି
ବଢ଼ଅିଛନି୍ତ।
େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉତ୍ଥିତ େଲାକ ଅେନକ।

2 ଅେନେକ େମା’ ପ୍ରାଣ ବଷିୟେର କହନି୍ତ , “ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ତାହା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ।”
[େସଲା]
3 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଢ଼ାଲ ସ୍ୱରୂପ;
େମାହର େଗୗରବ ଓ େମା’ ମସ୍ତକ ଉଠାଇବା କତ୍ତର୍ା ଅଟ।
4 ମୁଁ ଆପଣା ରବେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାେକ, ପୁଣ,ି େସ
ଆପଣା ପବତି୍ର ପବର୍ତରୁ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ।
[େସଲା]
5 ମୁଁ ଶୟନ କରି ନଦି୍ର ାଗତ େହଲ;ି ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ େହଲ;ି
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
6 ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରତକୂିଳେର ପରିେବଷି୍ଟତ ଅୟୁତ ଅୟୁତ
େଲାକଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ ିନାହିଁ।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଉଠ; େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର,
େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କର।
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଶତ୍ରୁ  ସମସ୍ତଙ୍କ କଳହାଡ଼େର ଆଘାତ କରିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଅଛ।
8 ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର;
ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ତୁମ୍ଭର ଆଶୀବର୍ାଦ ବତୁ୍ତର୍।
[େସଲା]

ସାହାଯ୍ୟାେଥର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ପ୍ରାଥର୍ନା

ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ େମାହର ଧମର୍ ସ୍ୱରୂପ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଡାକିେଲ
େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି;
ସଙ୍କଟେର ଥିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ

େଦଇଅଛ;
େମାେତ ଦୟା କର ଓ େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ।
2 େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ, େକେତ କାଳ େମାହର
େଗୗରବ ଅପମାନେର ପରିଣତ େହବ ? େକେତ କାଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅସାରତାକୁ େସ୍ନହ କରିବ ଓ ମିଥ୍ୟାର ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିବ ?
[େସଲା]
3 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ ସଦ୍ଭକ୍ତ େଲାକକୁ
ପୃଥକ୍ କରି ରଖିଅଛନି୍ତ , ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ;
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ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକିେଲ, େସ ଶୁଣେିବ।
4 ଭୀତ ହୁଅ ଓ ପାପ କର ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶଯ୍ୟା ଉପେର ମେନ ମେନ କଥା କହି
ନୀରବ ହୁଅ।
[େସଲା]
5 ଧମର୍ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କର।
6 ଅେନେକ କହନି୍ତ , “କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଙ୍ଗଳ
େଦଖାଇବ ?”
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ମୁଖର େତଜ
ପ୍ରକାଶ କର।
7 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଆନନ୍ଦ େଦଇଅଛ,
ତାହା େସମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବୃଦି୍ଧକାଳର ଆନନ୍ଦ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ।
8 ମୁଁ ଶାନି୍ତେର ଶୟନ କରିବ ିଓ ନଦି୍ର ା ଯିବ;ି କାରଣ
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େକବଳ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ନରିାପଦେର
ବାସ କରାଉଅଛ।

ନରିାପତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ବଂଶୀ ଯନ୍ତ୍ର େର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ ଦଅି,
େମାହର କାକୂକି୍ତ ବେିବଚନା କର।
2 େହ େମାହର ରାଜନ୍, େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର,

େମାହର ଆତ୍ତର୍ରବେର ମେନାେଯାଗ କର,
କାରଣ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେର।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାତଃକାଳେର େମାହର ରବ ଶୁଣବି;
ମୁଁ ପ୍ରାତଃକାଳେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଆପଣା ପ୍ରାଥର୍ନା ସଜାଇବ ିଓ ଜଗି

ରହବି।ି
4 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟତାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ପରେମଶ୍ୱର ନୁହଁ;
ମନ୍ଦ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ପ୍ରବାସ କରିବ ନାହିଁ।
5 ଅହଂକାରୀ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଠିଆ େହବ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ାଚାରୀଙୁ୍କ ଘୃଣା କରୁଅଛ।
6 ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ େଲାକକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ।
7 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାର ବାହୁଲ୍ୟେର, ତୁମ୍ଭ ଗହୃକୁ ଆସବି;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଭୟେର ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ମନି୍ଦର ଆେଡ଼ ପ୍ରଣାମ କରିବ।ି
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ସକାଶୁ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଧମର୍ଗଣୁେର େମାେତ ପଥ କଢ଼ାଇ ନଅି;
େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର ପଥ ସରଳ କର।
9 କାରଣ େସମାନଙ୍କ ମୁଖେର କିଛ ିବଶି୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ;
େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦୁଷ୍ଟତାମୟ;
େସମାନଙ୍କ ଗଳାର ନଳୀ ଅନାବୃତ କବର ସ୍ୱରୂପ;
େସମାେନ ଜିହ୍ୱାେର ଚାଟୁବାଦ କରନି୍ତ।
10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ କର;
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱ ାରା ପତତି େହଉନୁ୍ତ;
େସମାନଙ୍କ ଅପରାଧର ବାହୁଲ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିଦଅି;
କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର ବେିଦ୍ର ାହ କରିଅଛନି୍ତ।
11 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଶରଣାଗତ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରନୁ୍ତ;
େସମାେନ ଆନନ୍ଦ ସକାଶୁ ସବର୍ଦା ଜୟଧ୍ୱନ ିକରନୁ୍ତ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ

େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରୁଅଛ;
ଆହୁରି, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭଠାେର

ଉଲ୍ଲ ସତି େହଉନୁ୍ତ।
12 େଯଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ; େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଢ଼ାଲ ପରି ଅନୁଗ୍ରହେର େବଷ୍ଟନ କରିବ।

ସଙ୍କଟ ସମୟେର ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ, ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର ଶିମିନୀତ୍ ସ୍ୱରେର
ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର େମାେତ ଅନୁେଯାଗ କର ନାହିଁ,
କିଅବା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବରିକି୍ତେର େମାେତ ଶାସନ କର ନାହିଁ।
2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ଦୟା କର; କାରଣ ମୁଁ ଶୁଷ୍କ େହାଇ

ଯାଇଅଛ;ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ସୁସ୍ଥ କର; କାରଣ େମା’ର ଅସି୍ଥସବୁ ବ୍ୟାକୁଳ

େହଉଅଛ।ି
3 େମାହର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛ;ି
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଉ େକେତ କାଳ ?
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଫର, େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର;
ଆପଣା େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ସକାଶୁ େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କର।
5 କାରଣ ମରଣାବସ୍ଥାେର ତୁମ୍ଭ ବଷିୟକ େକୗଣସ ିସ୍ମରଣ ନ ଥାଏ;
ପାତାଳେର କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ ?
6 ମୁଁ ଆପଣା କାତେରାକି୍ତେର କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛ;ି
ପ୍ରତ ିରାତି୍ର ମୁଁ ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ଭସାଏ,
ମୁଁ େଲାତକେର ଆପଣା ବଛିଣା ତନି୍ତ ାଏ।
7 ଦୁଃଖ ସକାଶୁ େମାର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ େହାଇଯାଏ;
େମାହର ସକଳ ବପିକ୍ଷଙ୍କ ସକାଶୁ ତାହା ଜୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଯାଏ।
8 େହ ଅଧମର୍ାଚାରୀ ସମେସ୍ତ, େମାହର ନକିଟରୁ ଦୂର ହୁଅ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ େରାଦନର ରବ ଶୁଣଅିଛନି୍ତ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ନେିବଦନ ଶୁଣଅିଛନି୍ତ;
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଗ୍ରହଣ କରିେବ।
10 େମାହର ଶତ୍ରୁ  ସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ େହେବ;
େସମାେନ େଫରିଯିେବ, େସମାେନ ହଠାତ୍ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।

ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ଶିଗାେୟାନ, ଏହ ିଗୀତ େସ ବନି୍ୟାମୀନୀୟ କୂଶର କଥା
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରିଥିେଲ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଶରଣ
େନଉଅଛ;ି
େମା’ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା ସମସ୍ତ େଲାକଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର

ଓ ଉଦ୍ଧାର କର,
2 େନାହେିଲ େସ ସଂିହ ପରି େମାର ପ୍ରାଣ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରି
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ, ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିବ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ଯଦ ିମୁଁ
ଏହା କରିଥାଏ, ଯଦ ିେମା’ ହସ୍ତେର ଅଧମର୍ ଥାଏ;
4 ଯଦ ିମୁଁ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ମିଳନେର ଥିବା େଲାକର ମନ୍ଦ କରିଥାଏ;
(ମାତ୍ର େଯ ଅକାରଣେର େମାହର ବପିକ୍ଷ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ;ି)
5 େତେବ ଶତ୍ରୁ  େମାହର ପ୍ରାଣ ପେଛ େଦୗଡ଼ ିତାହାକୁ ଧରୁ;
ଆହୁରି, େସ େମା’ ଜୀବନକୁ ଭୂମିେର ଦଳି ପକାଉ,
ପୁଣ,ି େମା’ େଗୗରବକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରୁ।
[େସଲା]
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ଉଠ,
େମା’ ବପିକ୍ଷଗଣର େକାପ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣାକୁ ଉଠାଅ ଓ
େମା’ ପକ୍ଷେର ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ; ତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟ ବଚିାର କର।
7 େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େବଷ୍ଟନ କରନୁ୍ତ;
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କର।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଚିାର ସାଧନ କରନି୍ତ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ଧମର୍ ଓ େମାହର ଆନ୍ତରିକ ସରଳତାନୁସାେର

େମାହର ବଚିାର କର।
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9 ଆହା, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତାର େଶଷ େହଉ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ ସଂସ୍ଥାପନ କର;
କାରଣ ଧମର୍ମୟ ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ମମର୍ର ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ।
10 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର େମାହର ଢ଼ାଲ ଅଛ,ି
େସ ସରଳମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କରନି୍ତ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ଧମର୍ମୟ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା, ହଁ,
େସ ପ୍ରତଦିନି ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ େକ୍ର ାଧକାରୀ ପରେମଶ୍ୱର।
12 ଯଦ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ନ େଫରିବ, େତେବ
େସ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ଶାଣତି କରିେବ;
େସ ଆପଣା ଧନୁ ନୁଆଁଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ।
13 େସ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇଁ ମୃତୁୁ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ;
େସ ଆପଣା ତୀରସବୁ ଅଗି୍ନର ତୀର କରିଅଛନି୍ତ।
14 େଦଖ, େସ ଅଧମର୍ରୂପ ପ୍ରସବ-େବଦନାେର ଆକ୍ର ାନ୍ତ େହଉଅଛ;ି
ହଁ, େସ ଅନଷି୍ଟ ଗଭର୍େର ଧାରଣ କରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରସବ କଲା।
15 େସ କୂପ େଖାଳି ଗଭୀର କରିଅଛ,ି ପୁଣ,ି
େସ ଆପଣା େଚାରାଗତ୍ତର୍େର ପଡ଼ଅିଛ।ି
16 ତାହାର ଉପଦ୍ରବ ତାହାର ନଜି ମସ୍ତକେର ବତ୍ତିର୍ବ
ଓ ତାହାର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ତାହାର ନଜି ମୁଣ୍ଡେର ପଡ଼ବି।
17 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାମିର୍କତାନୁସାେର ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି
ଓ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା, ମନୁଷ୍ୟର ମଯର୍୍ୟାଦା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଗିତ୍ତୀତ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭର
ନାମ କିପରି ମହମିାନି୍ୱ ତ !
ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଉପେର ଆପଣା େଗୗରବ ସ୍ଥାପନ

କରିଅଛ।
2 ତୁେମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ  ଓ ପ୍ରତହିଂିସକକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ବପିକ୍ଷଗଣ ସକାଶୁ
ଶିଶୁ ଓ ଦୁଗ୍ଧେପାଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରତପିନ୍ନ  କରିଅଛ।
3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଅଙୁ୍ଗଳିକୃତ ତୁମ୍ଭ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ
ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣକୁ ବେିବଚନା କେଲ (କେହ,)
4 ମନୁଷ୍ୟ କିଏ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗୀ େହଉଅଛ ?
ଓ ମାନବଜାତି କିଏ େଯ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରୁଅଛ ?
5 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଦୂତଗଣଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଳ୍ପମାତ୍ର ନୁ୍ୟନ କରିଅଛ,
ଆଉ େଗୗରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମରୂପ ମୁକୁଟେର ତାହାକୁ ଭୂଷିତ କରୁଅଛ।
6 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ସକଳ କମର୍ ଉପେର ତାହାକୁ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ

େଦଇଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ପଦ ତେଳ ସମୁଦାୟ ବଷିୟ ରଖିଅଛ;
7 େଗାେମଷାଦସିକଳ, ହଁ, ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ;
8 ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ର ର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ,
ସମୁଦ୍ର ପଥଗାମୀ ସକଳ ହିଁ ରଖିଅଛ।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ,
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭର ନାମ କିପରି ମହମିାନି୍ୱ ତ।

ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାସକଳ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବି

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ, ମୂତ୍-ଲବ୍ବନ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ମୁଁ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାସକଳ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବ।ି
2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବ;ି

େହ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
3 େମାହର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େଫରିଯିବା େବେଳ
ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ ିବନିଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ।

4 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ବଚିାର ଓ ବବିାଦ ନଷି୍ପନ୍ନ  କରିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ସଂିହାସନେର ବସ ିଧମର୍ବଚିାର କରିଅଛ।
5 ତୁେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ଅନୁେଯାଗ କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିଅଛ,
ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ନାମ ଲଭିାଇ େଦଇଅଛ।
6 ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ସଦାକାଳ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ;
ତୁେମ୍ଭ ନଗରମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ପାଟନ କରିଅଛ, େସମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ସୁଦ୍ଧା ଲୁପ୍ତ

େହାଇଅଛ।ି
7 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜା ରୂେପ ଉପବଷି୍ଟ;
େସ ବଚିାରାେଥର୍ ଆପଣା ସଂିହାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ।
8 ପୁଣ,ି େସ ଧମର୍େର ଜଗତକୁ ବଚିାର କରିେବ,
େସ ନ୍ୟାୟେର େଗାଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ବଚିାର ସାଧନ କରିେବ।
9 ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍ େହେବ।
ସଙ୍କଟ ସମୟେର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍ େହେବ;
10 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜାଣନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ

କରିେବ;
କାରଣ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ

କରି ନାହଁ।
11 ସେିୟାନ-ନବିାସୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର;
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କର କି୍ରୟାସବୁ ପ୍ରଚାର କର।
12 କାରଣ େଯ ରକ୍ତପାତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନି୍ତ , େସ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ

କରନି୍ତ;
େସ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଭୁଲନି୍ତ ନାହିଁ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େହ ମୃତୁୁ୍ୟଦ୍ୱ ାରରୁ େମାହର ଉଠାଇବା କତ୍ତର୍ା,
େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର; ମୁଁ ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ େକ୍ଳଶ େଭାଗ

କେର, ତହିଁ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କର।
14 ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସକଳ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି
ସେିୟାନ-କନ୍ୟାର ନଗର-ଦ୍ୱ ାରେର
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କୃତ ପରିତ୍ରାଣେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବ।ି
15 େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଚାରାଗତ୍ତର୍େର ମଗ୍ନ େହାଇଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ େଗାପନେର େଯଉଁ ଜାଲ ପାତଥିିେଲ, ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ନଜି

ପାଦ ଧରା ଯାଇଅଛ।ି
16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସ ବଚିାର ସାଧନ

କରିଅଛନି୍ତ;
ଦୁଷ୍ଟ ନଜି ହସ୍ତର କମର୍ପାଶେର ବଦ୍ଧ େହାଇଅଛ।ି
[ହଗିାେୟାନ୍, େସଲା ]
17 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଓ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାେସାରନି୍ତ ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ପାତାଳକୁ ଚାଲଯିିେବ।
18 କାରଣ ଦୀନହୀନ ସବର୍ଦା ବସି୍ମୃତ େନାହବି, ଅବା
ଦରିଦ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ସବର୍ଦା ବନିଷ୍ଟ େନାହବି।
19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଉଠ; ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ;
େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ବଚିାରିତ େହଉନୁ୍ତ।
20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାନଙୁ୍କ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କର;
େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର େବାଲ ିଜାଣନୁ୍ତ।
[େସଲା]

ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଦୂରେର ଠିଆ େହଉଅଛ ?
ସଙ୍କଟ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଉଅଛ ?
2 ଦୁଷ୍ଟର ଗବର୍େର ଦରିଦ୍ର  ତପ୍ତ ଭାବେର ତାଡ଼ତି ହୁଏ;

େସମାେନ, ଆପଣାମାନଙ୍କ କଳି୍ପତ େକୗଶଳେର ଧରା ପଡ଼ନୁ୍ତ।
3 କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣା ମେନାବାଞ୍ଛା ବଷିୟେର ଦପର୍ କେର;
ଆଉ, େଲାଭୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କେର, ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କେର।
4 େସ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିେବ ନାହିଁ େବାଲ ିଦୁଷ୍ଟ ଆପଣା ମୁଖର

ଅହଙ୍କାରେର କେହ,
ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ , ଏହା ତାହାର ସକଳ ଚନି୍ତ ାର ସାର।
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5 ତାହାର ସମସ୍ତ ଗତ ିସବର୍ଦା ଦୃଢ଼;
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଶାସନ ତାହାର ଦୃଷି୍ଟରୁ ଅତ ିଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ବତ୍ତର୍ୀ,
େସ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବପିକ୍ଷ ପ୍ରତ ିଫୁତ୍କାର କେର।
6 େସ ଆପଣା ମେନ ମେନ କେହ, “େମା’ ପ୍ରତ ିକିଛ ିବପିଦ ଘଟବି

ନାହିଁ;
ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ମୁଁ ବପିଦଗ୍ରସ୍ତ େନାହବି।ି”
7 ତାହାର ମୁଖ ଅଭଶିାପ, ଛଳନା ଓ ଉପଦ୍ରବେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍;
ତାହାର ଜିହ୍ୱା ତେଳ ଅନଷି୍ଟ ଓ ଅଧମର୍ ଥାଏ।
8 େସ ଗ୍ରାମର ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନେର ବେସ;
େସ ଆବୃତ ସ୍ଥାନେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷକୁ ହତ୍ୟା କେର;
ଅସହାୟ େଲାକର ପ୍ରତକୂିଳେର ତାହାର ଚକ୍ଷୁ େଗାପନେର ଥାଏ।
9 େଯପରି ସଂିହ ଆପଣା ଗହ୍ୱରେର, େସପରି େସ ଆବୃତ ସ୍ଥାନେର ଛକି

ବେସ,
େସ ଦରିଦ୍ର କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଛକି ବେସ;
େସ ଶିକାରୀ ସଦୃଶ୍ୟ ଦରିଦ୍ର କୁ ଧରି ଆପଣା ଜାଲେର ଟାେଣ।
10 େସ ଛକି ବେସ, େସ ନଇଁ ପେଡ଼,
ତହୁଁ ଅସହାୟ େଲାେକ ତାହାର ବଳିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପତତି ହୁଅନି୍ତ।
11 େସ ଆପଣା ମେନ ମେନ କେହ, “ପରେମଶ୍ୱର ପାେସାରି

ଯାଇଅଛନି୍ତ;
େସ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାନି୍ତ ; େସ େକେବ ତାହା େଦଖିେବ ନାହିଁ।”
12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଉଠ; େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଅ;
ଦୁଃଖୀମାନଙୁ୍କ ପାେସାର ନାହିଁ।
13 ଦୁଷ୍ଟେଲାକ କାହିଁକି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କେର
ଓ “ତୁେମ୍ଭ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ନାହିଁ” େବାଲ ିେସ ଆପଣା ମେନ ମେନ

କେହ ?
14 ତୁେମ୍ଭ ତାହା େଦଖିଅଛ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ହସ୍ତେକ୍ଷପ କରିବା ପାଇଁ

ଉପଦ୍ରବ ଓ େଦ୍ୱଷ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କରୁଅଛ;
ଅସହାୟ େଲାକ ଆପଣାକୁ ତୁମ୍ଭଠାେର ସମପର୍ଣ କେର;
ତୁେମ୍ଭ ପିତୃହୀନର ସହାୟ େହାଇଅଛ।
15 ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟର ବାହୁ ଭାଙି୍ଗ ଦଅି;
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ମନ୍ଦେଲାକର େକୗଣସ ିଦୁଷ୍ଟତା ନ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା

ଅନୁସନ୍ଧାନ କର।
16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜା ଅଟନି୍ତ;
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତାହାଙ୍କ େଦଶରୁ ଲୁପ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ।
17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ନମ୍ର େଲାକମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ଶୁଣଅିଛ;
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣବିା ପାଇଁ

ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େଡରିବ;
18 ପିତୃହୀନ ଓ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ବଚିାର କରିବ,
ତହିଁେର ମୃତି୍ତକାଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଭୟଙ୍କର େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଶରଣ ନଏି;
ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପରି େମା’ ପ୍ରାଣକୁ କହୁଅଛ,
ପକ୍ଷୀ ପରି ଆପଣା ପବର୍ତକୁ ଉଡ଼ଯିାଅ ?

2 କାରଣ େଦଖ ! ଦୁଷ୍ଟମାେନ ସରଳଚତି୍ତ େଲାକକୁ ଅନ୍ଧକାରେର ବନିି୍ଧବା
ପାଇଁ ଧନୁ ନୁଆଁନି୍ତ ,
େସମାେନ ଗଣୁେର ତୀରଯୁକ୍ତ କରନି୍ତ।
3 ଯଦ ିଭତିି୍ତମୂଳ ଉତ୍ପାଟତି ହୁଏ,
େତେବ ଧାମିର୍କ କ’ଣ କରି ପାରିବ ?
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ଅଛନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂିହାସନ ସ୍ୱଗର୍େର,
ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ନରିୀକ୍ଷଣ କେର, ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ପତା ମନୁଷ୍ୟ-

ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେର।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କର ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ;

ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଓ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟପି୍ରୟ େଲାକକୁ େସ ଘୃଣା କରନି୍ତ।
6 େସ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପେର ଜାଲ ବଷର୍ାଇେବ;
ଅଗି୍ନ, ଗନ୍ଧକ ଓ ଝାଞି୍ଜ ପବନ େସମାନଙ୍କ ପାନପାତ୍ରର ଅଂଶ େହବ।
7 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧମର୍ମୟ; େସ ଧାମିର୍କତାକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ;
ସରଳ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦଶର୍ନ କରିବ।

ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଶମୀନୀତ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ଧାମିର୍କ େଲାକ େଲାପ
ପାଇଅଛନି୍ତ;
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାକର ହ୍ରାସ େହାଇଅଛ।ି

2 େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀମାନଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟା କହନି୍ତ।
େସମାେନ ଚାଟୁବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧରେର ଓ ଦି୍ୱ ଧାଚତି୍ତେର କଥା କହନି୍ତ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଚାଟୁବାଦୀ
ଓଷ୍ଠାଧରସବୁ ଓ ଦପର୍ବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିେବ;
4 େସମାେନ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରବଳ େହବା;
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଜିର; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତ୍ତର୍ା

କିଏ ?
5 ଦୁଃଖୀେଲାକ ଲୁଟତି େହବାରୁ, ଦୀନହୀନ କାତେରାକି୍ତ କରିବାରୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଏେବ ଉଠିବା;
େସମାେନ ଯାହା ପ୍ରତ ିଫୁତ୍କାର କରନି୍ତ , ତାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ନରିାପଦେର

ରଖିବା।
6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟସବୁ ନମିର୍ଳ ବାକ୍ୟ,
ତାହା ମୃତି୍ତକାର ଉହ୍ମାଇେର ପରୀକି୍ଷତ ସାତ ଥର ପରିଷ୍କତୃ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବ,
ତୁେମ୍ଭ ବତ୍ତର୍ମାନ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ସଦାକାଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବ।
8 ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅଧମତା ଉଚ୍ଚୀକୃତ େହବା େବେଳ
ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ।

ସହାୟତା ପାଇଁ ନେିବଦନ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େକେତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାେତ
ପାେସାରିବ ?
ତୁେମ୍ଭ େକେତ କାଳ େମା’ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବ ?

2 ମୁଁ ସାରାଦନି ନଜି ଅନ୍ତଃକରଣେର ଦୁଃଖିତ େହାଇ
େକେତ କାଳ ମେନ ମେନ ପରାମଶର୍ କରିବ ି?
େକେତ କାଳ େମା’ ଶତ୍ରୁ  େମା’ ଉପେର ଉଚ୍ଚୀକୃତ େହବ ?
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପରେମଶ୍ୱର, ବେିବଚନା କର ଓ େମାେତ ଉତ୍ତର

ଦଅି;
େମାହର ଚକ୍ଷୁ ସେତଜ କର, େନାହେିଲ ମୁଁ ମୃତୁୁ୍ୟ-ନଦି୍ର ାେର ନଦି୍ର ାଗତ

େହବ;ି
4 େକଜାଣ ିେମା’ ଶତ୍ରୁ  କହବି, “ମୁଁ ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛ,ି”
ଆଉ, ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚାଗେଲ, େମାହର ବପିକ୍ଷଗଣ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିେବ।
5 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୟାେର ଭରସା ରଖିଅଛ;ି
ତୁମ୍ଭ କୃତ ପରିତ୍ରାଣେର େମାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବ;
6 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବ,ି
କାରଣ େସ େମାହର ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନି୍ତ।

ମଣଷିର ଦୁଷ୍ଟତା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।
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ମୂଢ଼ ମେନ ମେନ କହଅିଛ,ି “ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ।”
େସମାେନ ଭ୍ରଷ୍ଟ, େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ;
ସୁକମର୍କାରୀ େକହ ିନାହିଁ।

2 ବେିବଚକ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀ େକହି
ଅଛ ିକି ନାହିଁ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିନରିୀକ୍ଷଣ କରନି୍ତ।
3 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବପିଥେର ଯାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ଏକତ୍ର ଅଶୁଚି

େହାଇଅଛନି୍ତ;
ସୁକମର୍କାରୀ େକହ ିନାହିଁ, ନା, ଜେଣ େହଁ ନାହିଁ।
4 ଅଧମର୍ାଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କି କିଛ ିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ?
େସମାେନ େମା’ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆହାର ପରି ଗ୍ରାସ କରନି୍ତ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
5 େସଠାେର େସମାେନ ମହାଭୟଗ୍ରସ୍ତ େହାଇଥିେଲ;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ଧାମିର୍କ-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ।
6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖୀର ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲଜ୍ଜ ାର ବଷିୟ କରୁଅଛ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନି୍ତ।
7 ଆହା, ସେିୟାନଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିତ୍ରାଣ ଉପସି୍ଥତ େହଉ !
ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନି୍ଦତ୍ୱ ରୁ େଫରାଇ ଆଣନି୍ତ
େତେବ ଯାକୁବ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆନନି୍ଦତ େହବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଆବାସେର କିଏ ପ୍ରବାସ କରି ପାରିବ ?
ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ପବର୍ତେର କିଏ ବାସ କରି ପାରିବ ?
2 େଯଉଁ ଜନ ସରଳାଚରଣ, ଧମର୍କମର୍ କେର ଓ ଆପଣା

ଅନ୍ତଃକରଣେର ସତ୍ୟ କେହ।
3 େଯ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାେର ଗ୍ଳାନ ିକେର ନାହିଁ,
ଅବା ଆପଣା ମିତ୍ରର ଅନଷି୍ଟ କେର ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ନନି୍ଦା ପ୍ରକଟ କେର ନାହିଁ।
4 ଯାହାର ଦୃଷି୍ଟେର ପାମର ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୁଏ;
ମାତ୍ର େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙୁ୍କ ସମାଦର କେର।
େଯ ଶପଥ କରି ଆପଣାର କ୍ଷତ ିେହେଲ େହଁ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କେର

ନାହିଁ।
5 େଯ ସୁଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦଏି ନାହିଁ,
କିଅବା ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ବରୁିଦ୍ଧେର ଲାଞ୍ଚ ନଏି ନାହିଁ।
େଯ ଏହ ିସକଳ କମର୍ କେର, େସ େକେବ ଘୁଞ୍ଚାଯିବ ନାହିଁ।

ନଭିର୍ରଶୀଳ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ମିକ୍ତ ାମ୍ (ଗୀତରତ୍ନ।)

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ରକ୍ଷା କର; କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର
ଶରଣ ନଏି।

2 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହଅିଛ,ି “ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ
ବନିା େମାହର େକୗଣସ ିମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ।

3 ପୃଥିବୀେର େଯଉଁ ପବତି୍ର େଲାକମାେନ ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଆଦରଣୀୟ,
େସମାନଙ୍କଠାେର େମାହର ପରମ ସେନ୍ତାଷ।

4 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବତ୍ତର୍େର ଅନ୍ୟ େଦବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ଯିିବ; େସମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ରକ୍ତର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ମୁଁ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ ିନାହିଁ,
କିଅବା ମୁଁ େସମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣର ନାମ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରେର େନବି

ନାହିଁ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ଅଧିକାରର ଓ ପାନପାତ୍ରର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ; ତୁେମ୍ଭ

େମାହର ବାଣ୍ଟ ସି୍ଥର କରୁଅଛ।

6 େମା’ ପାଇଁ ମାପିବା ଦଉଡ଼ ିମେନାହର ସ୍ଥାନେର ପଡ଼ଅିଛ;ି ହଁ, ମୁଁ
ଉତ୍ତମ ଅଧିକାର ପାଇଅଛ।ି

7 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ,ି େଯ େମାେତ ପରାମଶର୍
େଦଇଅଛନି୍ତ; ଆହୁରି, ରାତି୍ରକାଳେର େମାହର ଚତି୍ତ େମାେତ ଉପେଦଶ ଦଏି।

8 ମୁଁ ସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର ରଖିଅଛ;ି େସ େମାହର
ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ଥିବାରୁ ମୁଁ ବଚିଳିତ େହବ ିନାହିଁ।

9 ଏଥିପାଇଁ େମାହର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆନନି୍ଦତ ଓ େମାହର େଗୗରବ
ଉଲ୍ଲ ସତି ହୁଅଇ; େମା’ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନରିାପଦେର ବାସ କରିବ।

10 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳେର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ;
କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପବତି୍ର ଜନକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।

11 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜୀବନର ପଥ େଦଖାଇବ; ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଆନନ୍ଦର
ପୂଣ୍ଣର୍ତା ଥାଏ; ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ନତି୍ୟ ସୁଖେଭାଗ ଥାଏ।”

ଜେଣ ନରିୀହ େଲାକର ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ନ୍ୟାୟବାଦ ଶୁଣ, େମା’ କାକୂକି୍ତେର ମେନାେଯାଗ
କର;
ନଷି୍କପଟ ଓଷ୍ଠରୁ ନଗିର୍ତ େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।

2 ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରୁ େମା’ ବଚିାରର ନଷି୍ପତି୍ତ ଆସୁ; ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ବଷିୟ
ନରିୀକ୍ଷଣ କରୁ।

3 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ ରାତି୍ରକାଳେର
େମାର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପରଖ କରି କିଛ ିପାଇ ନାହଁ;
େମାହର ମୁଖ ଅପରାଧ ନ କରିବ େବାଲ ିମୁଁ ସି୍ଥର କରିଅଛ।ି
4 ମନୁଷ୍ୟର କାଯର୍୍ୟ ବୁଝ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧରର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଦୁଜ୍ଜ ର୍ନର

ପଥରୁ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ।ି
5 େମାହର ପାଦ ତୁମ୍ଭର ମାଗର୍ ଦୃଢ଼ କରି ଧରିଅଛ,ି େମାହର ଚରଣ

ଖସଯିାଇ ନାହିଁ।
6 ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଡାକିଅଛ,ି କାରଣ େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର

େଦବ; େମା’ ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ େଡର ଓ େମା’ର କଥା ଶୁଣ।
7 ଆେହ ସ୍ୱଶରଣାଗତମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉତ୍ଥିତ

େଲାକଗଣଠାରୁ ସ୍ୱଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ତ୍ରାଣକାରକ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କର।

8 େମାହର ଲୁଟକାରୀ ଦୁଷ୍ଟଗଣଠାରୁ, େମାହର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େବଷି୍ଟତ
େମାହର ପ୍ରାଣନାଶକ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ,

9 ଚକ୍ଷୁର ତାରା ପରି େମାେତ ରଖ, ଆପଣା ପକ୍ଷର ଛାୟା ତେଳ
େମାେତ ଲୁଚାଅ।

10 େସମାେନ ଆପଣା େମଦେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  ଅଟନି୍ତ; େସମାେନ ମୁଖେର
ଅହଙ୍କାର କଥା କହନି୍ତ।

11 ଏେବ େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗମନ ସମୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଘରନି୍ତ;
େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୂମିସାତ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ରହଥିା’ନି୍ତ।

12 େସ ଶିକାର ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନେର
ଛକି ରହବିା ଯୁବା ସଂିହ ସଦୃଶ ଅେଟ।

13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଉଠ, ତାହାର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅ, ତାହାକୁ ନୁଆଁଇ
ପକାଅ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର
କର;

14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ,
େଯଉଁମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଇହଜୀବନେର ଅଛ ିଓ େଯଉଁମାନଙ୍କ ଉଦର ତୁେମ୍ଭ
ନଜି ଧନେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଅଛ, ଏପରି ସାଂସାରିକ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ
ଉଦ୍ଧାର କର;
େସମାେନ ସନ୍ତାନସନ୍ତତେିର ପରିତୃପ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଶିଶୁଗଣ

ନମିେନ୍ତ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପତି୍ତ ଛାଡ଼ଯିା’ନି୍ତ।
15 ମାତ୍ର ମୁଁ ଧମର୍େର ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଦଶର୍ନ କରିବ;ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆକାରେର

ଜାଗ୍ରତ େହବା େବେଳ ପରିତୃପ୍ତ େହବ।ି
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ଦାଉଦଙ୍କ ବଜିୟ ସଂଗୀତ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଓ ଶାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦନି େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହ ିଗୀତର କଥା ନେିବଦନ କରିଥିେଲ; େସ

କହେିଲ,
େହ େମାହର ବଳ ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର।

2 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର େଶୖଳ, େମାହର ଗଡ଼ ଓ େମାହର
ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା; େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ଦୃଢ଼ େଶୖଳ, ମୁଁ

ତାହାଙ୍କଠାେର ଶରଣ େନବ;ି
େମାହର ଢ଼ାଲ ଓ େମାହର ପରିତ୍ରାଣର ଶୃଙ୍ଗ, େମାହର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍।
3 ମୁଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକିବ;ି ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା

ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ନସି୍ତାର ପାଇବ।ି
4 ମୃତୁୁ୍ୟର ରଜୁ୍ଜ େମାେତ େବଷ୍ଟନ କଲା, ପାପାଧମତାରୂପ ପ୍ଳାବନ େମାେତ

ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କଲା।
5 ପାତାଳର ରଜୁ୍ଜସବୁ େମା’ ଚାରିଆେଡ଼ ଥିଲା; ମୃତୁୁ୍ୟର ଫାନ୍ଦ େମା’

ଉପେର ପଡ଼ଲିା।
6 ମୁଁ ଆପଣା ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକିଲ ିଓ େମା’

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଆତ୍ତର୍ନାଦ କଲ;ି େସ ଆପଣା ମନି୍ଦରରୁ େମାହର
ରବ ଶୁଣେିଲ, ପୁଣ,ି
ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର କୃତ େମାହର ଆତ୍ତର୍ନାଦ ତାହାଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େର ପ୍ରେବଶ

କଲା।
7 େସେତେବେଳ ପୃଥିବୀ ଟଳଟଳ ଓ କମି୍ପତ େହଲା,
ପବର୍ତଗଣର ଭତିି୍ତମୂଳ ମଧ୍ୟ ବଚିଳିତ େହଲା ଓ
ତାହାଙ୍କ େକାପ ସକାଶୁ ଟଳଟଳ େହଲା।
8 ତାହାଙ୍କ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ରୁ ଧୂମ ନଗିର୍ତ େହଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖନଗିର୍ତ ଅଗି୍ନ

ଗ୍ରାସ କଲା; ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଅଙ୍ଗାର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା।
9 େସ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ହିଁ ନୁଆଁଇ ତଳକୁ ଆସେିଲ; ଆଉ, ତାହାଙ୍କ ପାଦ

ତେଳ େଘାର ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା।
10 ପୁଣ,ି େସ କିରୂବ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଉଡ଼େିଲ; ହଁ, େସ

ବାୟୁର ପକ୍ଷ ଉପେର େବଗେର ଉଡ଼େିଲ।
11 େସ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆପଣାର ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନ ଓ ଜଳମୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ,

ଗଗନମଣ୍ଡଳର ନବିଡି଼ େମଘମାଳକୁ ଆପଣା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆବାସ ସ୍ୱରୂପ
କେଲ।

12 ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ େତଜେର ତାହାଙ୍କର ନବିଡି଼ େମଘମାଳ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ
ଓ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଙ୍ଗାର ନଗିର୍ତ କଲା।

13 ସଦାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳେର ବଜ୍ରନାଦ କେଲ ଓ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ
ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କେଲ।

14 ଆଉ, େସ ଆପଣା ତୀର େପ୍ରରଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କେଲ;
ହଁ, ଅେନକ ବଜୁିଳି ପଠାଇ େସମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟାକୁଳ କେଲ।

15 େସେତେବେଳ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ତଜ୍ଜ ର୍ନେର ଓ ନାସକିାର ପ୍ରଶ୍ୱାସ
ବାୟୁେର
ଜଳରାଶିର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକାଶିତ େହଲା ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳର ମୂଳସକଳ ଅନାବୃତ

େହଲା।
16 େସ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି େମାେତ ଧରିେଲ; େସ ଆପଣା

ଜଳରାଶିରୁ େମାେତ ଓଟାରି ଆଣେିଲ,
17 େସ େମାହର ବଳବାନ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଓ େମାହର ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ

େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କେଲ, କାରଣ େସମାେନ େମା’ ଅେପକ୍ଷା ଅତ ିପରାକ୍ର ାନ୍ତ
ଥିେଲ।

18 େସମାେନ େମାହର ବପିଦ ଦନିେର େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କେଲ; ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।

19 ମଧ୍ୟ େସ େମାେତ ବାହାର କରି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣେିଲ; େସ
େମା’ଠାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।

20 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ଧମର୍ାନୁସାେର େମାେତ ପୁରସ୍କାର େଦେଲ; େମା’
ହସ୍ତର େଶୗଚ ଅନୁସାେର େସ େମାେତ ଫଳ େଦେଲ।

21 କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ଧରିଅଛ ିଓ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବେର ମୁଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ନାହିଁ।

22 ଆଉ, ତାହାଙ୍କ ଶାସନସବୁ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା, ପୁଣ,ି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ
ବଧିିସବୁ ଆପଣାଠାରୁ ଦୂର କଲ ିନାହିଁ।

23 ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସଦି୍ଧ ଥିଲ ିଓ ମୁଁ ନଜି ଅପରାଧରୁ
ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କଲ।ି

24 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ଧମର୍ାନୁସାେର ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େମା’
ହସ୍ତର େଶୗଚାନୁସାେର େମାେତ ଫଳ େଦଇ ଅଛନି୍ତ।

25 ଦୟାଳୁ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଦୟାଳୁ େଦଖାଇବ;
ସଦି୍ଧ େଲାକ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ସଦି୍ଧ େଦଖାଇବ;
26 ନମିର୍ଳ େଲାକ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ନମିର୍ଳ େଦଖାଇବ। ଆଉ,

କୁଟଳି େଲାକ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଚତୁର େଦଖାଇବ;
27 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ତ୍ରାଣ କରିବ; ମାତ୍ର ଦାମି୍ଭକ ଚକ୍ଷୁକୁ

ତୁେମ୍ଭ ନତ କରିବ।
28 େଯଣୁ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରଦୀପ ଜ୍ୱଳାଇବ; ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପରେମଶ୍ୱର

େମା’ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୁଅମୟ କରିେବ।
29 କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ େସୖନ୍ୟଦଳ ଉପେର େଦୗେଡ଼ ଓ େମା’

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ଡଏିଁ।
30 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ସଦି୍ଧ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସୁପରୀକି୍ଷତ;
େସ ଆପଣା ଶରଣାଗତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଢ଼ାଲ।
31 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ପରେମଶ୍ୱର କିଏ ? ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା େଶୖଳ କିଏ ?
32 େସହ ିପରେମଶ୍ୱର ବଳ େଦଇ େମାହର କଟ ିବାନ୍ଧନି୍ତ ଓ େମାହର

ପଥ ସଦି୍ଧ କରନି୍ତ।
33 େସ େମାହର ଚରଣକୁ ହରିଣୀର ଚରଣ ପରି କରନି୍ତ ଓ େମାେତ

େମା’ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ।
34 େସ େମା’ ହସ୍ତକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନି୍ତ ; େତଣୁ େମା’ ବାହୁ

ପିତ୍ତଳ ଧନୁ ନୁଆଁଏ।
35 ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣର ଢ଼ାଲ େମାେତ େଦଇଅଛ; ଆଉ,

ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ େମାେତ ଧରି ରଖିଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭର ନମ୍ରତା େମାେତ
ବୃଦି୍ଧପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛ।ି

36 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପାଦ ପକାଇବାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଅଛ ଓ େମା’ ପାଦ
ଖସ ିଯାଇ ନାହିଁ।

37 ମୁଁ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଧରିବ;ି କିଅବା
େସମାେନ ସଂହାରିତ େନାହବିା ଯାଏ ମୁଁ େଫରି ଆସବି ିନାହିଁ।

38 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଏପରି ଆଘାତ କରିବ ିେଯ, େସମାେନ ଆଉ ଉଠି
ପାରିେବ ନାହିଁ; େସମାେନ େମା’ ପଦ ତେଳ ପତତି େହେବ।

39 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ବଳ େଦଇ ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ େମା’ କଟ ିବାନି୍ଧଅଛ; େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁମାେନ ଉଠିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ବଶୀଭୂତ
କରିଅଛ।

40 ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟରୁ େଫରାଇ େଦଇଅଛ,
ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛ।ି

41 େସମାେନ ଡାକ ପକାଇେଲ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିଲା,
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ହିଁ ଡାକିେଲ, ମାତ୍ର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ।
42 େସେତେବେଳ ମୁଁ ବାୟୁ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଧୂଳି ପରି େସମାନଙୁ୍କ ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲ;ି ମୁଁ

େସମାନଙୁ୍କ ବାଟର କାଦୁଅ ପରି ପକାଇେଦଲ।ି
43 ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ବବିାଦରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ

େମାେତ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛ; େମାହର ଅପରିଚତି
େଗାଷ୍ଠୀ େମାହର େସବା କରିେବ।

44 େସମାେନ େମାର ବଷିୟ ଶୁଣବିା ମାେତ୍ର େମାହର ଆଜ୍ଞାବହ େହେବ;
ବେିଦଶୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ େମାହର ବଶୀଭୂତ କରିେବ।

45 ବେିଦଶୀୟମାେନ ମ୍ଳାନ େହାଇଯିେବ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଗପୁ୍ତସ୍ଥାନରୁ
ଥରହର େହାଇ ବାହାରି ଆସେିବ।

46 ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି; େମାହର େଶୖଳ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ ଓ େମାହର
ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ ପରେମଶ୍ୱର ଉନ୍ନତ େହଉନୁ୍ତ।

47 େସହ ିପରେମଶ୍ୱର େମା’ ପକ୍ଷେର ପରିେଶାଧ ନଅିନି୍ତ ଓ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ େମାହର ବଶୀଭୂତ କରନି୍ତ।
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48 େସ େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ; ହଁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର ଉତ୍ଥିତ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େମାେତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରୁଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଉପଦ୍ରବୀ େଲାକଠାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛ।

49 ଏେହତୁ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର
ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ ିଓ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି

50 େସ ଆପଣା ରାଜାକୁ ମହାପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ ଓ ଆପଣା
ଅଭଷିିକ୍ତ ପ୍ରତ,ି ଦାଉଦ ପ୍ରତ ିଓ ତାହାର ବଂଶ ପ୍ରତ ିଅନନ୍ତକାଳ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍
କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ।

ସୃଷି୍ଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ ବଣ୍ଣର୍ନା କେର;
ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ପ୍ରକାଶ କେର।
2 ଦବିସ ଦବିସ ପ୍ରତ ିବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କେର ଓ

ରାତି୍ର ରାତି୍ର ପ୍ରତ ିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କେର।
3 େକୗଣସ ିବାକ୍ୟ କି ଭାଷା ନ ଥାଏ;
େସମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣାଯାଇ ନ ପାେର।
4 ତଥାପି େସମାନଙ୍କର ରଜୁ୍ଜ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଓ
େସମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଗତର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସ ସୂଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ ,
5 େସ ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ବାହାରି ଆସବିା ବର ତୁଲ୍ୟ
ଓ େସ ଆପଣା ପଥେର େଦୗଡ଼ବିା ପାଇଁ ବୀର ତୁଲ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କେର।
6 ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତାହାର ଉଦୟ
ଓ ତହିଁର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଭ୍ରମଣ ହୁଅଇ;
ପୁଣ,ି ତାହାର ଉତ୍ତାପରୁ େକୗଣସ ିବସ୍ତୁ ଗପୁ୍ତ ନ ଥାଏ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା

7 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଦି୍ଧ, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ଅଟଳ, ଅଳ୍ପ ବୁଦି୍ଧର ଜ୍ଞାନଦାୟକ
8 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଧିିସବୁ ଯଥାଥର୍, ଚତି୍ତର ଆନନ୍ଦଜନକ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନମିର୍ଳ, ଚକ୍ଷୁର ଦୀପି୍ତଦାୟକ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଶୁଚ,ି ସଦାକାଳସ୍ଥାୟୀ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ସବର୍େତାଭାେବ ନ୍ୟାଯ୍ୟ।
10 ତାହାସବୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ ପ୍ରଚୁର ଶୁଦ୍ଧସୁବଣ୍ଣର୍ ଅେପକ୍ଷା ବାଞ୍ଛନୀୟ;
ଆଉ, ମଧୁ ଓ ମଧୁଚାକଠାରୁ ସୁମିଷ୍ଟ।
11 ଆହୁରି, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ ଦାସ େଚତନା ପାଏ;
ତହିଁର ପ୍ରତପିାଳନେର ମହାଫଳ ଥାଏ।
12 ଆପଣା ଭ୍ର ାନି୍ତସବୁ କିଏ ବୁଝପିାେର ?
ତୁେମ୍ଭ ଗପୁ୍ତେଦାଷରୁ େମାେତ ପରିଷ୍କାର କର।
13 ଦୁଃସାହସଜନତି ସବୁ ପାପରୁ ହିଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ;
ତାହାସବୁ େମା’ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ନ କରୁ;
ତହିଁେର ମୁଁ ସଦି୍ଧ େହବ,ି ପୁଣ,ି ମହାପରାଧରୁ ପରିଷ୍କତୃ େହବ।ି
14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା,
ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର େମା’ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଓ
େମା’ ଅନ୍ତଃକରଣର ଧ୍ୟାନ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ େହଉ।

ବଜିୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ସଙ୍କଟ ଦନିେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦଉନୁ୍ତ;
ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା ସ୍ଥାପନ କରନୁ୍ତ;
2 େସ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଉନୁ୍ତ,

ସେିୟାନଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଳବାନ କରନୁ୍ତ;
3 ତୁମ୍ଭର େନୖେବଦ୍ୟସବୁ ସ୍ମରଣ କରନୁ୍ତ,

ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର େହାମବଳି ଗ୍ରହଣ କରନୁ୍ତ;
[େସଲା]
4 ତୁମ୍ଭର ମେନାବାଞ୍ଛା ପୂଣ୍ଣର୍ କରନୁ୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭର େଯାଜନାସବୁ ସଫଳ କରନୁ୍ତ।
5 ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକରିବୁ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ

କରିବୁ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ନେିବଦନ ସଦି୍ଧ କରନୁ୍ତ।
6 ଏେବ ମୁଁ ଜାଣୁଅଛ ିେଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଅଭଷିିକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ ,
େସ ଆପଣା ଡାହାଣ ହସ୍ତର ତ୍ରାଣ ଶକି୍ତେର
ନଜି ପବତି୍ର ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦେବ।
7 େକହ ିେକହ ିରଥେର ଓ େକହ ିେକହ ିଅଶ୍ୱେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତେର ନଭିର୍ର

କରୁ।
8 େସମାେନ ନତ େହାଇ ପତତି େହାଇଅଛନି୍ତ;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଉଠି ସଳଖ ଠିଆ େହଉଅଛୁ।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପରିତ୍ରାଣ କର;
ଆେମ୍ଭମାେନ ଡାକିବା େବେଳ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଉନୁ୍ତ।

ଜୟ ଗାନ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ରାଜା ତୁମ୍ଭ ବଳେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ ଓ
ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣେର େସ େକେଡ଼ ମହାନନ୍ଦ କରିେବ !
2 ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ମନର ବାଞ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ,

ଓ ତାଙ୍କ ମୁଖର ନେିବଦନ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନାହଁ।
[େସଲା]
3 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ନାନା ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀବର୍ାଦ େଘନ ିତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ

େହଉଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକେର ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ମୁକୁଟ େଦଉଅଛ।
4 େସ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଜୀବନ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ,
ତୁେମ୍ଭ ତାହା ତାଙୁ୍କ େଦଲ;
ଆହୁରି, ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଦୀଘର୍ାୟୁ ଦାନ କଲ।
5 ତୁମ୍ଭ କୃତ ପରିତ୍ରାଣେର ତାଙ୍କର ମହାେଗୗରବ େହାଇଅଛ;ି
ତୁେମ୍ଭ ତାଙ୍କ ଉପେର ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପ୍ରତାପ ଅପର୍ଣ କରୁଅଛ;
6 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ସଦାକାଳ ଆଶୀବର୍ାଦଯୁକ୍ତ କରୁଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶ୍ରୀଛାମୁର ଆନନ୍ଦେର ତାଙୁ୍କ ଉଲ୍ଲ ସତି କରୁଅଛ।
7 କାରଣ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା େହତୁରୁ େସ ବଚିଳିତ େନାହେିବ।
8 ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ  ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଧରିବ;
ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ୍କ ଧରିବ।
9 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସମୟେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଭାଟୀ ତୁଲ୍ୟ

କରିବ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େକାପେର େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିେବ,
ପୁଣ,ି ଅଗି୍ନ େସମାନଙୁ୍କ ଭକ୍ଷଣ କରିବ।
10 ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀରୁ େସମାନଙ୍କର ଫଳ ଓ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନଙ୍କର ବଂଶ େଲାପ କରିବ।
11 କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅନଷି୍ଟ ଚନି୍ତ ା କେଲ;
େସମାେନ ଏକ େକୗଶଳ କଳ୍ପନା କେଲ, ତାହା େସମାେନ ସଦି୍ଧ କରି

ପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
12 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ େଫରାଇବ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମୁଖ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ଧନୁଗୁର୍ଣ ସଜି୍ଜତ କରିବ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ନଜି ବଳେର ଉନ୍ନତ ହୁଅ;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ଗାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା।
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େବଦନାର କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ସଂଗୀତ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଆେୟଲତ୍ହସଶହର (ଅଋଣର ମୃଗୀ) ସ୍ୱରେର
ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ
କାହିଁକି େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ?
େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଓ େମା’ ଆତ୍ତର୍ନାଦର ଉକି୍ତ ରୁ

ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏେତ ଦୂରେର ରହୁଅଛ ?
2 େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଦନି େବେଳ ଡାେକ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ

ଉତ୍ତର େଦଉ ନାହଁ,
ଆଉ ରାତି୍ରକାଳେର ଡାେକ, ପୁଣ,ି ନୀରବ ନ ରେହ।
3 ତଥାପି େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଶଂସା-ନବିାସୀନ୍,
ତୁେମ୍ଭ ପବତି୍ର ଅଟ।
4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ତୁମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ;
େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କଲ।
5 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କେଲ ଓ ଉଦ୍ଧାର ପାଇେଲ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ, ଆଉ ଲଜି୍ଜତ େନାହେିଲ।
6 ମାତ୍ର ମୁଁ କୀଟ, ମନୁଷ୍ୟ ନୁେହଁ;
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନନି୍ଦାପାତ୍ର ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ଅବଜ୍ଞାତ।
7 େମାେତ େଦଖିବା େଲାକ ସମେସ୍ତ େମାେତ ପରିହାସ କରନି୍ତ;
େସମାେନ ଓଷ୍ଠ ଲମ୍ୱାଇ, ମସ୍ତକ ହଲାଇ କହନି୍ତ ,
8 “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େସ ଆପଣାକୁ ସମପର୍ଣ କଲା;
େସ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନୁ୍ତ;
େସ ତାହାଠାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ, େତଣୁ େସ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନୁ୍ତ।”
9 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାେତ ଗଭର୍ରୁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛ;
ମୁଁ ଆପଣା ମାତୃ-େକାଳେର ଥିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େମାହର ବଶି୍ୱାସ

ଜନ୍ମ ାଇଅଛ।
10 ଗଭର୍ରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ସମପିର୍ତ େହାଇଥିଲ;ି
େମାହର ମାତାର ଉଦରରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।
11 େମା’ଠାରୁ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅ ନାହିଁ; କାରଣ ସଙ୍କଟ ସନି୍ନ କଟ;
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ େକହ ିନାହିଁ।
12 ଅେନକ ବୃଷ େମାେତ େବଷ୍ଟନ କରିଅଛନି୍ତ;
ବାଶନ େଦଶର ବଳବାନ ବୃଷଗଣ େମାେତ େଘରିଅଛନି୍ତ।
13 େସମାେନ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଓ ଗଜ୍ଜ ର୍ନକାରୀ ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ
େମା’ ପ୍ରତ ିମୁଖ େମଲାଇ ଅଛନି୍ତ।
14 ମୁଁ ଜଳ ପରି ଢ଼ଳା େହଉଅଛ ିଓ
େମାହର ସବୁ ଅସି୍ଥ ସନି୍ଧରୁ ଖସ ିପଡଢ଼ୁଅଛ।ି
େମାହର ହୃଦୟ ମହମ ପରି େହାଇଅଛ;ି
ତାହା େମା’ ଅନ୍ତ୍ର  ମଧ୍ୟେର ତରଳି ଯାଏ।
15 େମାହର ବଳ ଖପରା ପରି ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ;ି
ଆଉ, େମାହର ଜିହ୍ୱା ତାଳୁେର ଲାଗି ଯାଉଅଛ;ି ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ମୃତୁୁ୍ୟର ଧୂଳିକି ଆଣଅିଛ।
16 କାରଣ କୁକ୍କରୁମାେନ େମାେତ େବଷ୍ଟନ କରିଅଛନି୍ତ;
ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ େମାେତ େବଢ଼ଅିଛନି୍ତ;
େସମାେନ େମାହର ହସ୍ତ ପାଦ ବଦି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ।
17 ମୁଁ ଆପଣା ଅସି୍ଥସବୁ ଗଣପିାେର;
େସମାେନ େମାେତ ଅନାଇ ଚାହିଁ ରହଥିା’ନି୍ତ।
18 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାହର ବସ୍ତ୍ର ବଭିାଗ କରନି୍ତ
ଓ େସମାେନ େମା’ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରନି୍ତ।
19 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାରୁ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅ ନାହିଁ;
େହ େମାହର ଆଶ୍ରୟ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସତ୍ୱର ହୁଅ।
20 ଖଡ୍ଗ ରୁ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ଓ
କୁକ୍କରୁର ବଳରୁ େମାହର ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର।
21 ସଂିହର ମୁଖରୁ େମାେତ ନସି୍ତାର କର;
ହଁ, ଅରଣା ଷଣ୍ଢର ଶୃଙ୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କରି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦଇଅଛ।

22 ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବ;ି
ସମାଜ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
23 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟକାରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା

କର;
େହ ଯାକୁବର ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କର ସମାଦର କର;
େହ ଇସ୍ରାଏଲର ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଭୀତ ହୁଅ।
24 କାରଣ େସ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ତୁଚ୍ଛ କି ଘୃଣା କରି ନାହାନି୍ତ।
କିଅବା େସ ତାହାଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇ ନାହାନି୍ତ ;
ମାତ୍ର େସ ତାହାଙୁ୍କ ଡାକେନ୍ତ, େସ ଶୁଣେିଲ।
25 ମହାସମାଜ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାହର ପ୍ରଶଂସା ଭୂମି;
ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ମାନତସବୁ ପୂଣ୍ଣର୍

କରିବ।ି
26 ନମ୍ର େଲାକମାେନ େଭାଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ େହେବ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀଗଣ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିେବ;
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ନତି୍ୟଜୀବୀ େହଉ।
27 ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସି୍ଥତ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି

େଫରିେବ;
ଆଉ, ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀସକଳ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରିେବ।
28 କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେଟ;
ପୁଣ,ି େସ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଅଟନି୍ତ।
29 ପୃଥିବୀସ୍ଥ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େଲାକ ସମେସ୍ତ େଭାଜନ କରି ପ୍ରଣାମ କରିେବ;
ଧୂଳିେର ଲୀନ େହବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ସମେସ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅସମଥର୍ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି

ପଡ଼େିବ।
30 ଏକ ବଂଶ ତାହାଙ୍କର େସବା କରିେବ;
ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟ କୁହାଯିବ।
31 େସମାେନ ଆସ ିଭବଷି୍ୟତେର ଜାତ େହବା େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର

ତାହାଙ୍କ ଧାମିର୍କତା ପ୍ରଚାର କରି କହେିବ,
େସ ଏହା ସାଧନ କରିଅଛନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପ୍ରତପିାଳକ

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ପ୍ରତପିାଳକ;
େମାହର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।
2 େସ େକାମଳ ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନେର େମାେତ ଶୟନ କରାନି୍ତ ;

େସ ସି୍ଥର ଜଳ ପାେଖ ପାେଖ େମାେତ କଢ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ।
3 େସ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରନି୍ତ ,
େସ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧମର୍ ପଥେର େମାେତ କଢ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ।
4 ଏଣୁ ମୁଁ ମୃତୁୁ୍ୟଚ୍ଛାୟାରୂପ ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ଗମନ କେଲ େହଁ
େକୗଣସ ିଆପଦକୁ ଭୟ କରିବ ିନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ସହବତ୍ତର୍ୀ,
ତୁମ୍ଭର ପାଞ୍ଚଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ବାଡ଼ ିେମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅିନି୍ତ।
5 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େମା’ ସମ୍ମୁଖେର େମଜ

ସଜାଉଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ େତୖଳେର େମା’ ମସ୍ତକ ସକି୍ତ କରିଅଛ;
େମା’ ପାନପାତ୍ର ଉଚୁ୍ଛଳି ପଡଢ଼ୁଅଛ।ି
6 ନଶି୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା େମାହର ଜୀବନଯାଏ େମାହର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ

େହବ;
ପୁଣ,ି ମୁଁ ସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ବାସ କରିବ।ି

ମହାନ ରାଜା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ପୃଥିବୀ ଓ ତହିଁର ପୂଣ୍ଣର୍ତା,
ଜଗତ ଓ ତନି୍ନ ବାସୀ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର।
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2 କାରଣ େସ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ନଦୀ ଉପେର ତାହା ଦୃଢ଼ କରିଅଛନି୍ତ।
3 କିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍ତେର ଆେରାହଣ କରିବ ?
ଓ କିଏ ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହବ ?
4 ଯାହାର ହସ୍ତ ଶୁଚ ିଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ନମିର୍ଳ;
ଯାହାର ମନ ଅସାରତା ପ୍ରତ ିଉଠି ନାହିଁ,
ପୁଣ,ି େଯ ଛଳ ଭାବେର ଶପଥ କରି ନାହିଁ, େସ।
5 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ଓ ଆପଣାର ପରିତ୍ରାଣ
ସ୍ୱରୂପ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଧାମିର୍କତା ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।
6 େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ବଂଶ

ଏହ,ି
େହ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର, ଏମାେନ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ।
[େସଲା]
7 େହ ନଗରଦ୍ୱ ାରସକଳ, ମସ୍ତକ େଟକ;
େହ ଚରିସ୍ଥାୟୀ କବାଟସବୁ, େଟକି ହୁଅ;
ତହିଁେର େଗୗରବମୟ ରାଜା ପ୍ରେବଶ କରିେବ।
8 େଗୗରବମୟ ରାଜା କିଏ ?
ବଳବାନ ଓ ବୀର ସଦାପ୍ରଭୁ,
ସଂଗ୍ରାମେର ବୀର ସଦାପ୍ରଭୁ।
9 େହ ନଗରଦ୍ୱ ାରସକଳ, ମସ୍ତକ େଟକ;
େହ ଚରିସ୍ଥାୟୀ କବାଟସବୁ, ମସ୍ତକ େଟକ;
ତହିଁେର େଗୗରବମୟ ରାଜା ପ୍ରେବଶ କରିେବ।
10 ଏହ ିେଗୗରବମୟ ରାଜା କିଏ ?
ବାହନିୀଗଣର ସଦାପ୍ରଭୁ,
େସ େଗୗରବମୟ ରାଜା ଅଟନି୍ତ।
[େସଲା]

ଚାଳନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆପଣା ମନ ଉଠାଏ।
2 େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଶରଣ ନଏି,
େମାେତ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ;

େମାହର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’ ଉପେର ଉଲ୍ଲ ାସ ନ କରନୁ୍ତ।
3 ହଁ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର େକହ ିଲଜି୍ଜତ େହେବ ନାହିଁ;
େଯଉଁମାେନ ଅକାରଣେର ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରନି୍ତ , େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ

େହେବ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପଥସବୁ େମାେତ େଦଖାଅ;
ତୁମ୍ଭର ମାଗର୍ସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।
5 ତୁମ୍ଭ ସତ୍ୟତାେର େମାେତ କଢ଼ାଇ ନଅି ଓ େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦଅି;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପରିତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ;
ମୁଁ ସାରାଦନି ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣ କେର।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଓ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ସ୍ମରଣ କର।
କାରଣ ତାହା ଅନାଦକିାଳୀନ।
7 େମା’ େଯୗବନ କାଳର ପାପ ଓ ଅଧମର୍ସବୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ମଙ୍ଗଳଭାବ ସକାଶୁ ନଜି େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍

କରୁଣାନୁସାେର େମାେତ ସ୍ମରଣ କର।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସରଳ ଅଟନି୍ତ;
ଏେହତୁ େସ ପାପୀମାନଙୁ୍କ ପଥ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା େଦେବ।
9 େସ ନମ୍ର େଲାକକୁ ବଚିାର ମାଗର୍େର କଢ଼ାଇ େନେବ
ଓ ନମ୍ର େଲାକକୁ ଆପଣା ପଥ ଶିଖାଇେବ।
10 େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ନୟିମ ଓ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ

ସତ୍ୟତାବଶିିଷ୍ଟ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ

େମାହର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ତାହା ବଡ଼।
12 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରିବା େଲାକ କିଏ ?
େସ ତାହାକୁ ତାହାର ଇଷ୍ଟ ପଥେର ଶିକ୍ଷା େଦେବ।
13 ତାହାର ପ୍ରାଣ କୁଶଳେର ବାସ କରିବ
ଓ ତାହାର ବଂଶ େଦଶ ଅଧିକାର କରିେବ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗପୁ୍ତ ବଷିୟ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କଠାେର ଥାଏ;
ଆଉ, େସ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ନୟିମ ପ୍ରକାଶ କରିେବ।
15 ସଦାେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆେଡ଼ େମାହର ଦୃଷି୍ଟ ଥାଏ;
କାରଣ େସ ଜାଲରୁ େମାହର ଚରଣ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।
16 େମା’ ପ୍ରତ ିେଫର ଓ େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର;
କାରଣ ମୁଁ ଅସହାୟ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଅେଟ।
17 େମା’ ଅନ୍ତଃକରଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ଅିଛ;ି
ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
18 େମାହର େକ୍ଳଶ ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କର;
ପୁଣ,ି େମାହର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କର।
19 େମାହର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କର, କାରଣ େସମାେନ

ଅେନକ;
େସମାେନ ଦାରୁଣ ଘୃଣା ଭାବେର େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ।
20 େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କର ଓ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର;
େମାେତ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଶରଣ

େନଇଅଛ।ି
21 ସଦି୍ଧତା ଓ ସରଳତା େମାେତ ରକ୍ଷା କରୁ,
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣ କେର।
22 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାହାର ସମସ୍ତ
ତାହାର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତ କର।

ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତର ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ବଚିାର କର, କାରଣ ମୁଁ ନଜି
ସଦି୍ଧତାେର ଆଚରଣ କରିଅଛ;ି
ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଟଳ ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ େନଇଅଛ।ି

2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ ନଅି;
େମାର ମମର୍ ଓ ଚତି୍ତ ପରିଷ୍କାର କର।
3 କାରଣ ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା େମା’ ଦୃଷି୍ଟ-େଗାଚରେର ଅଛ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସତ୍ୟତାେର ଆଚରଣ କରିଅଛ।ି
4 ମୁଁ ଅସାର େଲାକଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବସ ିନାହିଁ;
କିଅବା ମୁଁ କପଟୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଗମନ କରିବ ିନାହିଁ।
5 ମୁଁ ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ସମାଜକୁ ଘୃଣା କେର,
ପୁଣ,ି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବସବି ିନାହିଁ।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯପରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ-ସ୍ୱର ଶୁଣାଇବି
ଓ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାସକଳ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବ,ି
7 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷତାେର ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି
ତୁମ୍ଭର ଯଜ୍ଞେବଦ ିପ୍ରଦକି୍ଷଣ କରିବ।ି
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ନବିାସ-ଗହୃକୁ ଓ
ତୁମ୍ଭ େଗୗରବର ବାସସ୍ଥାନକୁ େସ୍ନହ କେର।
9 ପାପୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ କିଅବା
ରକ୍ତପାତକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େମା’ ଜୀବନକୁ ସଂଗ୍ରହ କର ନାହିଁ।
10 େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଅନଷି୍ଟ ଥାଏ,
ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଲାଞ୍ଚେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।
11 ମାତ୍ର ମୁଁ ନଜି ସଦି୍ଧତାେର ଆଚରଣ କରିବ;ି
େମାେତ ମୁକ୍ତ କର ଓ େମା’ ପ୍ରତ ିସଦୟ ହୁଅ।
12 େମା’ ଚରଣ ସମଭୂମିେର ଠିଆ େହଉଅଛ;ି
ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ।ି
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ସ୍ତୁତ ିବନ୍ଦନା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ଦୀପି୍ତ ଓ େମାହର ପରିତ୍ରାଣ;
ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ ି?
ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ଜୀବନର ବଳ;

ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଭୀତ େହବ ି?
2 ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀଗଣ େମାହର ମାଂସ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ

କରିବା େବେଳ
େମାହର େସହ ିବପିକ୍ଷ ଓ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଝୁଣି୍ଟ ପତତି େହେଲ।
3 େସୖନ୍ୟଦଳ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛାଉଣ ିକେଲ େହଁ
େମାହର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ;
ଯଦ ିଯୁଦ୍ଧ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେଠ,
େତେବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହସକି େହବ।ି
4 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ େଦଖିବା ପାଇଁ ଓ
ତାହାଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ
େଯପରି ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ବାସ କରିବ,ି
ଏହ ିଏକ ବଷିୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ମାଗିଅଛ,ି
ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ।ି
5 କାରଣ ବପିଦ ଦନିେର େସ ଆପଣା ଆବାସେର େମାେତ େଗାପନ

କରି ରଖିେବ;
େସ ଆପଣା ତମ୍ୱୁର ଅନ୍ତରାଳେର େମାେତ ଲୁଚାଇେବ;
େସ େମାେତ େଶୖଳ ଉପରକୁ ଉଠାଇେବ।
6 ଏଣୁ ଏେବ େମା’ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଉପେର େମାହର ମସ୍ତକ

ଉନ୍ନତ େହବ;
ଆଉ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ତମ୍ୱୁେର ଜୟଧ୍ୱନରି ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ;ି
ମୁଁ ଗାନ କରିବ,ି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣା ରବେର ଡାକିବା େବେଳ ଶୁଣ;
େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର ଓ େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।
8 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ କହଲି, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ମୁଖ ଅେନ୍ୱଷଣ

କର,”
େମା’ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ଅେନ୍ୱଷଣ

କରିବ।ି”
9 େମା’ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ;
େକ୍ର ାଧେର ଆପଣା ଦାସକୁ ଦୂର କର ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ସହାୟ େହାଇଅଛ;
େହ େମା’ ପରିତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ଦୂର କର ନାହିଁ, କିଅବା

ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
10 କାରଣ େମାହର ପିତା ଓ େମାହର ମାତା େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ

କରିଅଛନି୍ତ ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଉଠାଇ େନେବ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ସକାଶୁ
େମାେତ ତୁମ୍ଭର ମାଗର୍ ଶିଖାଅ;
ଓ ସରଳ ପଥେର େମାେତ କଢ଼ାଇ ନଅି।
12 େମା’ ବପିକ୍ଷଗଣର ବାଞ୍ଛାେର େମାେତ ସମପର୍ଣ କର ନାହିଁ;
କାରଣ ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀମାେନ ଓ ନଷୁି୍ଠରତାରୂପ ନଶି୍ୱାସ
ମାରିବା େଲାେକ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିଅଛନି୍ତ।
13 ମୁଁ ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଭାବ େଦଖିବାକୁ

ବଶି୍ୱାସ କରି ନ ଥିେଲ, ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହାଇଥା’ନି୍ତ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କର;
ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ ସାହସକି େହଉ;
ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର।

ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଡାକ ପକାଇବ;ି
େହ େମାହର େଶୖଳ, େମା’ ପ୍ରତ ିନୀରବ ହୁଅ ନାହିଁ; େକଜାଣି

ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିନୀରବ େହେଲ, ମୁଁ ଗତ୍ତର୍ଗାମୀ େଲାକମାନଙ୍କ
ପରି େହବ।ି

2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଆତ୍ତର୍ନାଦ କଲା େବେଳ,
ତୁମ୍ଭ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ୍ତ େଟକିବା େବେଳ,
େମା’ ନେିବଦନର ରବ ଶ୍ରବଣ କର।
3 ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େମାେତ ଟାଣ ିନଅି ନାହିଁ;
େସମାେନ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ପ୍ରତବିାସୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଶାନି୍ତର କଥା କହନି୍ତ ,
ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଅନଷି୍ଟ ଥାଏ।
4 େସମାନଙ୍କ କମର୍ାନୁସାେର ଓ େସମାନଙ୍କ କି୍ରୟାର ଦୁଷ୍ଟତାନୁସାେର

େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ ଦଅି;
େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତର କମର୍ାନୁରୂପ ଫଳ େସମାନଙୁ୍କ ଦଅି; େସମାନଙୁ୍କ ସମୁଚତି

ଫଳ େଭାଗ କରାଅ।
5 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କି୍ରୟା ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର କମର୍ସକଳ ବେିବଚନା

ନ କରିବାରୁ
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଗଢ଼େିବ ନାହିଁ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ,
କାରଣ େସ େମା’ ନେିବଦନର ରବ ଶୁଣଅିଛନି୍ତ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ବଳ ଓ େମାହର ଢ଼ାଲ;
େମାହର ଅନ୍ତଃକରଣ ତାହାଙ୍କଠାେର ଭରସା ରଖିଅଛ ିଓ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ

ପାଇଅଛ;ି
ଏେହତୁ େମା’ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲ ାସ କରୁଅଛ;ି
ଆଉ, ମୁଁ ନଜି ଗୀତେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
8 ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ବଳ ଓ
ଆପଣା ଅଭଷିିକ୍ତ ପ୍ରତ ିପରିତ୍ରାଣର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଅଟନି୍ତ।
9 ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ତ୍ରାଣ କର ଓ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ

କର;
େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ କର ଓ ଅନନ୍ତକାଳ େସମାନଙୁ୍କ ବହନ କର।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବର ପରାକ୍ରମ

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ବକି୍ରମୀ-ସନ୍ତାନଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀତ୍ତର୍ନ କର,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ରମ କୀତ୍ତର୍ନ କର।
2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର େଗୗରବ କୀତ୍ତର୍ନ କର;

ପବତି୍ରତାର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କର।
3 ଜଳରାଶି ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ ଅଛ;ି
େଗୗରବମୟ ପରେମଶ୍ୱର ବଜ୍ରନାଦ କରନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅପାର ଜଳରାଶି ଉପେର ବଦି୍ୟମାନ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶକି୍ତବଶିିଷ୍ଟ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ପ୍ରତାପପୂଣ୍ଣର୍।
5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଏରସ ବୃକ୍ଷମାନ ଭାଙି୍ଗ ପକାଏ;
ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଲବିାେନାନର ଏରସ ବୃକ୍ଷସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗ

ପକାନି୍ତ।
6 ମଧ୍ୟ େସ େସମାନଙୁ୍କ େଗାବତ୍ସ ପରି;
ଲବିାେନାନ ଓ ସରିିେୟାନକୁ ଅରଣା ଛୁଆ ପରି ନଚାନି୍ତ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଅଗି୍ନଶିଖା ବଭିକ୍ତ କେର।
8 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ କମି୍ପତ କେର;
ସଦାପ୍ରଭୁ କାେଦଶର ପ୍ରାନ୍ତରକୁ କମି୍ପତ କରନି୍ତ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ହରିଣୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସବ କରାଏ
ଓ ବନସମୂହକୁ ବବିସ୍ତ୍ର କେର;
ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ସମସ୍ତ ବଷିୟ େଗୗରବ, େଗୗରବ େବାଲି

କହନି୍ତ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଳପ୍ଲାବନେର ରାଜା ତୁଲ୍ୟ ଉପବଷି୍ଟ େହେଲ;
ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜା ତୁଲ୍ୟ ଉପବଷି୍ଟ ଅଟନି୍ତ।
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11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଳ େଦେବ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ େଦଇ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।

ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଗୀତ; ଗହୃ-ପ୍ରତଷି୍ଠାକାଳୀନ ଗୀତ;

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଗଣୁ ଗାନ କରିବ;ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ଉଠାଇଅଛ; ଓ େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ େମା’ ଉପେର
ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ େଦଇ ନାହଁ।

2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଆତ୍ତର୍ନାଦ
କଲ,ି ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ।

3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପାତାଳରୁ େମା’ ପ୍ରାଣ ଉଠାଇ ଆଣଅିଛ; ମୁଁ
େଯପରି ଗତ୍ତର୍କୁ ଗମନ ନ କରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବଞ୍ଚାଇ
ରଖିଅଛ।

4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାେନ, ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ
କର, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି।

5 କାରଣ ତାହାଙ୍କ େକ୍ର ାଧ କ୍ଷଣମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ; ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ଜୀବନ
ଥାଏ;
େରାଦନ ଏକ ରାତି୍ର ପାଇଁ ଆସପିାେର, ମାତ୍ର ପ୍ରାତଃକାଳେର ଆନନ୍ଦ

ଆେସ।
6 ମୁଁ ଆପଣା ସମୃଦି୍ଧ ସମୟେର କହଲି,ି “ମୁଁ େକେବ ବଚିଳିତ

େନାହବି।ି”
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶୁ େମାହର ପବର୍ତ ଦୃଢ଼

କରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲ; ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲ; େତେବ
ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳ େହଲ।ି

8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିଲ;ି ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ନେିବଦନ କଲ।ି

9 ମୁଁ ଗତ୍ତର୍କୁ ଗମନ କେଲ, େମାର ରକ୍ତେର କି ଲାଭ ? ଧୂଳି କି ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରଶଂସା କରିବ ? ତାହା କି ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବ ?

10 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଶୁଣ ଓ େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର; ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ
େମାହର ସହାୟ ହୁଅ।

11 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ବଳିାପକୁ ନୃତ୍ୟେର ପରିଣତ କରିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ
େମାହର ଚଟବସ୍ତ୍ର ଫିଟାଇ ଆନନ୍ଦରୂପ ପଟୁକାେର େମାହର କଟ ିବାନି୍ଧଅଛ;

12 ଏଥିପାଇଁ େମାହର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ ଓ ନୀରବ
େନାହବି, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଅନନ୍ତକାଳ ତୁମ୍ଭକୁ
ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ରଶୀଳତାର ନେିବଦନ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଶରଣ େନଇଅଛ;ି
େମାେତ େକେବ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ;
ତୁମ୍ଭ ଧମର୍ଗଣୁେର େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।

2 େମା’ ପ୍ରତ ିଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େଡର; ଶୀଘ୍ର େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର;
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଦୃଢ଼ େଶୖଳ,
େମାହର ପରିତ୍ରାଣାଥର୍କ ଦୁଗର୍ରୂପ ଗହୃ ହୁଅ।
3 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ଦୁଗର୍ ଅଟ;
ଏଥିପାଇଁ ନଜି ନାମ ସକାଶୁ େମାେତ ପଥ େଦଖାଇ କଢ଼ାଇ ନଅି।
4 େସମାେନ େଗାପନେର େମା’ ପାଇଁ େଯଉଁ ଜାଲ ପାତଅିଛନି୍ତ , ତହିଁରୁ

େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍।
5 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମପର୍ଣ କେର;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସତ୍ୟମୟ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ।

6 େଯଉଁମାେନ ଅସାର ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ମାନନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଘୃଣା କେର;
ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର ରେଖ।
7 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୟାେର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବ;ି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର େକ୍ଳଶ େଦଖିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ସମୟେର େମା’ ପ୍ରାଣର ତତ୍ତ୍ୱ  େନଇଅଛ।
8 ପୁଣ,ି ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବନ୍ଦ କରି ନାହଁ;
ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନେର େମାର ଚରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର, କାରଣ ମୁଁ ବପିଦଗ୍ରସ୍ତ;
ଦୁଃଖେର େମାହର ଚକ୍ଷୁ, େମାହର ପ୍ରାଣ ଓ େମାହର ଶରୀର କ୍ଷୀଣ

େହଉଅଛ।ି
10 କାରଣ ଦୁଃଖେର େମାହର ଜୀବନ ଓ ହାହାକାରେର
େମାହର ବଷର୍ ବହ ିଯାଉଅଛ;ି
େମା’ ଅପରାଧ ସକାଶୁ େମାର ବଳ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛ ିଓ
େମାର ଅସି୍ଥସବୁ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛ।ି
11 ମୁଁ ଆପଣା ସମସ୍ତ ବପିକ୍ଷଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନନି୍ଦାସ୍ପଦ ଓ
ଆପଣା ପରିଚତିମାନଙ୍କର ଭୟସ୍ଥଳ େହାଇଅଛ,ି
େମାେତ ବାହାେର େଦଖିଲା େଲାକମାେନ େମା’ ନକିଟରୁ ପଳାଇେଲ।
12 ମୁଁ ମୃତ େଲାକ ତୁଲ୍ୟ ମନରୁ ବସି୍ମୃତ େହାଇଅଛ;ି
ମୁଁ ଭଗ୍ନ ପାତ୍ର ସଦୃଶ।
13 କାରଣ ମୁଁ ଅେନକଙ୍କଠାରୁ ନନି୍ଦାବାଦ ଶୁଣଅିଛ,ି
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆଶଙ୍କା;
େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କଲା େବେଳ
େମା’ ପ୍ରାଣ େନବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କେଲ।
14 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଶରଣ ନଏି;
ମୁଁ କେହ, “ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର।”
15 େମାହର ସମୟ ସବୁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ;
େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ହସ୍ତରୁ ଓ େମା’ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର

କର।
16 ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତ ିଆପଣା ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ  କର;
ଆପଣା େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାେର େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କର।
17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ

ନକିଟେର ଡାକ ପକାଇଅଛ;ି
ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହଉନୁ୍ତ, େସମାେନ ପାତାଳେର ନୀରବ େହଉନୁ୍ତ।
18 ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧରସବୁ ମୂକ େହଉ,
େସମାେନ ଅହଙ୍କାର ଓ ତୁଚ୍ଛ ଭାବେର
ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଦପର୍ କଥା କହନି୍ତ।
19 ଆଃ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁ ମଙ୍ଗଳ ସଞ୍ଚୟ

କରିଅଛ,
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ସାକ୍ଷାତେର
ଆପଣା ଶରଣାଗତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ େଯଉଁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଅଛ,
ତାହା କିପରି ମହତ୍ !
20 ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ କୁମନ୍ତ୍ରଣାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଶ୍ରୀଛାମୁର

ଅନ୍ତରାଳେର ଲୁଚାଇବ;
ତୁେମ୍ଭ ଜିହ୍ୱାସମୂହର ବେିରାଧରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆବାସେର େଗାପନ

କରି ରଖିବ।
21 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ;
କାରଣ େସ ଦୃଢ଼ ନଗରେର େମା’ ପ୍ରତ ିଆପଣାର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍

କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ।
22 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େବାଲି
ଆପଣା ଅେଧୖଯର୍୍ୟେର କହଥିିଲ;ି
ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଆତ୍ତର୍ନାଦ କଲା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ େମା’

ନେିବଦନର ରବ ଶୁଣଲି।
23 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତ ସମେସ୍ତ, ତାହାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର;
ସଦାପ୍ରଭୁ ବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ
ଓ ଗବର୍ାଚାରୀମାନଙୁ୍କ ବହୁଳ ରୂେପ ପ୍ରତଫିଳ ଦଅିନି୍ତ।
24 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଭରସାକାରୀ ସମେସ୍ତ,
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ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସାହସକି େହଉ।

ପାପ ସ୍ୱୀକାର ଓ କ୍ଷମା

ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତ।

ଯାହାର ଅପରାଧ କ୍ଷମା,
ଯାହାର ପାପ ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇଅଛ,ି େସ ଧନ୍ୟ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତ ିଅଧମର୍ର ଆେରାପ ନ କରନି୍ତ

ଓ ଯାହାର ଆତ୍ମାେର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନାହିଁ, େସ ଧନ୍ୟ।
3 ମୁଁ େମୗନ େହାଇ ଥିବା େବେଳ ଦନିସାରା ଆତ୍ତର୍ନାଦ
କରିବା ଦ୍ୱ ାରା େମାହର ଅସି୍ଥସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇଲା।
4 କାରଣ ଦବିାରାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ େମା’ ଉପେର ଭାରୀ ଥିଲା;
େମାହର ଶକି୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନେର ଭୂମି େଯପରି ଶୁଷ୍କ ହୁଏ େସହପିରି ଶୁଷ୍କ

େହଲା।
[େସଲା]
5 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲ ିଓ
ଆପଣା ଅଧମର୍ ଲୁଚାଇଲ ିନାହିଁ;
ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର

କରିବ,ି”
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପାପଘଟତି ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କଲ।
[େସଲା]
6 ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇ ପାରିବା ସମୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ସଦ୍ଭକ୍ତ

େଲାକ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ;
ନଶି୍ଚୟ ମହାଜଳରାଶି ଉଚୁ୍ଛଳିବା ସମୟେର ତାହା ତାହା ନକିଟକୁ ଆସବି

ନାହିଁ।
7 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଲୁଚବିା ସ୍ଥାନ; ତୁେମ୍ଭ ସଙ୍କଟରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କରିବ;
ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ଷାଥର୍କ ଗାୟନେର େମାହର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ େବଷ୍ଟନ କରିବ।
[େସଲା]
8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉପେଦଶ େଦବ ିଓ ତୁମ୍ଭର ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାଗର୍ ଶିଖାଇବ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟ ରଖି ତୁମ୍ଭକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା େଦବ।ି
9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଦି୍ଧହୀନ ଅଶ୍ୱ କି ଖଚର ପରି ହୁଅ ନାହିଁ;
େସମାନଙୁ୍କ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବାଗ ଓ ଲଗାମ େଦବାର ଆବଶ୍ୟକ,
େନାହେିଲ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ କତକିି ଆସେିବ ନାହିଁ।
10 ଦୁଷ୍ଟକୁ ଅେନକ ଦୁଃଖ ଘଟବି;
ମାତ୍ର େଯଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର ରେଖ, ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର

ଦୟା େବଷ୍ଟନ କରିବ।
11 େହ ଧାମିର୍କଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲ ସତି ହୁଅ;
େହ ସରଳାନ୍ତଃକରଣ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକର।

ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ

େହ ଧାମିର୍କଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ାସ କର;
ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସରଳ େଲାକଙ୍କର େଶାଭନୀୟ।
2 ବୀଣାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି;

ଦଶ-ତାର େନବଲେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।
3 ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର;
ଉଚ୍ଚଧ୍ୱନେିର ମେନାହର ବାଦ୍ୟ କର।
4 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଥାଥର୍;
ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ବଶି୍ୱସ୍ତତାେର ସାଧିତ।
5 େସ ଧାମିର୍କତା ଓ ନ୍ୟାୟବଚିାର ଭଲ ପାଆନି୍ତ;
ପୃଥିବୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍;
6 ଗଗନମଣ୍ଡଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟେର,
ଆଉ ତହିଁର ସମସ୍ତ ବାହନିୀ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ନଶି୍ୱାସେର ନମିିର୍ତ।
7 େସ ସମୁଦ୍ର ର ଜଳସମୂହକୁ ରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଏକତ୍ର କରନି୍ତ;
େସ ବାରିଧିସମୂହକୁ ଭଣ୍ଡାରେର ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ।
8 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରୁ;
ଜଗନି୍ନ ବାସୀ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଭୀତ େହଉନୁ୍ତ।

9 େସ କହବିା ମାେତ୍ର ସୃଷି୍ଟ େହଲା,
େସ ଆଜ୍ଞା କରିବାମାେତ୍ର ସି୍ଥତ ିେହଲା।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟଥର୍ କରନି୍ତ;
େସ ଜନବୃନ୍ଦର ସଂକଳ୍ପସବୁ ବଫିଳ କରନି୍ତ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ;
ତାହାଙ୍କ ଚତି୍ତର ସଂକଳ୍ପସବୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଥାଏ।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀର ପରେମଶ୍ୱର, େସ ଧନ୍ୟ;
େସ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଅଧିକାରାେଥର୍ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ ,

େସମାେନ ଧନ୍ୟ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରନି୍ତ;
େସ ସମସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନରିୀକ୍ଷଣ କରନି୍ତ;
14 େସ ଆପଣା ନବିାସ-ସ୍ଥାନରୁ
ପୃଥିବୀ-ନବିାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ଦୃଷି୍ଟପାତ କରନି୍ତ;
15 େସ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଗଢ଼ନି୍ତ ,
େସ େସମାନଙ୍କର କମର୍ସବୁ ନରିୀକ୍ଷଣ କରନି୍ତ।
16 େକୗଣସ ିରାଜା ଅପାର େସୖନ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଏ ନାହିଁ;
େକୗଣସ ିବୀର ମହାଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଏ ନାହିଁ।
17 ରକ୍ଷାେଥର୍ ଅଶ୍ୱ ମିଥ୍ୟା;
କିଅବା େସ ଆପଣା ମହାବଳ ଦ୍ୱ ାରା କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
18 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ ,
ତାହାଙ୍କ ଦୟାେର ଭରସା ରଖନି୍ତ ,
19 େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମୃତୁୁ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସମୟେର େସମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ତାହାଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟ ଥାଏ।
20 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅେପକ୍ଷାେର ରହଅିଛ;ି
େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲ।
21 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ତାହାଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିବ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମେର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛୁ।
22 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭଠାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଭରସା
କରିଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଦୟା ବତୁ୍ତର୍।

ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତ; େଯେତେବେଳ େସ ଅବୀେମଲକ୍ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ମତି
ବଦଳାଇବାରୁ ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ତାଡ଼ତି େହାଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିେଲ, େସହି

ସମୟର ଗୀତ।
ମୁଁ ସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ;ି
େମା’ ମୁଖେର ନରିନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା େହବ।
2 େମାହର ପ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଦପର୍ କରିବ;

ନମ୍ର େଲାକମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିଆନନି୍ଦତ େହେବ।
3 ଆେହ, େମା’ ସେଙ୍ଗ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର,
ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକ ସେଙ୍ଗ ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରୁ।
4 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ ିଓ େସ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
ପୁଣ,ି େମାହର ସବୁ ଭୟରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
5 େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରି ଦୀପି୍ତମାନ୍ େହେଲ;
ଆଉ, େସମାନଙ୍କ ମୁଖ େକେବ େହଁ ବବିଣ୍ଣର୍ େନାହବି।
6 ଏହ ିଦୁଃଖୀେଲାକ କାକୂକି୍ତ କଲା, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର କଥା

ଶୁଣେିଲ
ଓ ତାହାର ସକଳ ସଙ୍କଟରୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
7 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ ,
ତାହାଙ୍କର ଦୂତ େସମାନଙ୍କ ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣ ିକରି େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର

କରନି୍ତ।
8 ଆେହ, ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଆସ୍ୱାଦନ କରି େଦଖ;
େଯ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ, େସ େଲାକ ଧନ୍ୟ।
9 େହ ତାହାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାେନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କର;
କାରଣ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଭାବ

ନାହିଁ।
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10 ଯୁବା ସଂିହମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ େକ୍ଳଶ ହୁଏ;
ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର େକୗଣସି

ମଙ୍ଗଳ ବଷିୟ ଅଭାବ େନାହବି।
11 େହ ବାଳକମାେନ, ଆସ, େମା’ କଥା ଶୁଣ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଶିଖାଇବ।ି
12 େଯ ଜୀବନ ବାଞ୍ଛା କେର
ଓ ମଙ୍ଗଳ େଦଖିବା ପାଇଁ ଦୀଘର୍ାୟୁ ପି୍ରୟ ମେଣ ଏପରି ବ୍ୟକି୍ତ କିଏ ?
13 ତୁେମ୍ଭ ହଂିସାରୁ ଆପଣା ଜିହ୍ୱା ଓ
ଛଳବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧର ରକ୍ଷା କର।
14 ମନ୍ଦତାରୁ ଦୂର ହୁଅ ଓ ସୁକମର୍ କର;
ଶାନି୍ତ ଅେନ୍ୱଷଣ କର ଓ ତହିଁର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ।
15 ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟ ଅଛି
ଓ େସମାନଙ୍କ ଆତ୍ତର୍ନାଦ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ଅଛ।ି
16 ପୃଥିବୀରୁ କୁକମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା
ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଥାଏ।
17 ଧାମିର୍କମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କରେନ୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣେିଲ
ଓ େସମାନଙ୍କ ସବର୍ ସଙ୍କଟରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତଃକରଣମାନଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଅଟନି୍ତ
ଓ େସ ଚୂଣ୍ଣର୍ମନାମାନଙୁ୍କ ତ୍ରାଣ କରନି୍ତ।
19 ଧାମିର୍କର ବପିଦ ଅେନକ;
ମାତ୍ର େସହ ିସବୁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।
20 େସ ତାହାର ଅସି୍ଥସକଳ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ;
ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଖେଣ୍ଡ େହେଲ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ।
21 ଦୁଷ୍ଟତା ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବ;
ଧାମିର୍କର ଘୃଣାକାରୀ େଦାଷୀକୃତ େହବ।
22 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସଗଣର ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ େକହ ିେଦାଷୀକୃତ େହେବ ନାହିଁ।

ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁମାେନ େମା’ ସେଙ୍ଗ ବବିାଦ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବବିାଦ କର।
େଯଉଁମାେନ େମା’ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ

ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କର।
2 ଢ଼ାଲ ଓ ଫଳକ ଧାରଣ କର
ଓ େମାର ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଠିଆ ହୁଅ।
3 ମଧ୍ୟ ବଚ୍ଛର୍ା ଧରି େମା’ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାନଙ୍କ ପଥ ରୁଦ୍ଧ

କର;
େମା’ ପ୍ରାଣକୁ କୁହ, “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ।”
4 େମା’ ପ୍ରାଣର ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାେନ ଲଜି୍ଜତ ଓ ଅପମାନତି େହଉନୁ୍ତ;
େମାହର ଅନଷି୍ଟ ଚନି୍ତକମାେନ ବମିୁଖ ଓ ବବି୍ର ତ େହଉନୁ୍ତ।
5 େସମାେନ ବାୟୁ ଆେଗ ତୁଷ ପରି େହଉନୁ୍ତ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ େସମାନଙୁ୍କ ଘଉଡ଼ାଇ େଦଉନୁ୍ତ।
6 େସମାନଙ୍କ ପଥ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଓ ଖସଡ଼ା େହଉ,
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ େସମାନଙ୍କ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉନୁ୍ତ।
7 େଯେହତୁ େସମାେନ ଅକାରଣେର େମା’ ପାଇଁ ଗତ୍ତର୍ ମଧ୍ୟେର ଜାଲ

ଲୁଚାଇ ଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଅକାରଣେର େମା’ ପାଇଁ ଖାତ େଖାଳି ଅଛନି୍ତ।
8 ଅଜ୍ଞାତସାରେର ତାହାକୁ ସବର୍ନାଶ ଘଟୁ ଓ
ତାହାର ଗପୁ୍ତ ଜାଲ ତାହାକୁ ହିଁ ଧରୁ;
ସବର୍ନାଶ ସହତି େସ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପଡଢ଼ୁ।
9 ଆଉ, େମାହର ପ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନି୍ଦତ େହବ
ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବ।
10 େମାହର ଅସି୍ଥସକଳ କହବି, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କିଏ ଅଛ ି?
ତୁେମ୍ଭ ଦୁଃଖୀକୁ ତାହା ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନ େଲାକଠାରୁ,

ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦୀନହୀନକୁ ତାହାର ଲୁଟକାରୀଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଅ।”
11 ଅନ୍ୟାୟ ସାକ୍ଷୀମାେନ ଉଠୁଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ବଷିୟ ଆମ୍ଭକୁ ପଚାରୁ ଅଛନି୍ତ।
12 େସମାେନ ହତିର ପରିବେତ୍ତର୍ େମାହର ଅହତି କରନି୍ତ ,
ତହିଁେର େମାହର ପ୍ରାଣ ଅନାଥ ହୁଏ।
13 ମାତ୍ର େସମାେନ ପୀଡ଼ତି ଥିବା େବେଳ ଚଟ େମାହର ପରିେଧୟ ବସ୍ତ୍ର

େହଲା;
ମୁଁ ଉପବାସ କରି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ େକ୍ଳଶ େଦଲି
ପୁଣ,ି େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର େମାେତ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
14 େସମାେନ େମାହର ବନୁ୍ଧ ଓ ଭ୍ର ାତା ଥିଲା ପରି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲ;ି
ମୁଁ ମାତୃେଶାକାତୁର େଲାକ ତୁଲ୍ୟ େଶାକେର ଅବନତ େହଲ।ି
15 ମାତ୍ର େମାହର ପାଦ ଖସଯିିବା େବେଳ େସମାେନ ଆନନ୍ଦ କରି

ଏକତି୍ରତ େହେଲ;
ଅଧମ େଲାକମାେନ େମା’ ଅଜ୍ଞାତସାରେର େମା’ ପ୍ରତକୂିଳେର ଏକତି୍ରତ

େହେଲ;
େସମାେନ େମାେତ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେଲ ଓ କ୍ଷାନ୍ତ େନାହେିଲ;
16 େଭାଜେର ପାଷାଣ୍ଡ ଉପହାସକମାନଙ୍କ ପରି
େସମାେନ େମା’ ଉପେର ଦନ୍ତ ଘଷର୍ଣ କେଲ।
17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େକେତ କାଳ ଅନାଇ ଥିବ ?
େସମାନଙ୍କ ଧ୍ୱଂସନରୁ େମାହର ପ୍ରାଣକୁ,
ସଂିହମାନଙ୍କଠାରୁ େମାହର ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କର।
18 ମୁଁ ମହାସମାଜ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ।ି
ମୁଁ ମହାଜନତା ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
19 େମା’ ଉପେର େମା’ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟାୟେର ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦଅି

ନାହିଁ।
କିଅବା େଯଉଁମାେନ ଅକାରଣେର େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
20 େସମାେନ ଶାନି୍ତର କଥା କହନି୍ତ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େଦଶସ୍ଥ ଶାନ୍ତ େଲାକଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛଳକଥା କଳ୍ପନା କରନି୍ତ।
21 ହଁ, େସମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହେିଲ;
େସମାେନ କହେିଲ, “ହଁ, ହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତାହା େଦଖିଅଛ।ି”
22 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା େଦଖିଅଛ; ନୀରବ ରୁହ ନାହିଁ;
େହ ପ୍ରଭୁ, େମା’ଠାରୁ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅ ନାହିଁ।
23 େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ଜାଗି ଉଠ,
େମାହର ବଚିାର ଓ ବବିାଦ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ।
24 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ ପ୍ରମାେଣ େମାହର

ବଚିାର କର
ଓ େସମାନଙୁ୍କ େମା’ ଉପେର ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
25 “ହଁ, େସପରି େହଉ େବାଲ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା,” ଏହା େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ମନେର ନ କହନୁ୍ତ;
“ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛୁ” େବାଲ ିେସମାେନ ନ କହନୁ୍ତ।
26 େଯଉଁମାେନ େମା’ ବପିଦେର ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଏକତ୍ର

ଲଜି୍ଜତ ଓ ବବି୍ର ତ େହଉନୁ୍ତ;
େଯଉଁମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦପର୍ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଲଜ୍ଜ ା ଓ ଅପମାନ

ପରିଧାନ କରନୁ୍ତ।
27 େଯଉଁମାେନ େମା’ ଧମର୍େର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ, େସମାେନ ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକରି

ଆହ୍ଲାଦତି େହଉନୁ୍ତ;
ଆପଣା ଦାସର ସମୃଦି୍ଧେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହମିାନି୍ୱ ତ େହଉନୁ୍ତ େବାଲି
େସମାେନ ନରିନ୍ତର କହନୁ୍ତ।
28 ପୁଣ,ି େମାହର ଜିହ୍ୱା ଦନିସାରା ତୁମ୍ଭ ଧମର୍ଗଣୁ ଓ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସାର କଥା କହବି।

ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।
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ଦୁଷ୍ଟର ଅପରାଧ େମା’ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେର କେହ,
ପରେମଶ୍ୱର ବଷିୟକ ଭୟ ତାହାର ଚକ୍ଷୁର ଅେଗାଚର।
2 କାରଣ ତାହାର ଅଧମର୍ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଘୃଣତି େହବ

ନାହିଁ େବାଲ ିେସ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର ଆପଣାକୁ ଭୁଲାଏ।
3 ତାହାର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅଧମର୍ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମାତ୍ର;
େସ ସୁବେିବଚନା ଓ ସୁକମର୍ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛ।ି
4 େସ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ଅଧମର୍ କଳ୍ପନା କେର;
େସ ଅମଙ୍ଗଳ ମାଗର୍େର ଆପଣାକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଏ;
େସ ମନ୍ଦତା ଘୃଣା କେର ନାହିଁ।

ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ

5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ସ୍ୱଗର୍େର ଥାଏ;
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ।
6 ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତଗଣ ତୁଲ୍ୟ;
ତୁମ୍ଭର ଶାସନସବୁ ମହାବାରିଧି ସ୍ୱରୂପ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ରକ୍ଷା କରୁଅଛ।
7 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା କିପରି ବହୁମୂଲ୍ୟ !
ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷଛାୟା ତେଳ ଆଶ୍ରୟ ନଅିନି୍ତ।
8 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଗହୃର ପୁଷି୍ଟକର ଦ୍ରବ୍ୟେର ବହୁଳ ରୂେପ ପରିତୃପ୍ତ

େହେବ;
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆନନ୍ଦ-ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରାଇବ।
9 କାରଣ ତୁମ୍ଭଠାେର ଜୀବନର ନଝିର୍ର ଅଛ;ି
ତୁମ୍ଭ ଦୀପି୍ତେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୀପି୍ତ େଦଖିବା।
10 ଆେହ, ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଜାଣବିା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା
ଓ ସରଳାନ୍ତଃକରଣ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ଧାମିର୍କତା ଚରିସ୍ଥାୟୀ

କର।
11 ଅହଂକାରୀର ଚରଣ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ନ ଆସୁ ଓ
ଦୁଷ୍ଟର ହସ୍ତ େମାେତ ଘଉଡ଼ାଇ ନ େଦଉ।
12 େହଇ, ଅଧମର୍ାଚାରୀମାେନ ପତତି େହେଲ;
େସମାେନ ଅଧଃପତତି େହେଲ, ଆଉ ଉଠିବାକୁ ସମଥର୍ େହେବ ନାହିଁ।

ଦୁଷ୍ଟର ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ଓ ସନ୍ଥର ସୁଦଶା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶୁ
ଆପଣାକୁ ବରିକ୍ତ କର ନାହିଁ,
କିଅବା ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାଭାବ ବହ ନାହିଁ।

2 କାରଣ େସମାେନ ଘାସ ପରି ଶୀଘ୍ର କଟା ଯିେବ ଓ
େକାମଳ ତୃଣ ପରି ଶୁଷ୍କ େହେବ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର ରଖି ସୁକମର୍ କର;
େଦଶେର ବାସ କରି ବଶି୍ୱସ୍ତତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ।
4 ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କର;
ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭର ମେନାବାଞ୍ଛା ପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭର ଗତ ିସମପର୍ଣ କର;
ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର ରଖ, ତହିଁେର େସ ତାହା ସଫଳ କରିେବ।
6 ଆଉ, େସ ଦପି୍ତୀ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ ଓ
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ବଚିାର ପ୍ରକାଶ କରାଇେବ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସୁସି୍ଥର ହୁଅ ଓ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ତାହାଙ୍କ ଅେପକ୍ଷାେର

ରୁହ;
େଯ ନଜି ମାଗର୍େର କୃତକାଯର୍୍ୟ ହୁଏ, େଯଉଁ ଜନ କୁସଂକଳ୍ପ
ସାଧନ କେର, ତାହା ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ବରିକ୍ତ କର ନାହିଁ।
8 େକ୍ର ାଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ଓ େକାପ ତ୍ୟାଗ କର; ଆପଣାକୁ
ବରିକ୍ତ କର ନାହିଁ, ତାହା େକବଳ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିବାକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଏ।
9 କାରଣ ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାେନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ; ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅେପକ୍ଷାକାରୀମାେନ େଦଶାଧିକାରୀ େହେବ।
10 ଆଉ, ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ଉତ୍ତାେର ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ନ ଥିବ;

ତୁେମ୍ଭ ଯତ୍ନପୂବର୍କ ତାହାର ସ୍ଥାନ ତତ୍ତ୍ୱ  କରିବ, ଆଉ େସ ନ ଥିବ।
11 ମାତ୍ର ନମ୍ର େଲାକମାେନ େଦଶ ଅଧିକାର କରିେବ
ଓ ଶାନି୍ତର ବାହୁଲ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଆନନି୍ଦତ କରିେବ।
12 ଦୁଷ୍ଟ ଧାମିର୍କର ପ୍ରତକୂିଳେର କୁକଳ୍ପନା କେର
ଓ ତାହା ଉପେର ଦନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କେର।
13 ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉପହାସ କରିେବ।
କାରଣ ତାହାର ଅନି୍ତମ ଦନି େଯ ଆସୁଅଛ,ି ଏହା େସ େଦଖନି୍ତ।
14 ଦୁଃଖୀ ଓ ଦୀନହୀନକୁ ନପିାତ କରିବା ପାଇଁ, ସରଳ-
ପଥଗାମୀମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ନେିଷ୍କାଷ କରି ଧନୁ ନୁଆଁଇ ଅଛନି୍ତ।
15 େସମାନଙ୍କ ଖଡ୍ଗ  େସମାନଙ୍କ ନଜି ହୃଦୟେର
ପ୍ରେବଶ କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କ ଧନୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ।
16 ଅେନକ ଦୁଷ୍ଟେଲାକର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତି୍ତ ଅେପକ୍ଷା
ଧାମିର୍କ େଲାକର ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତି୍ତ ଭଲ।
17 କାରଣ ଦୁଷ୍ଟର ବାହୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
ଧାମିର୍କକୁ ଧରି ରଖିେବ।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ସଦି୍ଧ େଲାକମାନଙ୍କ ଦନିସବୁ ଜାଣନି୍ତ ଓ
େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ।
19 େସମାେନ ବପିଦ ସମୟେର ଲଜି୍ଜତ େହେବ ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସମୟେର େସମାେନ ପରିତୃପ୍ତ େହେବ।
20 ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହେବ, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଚରାସ୍ଥାନେର େଶାଭା ସ୍ୱରୂପ େହେବ;
େସମାେନ ନଃିେଶଷିତ େହେବ; େସମାେନ ଧୂମେର
ନଃିେଶଷିତ େହାଇଯିେବ।
21 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଋଣ କରି ପରିେଶାଧ କେର ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ େଲାକ ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଦାନ କେର।
22 କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦପ୍ରାପ୍ତ େଲାେକ
େଦଶାଧିକାର କରିେବ;
ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କର ଅଭଶିପ୍ତ େଲାେକ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ
23 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟର ଗତ ିସି୍ଥରୀକୃତ ହୁଏ
ଓ େସ ତାହାର ପଥେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ।
24 େସ ପତତି େହେଲ େହଁ ଭୂମିଶାୟୀ େହବ ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତେର ତାହାକୁ ଧରି ରଖନି୍ତ।
25 ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲ,ି ଏେବ ବୃଦ୍ଧ େହାଇଅଛ;ି
ତଥାପି ମୁଁ ଧାମିର୍କକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ଅବା ତାହାର ବଂଶକୁ
ଖାଦ୍ୟ ଭକି୍ଷା କରିବାର େଦଖି ନାହିଁ।
26 େସ ସାରାଦନି ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଉଧାର ଦଏି;
ପୁଣ,ି ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ଆଶୀବର୍ାଦ ପାଆନି୍ତ।
27 ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂର ହୁଅ ଓ ସୁକମର୍ କର;
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳ ବାସ କରିବ।
28 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବଚିାର ଭଲ ପାଆନି୍ତ
ଓ ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଅନନ୍ତକାଳ ରକି୍ଷତ ହୁଅନି୍ତ;
ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ।
29 ଧାମିର୍କ େଦଶାଧିକାର କରିବ ଓ ସଦାକାଳ ତହିଁେର
ବାସ କରିବ।
30 ଧାମିର୍କର ମୁଖ ଜ୍ଞାନର କଥା କେହ ଓ ତାହାର
ଜିହ୍ୱା ନ୍ୟାୟ ବଚିାରର କଥା କେହ।
31 ତାହାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାର ଅନ୍ତରେର ଅଛ;ି
ତାହାର େକୗଣସ ିପାଦଗତ ିଖସଯିିବ ନାହିଁ।
32 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଧାମିର୍କକୁ ଜଗି ବେସ
ଓ ତାହାକୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେର।
33 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ହସ୍ତେର ତାହାକୁ ଛାଡ଼ ିେଦେବ ନାହିଁ;
କିଅବା େସ ବଚିାରିତ େହବା େବେଳ ତାହାକୁ େଦାଷୀ କରିେବ ନାହିଁ।
34 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥ
ରକ୍ଷା କର,
ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଶାଧିକାର ନମିେନ୍ତ ଉନ୍ନତ
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କରିେବ;
ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ତାହା
େଦଖିବ।
35 ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମହାକ୍ଷମତାପନ୍ନ  ଓ ସ୍ୱଭୂମିେର ସେତଜ
ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସାରିବାର େଦଖିଅଛ।ି
36 ମାତ୍ର ଜେଣ ନକିଟ େଦଇ ଗଲା, ଆଉ େଦଖ, େସ ନ ଥିଲା;
ଆହୁରି, ମୁଁ ତାହାର ଅେନ୍ୱଷଣ କଲ,ି ମାତ୍ର ତାହାର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
37 ସଦି୍ଧ େଲାକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଓ ସରଳ େଲାକକୁ
ନରିୀକ୍ଷଣ କର;
କାରଣ ଶାନି୍ତପି୍ରୟ େଲାକର େଶଷ ଫଳ ଅଛ।ି
38 ମାତ୍ର ଅଧମର୍ାଚାରୀମାେନ ଏକାେବେଳ ବନିଷ୍ଟ
େହେବ;
ଦୁଷ୍ଟର େଶଷ ଫଳ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।
39 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଧାମିର୍କ େଲାକର ପରିତ୍ରାଣ
ହୁଏ;
େସ ସଙ୍କଟ ସମୟେର େସମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଅଟନି୍ତ।
40 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ;
େସ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରି ପରିତ୍ରାଣ
କରନି୍ତ ,
କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ।

ଦୁଃଖୀର ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ, ସ୍ମରେଣାପାୟ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ େକାପେର େମାେତ
ଅନୁେଯାଗ କର ନାହିଁ; କିଅବା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧେର
େମାେତ ଶାସି୍ତ ଦଅି ନାହିଁ।

2 କାରଣ ତୁମ୍ଭର ତୀରସବୁ େମା’ଠାେର ବଦି୍ଧ ରହଅିଛି
ଓ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ େମାେତ ଅତଶିୟ ଚାପୁଅଛ।ି
3 ତୁମ୍ଭ େକାପ ସକାଶୁ େମା’ ଶରୀର କିଛ ିସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି େମା’ ପାପ ସକାଶୁ େମା’ ଅସି୍ଥେର କିଛ ିଆରାମ
ନାହିଁ।
4 କାରଣ େମାହର ଅପରାଧ େମା’ ମସ୍ତକ ଉପେର
ଉଠିଅଛ;ି
ତାହାସବୁ େମା’ ଶକି୍ତ ଅେପକ୍ଷା ଭାରୀ େବାଝ ସ୍ୱରୂପ।
5 େମାହର ଅଜ୍ଞାନତା ସକାଶୁ େମାହର କ୍ଷତସବୁ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ
ଓ ବକୃିତ େହାଇଅଛ।ି
6 ମୁଁ ବ୍ୟଥିତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବନତ େହାଇଅଛ।ି
ମୁଁ ସାରାଦନି େଶାକ କରି ବୁଲୁଥାଏ।
7 କାରଣ େମା’ କଟେିଦଶ ଜ୍ୱ ାଳାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ
େମାହର ମାଂସେର କିଛ ିସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ।
8 ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ଓ ଅତଶିୟ ଚୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ।ି
ମୁଁ ଆପଣା ଚତି୍ତର ଅସି୍ଥରତା େହତୁରୁ ଆତ୍ତର୍ନାଦ କରିଅଛ।ି
9 େହ ପ୍ରଭୁ, େମାହର ସକଳ ବାଞ୍ଛା ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛି
ଓ େମାହର କାତେରାକି୍ତ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଗପୁ୍ତ ନୁେହଁ।
10 େମାହର ହୃଦୟ ଧୁକ୍ଧୁକ୍ କରୁଅଛ,ି େମାହର ବଳ
କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛ;ି
େମାହର ଚକ୍ଷୁର େତଜ ମଧ୍ୟ େମା’ଠାରୁ ଗଲାଣ।ି
11 େମାହର ପି୍ରୟ େଲାେକ ଓ େମାହର ମିତ୍ରମାେନ
େମା’ ବ୍ୟାଧିରୁ ଅଲଗା ଠିଆ ହୁଅନି୍ତ
ଓ େମାହର ଜ୍ଞାତବିଗର୍ ଦୂରେର ଠିଆ ହୁଅନି୍ତ।
12 ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ େମା’ ପ୍ରାଣ ଚାହାନି୍ତ , େସମାେନ
େମା’ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ପାତନି୍ତ;
ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ େମାହର ଅନଷି୍ଟ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ,

େସମାେନ ସବର୍ନାଶର କଥା କହନି୍ତ ଓ ସାରାଦନି ଛଳର
ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ।
13 ମାତ୍ର ମୁଁ ବଧିର େଲାକ ପରି ଶୁଣୁ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ମୁଁ
ମୁଖ ନ ଫିଟାଇବା ଘୁଙ୍ଗା େଲାକ ତୁଲ୍ୟ ହୁଏ।
14 ଆହୁରି, େଯ ନ ଶୁେଣ ଓ ଯାହାର ମୁଖେର ପ୍ରତବିାଦ
ନ ଥାଏ, ଏପରି େଲାକ ତୁଲ୍ୟ ହୁଏ।
15 କାରଣ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଭରସା
ରେଖ;
େହ ପ୍ରଭୁ, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦବ।
16 କାରଣ ମୁଁ କହଲି,ି େକଜାଣ ିେମାହର ଶତ୍ରୁ ମାେନ େମା’
ଉପେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ;
େମା’ ପାଦ ଖସଗିଲା େବେଳ େସମାେନ େମା’
ପ୍ରତକୂିଳେର ଦପର୍ କରନି୍ତ।
17 େଯଣୁ ମୁଁ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ବିାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଓ େମାହର ଦୁଃଖ
ସବର୍ଦା େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଥାଏ।
18 ମୁଁ ଆପଣା ଅପରାଧ ପ୍ରକାଶ କରିବ;ି ମୁଁ ଆପଣା
ପାପ ଲାଗି େଖଦତି େହବ।ି
19 ମାତ୍ର େମାହର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ସେତଜ ଓ ବଳବାନ;
ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟାୟେର େମାେତ ଘୃଣା କରିବା େଲାେକ
ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହାଇଅଛନି୍ତ।
20 ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ହତିର ପରିବେତ୍ତର୍ ଅହତି କରନି୍ତ ,
େସମାେନ େମାହର ବପିକ୍ଷ;
କାରଣ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ବଷିୟର ଅନୁଗମନ କେର।
21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ;
େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ଠାରୁ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅ ନାହିଁ।
22 େହ ପ୍ରଭୁ, େମାହର ପରିତ୍ରାଣ, େମାହର ସାହାଯ୍ୟ
କରିବାକୁ ସତ୍ୱର ହୁଅ।

ଅନି୍ତମକାଳର ପରିଚୟ ଦଅି

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ, ଯିଦୂଥୂନ୍ ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ଜିହ୍ୱାେର ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ପଥ ବଷିୟେର ସାବଧାନ େହବ;ି
ଦୁଷ୍ଟ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖକୁ

ଲଗାମ େଦଇ ରଖିବ।ି”
2 ମୁଁ େମୗନ େହାଇ ନୀରବ ଥିଲ,ି ସତ କଥାରୁ ହିଁ
ନବୃିତ୍ତ ରହଲି;ି
ତହିଁେର େମାହର ଦୁଃଖ ପ୍ରବଳ େହଲା;
3 ମୁଁ େମାହର ଅନ୍ତରେର ଅତଶିୟ ଚନିି୍ତତ େହଲ;ି
ମୁଁ େଯମିତ ିେମାହର ସମସ୍ୟା ବଷିୟେର ଭାବଲି,ି ମୁଁ ଅଧିକ ଚନିି୍ତତ

େହଲ;ି
େତେବ ମୁଁ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାେର କଥା କହଲି;ି
4 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ଅନି୍ତମକାଳ ଓ େମା’ ଦନିର
ପରିମାଣ କଅଣ, େମାେତ ଜଣାଅ;
ମୁଁ କିପରି କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ, ଏହା ଜାଣବିାକୁ ଦଅି।
5 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଦନି େକେତକ ମୁଷି୍ଟ ପରିମିତ କରିଅଛ;
େମାହର ଆୟୁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ;
ନଶି୍ଚୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସେବର୍ାତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାେର
ହିଁ ନତିାନ୍ତ ଅସାର।
[େସଲା]
6 ନଶି୍ଚୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ଗମନାଗମନ
କେର;
ନଶି୍ଚୟ େସମାେନ ଅସାରେର ବ୍ୟସ୍ତ;
େସ ଧନ ଗଦା କେର, ଆଉ କିଏ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବ,
ଜାେଣ ନାହିଁ।
7 େହ ପ୍ରଭୁ, ଏେବ ମୁଁ କାହିଁର ଅେପକ୍ଷା କରିବ ି?
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େମାହର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ତୁମ୍ଭଠାେର ଅଛ।ି
8 େମାହର ସକଳ ଅଧମର୍ରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର;
େମାେତ ମୂଖର୍ େଲାକର ନନି୍ଦାପାତ୍ର କର ନାହିଁ।
9 ମୁଁ ଘୁଙ୍ଗା େହାଇଥିଲ,ି ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲି
ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତାହା କଲ।
10 େମା’ଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ଆଘାତ ଦୂର କର;
ତୁମ୍ଭ କରାଘାତେର ମୁଁ କ୍ଷୀଣ େହଲ।ି
11 ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ଅନୁେଯାଗ ଦ୍ୱ ାରା
ଶାସି୍ତ େଦଲା େବେଳ କୀଟ ପରି ତାହାର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ବନିାଶ
କରିଥାଅ;
ନଶି୍ଚୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଅସାର।
[େସଲା]
12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ ଓ େମା’
ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱରେର କଣ୍ଣର୍ ଦଅି;
େମା’ ଅଶ୍ରୁପାତେର ନୀରବ ହୁଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ବେିଦଶୀ,
େମାହର ସମସ୍ତ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ।
13 ମୁଁ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର ଓ ଆଉ ନ ଥିବାର
ପୂେବର୍ େଯପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  େହବ,ି ଏଥିପାଇଁ େମା’ଠାରୁ ଦୃଷି୍ଟ
େଫରାଅ।”

ସ୍ତୁତଗିାନ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ମୁଁ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେପକ୍ଷା
କଲ;ି
ପୁଣ,ି େସ ମେନାେଯାଗ କରି େମାହର କାକୂକି୍ତ ଶୁଣେିଲ।

2 ମଧ୍ୟ େସ େମାେତ ଭୟଙ୍କର ଗତ୍ତର୍ରୁ ଓ ଦହଲା
କାଦୁଅରୁ ଉଠାଇ ଆଣେିଲ
ଓ େଶୖଳ ଉପେର େମାହର ଚରଣ ରଖିେଲ ଓ େମାହର
ପାଦଗତ ିଦୃଢ଼ କେଲ।
3 ପୁଣ,ି େସ େମା’ ମୁଖେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରଶଂସାର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ େଦଇଅଛନି୍ତ;
ଅେନେକ ଏହା େଦଖିେବ ଓ ଭୟ କରିେବ, ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିେବ।
4 େଯଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଆପଣାର ବଶି୍ୱାସଭୂମି କେର,
ପୁଣ,ି ଅହଂକାରୀକୁ ଓ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତ ିଭ୍ର ାନ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଆଦର
କେର ନାହିଁ, େସ ଧନ୍ୟ।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର କୃତ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ
ଅେନକ; ତାହାସବୁ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ସଜାଯାଇ ନ ପାେର;
ମୁଁ େସହ ିସବୁ ବଷିୟ ବଣ୍ଣର୍ନା କରି କହନି୍ତ , ମାତ୍ର ତାହାସବୁ
ଗଣନା କରାଯାଇ ନ ପାେର।
6 ବଳିଦାନ ଓ େନୖେବଦ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ େମାହର କଣ୍ଣର୍ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଚାହିଁ ନାହଁ।
7 େତେବ ମୁଁ କହଲି,ି “େଦଖ, ମୁଁ ଉପସି୍ଥତ;
ଶାସ୍ତ୍ରେର େମାହର ବଷିୟ ଲଖିିତ ଅଛ।ି
8 େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ
କରିବାକୁ େମାହର ସେନ୍ତାଷ;
ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା େମା’ ହୃଦୟେର ଅଛ।ି”
9 ମୁଁ ମହାସମାଜେର ଧମର୍ ପ୍ରଚାର କରିଅଛ;ି
େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧର ରୁଦ୍ଧ କରିବ ିନାହିଁ, େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଣୁଅଛ।
10 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଧାମିର୍କତା ଆପଣା ହୃଦୟେର େଗାପନ

କରି ନାହିଁ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ଓ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର କରିଅଛ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା
ମହାସମାଜଠାରୁ ଗପୁ୍ତ ରଖି ନାହିଁ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାରୁ ଆପଣା ଦୟା
ରୁଦ୍ଧ କର ନାହିଁ;
ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା େମାେତ
ନରିନ୍ତର ରକ୍ଷା କରୁ।
12 କାରଣ ଅସଂଖ୍ୟ ବପିଦ େମାେତ େଘରିଅଛ,ି
େମାହର ଅଧମର୍ସବୁ େମାେତ େଗାଡ଼ାଇ ଧରିଅଛ,ି ଏେହତୁ
ମୁଁ ଉପରକୁ ଅନାଇ ପାରୁ ନାହିଁ;
ତାହାସବୁ େମା’ ମସ୍ତକର େକଶରୁ ଅଧିକ ଓ େମାହର
ହୃଦୟ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ।ି
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସତ୍ୱର ହୁଅ।
14 େମା’ ପ୍ରାଣନାଶର ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀ େଲାକମାେନ
ଏକତ୍ର ଲଜି୍ଜତ ଓ ହତାଶ େହଉନୁ୍ତ;
େମା’ କ୍ଷତେିର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ପଛକୁ େଫରାଯାଇ
ଅପମାନତି େହଉନୁ୍ତ।
15 େଯଉଁମାେନ େମାେତ ହଁ ହଁ େବାଲ ିକହନି୍ତ , େସମାେନ
ଆପଣା ଲଜ୍ଜ ା ସକାଶୁ ବସିି୍ମତ େହଉନୁ୍ତ।
16 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ , େସହ ିସମେସ୍ତ
ତୁମ୍ଭଠାେର ଉଲ୍ଲ ସତି ଓ ଆନନି୍ଦତ େହଉନୁ୍ତ;
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣକୁ େସ୍ନହ କରନି୍ତ , େସମାେନ
ନରିନ୍ତର କହନୁ୍ତ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ମହମିାନି୍ୱ ତ େହଉନୁ୍ତ।
17 ମାତ୍ର ମୁଁ ଦରିଦ୍ର  ଓ ଦୀନହୀନ;
ତଥାପି ପ୍ରଭୁ େମା’ ବଷିୟ ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ;
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ସହାୟ ଓ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା ଅଟ;
େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ବଳିମ୍ୱ କର ନାହିଁ।

ପୀଡ଼ତିର ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େଯଉଁ ଜନ ଦୀନହୀନଙୁ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କେର,
େସ ଧନ୍ୟ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ଦନିେର ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।

2 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବତି ରଖିେବ ଓ େସ
ପୃଥିବୀେର ଆଶୀବର୍ାଦପ୍ରାପ୍ତ େହବ;
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ଗଣର ଇଚ୍ଛାେର
ସମପର୍ଣ କରିେବ ନାହିଁ।
3 େସ ବ୍ୟାଧିଶଯ୍ୟାଗତ େହେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ
ଧରି ରଖିେବ;
ତୁେମ୍ଭ ପୀଡ଼ା ସମୟେର ତାହାର ସମସ୍ତ ଶଯ୍ୟା ପରିବତ୍ତର୍ନ
କର।
4 ମୁଁ କହଲି,ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର;
େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କର; କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ପାପ କରିଅଛ।ି”
5 େମାହର ଶତ୍ରୁ ଗଣ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ହଂିସାର କଥା
କହ ିବୁଲନି୍ତ ,
େସ େକେବ ମରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଲୁପ୍ତ େହବ ?
6 ପୁଣ ିେସ ଯଦ ିେମାେତ େଦଖିବାକୁ ଆେସ, େସ
କେହ;
ତାହାର ହୃଦୟ ଆପଣା ପାଇଁ ଅଧମର୍ ସଞ୍ଚୟ କେର;
େସ ବାହାେର ଯାଇ ତାହା କହ ିବୁେଲ।
7 େମାହର ଘୃଣାକାରୀ ସମେସ୍ତ ଏକତ୍ର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର
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ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରନି୍ତ;
େସମାେନ େମା’ ବପିକ୍ଷେର ଅନଷି୍ଟ କଳ୍ପନା କରନି୍ତ।
8 େସମାେନ କହନି୍ତ , “େକୗଣସ ିମନ୍ଦ ବ୍ୟାଧି ତାହାଠାେର
ଲାଗି ରହଅିଛ;ି
ଏେବ େସ ପଡ଼ଅିଛ,ି ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ।”
9 ହଁ, େମାହର ନଜି ସୁହୃଦ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କଲ,ି
େଯ େମାହର ରୁଟ ିଖାଇଲା,
େସ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା େଗାଇଠି ଉଠାଇଅଛ।ି
10 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା
କରି େମାେତ ଉଠାଅ,
ତହିଁେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବ।ି
11 େମାହର ଶତ୍ରୁ  େମା’ ଉପେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକରୁ ନାହିଁ,
ଏଥିସକାଶୁ ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଅଛ।
12 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ସରଳତାେର େମାେତ ଧରି ରଖୁଅଛ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଅନାଦକିାଳରୁ
ଅନନ୍ତକାଳ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ। ଆେମନ୍, ଆେମନ୍।

ଦି୍ୱ ତୀୟ ଖଣ୍ଡ
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ନବିର୍ାସତିର ପ୍ରାଥର୍ନା (୧)

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େକାରହ ସନ୍ତାନଗଣର ମସ୍କୀଲ୍ (ପ୍ରେବାଧନ)।

ହରିଣୀ େଯପରି ଜଳେସ୍ରାତ ପାଇଁ ଧକାଏ, େସହପିରି
େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଧକାଏ।
2 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ, ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ନମିେନ୍ତ େମା’ ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ;
ମୁଁ େକେବ ଆସ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଉପସି୍ଥତ େହବ ି?
3 େମାହର େଲାତକ ଦବିାରାତ୍ର େମାହର ଭକ୍ଷ୍ୟ
େହାଇଅଛ,ି
କାରଣ େଲାକମାେନ ନତି୍ୟ େମାେତ କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱର କାହାନି୍ତ ?”
4 ମୁଁ କିପରି େଲାକସମୂହ ସହତି ଯାତ୍ରା କଲ,ି ପୁଣ,ି
ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଶଂସାଧ୍ୱନ ିସହତି ପବର୍ପାଳନକାରୀ ଜନତାକୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ େଘନଗିଲ,ି ଏହ ିକଥାସବୁ ସ୍ମରଣ
କରି ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଆପଣା ଅନ୍ତରେର ଢ଼ାଳି େଦଉଅଛ।ି
5 େହ େମାହର ପ୍ରାଣ, ତୁ କାହିଁକି େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛୁ ?
ତୁ କାହିଁକି େମା’ ଅନ୍ତରେର ଅସି୍ଥର େହଉଅଛୁ ?
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଭରସା ରଖ;
କାରଣ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସାହାଯ୍ୟ ସକାଶୁ ପୁନବର୍ାର
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
6 େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ପ୍ରାଣ େମା’
ଅନ୍ତରେର େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛ;ି
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦ୍ଦର୍ନ େଦଶରୁ, ପୁଣ,ି ହେମର୍ାଣ ଓ
ମିତ୍ସୀୟର ପବର୍ତରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛ।ି
7 ତୁମ୍ଭ ନଝିର୍ର ସମୂହର ଶବ୍ଦେର ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ୟ
ଗଭୀରକୁ ଡାକଇ,
ତୁମ୍ଭର େଢ଼ଉ ଓ ତରଙ୍ଗସବୁ େମା’ ଉପେର ଯାଇଅଛ।ି
8 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦନିେବେଳ ଆପଣା େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍
କରୁଣା ଆଜ୍ଞା କରିେବ,
ପୁଣ,ି ରାତି୍ରକାେଳ ତାହାଙ୍କ ଗଣୁଗାନ ଓ ଆମ୍ଭ
ଜୀବନଦାତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରାଥର୍ନା େମାହର ସଙ୍ଗୀ
େହବ।
9 ମୁଁ ଆପଣା େଶୖଳ ସ୍ୱରୂପ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହବି,ି

“ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାେତ ପାେସାରିଅଛ ?
ମୁଁ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁ ର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ େହତୁ େଶାକ କରି
ବୁଲୁଅଛ ି?”
10 େମା’ ଅସି୍ଥେର ଖଡ୍ଗ  ପରି େମା’ ବପିକ୍ଷଗଣ
େମାେତ ତରିସ୍କାର କରନି୍ତ;
କାରଣ େସମାେନ ନତି୍ୟ େମାେତ କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱର କାହାନି୍ତ ?”
11 େହ େମାହର ପ୍ରାଣ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େଶାକାକୁଳ
େହଉଅଛ ?
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମା’ ଅନ୍ତରେର ଅସି୍ଥର େହଉଅଛ ?
ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଭରସା ରଖ; କାରଣ ମୁଁ
ପୁନବର୍ାର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ,ି
େସ େମା’ ମୁଖର ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ।

ନବିର୍ାସତିର ପ୍ରାଥର୍ନା (2)

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ବଚିାର କର
ଓ ଅଧାମିର୍କ େଗାଷ୍ଠୀ ବରୁିଦ୍ଧେର େମାହର
ଗହୁାରି ନଷି୍ପତି୍ତ କର;

ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଓ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର
କର।
2 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାହର ବଳଦାତା ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟ;
ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ? ମୁଁ କାହିଁକି
ଶତ୍ରୁ ର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶୁ େଶାକ କରି ବୁଲୁଅଛ ି?
3 ତୁମ୍ଭର ଦୀପି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ପଠାଅ; ତାହା
େମାହର ପଥଦଶର୍କ େହଉ;
ତାହା ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ପବର୍ତେର ଓ ତୁମ୍ଭ ଆବାସେର
େମାେତ ପ୍ରେବଶ କରାଉ।
4 ତହିଁେର ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େବଦ ିନକିଟକୁ ଓ େମାହର
ପରମାନନ୍ଦଜନକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ;ି
ଆଉ, େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ
ବୀଣାଯନ୍ତ୍ର େର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
5 େହ େମାହର ପ୍ରାଣ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େଶାକାକୁଳ
େହଉଅଛ ?
ଓ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମା’ ଅନ୍ତରେର ଅସି୍ଥର େହଉଅଛ ?
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଭରସା ରଖ; କାରଣ ମୁଁ ପୁନବର୍ାର
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ,ି
େସ େମା’ ମୁଖର ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ।

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େକାରହ-ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ। ମସି୍କଲ୍।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ପୂବର୍କାଳେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟେର େଯଉଁ କମର୍ କରିଥିଲ,
ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱକଣ୍ଣର୍େର ଶୁଣଅିଛୁ ଓ େସମାେନ

ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ।
2 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତେର ତଡ଼ ିେଦଇ
େସମାନଙୁ୍କ େରାପଣ କରିଥିଲ;
ତୁେମ୍ଭ ଜନବୃନ୍ଦକୁ ନାଶ କରି େସମାନଙୁ୍କ ବସି୍ତାରିତ
କରିଥିଲ।
3 କାରଣ େସମାେନ ନଜି ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା େଦଶାଧିକାର
ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ ନାହିଁ,
କିଅବା େସମାନଙ୍କ ନଜି ବାହୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କଲା
ନାହିଁ;

ଗୀତସଂହତିା 41:8 352 ଗୀତସଂହତିା 44:3



45

ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭର
ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ, ତୁମ୍ଭର ବାହୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ପ୍ରସନ୍ନତା ତାହା
କରିଥିଲା।
4 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ରାଜା ଅଟ;
ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଯାକୁବ ପକ୍ଷେର ମୁକି୍ତର ଆଜ୍ଞା ଦଅି।
5 ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ବପିକ୍ଷଗଣକୁ ତେଳ ପକାଇବା;
ତୁମ୍ଭ ନାମ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉତ୍ଥତି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଳି ପକାଇବା।
6 େଯେହତୁ ମୁଁ ଆପଣା ଧନୁେର ନଭିର୍ର କରିବ ିନାହିଁ,
କିଅବା େମା’ ଖଡ୍ଗ  େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ।
7 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷଗଣଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ୍କ ଲଜି୍ଜତ କରିଅଛ।
8 ଆେମ୍ଭମାେନ ସାରାଦନି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଦପର୍
କରିଅଛୁ ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା।
[େସଲା]
9 ମାତ୍ର ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରିଅଛ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅପମାନଗ୍ରସ୍ତ କରିଅଛ;
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ସଙ୍ଗେର ଗମନ କରୁ ନାହଁ।
10 ତୁେମ୍ଭ ବପିକ୍ଷମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ
େଦଉଅଛ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଅଛନି୍ତ।
11 ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନରୂିପିତ େମଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିଅଛ ଓ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
କରିଅଛ।
12 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାମୂଲ୍ୟେର ବକି୍ରୟ
କରୁଅଛ ଓ େସମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଧନ ବୃଦି୍ଧ କରି ନାହଁ।
13 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତବିାସୀଗଣ ନକିଟେର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତରିସ୍କାରର ବଷିୟ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ
େଲାକମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଓ ଉପହାସର ପାତ୍ର କରୁଅଛ।
14 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଗଳ୍ପର
ବଷିୟ ଓ ଜନବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟେର ମୁଣ୍ଡହଲାର କାରଣ କରିଅଛ।
15 ତରିସ୍କାରକାରୀର ଓ ନନି୍ଦକର ସ୍ୱର ସକାଶୁ, ପୁଣ,ି
ଶତ୍ରୁ  ଓ ପ୍ରତହିଂିସକ ସକାଶୁ,
16 ସାରାଦନି େମା’ ଅପମାନ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଥାଏ
ଓ େମା’ ମୁଖର ଲଜ୍ଜ ା େମାେତ ଢ଼ାଙି୍କଅଛ।ି
17 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏସବୁ ଘଟଅିଛ;ି ତଥାପି
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପାେସାରି ନାହୁଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭ ନୟିମ
ବଷିୟେର ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହୁଁ।
18 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଚୂଣ୍ଣର୍
ଓ ମୃତୁୁ୍ୟଛାୟାେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିଅଛ େବାଲି
19 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ବମିୁଖ େହାଇ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦଗତ ିତୁମ୍ଭ ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ
େହାଇ ନାହିଁ।
20 ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ
ପାେସାରିଥାଉ, ଅବା େକୗଣସ ିଅନ୍ୟ େଦବତା ଆେଡ଼ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିଥାଉ;
21 େତେବ ପରେମଶ୍ୱର କି ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିେବ
ନାହିଁ ?
କାରଣ େସ ଅନ୍ତଃକରଣର ଗପୁ୍ତ ବଷିୟସବୁ ଜାଣନି୍ତ।
22 ହଁ, ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦନିସାରା ହତ
େହଉଅଛୁ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ହତ୍ୟା ନମିେନ୍ତ ଆନୀତ େମଷତୁଲ୍ୟ ଗଣତି
େହଉଅଛୁ।
23 ଜାଗ, େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ନଦିି୍ର ତ େହଉଅଛ ?
ଉଠ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଦାକାଳ ଦୂର କର ନାହିଁ।
24 ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଉଅଛ,
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େକ୍ଳଶ ଓ େଦୗରାତ୍ମେଭାଗ ବସି୍ମୃତ

େହଉଅଛ ?
25 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଧୂଳିେର ଅବନତ;
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦର ଭୂମିେର ଲାଗଅୁଛ।ି
26 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଉଠ ଓ ଆପଣା
େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କର।

ରାଜାଙ୍କ ବବିାହ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ରଚତି ଗୀତ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େଶାଶନ୍ନ ୀମ୍ ସ୍ୱରେର େକାରହ-ସନ୍ତାନଗଣର
ଗୀତ। ମସ୍କୀଲ୍। େପ୍ରମ ଗୀତ।

େମାହର ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ବଷିୟେର ଉଚୁ୍ଛଳି ଉଠୁଅଛ;ି
ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ବଷିୟେର ଆପଣା ରଚତି କଥା କେହ;
େମା’ ଜିହ୍ୱା ଶୀଘ୍ର େଲଖକର େଲଖନୀ ସ୍ୱରୂପ।

2 ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର;
ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧରେର ଅନୁଗ୍ରହ ଢ଼ଳା ଯାଇଅଛ;ି
ଏେହତୁ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରିଅଛନି୍ତ।
3 େହ ବୀର, ତୁମ୍ଭ କଟେିଦଶେର ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ,
ଆପଣା ମହମିା ଓ ପ୍ରଭାବ ବାନ୍ଧ।
4 ପୁଣ,ି ସତ୍ୟତା ଓ ନମ୍ରତା ଓ ଧମର୍ ସକାେଶ ଆପଣା
ପ୍ରଭାବେର ରଥାେରାହଣ କରି କୃତାଥର୍ ହୁଅ;
ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟାନକ କାଯର୍୍ୟ
ଶିଖାଇବ।
5 ତୁମ୍ଭର ତୀରସବୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ; ଜନବୃନ୍ଦ ତୁମ୍ଭ ତେଳ ପଡ଼ନି୍ତ;
ତାହାସବୁ ରାଜାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ହୃଦୟେର ବଦି୍ଧ ହୁଏ।
6 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସଂିହାସନ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ;
ତୁମ୍ଭର ରାଜଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାୟଦଣ୍ଡ ଅେଟ।
7 ତୁେମ୍ଭ ଧମର୍କୁ େପ୍ରମ ଓ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ;
ଏେହତୁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର
ମିତ୍ରଗଣ ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦରୂପ େତୖଳେର
ଅଭଷିିକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।
8 ତୁମ୍ଭର ସକଳ ବସ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧରସ, ଅଗରୁୁ ଓ ଦାରୁଚନିେିର
ସୁବାସମୟ;
ହସ୍ତୀଦନ୍ତନମିିର୍ତ ଅଟ୍ଟାଳିକାସମୂହରୁ ତାରଯୁକ୍ତ
ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆନନି୍ଦତ କରିଅଛ।ି
9 ତୁମ୍ଭର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ରାଜକୁମାରୀମାେନ
ଅଛନି୍ତ;
ଓଫରୀୟ ସୁବଣ୍ଣର୍େର ଭୂଷିତା ରାଣୀ ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର
ଉଭା ହୁଅନି୍ତ।
10 ଆେଗା କେନ୍ୟ, ଶୁଣ, ବେିବଚନା କର ଓ ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େଡର;
ତୁମ୍ଭ ନଜି େଲାକଙୁ୍କ ଓ ପିତୃଗହୃକୁ ପାେସାର;
11 ତହିଁେର ରାଜା ତୁମ୍ଭ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିେବ ।
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭୁ; ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କର।
12 ପୁଣ,ି େସାରର କନ୍ୟା େଭଟୀ େନଇ େସଠାେର
ଉପସି୍ଥତ େହବ; େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଧନୀମାେନ ହିଁ ତୁମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହର ବନିତୀ
କରିେବ।
13 ଅନ୍ତଃପୁରେର ରାଜକୁମାରୀ ସବର୍େତାଭାେବ
ସୁେଶାଭତିା; ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସୁବଣ୍ଣର୍ସୂତ୍ର ନମିିର୍ତ।
14 େସ ସୂଚୀଶିଳି୍ପତ-ବସ୍ତ୍ରେର ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଅଣାଯିେବ; ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତିର୍ନୀ ସହଚରୀ କୁମାରୀଗଣ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ଅଣାଯିେବ।
15 େସମାେନ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସେର ଅଣାଯିେବ;
େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକାେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ;
16 ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରିବତ୍ତର୍େର ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ ରହେିବ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଅଧିପତି
କରିବ।
17 ମୁଁ ସକଳ ପିଢ଼େିର ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ମରଣ
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କରାଇବ;ି
ଏେହତୁ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହ ଅନନ୍ତକାଳ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା
କରିେବ।

ସହବତ୍ତର୍ୀ ପରେମଶ୍ୱର

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େକାରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ; ଅେଲ୍ମାତ୍ ସ୍ୱରର
ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ,
ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାକାଳେର ଅତ ିନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ସହାୟ।
2 ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହେଲ େହଁ ଓ ପବର୍ତଗଣ

ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ବଚିଳିତ େହେଲ େହଁ;
3 ତହିଁର ଜଳରାଶି ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରି ପ୍ରବଳ େହେଲ େହଁ,
ତହିଁର ପ୍ଳାବନେର ପବର୍ତଗଣ କମି୍ପତ େହେଲ େହଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ।
[େସଲା]
4 ନଦୀ େଗାଟଏି ଅଛ,ି ତହିଁର େସ୍ରାତସମୂହ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରକୁ,
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବାସର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆନନି୍ଦତ କେର।
5 ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିନଗରର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ; ତାହା ବଚିଳିତ େହବ
ନାହିଁ।
ପରେମଶ୍ୱର ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ।
6 େଗାଷ୍ଠୀସବୁ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କେଲ, ରାଜ୍ୟସବୁ ବଚିଳିତ
େହେଲ;
େସ ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କେଲ, ପୃଥିବୀ ତରଳି ଗଲା।
7 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ,
ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନି୍ତ।
8 ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଯର୍୍ୟସବୁ େଦଖ,
େସ ପୃଥିବୀେର କିପ୍ରକାର ଉଜାଡ଼ କରିଅଛନି୍ତ !
9 େସ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନବୃିତ୍ତ କରନି୍ତ;
େସ ଧନୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାନି୍ତ ଓ ବଚ୍ଛର୍ା କାଟ ିଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନି୍ତ;
େସ ରଥ ସବୁ ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ ିପକାନି୍ତ।
10 କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଏହା ଜାଣ;
ଆେମ୍ଭ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉନ୍ନତ େହବୁ,
ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀେର ଉନ୍ନତ େହବୁ।
11 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ;
ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନି୍ତ।
[େସଲା]

ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ଅଧିପତି

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େକାରହ-ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ।

େହ ସବର୍େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ, କରତାଳି ଦଅି; ଆନନ୍ଦସ୍ୱରେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକର।

2 କାରଣ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ଅଟନି୍ତ;
େସ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପେର ମହାନ ରାଜା।
3 େସ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ
କରିେବ ଓ େଦଶୀୟଗଣକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଦତଳସ୍ଥ କରିେବ।
4 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର
ମେନାନୀତ କରିେବ,
ତାହା ହିଁ ତାହାଙ୍କ ପି୍ରୟ ପାତ୍ର ଯାକୁବର େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ।
[େସଲା]
5 ପରେମଶ୍ୱର ଜୟଧ୍ୱନେିର, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୂରୀଧ୍ୱନେିର
ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ବେିଜ କରିଅଛନି୍ତ।
6 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କର,

ପ୍ରଶଂସାଗାନ କର;
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କର,
ପ୍ରଶଂସାଗାନ କର।
7 କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ରାଜା ଅଟନି୍ତ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେବାଧଜନକ ପ୍ରଶଂସାଗାନ କର।
8 ପରେମଶ୍ୱର େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରନି୍ତ;
ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ପବତି୍ର ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ।
9 ଅବ୍ରହାମର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େହବା ନମିେନ୍ତ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ଅଧିପତଗିଣ ଏକତି୍ରତ େହାଇଅଛନି୍ତ।
କାରଣ ପୃଥିବୀର ଢ଼ାଲସବୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର; େସ
ଅତଶିୟ ଉନ୍ନତ ଅଟନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଗରୀ ସେିୟାନ

ଗୀତ : େକାରହ-ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଗୀତ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରେର,
ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ପବର୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରଶଂସନୀୟ।

2 ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ସେିୟାନ ପବର୍ତ ଉଚ୍ଚତାେର ମେନାହର,
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଆନନ୍ଦଜନକ, ମହାରାଜଙ୍କର ନଗର।
3 ତହିଁର ଅଟ୍ଟାଳିକାସମୂହ ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଆଶ୍ରୟ
ସ୍ୱରୂପ େବାଲ ିଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଇଅଛନି୍ତ।
4 କାରଣ େଦଖ, ରାଜାଗଣ ସଭାସ୍ଥ େହେଲ, େସମାେନ
ଏକସେଙ୍ଗ ଗମନ କେଲ।
5 େସମାେନ ତାହା େଦଖି ଚମତୃ୍କତ େହେଲ;
େସମାେନ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହାଇ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇେଲ;
6 େସଠାେର େସମାେନ କମ୍ପେର ଓ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର
େବଦନା ତୁଲ୍ୟ େବଦନାେର ଆକ୍ର ାନ୍ତ େହେଲ।
7 ତୁେମ୍ଭ ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ଦ୍ୱ ାରା ତଶର୍ୀଶ ନଗରର ଜାହାଜସବୁ
ଭାଙି୍ଗଥାଅ।
8 େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛୁ, େସପରି
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଗରେର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରେର େଦଖିଅଛୁ;
ପରେମଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳ ତାହା ସୁସି୍ଥର କରିେବ।
[େସଲା]
9 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର
ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ବଷିୟ ଧ୍ୟାନ କରିଅଛୁ।
10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େଯପରି ତୁମ୍ଭର ନାମ, େସହପିରି
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେଟ;
ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଧମର୍େର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।
11 ତୁମ୍ଭର ସକଳ ଶାସନ ସକାଶୁ ସେିୟାନ ପବର୍ତ
ଆନନି୍ଦତ େହଉ,
ଯିହୁଦାର କନ୍ୟାଗଣ ଉଲ୍ଲ ାସତି େହଉନୁ୍ତ।
12 ସେିୟାନକୁ ପ୍ରଦକି୍ଷଣ କର ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଭ୍ରମଣ କର;
ତହିଁର ଦୁଗର୍ସବୁ ଗଣନା କର।
13 େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶକୁ ଜଣାଇ
ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତହିଁର ଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀରମାନ ନରିୀକ୍ଷଣ
କର, ତହିଁର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ବେିବଚନା କର।
14 କାରଣ ଏହ ିପରେମଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ;
େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥଦଶର୍କ େହେବ।

ଧନ ଉପେର ଆସ୍ଥା ମୂଖର୍ତା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େକାରହ-ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ।
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େହ େଗାଷ୍ଠୀସକଳ, ଏହା ଶୁଣ, େହ ଜଗନି୍ନ ବାସୀଗଣ,

2 ନୀଚ ଓ ଉଚ୍ଚ, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର  ସମେସ୍ତ, ଏକତ୍ର
କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।

3 େମାହର ମୁଖ ଜ୍ଞାନର କଥା କହବି ଓ େମା’
ଅନ୍ତଃକରଣର ଧ୍ୟାନ ବୁଦି୍ଧ ବଷିୟକ େହବ।
4 ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କରିବ;ି
ମୁଁ ବୀଣାଯନ୍ତ୍ର େର ଆପଣା ଗପୁ୍ତ ବଷିୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ।ି
5 େଯେତେବେଳ ଅଧମର୍ େମା’ େଗାଇଠି ପାଖେର େମାେତ
େଘେର, ଏପରି ବପିଦ ସମୟେର କାହିଁକି ଭୟ କରିବ ି?
6 େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତେର ନଭିର୍ର
ରଖନି୍ତ; ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଧନର ବାହୁଲ୍ୟେର ଦପର୍ କରନି୍ତ;
7 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଆପଣା ଭାଇ ନତି୍ୟଜୀବୀ
େହବା ପାଇଁ, କ୍ଷୟ ନ େଦଖିବା ପାଇଁ େକୗଣସମିେତ ତାହାକୁ
ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାେର।
8 କିଅବା ତାହା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େକୗଣସ ିପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
େଦଇ ନ ପାେର;
9 କାରଣ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ମୁକି୍ତ ଦୁମୂର୍ଲ୍ୟ ଓ
ଅନନ୍ତକାଳ ଅସାଧ୍ୟ।
10 େଯଣୁ େସ େଦେଖ େଯ, ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ
ମରନି୍ତ , ମୂଖର୍ ଓ ପଶୁବତ୍ େଲାେକ ଏକତ୍ର ବନିଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଛାଡ଼ଯିା’ନି୍ତ।
11 େସମାନଙ୍କ କବରସ୍ଥାନ େଯ ଚରିକାଳ ଓ େସମାନଙ୍କ
ବାସସ୍ଥାନ େଯ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ରହବି, ଏହା େସମାନଙ୍କର
ଆନ୍ତରିକ ବଚିାର;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନାମାନୁସାେର ଆପଣା
ଆପଣା ଭୂମିର ନାମ ରଖନି୍ତ।
12 ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର ସି୍ଥର ରେହ ନାହିଁ;
େସ ବନିାଶ୍ୟ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ।
13 େସମାନଙ୍କର ଏହ ିଗତ ିେସମାନଙ୍କ ମୂଖର୍ତା ଅେଟ;
ତଥାପି େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ
କଥା ପସନ୍ଦ କରନି୍ତ।
[େସଲା]
14 େସମାେନ େମଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ପାତାଳ ପାଇଁ ନଯିୁକ୍ତ ;
ମୃତୁୁ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ପାଳକ େହବ;
ଆଉ, ସରଳ େଲାେକ ପ୍ରଭାତେର େସମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିେବ;
ଆଉ, େସମାନଙ୍କ େଶାଭା ବନିଷ୍ଟ େହବା ପାଇଁ ପାତାଳର
େହବ ଓ ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ଆଉ ବାସସ୍ଥାନ ନ ଥିବ।
15 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ପାତାଳର ପରାକ୍ରମରୁ େମାହର
ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତ କରିେବ;
କାରଣ େସ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କରିେବ।
[େସଲା]
16 େକହ ିଧନବାନ େହେଲ ଓ ତାହାର ଗହୃର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ
ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ;
17 କାରଣ ମରଣକାଳେର େସ କିଛ ିେନଇଯିବ ନାହିଁ;
ତାହାର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ତାହାର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରିବ ନାହିଁ।
18 ଯଦ୍ୟପି େସ ଜୀବଦ୍ଦଶାେର ଆପଣା ପ୍ରାଣର
ଧନ୍ୟବାଦ କଲା,
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଭଲ କେଲ, େଲାେକ ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ;
19 ତଥାପି େସ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନକିଟକୁ ଯିବ;
େସମାେନ କଦାଚ ଦୀପି୍ତ େଦଖିେବ ନାହିଁ।
20 େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟଶାଳୀ େହାଇ ବେିବଚନା ନ
କେର, େସ ବନିାଶ୍ୟ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ।

ସତ୍ୟ ଉପାସନା

ଆସଫର ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର
କଥା କହଅିଛନି୍ତ ଓ ସୂଯର୍୍ୟର ଉଦୟ-ସ୍ଥାନଠାରୁ ତହିଁର ଅସ୍ତ-

ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସ ପୃଥିବୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ।
2 େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟର ସଦିି୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ସେିୟାନଠାରୁ ପରେମଶ୍ୱର
ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛନି୍ତ।
3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଆସେିବ ଓ ନୀରବ
ରହେିବ ନାହିଁ;
ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଗି୍ନ ଗ୍ରାସ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ମୟ େହବ।
4 େସ ଆପଣା େଲାକଙୁ୍କ ବଚିାର କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଡାକିେବ;
5 “େଯଉଁମାେନ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ନୟିମ
କରିଅଛନି୍ତ , ଆମର େସହ ିସଦ୍ଭକ୍ତଗଣଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର
ଏକତ୍ର କର।”
6 ପୁଣ,ି ସ୍ୱଗର୍ ତାହାଙ୍କର ଧମର୍ ପ୍ରକାଶ କରିବ; କାରଣ
ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା।
[େସଲା]
7 “େହ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ, ଶୁଣ, ଆେମ୍ଭ କଥା କହବିା;
େହ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦବା; ଆେମ୍ଭ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର,
8 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସବୁ େହାମବଳି ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଭତ୍ସର୍ନା
କରିବା ନାହିଁ;
ଆଉ, ତୁମ୍ଭର େହାମବଳିସବୁ ନତି୍ୟ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
ଅଛ।ି
9 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଗହୃରୁ େକୗଣସ ିବୃଷ କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭ ଖୁଆଡ଼ରୁ
ଛାଗର ବଳିଦାନ େନବା ନାହିଁ।
10 କାରଣ ବନସ୍ଥ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜନୁ୍ତ ଓ ସହସ୍ର ସହସ୍ର
ପବର୍ତସ୍ଥ ପଶୁ ଆମ୍ଭର।
11 ଆେମ୍ଭ ପବର୍ତମାନର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀକୁ ଜାଣୁ ଓ ବଲିର
ପଶୁସବୁ ଆମ୍ଭର।
12 ଆେମ୍ଭ କ୍ଷୁଧିତ େହେଲ, ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା ନାହିଁ;
କାରଣ ଜଗତ ଓ ତହିଁର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ଆମ୍ଭର।
13 ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ବୃଷମାଂସ େଭାଜନ କରିବା, ଅବା
ଛାଗରକ୍ତ ପାନ କରିବା ?
14 ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧନ୍ୟବାଦରୂପ
ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କର ଓ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା ମାନତ ପୂଣ୍ଣର୍

କର;
15 ପୁଣ,ି ସଙ୍କଟ ଦନିେର ଆମ୍ଭକୁ ଡାକ;
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର
ମହମିା ପ୍ରକାଶ କରିବ।”
16 ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟକୁ ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର ବଧିି
ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ େଯ ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଆପଣା
ମୁଖେର େନଇଅଛ, ତୁମ୍ଭର କି ଅଧିକାର ?
17 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା ଘୃଣା କରୁଅଛ ଓ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ
ଆପଣା ପେଛ ପକାଇ େଦଉଅଛ।
18 େଚାରକୁ େଦଖିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସେଙ୍ଗ ସମ୍ମତ
େହାଇଅଛ ଓ ବ୍ୟଭଚିାରୀମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛ।
19 ତୁେମ୍ଭ ମନ୍ଦ ବଷିୟେର ଆପଣା ମୁଖ ବଢ଼ାଉଅଛ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଜିହ୍ୱା ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଳ୍ପନା କେର।
20 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭାଇ ବରୁିଦ୍ଧେର ବସ ିକଥା କହୁଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମାତୃପୁତ୍ରର ନନି୍ଦା କରୁଅଛ।
21 ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ କରି ଆସଅିଛ ଓ ଆେମ୍ଭ ନୀରବ
େହାଇ ରହଅିଛୁ;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ସବର୍େତାଭାେବ ତୁମ୍ଭ ପରି େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ
ଅନୁମାନ କରିଅଛ;
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ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁେଯାଗ କରିବା ଓ ତାହାସବୁ
ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ସଜାଇ ରଖିବା।
22 େହ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାେସାରିବା େଲାକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ବେିବଚନା କର,
େନାହେିଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବା, ପୁଣ,ି
ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିବ।
23 େଯଉଁ ଜନ ଧନ୍ୟବାଦରୂପ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େସ
ଆମ୍ଭକୁ େଗୗରବ ଦଏି;
େଯଉଁ ଜନ ଆପଣା ଗତ ିସରଳ କେର, ତାହାକୁ ଆେମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ େଦଖାଇବା।”

କ୍ଷମା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକାର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ଦାଉଦ ବେତ୍ଶବାଠାେର
ଗମନ କଲା ଉତ୍ତାେର ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ନାଥନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆସବିା

ସମୟେର ରଚତି।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆପଣା େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାନୁସାେର
େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା କର;
ତୁମ୍ଭ କୃପାର ବାହୁଲ୍ୟ ଅନୁସାେର େମାହର ଅଧମର୍ ମାଜର୍ନା

କର।
2 େମା’ ଅପରାଧରୁ େମାେତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର ଓ
େମା’ ପାପରୁ େମାେତ ଶୁଚ ିକର।
3 କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଅଧମର୍ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛ ିଓ
େମା’ ପାପ ସବର୍ଦା େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି
4 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର, େକବଳ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ
କରିଅଛ,ି
ଆଉ, ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ, ତାହା ହିଁ କରିଅଛ;ି
େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ କଥା କହବିା େବେଳ ଧାମିର୍କ ଓ ବଚିାର
କରିବା େବେଳ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବ।
5 େଦଖ, ଅପରାଧେର ମୁଁ ନମିିର୍ତ େହଲି
ଓ ପାପେର େମା’ ମାତା େମାେତ ଗଭର୍େର ଧାରଣ କଲା।
6 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ତରେର ସତ୍ୟତା ଚାହୁଁଅଛ;
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଗଢୂ଼ ସ୍ଥାନେର େମାେତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା େଦବ।
7 ଏେସାବ େଦଇ େମାେତ ନମିର୍ଳ କର, ତହିଁେର ମୁଁ ଶୁଚ ିେହବ;ି
େମାେତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, ତହିଁେର ମୁଁ ହମିଠାରୁ ଶୁକ୍ଳ  େହବ।ି
8 େମାେତ ଆହ୍ଲାଦ ଓ ଆନନ୍ଦଜନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଅ;
ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଭଗ୍ନ ଅସି୍ଥସବୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  େହବ।
9 େମା’ ପାପସମୂହ ପ୍ରତ ିଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କର
ଓ େମା’ ଅପରାଧସବୁ ମାଜର୍ନା କର।
10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ଅନ୍ତରେର ଶୁଚ ିଅନ୍ତଃକରଣ
ସୃଷି୍ଟ କର ଓ େମା’ ମଧ୍ୟେର ସୁସି୍ଥର ଆତ୍ମା ନୂତନ କର।
11 ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରୁ େମାେତ ଦୂର କର ନାହିଁ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା େମା’ଠାରୁ ନଅି ନାହିଁ।
12 ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପୁନବର୍ାର େମାେତ ଦଅି
ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆତ୍ମା େଦଇ େମାେତ ଧରି ରଖ।
13 ତହିଁେର ମୁଁ ଅପରାଧୀମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ପଥ ଶିଖାଇବି
ଓ ପାପୀମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଫରିେବ।
14 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ରକ୍ତପାତ େଦାଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କର;
ତହିଁେର େମାହର ଜିହ୍ୱା ତୁମ୍ଭ ଧମର୍ ବଷିୟ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର
ଗାନ କରିବ।
15 େହ ପ୍ରଭୁ, େମା’ ଓଷ୍ଠାଧର ଫିଟାଅ, ତହିଁେର
େମା’ ମୁଖ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିବ।
16 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ବଳିଦାନେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହଁ; େହେଲ
ମୁଁ ତାହା ଦଅିନି୍ତ ;
େହାମବଳିେର ତୁମ୍ଭର କିଛ ିସେନ୍ତାଷ ନାହିଁ।
17 ଭଗ୍ନ-ଆତ୍ମା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି,

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଭଗ୍ନ ଓ ଚୂଣ୍ଣର୍ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ
କରିବ ନାହିଁ।
18 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହେର ସେିୟାନର ମଙ୍ଗଳ କର;
ତୁେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମର ପ୍ରାଚୀରସବୁ ନମିର୍ାଣ କର।
19 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଧମର୍ବଳି, େହାମବଳି ଓ ପୂଣ୍ଣର୍
ଆହୁତେିର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବ;
ତହୁଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ େବଦ ିଉପେର ବୃଷମାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚିାର ଓ ଅନୁଗ୍ରହ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କୀଲ୍; ଦାଉଦ ଅହୀେମଲକର
ଗହୃକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ େବାଲ ିଇେଦାମୀୟ େଦାେୟଗ୍ ଶାଉଲଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦବା

େବେଳ ରଚତି।
େହ ବୀର, ତୁେମ୍ଭ ଅନଷି୍ଟ କମର୍େର କାହିଁକି ଦପର୍ କରୁଅଛ ?

2 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ।
ତୁମ୍ଭର ଜିହ୍ୱା ନତିାନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା କଳ୍ପନା କରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କ୍ଷୁର

ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂବର୍କ କାଯର୍୍ୟ କରୁଅଛ।ି
3 ତୁେମ୍ଭ ସୁକମର୍ ଅେପକ୍ଷା କୁକମର୍କୁ ଓ ଧମର୍ କଥା ଅେପକ୍ଷା
ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଅଛ।
[େସଲା]
4 େହ ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂଣ୍ଣର୍ ଜିେହ୍ୱ, ତୁେମ୍ଭ ଯାବତୀୟ ବନିାଶକ
କଥା ଭଲ ପାଉଅଛ।
5 ପରେମଶ୍ୱର ତଦ୍ରୂ ପ ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାକାଳ ବନିାଶ କରିେବ,
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ତୁମ୍ଭ ତମ୍ୱୁକୁ ଟାଣ ିେନେବ ଓ
ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭର ମୂେଳାତ୍ପାଟନ କରିେବ।
[େସଲା]
6 ଧାମିର୍କମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା େଦଖି ଭୟ କରିେବ
ଓ ତାହା ପ୍ରତ ିଉପହାସ କରି କହେିବ,
7 େଦଖ, ଏହ ିେଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆପଣାର ବଳ
ସ୍ୱରୂପ କଲା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣା ଧନର ବାହୁଲ୍ୟେର ନଭିର୍ର କଲା।
ପୁଣ,ି ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କଲା।
8 ମାତ୍ର ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ସେତଜ ଜୀତ ବୃକ୍ଷ
ତୁଲ୍ୟ ଅଛ।ି
ମୁଁ ଅନନ୍ତକାଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାେର ବଶି୍ୱାସ କଲ।ି
9 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରିବା ସକାଶୁ ମୁଁ ସଦାକାଳ
ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭ ନାମର
ଅନୁସରଣ କରିବ,ି େଯେହତୁ ତାହା ଉତ୍ତମ।

ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ମହଲତ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କୀଲ୍।

ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ େବାଲ ିମୂଖର୍ ଆପଣା ମେନ
ମେନ କହଅିଛ।ି
େସମାେନ ଭ୍ରଷ୍ଟ, େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅଧମର୍

କରିଅଛନି୍ତ ,
େକହ ିସତ୍କମର୍ କେର ନାହିଁ।
2 ବେିବଚକ େକହ ିଅଛ ିକି ନାହିଁ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀ େକହ ିଅଛ ିକି ନାହିଁ, ଏହା େଦଖିବା
ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍ରୁ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି
ନରିୀକ୍ଷଣ କେଲ।
3 େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟେକ ବପିଥେର ଯାଇଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛନି୍ତ;
େସମାନଙ୍କର େକହ ିସୁକମର୍ କେର ନାହିଁ, ନା, ଜେଣ
େହଁ ନାହିଁ।
4 ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କର କି କିଛ ିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ?
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େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରାସ କଲା ପରି େମା’ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରାସ କରନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
5 ଭୟ ନ ଥିବା ସ୍ଥାନେର େସମାେନ ବଡ଼ ଭୟ ପାଇଥିେଲ;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଧମର୍ାଚାରୀର
ଅସି୍ଥସବୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ପକାଇଅଛନି୍ତ;
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା େଦଇଅଛ।
6 ଆଃ, ଯଦ ିସେିୟାନଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିତ୍ରାଣ
ଉପସି୍ଥତ ହୁଅନ୍ତା !
େଯେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ େଫରାଇ ଆଣେିବ,
େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଉଲ୍ଲ ସତି ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆନନି୍ଦତ
େହେବ।

ଶତ୍ରୁ  କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କୀଲ୍। ଦାଉଦ
କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଲୁଚକିରି ନାହିଁ ? ସୀଫୀୟମାେନ ଶାଉଲଙୁ୍କ

ଏହ ିକଥା କହବିା ସମୟେର ରଚତି।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ନାମ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ
କର ଓ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମେର େମାହର ବଚିାର କର।
2 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ; େମା’

ମୁଖର କଥାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।
3 କାରଣ ଅପରିଚତି େଲାକମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିଅଛନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି ଦୁରନ୍ତ େଲାକମାେନ େମା’ ପ୍ରାଣ େଖାଜି ଅଛନି୍ତ।
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର ରଖି
ନାହାନି୍ତ।
[େସଲା]
4 େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ;
ପ୍ରଭୁ େମା’ ପ୍ରାଣରକ୍ଷକ ଅଟନି୍ତ।
5 େସ େମା’ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମନ୍ଦତାର ଫଳ େଦେବ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସତ୍ୟତାେର େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କର।
6 ମୁଁ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର େନଇ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କରିବ;ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ,ି
କାରଣ ତାହା ଉତ୍ତମ।
7 େଯେହତୁ େସ େମାେତ ସମସ୍ତ ବପିଦରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିଅଛନି୍ତ;
ଆଉ, େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଉପେର େମାର ବାଞ୍ଛା ସଫଳ
େହବାର େମାହର ଚକ୍ଷୁ େଦଖିଅଛ।ି

ବନୁ୍ଧ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରତାରିତ େଲାକର ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କୀଲ୍।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର;
େମା’ ବନିତରୁି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ।
2 େମା’ ପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗ କରି େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି;

ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ରବ ସକାଶୁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶୁ
ମୁଁ ଭାବନାେର ଅସି୍ଥର େହାଇ େରାଦନ କରୁଥାଏ;
3 କାରଣ େସମାେନ େମା’ ଉପେର ଅଧମର୍ ଆେରାପ
କରନି୍ତ ଓ େକ୍ର ାଧେର େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ।
4 େମା’ ଅନ୍ତରେର େମା’ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ
େହଉଅଛ ିଓ େମା’ ଉପେର ମୃତୁୁ୍ୟର ତ୍ରାସ ପଡ଼ଅିଛ।ି
5 େମାେତ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛ,ି ପୁଣ,ି
ମହାତ୍ରାସ େମାେତ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିଅଛ।ି

6 ଯଦ ିକେପାତ ପରି େମାହର ପକ୍ଷ ଥା’ନ୍ତ ା ! ଏଣୁ ମୁଁ କହଲି,ି ଆଃ,
େତେବ ମୁଁ ଉଡ଼ଯିାଇ ବଶି୍ରାମ ପାଆନି୍ତ।
7 େଦଖ, େତେବ ମୁଁ ଦୂରେର ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ ,
ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତରେର ବାସ କରନି୍ତ। [େସଲା]
8 ମୁଁ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଓ େତାଫାନରୁ
ଆଶ୍ରୟ େନବା ପାଇଁ ପଳାୟନ କରନି୍ତ।
9 େହ ପ୍ରଭୁ, ବନିାଶ କର ଓ େସମାନଙ୍କର ଅେନକ ଜିହ୍ୱା ଜନ୍ମ ାଅ;
କାରଣ ମୁଁ ନଗର ମଧ୍ୟେର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଓ କଳହ େଦଖିଅଛ।ି
10 ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଦବିାରାତ୍ର ତହିଁର ପ୍ରାଚୀର େଦଇ ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ;
ମଧ୍ୟ ଅଧମର୍ ଓ ଉତ୍ପାତ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଅଛ।ି
11 ଦୁଷ୍ଟତା ତହିଁର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ,
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଛଳନା ତହିଁର ଛକସ୍ଥାନସବୁ ଛାେଡ଼ ନାହିଁ।
12 କାରଣ େକୗଣସ ିଶତ୍ରୁ  େମାେତ ତରିସ୍କାର କଲା ନାହିଁ;
କେଲ ତାହା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରି ପାରନି୍ତ;
କିଅବା େମାହର ଘୃଣାକାରୀ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦପର୍ କଲା ନାହିଁ,
କେଲ ତାହାଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାନି୍ତ ;
13 ମାତ୍ର େମା’ ପରି ମନୁଷ୍ୟ, େମାହର ସଙ୍ଗୀ ଓ
େମାହର ଆତ୍ମୀୟ େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା କଲ।
14 ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ମଧୁର ମନ୍ତ୍ରଣା କଲୁ,
ଜନତା ସେଙ୍ଗ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ଗମନାଗମନ କଲୁ।
15 ମୃତୁୁ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରୁ,
େସମାେନ ପାତାଳକୁ ଜୀଅନ୍ତା ଗମନ କରନୁ୍ତ,
କାରଣ େସମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନେର, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛ।ି
16 ମାତ୍ର ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ;ି
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କରିେବ।
17 ସନ୍ଧ୍ୟା, ପ୍ରଭାତ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେର ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି େରାଦନ

କରିବ;ି
ଆଉ, େସ େମା’ ରବ ଶୁଣେିବ।
18 େସ େମା’ ପ୍ରତକୂିଳ ଯୁଦ୍ଧରୁ କୁଶଳେର େମା’ ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ;
କାରଣ େମା’ ସେଙ୍ଗ ବେିରାଧକାରୀ ଅେନକ ଥିେଲ।
19 ପରେମଶ୍ୱର ଶୁଣେିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେବ,
େସ ଚରିକାଳ ବଦି୍ୟମାନ, [େସଲା]
େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ େକୗଣସ ିପରିବତ୍ତର୍ନ ଘଟ ିନାହିଁ,
ପୁଣ,ି େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
20 େସ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ ମିଳନେର ଥିବା େଲାକ ବରୁିଦ୍ଧେର ହାତ

ଉଠାଇଅଛ;ି
େସ ଆପଣା ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ।ି
21 ତାହାର ମୁଖ ଲବଣୀ ତୁଲ୍ୟ ଚକି୍କଣ,
ମାତ୍ର ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁଦ୍ଧପୂଣ୍ଣର୍;
ତାହାର କଥାସବୁ େତୖଳଠାରୁ େକାମଳ,
ତଥାପି ତାହାସବୁ ନେିଷ୍କାଷ ଖଡ୍ଗ  ତୁଲ୍ୟ।
22 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା ଭାର ପକାଅ, ତହିଁେର େସ

ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭାଳିେବ;
େସ ଧାମିର୍କକୁ କଦାପି ବଚିଳିତ େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ।
23 ମାତ୍ର େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସବର୍ନାଶର ଗତ୍ତର୍କୁ ଆଣବି;
ରକ୍ତପିପାସୁ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆୟୁଷର ଅେଦ୍ଧର୍କ

ବଞ୍ଚେିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ର କରିବ।ି

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ରଶୀଳତାର ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େଯାନତ୍-ଏଲମ୍
ରେହାକୀମ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ମିକ୍ତ ାମ୍; ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ ତାଙୁ୍କ

ଗାଥ୍ ନଗରେର ଧରିବା ସମୟେର ରଚତି।
େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ଦୟା କର; କାରଣ େମାହର ଶତ୍ରୁ
େମାେତ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ;
େସ ସାରାଦନି ଯୁଦ୍ଧ କରି େମା’ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କରଇ।
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2 େମାହର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଦନିସାରା େମାେତ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ;
କାରଣ ଦପର୍େର େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧକାରୀ େଲାକ ଅେନକ।
3 ମୁଁ ଭୀତ େହବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖିବ।ି
4 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବ;ି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ମୁଁ ନଭିର୍ର ରଖିଅଛ,ି ମୁଁ ଭୀତ େହବ ିନାହିଁ;
ମନୁଷ୍ୟ େମାର କଅଣ କରି ପାରିବ ?
5 େସମାେନ ସାରାଦନି େମାହର କଥାର ବପିରୀତ ଅଥର୍ କରନି୍ତ;
େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାସବୁ ଅମଙ୍ଗଳାଥର୍କ।
6 େସମାେନ ଏକତି୍ରତ ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ ଲୁଚ ିରହନି୍ତ ,
େସମାେନ େମାହର ପଦଚହି୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନି୍ତ ,
ଏହରୂିେପ େସମାେନ େମା’ ପ୍ରାଣର ଅେପକ୍ଷା କରିଅଛନି୍ତ।
7 େସମାେନ କ’ଣ ଅଧମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ରକ୍ଷା ପାଇେବ ?
େହ ପରେମଶ୍ୱର, େକ୍ର ାଧେର େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ନପିାତ କର।
8 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଭ୍ରମଣ ଗଣନା କରୁଅଛ।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାତ୍ରେର ଆମ୍ଭର ଅଶ୍ରୁ ରଖିଥାଅ;
ତାହାସବୁ କ’ଣ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକେର ନାହିଁ ?
9 େତେବ ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା େବେଳ େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣ େଫରିଯିେବ;
ମୁଁ ଏହା ଜାେଣ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ସପକ୍ଷ।
10 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
11 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ମୁଁ ନଭିର୍ର ରଖିଅଛ,ି ମୁଁ ଭୀତ େହବ ିନାହିଁ;
ମନୁଷ୍ୟ େମାହର କ’ଣ କରି ପାରିବ ?
12 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର େମାହର ମାନତ ଅଛ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦରୂପ ଉପହାର େଦବ।ି
13 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ମୃତୁୁ୍ୟରୁ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ;
େଯପରି ମୁଁ ଜୀବତିମାନଙ୍କ ଦୀପି୍ତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରିବ;ି
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ ପତନରୁ େମା’ ଚରଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ ?

ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଅଲ୍-ତେଶ୍ହତ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।
ମିକ୍ତ ାମ୍; ଗମୁ୍ଫାେର ଶାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବା େବେଳ ରଚତି।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ଦୟା କର; େମାେତ ଦୟା କର;
କାରଣ େମା’ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭର ଶରଣାଗତ;
ଆଉ, ଏହସିବୁ ବପିଦ ବହଯିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷର

ଛାୟାେର ଶରଣ େନବ।ି
2 ମୁଁ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର,
େମା’ ପକ୍ଷେର ସବର୍ସାଧନକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଡାକ ପକାଇବ।ି
3 େମାେତ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ େଲାକ ତରିସ୍କାର କରିବା େବେଳ,
େସ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପଠାଇ େମାେତ ତ୍ରାଣ କରିେବ; [େସଲା]
ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା େପ୍ରରଣ କରିେବ।
4 ମୁଁ ସଂିହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛ;ି
ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର,
େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣର ଦନ୍ତ ବଚ୍ଛର୍ା ଓ ତୀର ତୁଲ୍ୟ,
ପୁଣ,ି ଜିହ୍ୱା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ  ତୁଲ୍ୟ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କେର।
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ ଉପେର ଉନ୍ନତ ହୁଅ;
ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଉପେର ତୁମ୍ଭର ମହମିା େହଉ।
6 େସମାେନ େମା’ ଚରଣ ପାଇଁ ଜାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ;
େମା’ ପ୍ରାଣ ଅବନତ େହାଇଅଛ;ି
େସମାେନ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଗତ୍ତର୍ େଖାଳି ଅଛନି୍ତ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ନେିଜ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପତତି େହାଇଅଛନି୍ତ। [େସଲା]
7 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ଚତି୍ତ ସୁସି୍ଥର ଅଛ,ି େମା’ ଚତି୍ତ ସୁସି୍ଥର ଅଛ;ି
ମୁଁ ଗାନ କରିବ,ି ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
8 େହ େମାହର େଗୗରବ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ; େହ େନବଲ ଓ ବୀେଣ, ଜାଗ୍ରତ

ହୁଅ;
ମୁଁ ନେିଜ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଜାଗ୍ରତ େହବ।ି

9 େହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ;ି
ମୁଁ େଦଶୀୟଗଣ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
10 କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ସ୍ୱଗର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମହତ ଓ
ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ଆକାଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ।
11 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ ଉପେର ଉନ୍ନତ ହୁଅ;
ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଉପେର ତୁମ୍ଭର ମହମିା େହଉ।

ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଶାସି୍ତ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଅଲ୍-ତେଶ୍ହତ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ;
ମିକ୍ତ ାମ୍।

ପ୍ରକୃତେର କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୀରବ େହାଇ ଧମର୍ନୀତ ିକହୁଅଛ ?
େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ନ୍ୟାୟେର ବଚିାର

କରୁଅଛ ?
2 ବରଞ୍ଚ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହୃଦୟେର ଦୁଷ୍ଟତା ସାଧନ କରୁଅଛ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶେର ସ୍ୱହସ୍ତର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ େତୗଲୁଅଛ।
3 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଗଭର୍ରୁ ବପିଥଗାମୀ;
େସମାେନ ଜନ୍ମଠାରୁ ମିଥ୍ୟା କହ ିକହ ିବପିଥେର ଗମନ କରନି୍ତ।
4 େସମାନଙ୍କର ବଷି ସପର୍ର ବଷି ତୁଲ୍ୟ;
େସମାେନ କଣ୍ଣର୍େରାଧକାରିଣୀ ବଧିରା କାଳସପିର୍ଣୀ ତୁଲ୍ୟ;
5 ସାପୁଡ଼ଆିମାେନ େଯେତ ନପିୁଣ ଭାବେର ମନ୍ତ୍ର
ପଢ଼େିଲ େହଁ, େସ େସମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁେଣ ନାହିଁ।
6 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େସମାନଙ୍କ ମୁଖେର େସମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ଭାଙି୍ଗ ପକାଅ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯୁବା ସଂିହମାନଙ୍କର କଳଦନ୍ତ ଭାଙି୍ଗ ପକାଅ।
7 େସମାେନ ବହନ୍ତା ଜଳ ପରି ତରଳି ଯାଉନୁ୍ତ;
େସ ଆପଣା ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା େବେଳ ତାହାସବୁ ଛନି୍ନ  ତୀର ତୁଲ୍ୟ

େହଉ।
8 େଯଉଁ ଶାମୁକା ଯାଉ ଯାଉ ତରଳିଯାଏ ଓ
ସ୍ତ୍ରୀର େଯଉଁ ଅକାଳଜାତ ସନ୍ତାନ ସୂଯର୍୍ୟ େଦଖି ନାହିଁ, ତାହାରି ପରି

େସମାେନ େହଉନୁ୍ତ।
9 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାଣ୍ଡ ିକଣ୍ଟକ ସ୍ପଶର୍ ନ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େସ କଞ୍ଚା
ଓ େପାଡ଼ା ସମସ୍ତ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁେର ଉଡ଼ାଇ େନେବ।
10 ଧାମିର୍କ େଲାକ ପ୍ରତଫିଳ େଦଖି ଆନନ୍ଦ କରିବ;
େସ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ରକ୍ତେର ଆପଣା ପାଦ େଧାଇବ।
11 ତହିଁେର େଲାକମାେନ କହେିବ, ନଶି୍ଚୟ ଧାମିର୍କ େଲାକ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର

ଅଛ;ି
ନଶି୍ଚୟ ପୃଥିବୀେର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଏକ ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ।

ନରିାପତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଅଲ୍-ତେଶ୍ହତ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।
ମିକ୍ତ ାମ୍; ଶାଉଲ େଲାକ ପଠାେନ୍ତ, େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ

ତାଙ୍କର ଗହୃ ଜଗି ବସବିା ସମୟେର ରଚତି।
େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର
କର;
େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉତ୍ଥତି େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ଉଚ୍ଚେର

ସ୍ଥାପନ କର।
2 ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର,
ରକ୍ତପିପାସୁ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
3 କାରଣ େଦଖ, େସମାେନ େମା’ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଛକି ବସନି୍ତ;
ବଳବାନମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତି୍ରତ ହୁଅନି୍ତ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ଅପରାଧ କିଅବା େମା’ ପାପ ସକାଶୁ ନୁେହଁ।
4 େମାହର ବନିା େଦାଷେର େସମାେନ ଦଉଡ଼ ିପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନି୍ତ;
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜାଗ ଓ ଦୃଷି୍ଟପାତ କର।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା ପାଇଁ ଉଠ;
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େକୗଣସ ିଦୁଷ୍ଟ ଅଧମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ ଦୟା କର ନାହିଁ। [େସଲା]
6 େସମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟାକାେଳ େଫରି ଆସ ିକୁକ୍କରୁ ପରି ଶବ୍ଦ କରନି୍ତ
ଓ ନଗର ଚାରିଆେଡ଼ ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
7 େଦଖ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରନି୍ତ;
େସମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧରେର ଖଡ୍ଗ  ଥାଏ;
କାରଣ େସମାେନ କହନି୍ତ , କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶୁଣବି ?
8 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିହସବି;
ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଦି୍ରୂ ପ କରିବ।
9 େହ େମାହର ବଳ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣ କରିବ;ି
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍ ଅଟନି୍ତ।
10 େମାହର ଦୟାବାନ ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ େହେବ;
ପରେମଶ୍ୱର େମା’ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଉପେର େମା’ ବାଞ୍ଛା ସଫଳ େହବାର

େମାେତ େଦଖାଇେବ।
11 େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କର ନାହିଁ, େକଜାଣ ିେମା’ େଲାକମାେନ ପାେସାରି

ଯିେବ;
େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଢ଼ାଲ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ,
ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମେର େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ଅେଧାନତ କର।
12 େସମାନଙ୍କ ମୁଖର ପାପ ଓ େସମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧରର ବାକ୍ୟ,
ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର କଥିତ ଅଭଶିାପ ଓ ମିଥ୍ୟା ସକାଶୁ
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅହଙ୍କାରେର ଧରା ଯାଉନୁ୍ତ।
13 େଯପରି େସମାେନ ଆଉ ନ ଥିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ େକାପେର ସଂହାର କର, େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କର;
ପୁଣ,ି ପରେମଶ୍ୱର େଯ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର,
ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରନି୍ତ , ଏହା େସମାେନ ଜ୍ଞାତ େହଉନୁ୍ତ।

[େସଲା]
14 ଆଉ, େସମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ େଫରି ଆସ ିକୁକ୍କରୁ ପରି ଶବ୍ଦ କରନୁ୍ତ
ଓ ନଗର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଭ୍ରମଣ କରନୁ୍ତ।
15 େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ କରିେବ।
ପୁଣ,ି େସମାେନ ତୃପ୍ତ େନାହେିଲ ସାରାରାତି୍ର ରହେିବ।
16 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ବଷିୟ ଗାନ କରିବି
ଓ ପ୍ରଭାତେର ତୁମ୍ଭ ଦୟା ବଷିୟ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଗାନ କରିବ;ି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍ ଓ ବପିଦ ଦନିେର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ

େହାଇଅଛ।
17 େହ େମାହର ବଳ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ

କରିବ;ି
େଯଣୁ ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍, େମାହର ଦୟାବାନ ପରେମଶ୍ୱର।

ରକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଶୂଷନ୍-ଏଦୁତ୍ ସ୍ୱରେର ଶିକ୍ଷାଥର୍କ ଦାଉଦଙ୍କର
ମିକ୍ତ ାମ୍; ଅରାମନହରୟିମ୍ ଓ ଅରାମ-େସାବା ସଙ୍ଗେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା େବେଳ

ଓ େଯାୟାବ େଫରି ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାେର ଇେଦାମୀୟ ବାର ହଜାର
େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ସମୟେର ରଚତି।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇଅଛ; ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କର।

2 ତୁେମ୍ଭ େଦଶକୁ କମି୍ପତ କରିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ;
ତହିଁର ଭଗ୍ନସ୍ଥାନର ପ୍ରତକିାର କର; କାରଣ ତାହା ଟଳ ଟଳ େହଉଅଛ।ି
3 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ କଠିନ ବଷିୟ େଦଖାଇଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଟଳମଳକାରିଣୀ ମଦରିା ପାନ କରାଇଅଛ।
4 ସତ୍ୟତା ପକ୍ଷେର ପ୍ରକାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙୁ୍କ ଏକ ପତାକା େଦଇଅଛ। [େସଲା]
5 େଯପରି ତୁମ୍ଭ ପି୍ରୟତମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ପରିତ୍ରାଣ କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ଉତ୍ତର ଦଅି।
6 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର କହଅିଛନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ ଉଲ୍ଲ ାସ

କରିବା;

ଆେମ୍ଭ ଶିଖିମକୁ ବଭିାଗ କରିବା ଓ ସୁେକ୍କାତ ଉପତ୍ୟକାକୁ ମାପିବା।
7 ଗିଲୀୟଦ ଆମ୍ଭର ଓ ମନଃଶି ଆମ୍ଭର;
ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ର ୟିମ ଆମ୍ଭ ମସ୍ତକର ଆଶ୍ରୟ;
ଯିହୁଦା ଆମ୍ଭର ରାଜଦଣ୍ଡ।
8 େମାୟାବ ଆମ୍ଭର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର;
ଆେମ୍ଭ ଇେଦାମ ଉପେର ଆପଣା ପାଦୁକା ପକାଇବା;
େହ ପେଲଷ୍ଟୀୟା, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ସକାଶୁ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନ ିକର।
9 କିଏ େମାେତ ଦୃଢ଼ ନଗରକୁ ଆଣବି ?
କିଏ େମାେତ ଇେଦାମ େଦଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କଢ଼ାଇ େନବ ?”
10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରି ନାହଁ ?
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ସେଙ୍ଗ ଗମନ କରୁ ନାହଁ।
11 ବପିକ୍ଷ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କର;
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା।
12 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ବୀରର କମର୍ କରିବା;
େଯେହତୁ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷଗଣକୁ ଦଳି ପକାଇେବ।

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର କାକୂକି୍ତ ଶୁଣ;
େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ମେନାେଯାଗ କର।
2 େମା’ ମନ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହବା େବେଳ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ

ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିବ;ି
େମା’ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର େଶୖଳକୁ େମାେତ େନଇଯାଅ।
3 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମା’ ନମିେନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ଓ
ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ।
4 ମୁଁ ସଦାକାଳ ତୁମ୍ଭ ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରିବ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷର ଉହାଡ଼େର ଆଶ୍ରୟ େନବ।ି
5 କାରଣ େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ମାନତସବୁ ଶୁଣଅିଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମର ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଆମ୍ଭକୁ େଦଇଅଛ।
6 ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ଆୟୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବ;
ତାଙ୍କ ବଷର୍ ଅେନକ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମ ତୁଲ୍ୟ େହବ।
7 େସ ସଦାକାଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବାସ କରିେବ;
ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ ସତ୍ୟତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
8 ତହୁଁ ମୁଁ ସଦାକାଳ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି
ଓ ଦନିକୁ ଦନି ଆପଣା ମାନତ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।ି

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାେର ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଯିଦୂଥୂନର ରୀତ ିଅନୁସାେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।
େମାହର ପ୍ରାଣ େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେପକ୍ଷା କେର;
ତାହାଙ୍କଠାରୁ େମାହର ପରିତ୍ରାଣ ଆେସ।
2 େକବଳ େସ େମାହର େଶୖଳ ଓ ପରିତ୍ରାଣ;

େସ େମାହର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍; ମୁଁ ଅତଶିୟ ବଚିଳିତ େନାହବି।ି
3 ନଇଁ ପଡ଼ଥିିବା କାନ୍ଥ ଓ ଟଳଟଳ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ
ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େକେତ କାଳ ଲାଗିଥିବ ?
4 େସମାେନ େକବଳ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ପଦରୁ ତାହାକୁ ନପିାତ କରିବାକୁ

ମନ୍ତ୍ରଣା କରନି୍ତ;
େସମାେନ ମିଥ୍ୟା କଥାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ;
େସମାେନ ମୁଖେର ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ଅନ୍ତରେର ଅଭଶିାପ ଦଅିନି୍ତ।

[େସଲା]
5 େହ େମାହର ପ୍ରାଣ, େକବଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେପକ୍ଷା କର;
କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରୁ େମାହର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଜେନ୍ମ ।
6 େକବଳ େସ େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ପରିତ୍ରାଣ;
େସ େମାହର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍; ମୁଁ ବଚିଳିତ େନାହବି।ି
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7 େମାହର ପରିତ୍ରାଣ ଓ େମାହର େଗୗରବ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅଛ;ି
େମା’ ବଳର େଶୖଳ ଓ େମାହର ଆଶ୍ରୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି
8 େହ େଲାକମାେନ, ସବୁେବେଳ ତାହାଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର କର;
ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙି୍ଗ କୁହ;
ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ। [େସଲା]
9 ନଶି୍ଚୟ ସାମାନ୍ୟ େଲାେକ ଅସାର ଓ ମାନ୍ୟ େଲାେକ ମିଥ୍ୟା;
େତୗଲେର େସମାେନ ଉପରକୁ ଉଠିେବ; େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅସାରରୁ

ଲଘୁ।
10 େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ନଭିର୍ର ରଖ ନାହିଁ ଓ ଅପହରଣେର ଦପର୍ୀ ହୁଅ ନାହିଁ;
ଧନ ବଢ଼େିଲ ତହିଁେର ମନ ଦଅି ନାହିଁ।
11 ପରେମଶ୍ୱର ଥେର କହଅିଛନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ ଦୁଇ ଥର ଏହା ଶୁଣଅିଛୁ େଯ,
ପରାକ୍ରମ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟଇ।
12 ଆହୁରି, େହ ପ୍ରଭୁ; ତୁମ୍ଭଠାେର ଦୟା ଥାଏ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର କମର୍ାନୁସାେର ଫଳ େଦଉଅଛ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନି୍ନ ଧ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ, େସ ଯିହୁଦା-ପ୍ରାନ୍ତରେର ଥିବା େବେଳ ରଚତି।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର;
ବ୍ୟାକୁଳେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ;ି
ଜଳଶୂନ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଓ ଶ୍ରାନି୍ତକର େଦଶେର

େମା’ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ତୃଷିତ ହୁଏ ଓ େମା’ ଶରୀର ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ଲାଳସା
କେର।
2 େତଣୁ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ଓ େଗୗରବ େଦଖିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଚାହିଁ ରହଅିଛ।ି
3 କାରଣ ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଜୀବନ ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ;
େମାହର ଓଷ୍ଠାଧର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।
4 ଏହରୂିେପ ମୁଁ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇବ;ି
5 େଯପରି େମଦ ଓ ମଜ୍ଜ ାେର, େସପରି େମାହର ପ୍ରାଣ ପରିତୃପ୍ତ େହବ
ଓ େମା’ ମୁଖ ଆନନି୍ଦତ ଓଷ୍ଠାଧରେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।
6 ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଉପେର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା େବେଳ
ରାତି୍ରର ପ୍ରହରକୁ ପ୍ରହର ତୁମ୍ଭ ବଷିୟ ଧ୍ୟାନ କେର।
7 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ସହାୟ େହାଇଅଛ,
ଆଉ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷର ଛାୟାେର ମୁଁ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବ।ି
8 େମାହର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ ଲାଗିଥାଏ;
ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ େମାେତ ଧରି ରେଖ।
9 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ େମା’ ପ୍ରାଣନାଶର େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ପୃଥିବୀର ଅଧଃସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ।
10 େସମାେନ ଖଡ୍ଗର ପରାକ୍ରମେର ସମପିର୍ତ େହେବ;
େସମାେନ ଶୃଗାଳର ଖାଦ୍ୟ େହେବ।
11 ମାତ୍ର ରାଜା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ;
ତାହାଙ୍କ ନାମେର ଶପଥକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଦପର୍ କରିେବ;
କାରଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ରୁଦ୍ଧ େହବ।

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ କାକୂକି୍ତର ରବ ଶ୍ରବଣ କର;
ଶତ୍ରୁ  ଭୟରୁ େମା’ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର।
2 କୁକମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ଗପୁ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାରୁ,

ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କ କଳହରୁ େମାେତ ଲୁଚାଇ ରଖ;

3 େସମାେନ ଖଡ୍ଗ  ପରି ଆପଣା ଜିହ୍ୱା ଶାଣତି କରିଅଛନି୍ତ
4 ଏବଂ ଆପଣାମାନଙ୍କ କଟୁବାକ୍ୟରୂପ ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ;
େଯପରି ସଦି୍ଧ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଗାପନେର ନେିକ୍ଷପ କରି ପାରିେବ;
େସମାେନ ହଠାତ୍ ତାହା ପ୍ରତ ିନେିକ୍ଷପ କରନି୍ତ ଓ ଭୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
5 େସମାେନ କୁସଂକଳ୍ପେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରନି୍ତ;
େସମାେନ େଗାପନେର ଫାନ୍ଦ ପାତବିାକୁ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରନି୍ତ;
େସମାେନ କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଏ େଦଖିବ ?”
6 େସମାେନ ଅଧମର୍ କଳ୍ପନା କରନି୍ତ;
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଯତ୍ନପୂବର୍କ କଳ୍ପନା ସଦି୍ଧ କରିଅଛୁ” େବାଲ ିେସମାେନ

କହନି୍ତ;
ଆଉ, ପ୍ରେତ୍ୟକର ଆନ୍ତରିକ ଭାବ ଓ ହୃଦୟ ଗଭୀର।
7 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୀର ନେିକ୍ଷପ କରିେବ;
େସଥିେର େସମାେନ ହଠାତ୍ ଆହତ େହେବ।
8 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ନପିାତତି େହେବ,
େସମାନଙ୍କ ନଜି ଜିହ୍ୱା େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷ େହବ;
େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା େଲାକ ସମେସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇେବ;
9 ପୁଣ,ି ସକଳ ମନୁଷ୍ୟ ଭୟ କରିେବ,
େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କମର୍ ପ୍ରକାଶ କରିେବ
ଓ ତାହାଙ୍କର କି୍ରୟା ସୁବେିବଚନା କରିେବ।
10 ଧାମିର୍କ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିବ
ଓ ତାହାଙ୍କର ଶରଣାଗତ େହବ।
ପୁଣ,ି ସରଳାନ୍ତଃକରଣ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ।

ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଗୀତ, ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ସେିୟାନେର ପ୍ରଶଂସା ତୁମ୍ଭର ଅେପକ୍ଷା କେର
ଓ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମାନତ ପୂଣ୍ଣର୍ କରାଯିବ।
2 ଆେହ, ପ୍ରାଥର୍ନା ଶ୍ରବଣକାରୀ େଯ ତୁେମ୍ଭ,

ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଆସେିବ।
3 ଅପରାଧ େମା’ ଉପେର ପ୍ରବଳ ହୁଏ;
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ ମାଜର୍ନା କରିବ।
4 ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କର

ଓ ଆପଣା ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ ଦଅି, େସ େଲାକ ଧନ୍ୟ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଗହୃର, ଅଥର୍ାତ୍,
ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦରର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର ପରିତୃପ୍ତ େହବା।
5 େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁେମ୍ଭ ଭୟାନକ କି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା ଧମର୍େର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବ;
ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତନବିାସୀ ଓ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ସମୁଦ୍ର ବାସୀ
ସମସ୍ତଙ୍କର ବଶି୍ୱାସଭୂମି ଅଟ।
6 ତୁେମ୍ଭ ପରାକ୍ରମେର କଟ ିବାନି୍ଧ ସ୍ୱଶକି୍ତେର
ପବର୍ତଗଣକୁ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଅ;
7 ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ସମୂହର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ, ତହିଁର ତରଙ୍ଗମାଳାର
ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଓ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର କଳହ ଶାନ୍ତ କରିଥାଅ।
8 ଆହୁରି, ପ୍ରାନ୍ତଭାଗ-ନବିାସୀଗଣ ତୁମ୍ଭ ଚହି୍ନ େଦଖି ଭୀତ ହୁଅନି୍ତ;
ତୁେମ୍ଭ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ଓ ପ୍ରାତଃକାଳର ଉଦ୍ଗମକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିଥାଅ।
9 ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରି ତହିଁେର ଜଳ େସଚନ କରିଥାଅ,
ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଅତଶିୟ ଧନାଢ଼୍ୟ କରିଥାଅ;
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଦୀ ଜଳେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍;
ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଉତ୍ତାେର େସମାନଙୁ୍କ ଶସ୍ୟ େଯାଗାଇ

େଦଇଥାଅ।
10 ତୁେମ୍ଭ ବହୁଳ ରୂେପ ତାହାର ଶିଆରେର ଜଳ େସଚନ କରିଥାଅ;
ତୁେମ୍ଭ ତହିଁର ହଡି଼ସବୁ ସି୍ଥର କରିଥାଅ;
ତୁେମ୍ଭ ବୃଷି୍ଟେର ତାହାକୁ େକାମଳ କରିଥାଅ;
ତୁେମ୍ଭ ତହିଁର ଅଙୁ୍କରକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଥାଅ;
11 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ଭାବେର ବଷର୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଥାଅ
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ଓ ତୁମ୍ଭ ପଥସବୁ ପୁଷ୍ଟତା କ୍ଷରଣ କେର।
12 ତାହା ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଚରାସ୍ଥାନ ଉପେର କ୍ଷେର ଓ
ଗିରିଗଣ ଆନନ୍ଦରୂପ କଟବିନ୍ଧନ ପାଆନି୍ତ।
13 ଚରାସ୍ଥାନସବୁ େମଷପଲେର ଭୂଷିତ ହୁଅନି୍ତ;
ମଧ୍ୟ ଉପତ୍ୟକାସକଳ ଶସ୍ୟେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  ହୁଅନି୍ତ;
େସମାେନ ଜୟଧ୍ୱନ ିକରନି୍ତ , ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଗାନ କରନି୍ତ।

ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଗାନାଥର୍କ ଗୀତ।

େହ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନି
କର।

2 ତାହାଙ୍କ ନାମର ମହମିା କୀତ୍ତର୍ନ କର;
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାକୁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କର।
3 ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ କୁହ, “ତୁମ୍ଭ କମର୍ସକଳ କିପରି ଭୟଙ୍କର !
ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ମହତ୍ତ୍ୱ  ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଆେପ ତୁମ୍ଭର ବଶୀଭୂତ

େହେବ।”
4 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିେବ
ଓ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରିେବ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମ କୀତ୍ତର୍ନ କରିେବ।
5 ଆସ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କି୍ରୟାସକଳ େଦଖ;
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିଆପଣା କି୍ରୟାେର େସ ଭୟଙ୍କର ଅଟନି୍ତ।
6 େସ ସମୁଦ୍ର କୁ ଶୁଷ୍କଭୂମି କେଲ;
େଲାକମାେନ ନଦୀ ମଧ୍ୟ େଦଇ ପାଦେର ଗମନ କେଲ;
େସହ ିସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କଲୁ।
7 େସ ଆପଣା ପରାକ୍ରମେର ଅନନ୍ତକାଳ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରନି୍ତ;
ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହକୁ ନରିୀକ୍ଷଣ କେର;
ବେିଦ୍ର ାହୀମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ ନ କରନୁ୍ତ। [େସଲା]
8 େହ ଜନବୃନ୍ଦ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ

କର
ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଧ୍ୱନ ିଶୁଣାଅ;
9 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଜୀବଦ୍ଦଶାେର ରଖନି୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚରଣକୁ ବଚିଳିତ େହବାକୁ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ।
10 କାରଣ େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛ;
ରୂପା ପରଖିଲା ପରି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରଖିଅଛ।
11 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାଲେର ପକାଇଅଛ,
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଟେିଦଶେର ଭାରୀ େବାଝ େଥାଇଅଛ।
12 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଚଢ଼ବିାକୁ

େଦଇଅଛ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଗି୍ନ ଓ ଜଳ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କଲୁ;
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧନାଢ଼୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣଅିଛ।
13 ମୁଁ େହାମବଳି େନଇ ତୁମ୍ଭ ଗହୃକୁ ଆସବି,ି
ମୁଁ ସଙ୍କଟେର ଥିଲା େବେଳ
14 େମା’ ଓଷ୍ଠାଧର ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଅଛ ିଓ
େମା’ ମୁଖ ଯାହା କହଅିଛ,ି
େମାହର େସହସିବୁ ମାନତ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।ି
15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େମଷରୂପ ଧୂପ ସହତି
ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ;ି
ମୁଁ ଛାଗ ସେଙ୍ଗ ବୃଷ ବଳିଦାନ କରିବ।ି [େସଲା]
16 େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକାରୀ ସମେସ୍ତ, ଆସ ଶୁଣ,
ଆଉ େସ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଯାହା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ମୁଁ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବ।ି
17 ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖେର ତାହାଙୁ୍କ ଡାକିଲି
ଓ େମା’ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱ ାରା େସ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ େହେଲ।
18 ଯଦ ିମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟେର ଅଧମର୍କୁ ଆଦର କେର,
େତେବ ପ୍ରଭୁ େମା’ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ;
19 ମାତ୍ର ନଶି୍ଚୟ ପରେମଶ୍ୱର େମା’ କଥା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ ,

େସ େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାର ରବେର ମେନାେଯାଗ କରିଅଛନି୍ତ।
20 ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ,
େସ େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା କିଅବା
େମା’ଠାରୁ ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କରି ନାହାନି୍ତ।

ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର ଗାନାଥର୍କ ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରନୁ୍ତ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ  କରନୁ୍ତ। [େସଲା]

2 ତହିଁେର ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭର ପଥ ଓ
ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ଜଣାଯିବ।
3 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େଗାଷ୍ଠୀୟଗଣ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ;
ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
4 େଦଶୀୟମାେନ ଆହ୍ଲାଦତି େହଉନୁ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦ ସକାଶୁ ଗାନ କରନୁ୍ତ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟେର େଗାଷ୍ଠୀୟବଗର୍ର ବଚିାର କରିବ
ଓ ପୃଥିବୀେର େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କରିବ। [େସଲା]
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ;
ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
6 ପୃଥିବୀ ନଜି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିଅଛ;ି
ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
7 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ;
ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କରିେବ।

ଜାତୀୟ ବଜିୟ ସଙ୍ଗୀତ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗାନାଥର୍କ ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର ଉଠନୁ୍ତ, ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହଉନୁ୍ତ;
ତାହାଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ପଳାଉନୁ୍ତ।
2 େଯପରି ଧୂମ ଚାଳିତ ହୁଏ, େସହପିରି େସମାନଙୁ୍କ ଚଳାଅ;

େଯପରି ଅଗି୍ନ ସମ୍ମୁଖେର ମହମ ତରଳି ଯାଏ,
େସହପିରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଦୁଷ୍ଟମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହଉନୁ୍ତ।
3 ମାତ୍ର ଧାମିର୍କମାେନ ଆନନି୍ଦତ େହଉନୁ୍ତ; େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ସମ୍ମୁଖେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରନୁ୍ତ;
ହଁ, େସମାେନ ଆନନ୍ଦେର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  େହଉନୁ୍ତ।
4 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରଶଂସା

ଗାନ କର;
େଯ ବାହନେର ମରୁଭୂମି େଦଇ ଆସୁଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜପଥ

ପ୍ରସ୍ତୁତ କର;
ତାହାଙ୍କ ନାମ ସଦାପ୍ରଭୁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉଲ୍ଲ ାସ କର।
5 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ପବତି୍ର ବାସସ୍ଥାନେର
ପିତୃହୀନମାନଙ୍କର ପିତା ଓ ବଧିବାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା ଅଟନି୍ତ।
6 ପରେମଶ୍ୱର ସଙ୍ଗୀହୀନମାନଙୁ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟେର ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ;
େସ ବନ୍ଦୀଗଣକୁ ବାହାର କରି କୁଶଳେର ରଖନି୍ତ;
ମାତ୍ର ବେିଦ୍ର ାହୀମାେନ ଶୁଷ୍କଭୂମିେର ବାସ କରନି୍ତ।
7 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ଯିବା େବେଳ,
ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତର େଦଇ ଯାତ୍ରା କରିବା େବେଳ, [େସଲା]
8 ପୃଥିବୀ କମି୍ପଲା,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ବୃଷି୍ଟପାତ କଲା;
େସହ ିସୀନୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର

କମି୍ପଲା।
9 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଚୁର ବୃଷି୍ଟ ପଠାଇଲ,
ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର କ୍ଳ ାନ୍ତ ଥିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସୁସି୍ଥର କଲ।
10 ତୁମ୍ଭ ସମାଜ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ;
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େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମଙ୍ଗଳ ଭାବେର ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଆେୟାଜନ କଲ।

11 ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ;
ଶୁଭବାତ୍ତର୍ା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମହାବାହନିୀ ଅଟନି୍ତ।
12 େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀର ରାଜାଗଣ ପଳାୟନ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ପଳାୟନ କରନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ଗହୃସି୍ଥତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ବଭିାଗ କେର।
13 େଯଉଁ କେପାତର ହରିତ୍ ସୁବଣ୍ଣର୍-ମଣ୍ଡତି େଡଣା,
ତାହାର େରୗପ୍ୟ-ମଣ୍ଡତି ପରସବୁ ପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି େମଷଶାଳା ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କରିବ ?
14 ସଲେମାେନ୍ର ହମିପାତ େବେଳ େଯପରି,
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ େଦଶେର ରାଜାମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କଲା େବେଳ େସପରି

େହଲା।
15 ବାଶନର ପବର୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତ;
ବାଶନର ପବର୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ।
16 େହ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତଗଣ, ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ନବିାସ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ

ପବର୍ତ ବାଞ୍ଛା କରିଅଛନି୍ତ ,
ତହିଁ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି କୁଟଳି ଦୃଷି୍ଟ କରୁଅଛ ?
ଅବଶ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିଁେର ସଦାକାଳ ବାସ କରିେବ।
17 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ରଥ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ;
େଯପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସୀନୟେର, େସପରି େସସବୁର

ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ।
18 ତୁେମ୍ଭ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଆେରାହଣ କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ

ବନ୍ଦୀସ୍ଥାନକୁ େନଇଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦାନପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ,
ହଁ, େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ବେିଦ୍ର ାହୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ହିଁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ।
19 େଯଉଁ ପ୍ରଭୁ ଦନିକୁ ଦନି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାର ବହନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ

େହଉନୁ୍ତ;
େସହ ିପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ। [େସଲା]
20 ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଉଦ୍ଧାରସାଧକ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ;
ଓ ମୃତୁୁ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ଯିେହାବାଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧୀନ।
21 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ
ଓ େଯଉଁ ଜନ ନଜି ଅପରାଧେର ଅଗ୍ରସର, ତାହାର େକଶଯୁକ୍ତ କପାଳ

ବନିି୍ଧ ପକାଇେବ।
22 ପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ବାଶନରୁ ପୁନବର୍ାର ଆଣବିା,
ଆେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ର ଗଭୀର ସ୍ଥଳରୁ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ ଆଣବିା;
23 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ତେର ଆପଣା ଚରଣ ବୁଡ଼ାଇବ,
ତୁମ୍ଭ କୁକ୍କରୁଗଣର ଜିହ୍ୱା ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଂଶ ପାଇବ।”
24 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଗତ,ି
ଅଥର୍ାତ୍, ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ଗତି

େଦଖିଅଛନି୍ତ।
25 ଦାରାବାଦ୍ୟବାଦନିୀ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗାୟକମାେନ ଆେଗ

ଆେଗ,
ବାଦ୍ୟକରମାେନ ପେଛ ପେଛ ଗମନ କେଲ।
26 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜନ-ସମାଗମ ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର,
େହ ଇସ୍ରାଏଲର ନଝିର୍ରରୁ ଜାତ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର

ଧନ୍ୟବାଦ କର।
27 କନଷି୍ଠ ବନି୍ୟାମୀନ୍ େସମାନଙ୍କର ଶାସନକତ୍ତର୍ା,
ଯିହୁଦାର ଅଧିପତମିାେନ ଓ େସମାନଙ୍କ େଲାକଦଳ,
ସବୂଲୂନର ଅଧିପତମିାେନ, ନପ୍ତାଲରି ଅଧିପତମିାେନ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ।
28 ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ବଳର ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ;
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରକାଶ କର, େଯପରି

ତୁେମ୍ଭ ଅତୀତେର ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ।
29 ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ତୁମ୍ଭ ମନି୍ଦର ସକାଶୁ
ରାଜାଗଣ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଦଶର୍ନୀ ଆଣେିବ।
30 ନଳବନସ୍ଥ ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ, େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ରୂପ

େଗାବତ୍ସଗଣ ସହତି ବୃଷସମୂହକୁ ଭତ୍ସର୍ନା କରି
େରୗପ୍ୟଖଣ୍ଡସବୁ ପଦ ତେଳ ଦଳି ପକାଅ;
େସ ଯୁଦ୍ଧପି୍ରୟ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍କୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ।
31 ମିସର େଦଶରୁ ଅଧିପତମିାେନ ଆସେିବ;
କୂଶ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିହସ୍ତ ପ୍ରସାରିବାକୁ ଚଞ୍ଚଳ େହବ।
32 େହ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ରାଜ୍ୟସମୂହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର

ଗାନ କର;
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର; [େସଲା]
33 େଯ ଆଦକିାଳୀନ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ୱଗର୍େର ଆେରାହଣ କରନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ

ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର;
େଦଖ, େସ ଆପଣା ରବ, ବକି୍ରମପୂଣ୍ଣର୍ ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନି୍ତ।
34 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ କୀତ୍ତର୍ନ କର;
ତାହାଙ୍କ ମହମିା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଓ
ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳେର ରହଅିଛ।ି
35 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପବତି୍ର ଧାମେର ଭୟଙ୍କର ଅଟ;
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମ ଦଅିନି୍ତ।
ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ।

ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆତୁର ନେିବଦନ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େଶାଶନ୍ନ ୀମ୍ ସ୍ୱରେର ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କର;
କାରଣ େମା’ େବକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜଳରାଶି ଆସଅିଛ।ି
2 ମୁଁ ଗଭୀର ପଙ୍କେର ବୁଡ଼ ିଯାଉଅଛ,ି େମାହର ଛଡି଼ା

େହବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ;
ମୁଁ ଗଭୀର ଜଳରାଶିେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ,ି ପ୍ଲାବନ େମା’ ଉପର େଦଇ

ଯାଉଅଛ।ି
3 ମୁଁ ଡାକୁ ଡାକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ ହୁଏ; େମାହର କଣ୍ଠ ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ;ି
ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେପକ୍ଷା କରୁ କରୁ େମାହର ଚକ୍ଷୁ ନେିସ୍ତଜ ହୁଏ।
4 ଅକାରଣେର େମାେତ ଘୃଣା କରିବା େଲାେକ େମା’ ମସ୍ତକର େକଶଠାରୁ

ଅେନକ;
େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟାୟେର େମାହର ଶତ୍ରୁ  େହାଇ େମାେତ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାକୁ

ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େସମାେନ ବଳବାନ;
େତଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଅପହରଣ କଲ ିନାହିଁ, ତାହା େଫରାଇ େଦଲ।ି
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ମୂଢ଼ତା ଜାଣୁଅଛ;
ଆଉ, େମାହର ପାପସବୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଗପୁ୍ତ ନୁେହଁ।
6 େହ ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣକାରୀମାେନ େମା’

େଦଇ ଲଜି୍ଜତ ନ େହଉନୁ୍ତ;
େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାେନ େମା’ େଦଇ

ଅପମାନତି ନ େହଉନୁ୍ତ।
7 କାରଣ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ମୁଁ ନନି୍ଦା ସହ୍ୟ କରିଅଛ।ି
ଲଜ୍ଜ ା େମା’ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ।ି
8 ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ପ୍ରତ ିଅଜଣା ଓ
ମାତୃସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିବେିଦଶୀ େହାଇଅଛ।ି
9 କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଗହୃବଷିୟକ ଉେଦ୍ଯାଗ େମାେତ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରିବା େଲାକମାନଙ୍କ ନନି୍ଦା େମା’ ଉପେର ପଡ଼ଅିଛ।ି
10 ମୁଁ େରାଦନ କେଲ ଓ ଉପବାସ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ େକ୍ଳଶ

େଦେଲ,
ତାହା େମା’ ନନି୍ଦାର ବଷିୟ େହଲା।
11 ମୁଁ ଚଟବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣାର ପରିେଧୟ କେଲ,
େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରବାଦ ସ୍ୱରୂପ େହଲ।ି
12 ନଗର-ଦ୍ୱ ାରେର ବସବିା େଲାକମାେନ େମା’ ବଷିୟେର ଗଳ୍ପ କରନି୍ତ
ଓ ମୁଁ ମତ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ଗୀତ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ।ି
13 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଗ୍ରାହ୍ୟ ସମୟେର େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ତୁମ୍ଭଠାେର

ଅଛ;ି
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େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଦୟାର ବାହୁଲ୍ୟେର, ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣର
ସତ୍ୟତାନୁସାେର େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।

14 ପଙ୍କରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର ଓ େମାେତ ମଗ୍ନ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ;
ମୁଁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଓ ଗଭୀର ଜଳରାଶିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ

ହୁଏ।
15 ଜଳପ୍ଲାବନ େମାେତ ମଗ୍ନ ନ କରୁ,
କିଅବା ଗଭୀର ଜଳ େମାେତ ଗ୍ରାସ ନ କରୁ;
ପୁଣ,ି ଗତ୍ତର୍ େମା’ ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ ବନ୍ଦ ନ କରୁ।
16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି; କାରଣ
ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଉତ୍ତମ;
ତୁମ୍ଭ କୃପାର ବାହୁଲ୍ୟାନୁସାେର େମା’ ପ୍ରତ ିେଫର।
17 ଆଉ, ତୁମ୍ଭ ଦାସଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ମୁଁ ସଙ୍କଟେର ଅଛ;ି ଶୀଘ୍ର େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।
18 େମା’ ପ୍ରାଣର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କର;
େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ସକାଶୁ େମାେତ ମୂଲ୍ୟେର ମୁକ୍ତ କର।
19 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ନନି୍ଦା ଓ େମାହର ଲଜ୍ଜ ା ଓ େମାହର ଅପମାନ

ଜାଣୁଅଛ;
େମାହର ବପିକ୍ଷ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛନି୍ତ।
20 ନନି୍ଦା େମାହର ହୃଦୟ ଭଗ୍ନ କରିଅଛ ିଓ ମୁଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ

େହାଇଅଛ;ି
ପୁଣ,ି େକହ ିଦୟା କରିବ େବାଲ ିମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କଲ,ି ମାତ୍ର େକହ ିନ ଥିଲା
ଓ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀମାନଙ୍କର ଅେପକ୍ଷା କଲ,ି ମାତ୍ର କାହାକୁ ପାଇଲ ିନାହିଁ।
21 ଆହୁରି, େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େମାେତ ବଷିମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ େଦେଲ
ଓ େମାହର ତୃଷା ସମୟେର ପାନ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅମ୍ଳରସ

େଦେଲ।
22 େସମାନଙ୍କ େମଜ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ
ଓ େସମାେନ ଶାନି୍ତେର ଥିବା େବେଳ ତାହା େସମାନଙ୍କର ଫାଶ ସ୍ୱରୂପ

େହଉ।
23 େସମାେନ େଯପରି େଦଖି ନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ

ଅନ୍ଧାରଗ୍ରସ୍ତ େହଉ
ଓ େସମାନଙ୍କ କଟେିଦଶକୁ ନତି୍ୟ କମ୍ପଯୁକ୍ତ କର।
24 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଢ଼ାଳି ଦଅି
ଓ ତୁମ୍ଭ େକ୍ର ାଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା େସମାନଙୁ୍କ ଧରୁ।
25 େସମାନଙ୍କର ବସତ-ିସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ େହଉ;
େସମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁେର େକହ ିବାସ ନ କରୁ।
26 କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରହାରିତ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କରନି୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭ ଆହତ େଲାକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଣ୍ଣର୍ନା କରନି୍ତ।
27 େସମାନଙ୍କ ଅପରାଧେର ଅପରାଧ େଯାଗ କର
ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଧାମିର୍କତାର ଅଂଶୀ ନ େହଉନୁ୍ତ।
28 ଜୀବନ-ପୁସ୍ତକରୁ େସମାନଙ୍କ ନାମ ଲୁପ୍ତ େହଉ
ଓ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ସହତି େଲଖା ନ ଯାଉ।
29 ମାତ୍ର ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଓ େଶାକାକୁଳ ଅେଟ;
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ େମାେତ ଉଚ୍ଚେର ସ୍ଥାପନ କରୁ।
30 ମୁଁ ଗୀତେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବି
ଓ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ତାହାଙ୍କର େଗୗରବ କରିବ।ି
31 ପୁଣ,ି ତାହା େଗାରୁ ଅବା ଶୃଙ୍ଗ ଓ
ଖୁରାଯୁକ୍ତ ବୃଷ ଅେପକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଷି୍ଟକର େହବ।
32 ନମ୍ର େଲାକମାେନ ତାହା େଦଖି ଆନନି୍ଦତ ଅଛନି୍ତ;
େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଜୀବ

େହଉ।
33 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୀନହୀନମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି୍ତ
ଓ ଆପଣା ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
34 ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ,
ସମୁଦ୍ର  ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ଜଙ୍ଗମ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
35 କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ସେିୟାନକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିେବ ଓ ଯିହୁଦାର

ନଗରସବୁ ନମିର୍ାଣ କରିେବ;
ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ େସଠାେର ବାସ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ।

36 ଆହୁରି, ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ବଂଶ ତାହା େଭାଗ କରିେବ;
ଆଉ, ତାହାଙ୍କ ନାମର େସ୍ନହକାରୀଗଣ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ।

ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ; ସ୍ମରେଣାପାୟ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୱର ହୁଅ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୱର ହୁଅ।
2 େମାହର ପ୍ରାଣ ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାେନ ଲଜି୍ଜତ ଓ ହତାଶ

େହଉନୁ୍ତ;
େମା’ କ୍ଷତେିର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ପଛକୁ େଫରି ଯାଇ ଅପମାନତି

େହଉନୁ୍ତ।
3 େଯଉଁମାେନ “ହଁ, ହଁ” େବାଲ ିକହନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲଜ୍ଜ ା ସକାଶୁ େଫରି ଯାଉନୁ୍ତ।
4 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ , େସସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭଠାେର

ଉଲ୍ଲ ସତି ଓ ଆନନି୍ଦତ େହଉନୁ୍ତ;
ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣକୁ େସ୍ନହ କରନି୍ତ ,
“େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱର ମହମିାନି୍ୱ ତ େହଉନୁ୍ତ” େବାଲ ିନରିନ୍ତର କହୁନୁ୍ତ,
5 ମାତ୍ର ମୁଁ ଦରିଦ୍ର  ଓ ଦୀନହୀନ;
େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ ପକ୍ଷେର ସତ୍ୱର ହୁଅ;
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ସହାୟ ଓ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା ଅଟ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବଳିମ୍ୱ କର ନାହିଁ।

ଜେଣ ବୃଦ୍ଧର ପ୍ରାଥର୍ନା

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଶରଣ େନଇଅଛ;ି
େମାେତ େକେବ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
2 ତୁମ୍ଭ ଧମର୍ଗଣୁେର େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କରି ରକ୍ଷା କର;

େମା’ ପ୍ରତ ିଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େଡରି େମାେତ ତ୍ରାଣ କର।
3 େଯଉଁଠାକୁ ମୁଁ ନତି୍ୟ ଯାଇପାେର, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରତ ିେସରୂପ ବସତରି

େଶୖଳ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ;
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ଦୁଗର୍।
4 େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ହସ୍ତରୁ,
ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ଓ ନଦି୍ଦର୍ୟ େଲାକ ହସ୍ତରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
5 କାରଣ େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାହର ଭରସା;
େମା’ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ବଶି୍ୱାସଭୂମି।
6 ଗଭର୍ରୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର େମାହର ଭାର ଅଛ;ି
ମାତାର ଉଦରରୁ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ େମାେତ େନଇଅଛ;
ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ନତି୍ୟ େମାହର ପ୍ରଶଂସା େହବ।
7 ମୁଁ ଅେନକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ବଷିୟ ସ୍ୱରୂପ;
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ରୟ।
8 େମାହର ମୁଖ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସାେର ଓ
ସାରାଦନି ତୁମ୍ଭ େଗୗରବ ବଣ୍ଣର୍ନାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
9 ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାେର େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ;
େମାହର ବଳ କ୍ଷୀଣ େହବା ସମୟେର େମାେତ ଛାଡ଼ ନାହିଁ।
10 କାରଣ େମାହର ଶତ୍ରୁ ଗଣ େମା’ ବଷିୟେର କଥା କହନି୍ତ
ଓ େମା’ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଜଗିବା େଲାକମାେନ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରି କହନି୍ତ

େଯ,
11 “ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ , ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତାହାକୁ ଧର; କାରଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େକହ ିନାହିଁ।”
12 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମା’ଠାରୁ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅ ନାହିଁ;
େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସତ୍ୱର ହୁଅ।
13 େମା’ ପ୍ରାଣର ବପିକ୍ଷମାେନ ଲଜି୍ଜତ ଓ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଉନୁ୍ତ;
େଯଉଁମାେନ େମାହର କ୍ଷତ ିେଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ , େସମାେନ ନନି୍ଦା ଓ

ଅପମାନେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  େହଉନୁ୍ତ।
14 ମାତ୍ର ମୁଁ ନରିନ୍ତର ଭରସା କରିବ,ି
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ପୁଣ,ି ଆହୁରି ଆହୁରି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
15 େମାହର ମୁଖ ସାରାଦନି ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ ଓ
ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବ;
କାରଣ ମୁଁ ତହିଁର ସଂଖ୍ୟା ଜାେଣ ନାହିଁ।
16 ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ସକଳ କି୍ରୟା ସହତି ଉପସି୍ଥତ

େହବ।ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର, େକବଳ ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ ବଷିୟ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବ।ି
17 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ

ଆସୁଅଛ;
ପୁଣ,ି ମୁଁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟାସବୁ ପ୍ରଚାର କରିଅଛ।ି
18 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ ିନକିଟେର ତୁମ୍ଭର ବାହୁବଳ,
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭବଷି୍ୟତ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଚାର କରିବା

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ,
ବୃଦ୍ଧ ଓ ପକ୍ୱେକଶ େହବା ସମୟେର େହଁ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
19 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମହତ କାଯର୍୍ୟମାନ ସାଧନ କରିଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ,
ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ ଅତ ିଉଚ୍ଚ; େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କିଏ ଅଛ ି?
20 ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅେନକ ଓ ଦାରୁଣ େକ୍ଳଶ େଦଖାଇଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ,
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ସଜୀବ କରିବ
ଓ ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ସ୍ଥାନରୁ ପୁନବର୍ାର ଉଠାଇ ଆଣବି।
21 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ମହତ୍ତ୍ୱ  ବଢ଼ାଅ ଓ
େଫରି େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି।
22 େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ େନବଲ ଯନ୍ତ୍ର େର, ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର,
ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭ ସତ୍ୟତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବ;ି
େହ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ,
ମୁଁ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର େର ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
23 ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା େବେଳ େମାହର ଓଷ୍ଠାଧର
ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ମୁକ୍ତ େମାହର ପ୍ରାଣ ଅତଶିୟ ଆହ୍ଲାଦ କରିବ।
24 େମାହର ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ସାରାଦନି ତୁମ୍ଭ ଧମର୍ ବଷିୟ କହବି;
କାରଣ େମାହର ଅନଷି୍ଟ େଚଷ୍ଟାକାରୀମାେନ ଲଜି୍ଜତ ଓ ହତାଶ

େହାଇଅଛନି୍ତ।

ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଶେଲାମନଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ରାଜାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ଶାସନ
ଓ ରାଜପୁତ୍ରଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ ପ୍ରଦାନ କର।
2 େସ ଧମର୍େର ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ଓ

ନ୍ୟାୟେର ତୁମ୍ଭ ଦୁଃଖୀ େଲାକଙ୍କର ବଚିାର କରିେବ।
3 ଧମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ପବର୍ତଗଣ ଓ
ଉପପବର୍ତଗଣ େଲାକମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିେବ।
4 େସ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିେବ,
େସ ଦୀନହୀନମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ
ଓ ଉପଦ୍ରବକାରୀକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ।
5 ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ଥିବାଯାଏ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ କରିେବ।
6 କଟାଘାସେର ବୃଷି୍ଟ ତୁଲ୍ୟ ଓ
ଭୂମି-େସଚନକାରୀ ଜଳଧାରା ତୁଲ୍ୟ େସ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିବ।
7 ତାହାଙ୍କ ସମୟେର ଧାମିର୍କମାେନ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହେବ;
ପୁଣ,ି ଚନ୍ଦ୍ର  ଲୁପ୍ତ େନାହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ଶାନି୍ତ େହବ।
8 ମଧ୍ୟ େସ ଏକ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
ନଦୀଠାରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିେବ।
9 ମରୁଭୂମି-ନବିାସୀ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନତ େହେବ
ଓ ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଧୂଳି ଚାଟେିବ।
10 ତଶର୍ୀଶର ଓ ଦ୍ୱ ୀପସମୂହର ରାଜାଗଣ ଦଶର୍ନୀ ଆଣେିବ;
ଶିବାର ଓ ସବାର ରାଜାଗଣ େଭଟୀ ଦାନ କରିେବ।
11 ହଁ, ସବୁ ରାଜାମାେନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରଣାମ କରିେବ;

ସବୁ େଗାଷ୍ଠୀମାେନ ତାହାଙ୍କର େସବା କରିେବ।
12 କାରଣ େସ ଆତ୍ତର୍ନାଦକାରୀ ଦୀନହୀନକୁ ଓ
ଅସହାୟ ଦରିଦ୍ର କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।
13 େସ ଦରିଦ୍ର  ଓ ଦୀନହୀନ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିେବ
ଓ େସ ଦୀନହୀନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।
14 େସ ଉପଦ୍ରବ ଓ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟରୁ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତ କରିେବ;
ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େସମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁମୂଲ୍ୟ େହବ।
15 ଆଉ, େସମାେନ ଜୀବତି ରହେିବ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଶିବାର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଦତ୍ତ

େହବ;
େଲାକମାେନ ନରିନ୍ତର ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ।
େସମାେନ ସାରାଦନି ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିେବ।
16 େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପବର୍ତଗଣର ଶିଖରେର ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ େହବ;
ତହିଁର ଫଳ ଲବିାେନାନ ତୁଲ୍ୟ ହଲବି;
ପୁଣ,ି ନଗରବାସୀମାେନ ପୃଥିବୀର ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହେବ।
17 ତାହାଙ୍କ ନାମ ଅନନ୍ତକାଳ ରହବି;
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୂଯର୍୍ୟ ଥାଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସେତଜ ରହବି;
ଆଉ, ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ;
ସବୁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟ କହେିବ।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ,
େକବଳ େସ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ କରନି୍ତ;
19 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କର େଗୗରବାନି୍ୱ ତ ନାମ ଅନନ୍ତକାଳ ଧନ୍ୟ େହଉ
ଓ ତାହାଙ୍କ େଗୗରବେର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଉ।
ଆେମନ୍, ଆେମନ୍।
20 ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନାସକଳ ସମାପ୍ତ।

ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ

୭୩:୧—୮୯:୫୨

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବଚିାର

ଆସଫର ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ,ି
ନମିର୍ଳାନ୍ତଃକରଣ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଶି୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ

ଅଟନି୍ତ।
2 ମାତ୍ର େମାହର ଚରଣ ପ୍ରାୟ ଟଳିଗଲା;
େମାହର ପାଦବେିକ୍ଷପ ପ୍ରାୟ ଖସଗିଲା।
3 କାରଣ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସମୃଦି୍ଧ େଦଖି
ଦାମି୍ଭକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ େହଲ।ି
4 େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କ ମରଣେର େକୗଣସ ିବନ୍ଧନ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ବଳ ଦୃଢ଼ ଥାଏ।
5 େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ପରି କଷ୍ଟେର ପଡ଼ନି୍ତ ନାହିଁ;
କିଅବା ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି େସମାେନ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ।
6 ଏେହତୁ ଅହଙ୍କାର େସମାନଙ୍କ ଗଳାର ହାର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ;
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରି େସମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କେର।
7 େମଦେର େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ବାହାରି ଉେଠ;
ମନର ବାଞ୍ଛା ଅେପକ୍ଷା େସମାେନ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ।
8 େସମାେନ ଟାହୁଲ ିକରନି୍ତ ଓ ଦୁଷ୍ଟତାେର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନି୍ତ;
େସମାେନ ଦମ୍ଭ କଥା କହନି୍ତ।
9 େସମାେନ ଆକାଶେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ରଖିଅଛନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ପୃଥିବୀେର ଭ୍ରମଣ କେର।
10 ଏେହତୁ ତାହାର େଲାକମାେନ େସଆେଡ଼ େଫରନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ପୂଣ୍ଣର୍ ପାନପାତ୍ରର ଜଳସବୁ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନଗିିଡ଼ାଯାଏ।
11 ଆଉ, େସମାେନ କହନି୍ତ , “ପରେମଶ୍ୱର କିପରି ଜାଣେିବ ?”
ଓ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କର କି ଜ୍ଞାନ ଅଛ ି?
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12 େଦଖ, ଏମାେନ ଦୁଷ୍ଟେଲାକ;
ପୁଣ,ି େସମାେନ ସବର୍ଦା ନବିିର୍ଘ୍ନେର ଥାଇ ଧନ ବୃଦି୍ଧ କରନି୍ତ।
13 ନଶି୍ଚୟ ମୁଁ ବ୍ୟଥର୍େର ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଚ ିକରିଅଛି
ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷତାେର ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିଅଛ;ି
14 କାରଣ ମୁଁ ଦନିସାରା ଆଘାତ ଓ
ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତ ଶାସି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ।ି
15 ଏରୂପ କହବି ିେବାଲ ିଯଦ ିମୁଁ କହଥିା’ନି୍ତ
େତେବ େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା

କରିଥା’ନି୍ତ।
16 ମୁଁ ତାହା କିରୂେପ ଜାଣବି ିେବାଲ ିଭାବନା କଲା େବେଳ
େମା’ ପ୍ରତ ିତାହା ଅତ ିକଷ୍ଟକର େହଲା;
17 େଶଷେର ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଧମର୍ଧାମକୁ ଗଲ ିଓ
େସମାନଙ୍କର େଶଷଫଳ ବେିବଚନା କଲ।ି
18 ନଶି୍ଚୟ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଖସଡ଼ା ସ୍ଥାନେର ରଖୁଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସବର୍ନାଶେର ପକାଉଅଛ।
19 େସମାେନ ଏକ ନମିିଷେର କିପରି ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ହୁଅନି୍ତ !
ନାନା ତ୍ରାସେର େସମାେନ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ସଂହାରିତ ହୁଅନି୍ତ।
20 ନଦି୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ରତ େହଲା ଉତ୍ତାେର େଯପରି ସ୍ୱପ୍ନ,
େସପରି, େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଗ୍ରତ େହେଲ, େସମାନଙ୍କ ମୂତ୍ତିର୍କୁ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ

କରିବ।
21 େମାହର ହୃଦୟ ଦୁଃଖିତ େହାଇଥିଲା ଓ
େମାହର ମମର୍ ବଦି୍ଧ େହାଇଥିଲା।
22 ମୁଁ ଏେଡ଼ ମୂଖର୍ ଓ ଅଜ୍ଞାନ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ପଶୁ ପରି ଥିଲ।ି
23 ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ନରିନ୍ତର ଅଛ;ି
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଧରିଅଛ।
24 ତୁେମ୍ଭ ନଜି ମନ୍ତ୍ରଣାେର େମାେତ ପଥ େଦଖାଇବ
ଓ େଶଷେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଗୗରବେର ଗ୍ରହଣ କରିବ।
25 ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭ ବନିା େମାହର ଆଉ କିଏ ଅଛ ି? ଓ
ଭୂମଣ୍ଡଳେର ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ବାଞ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ।
26 େମାହର ମାଂସ ଓ ଚତି୍ତ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛ;ି
ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳ େମା’ ଚତି୍ତର ବଳ ଓ େମାହର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ

ଅଟନି୍ତ।
27 କାରଣ େଦଖ, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରେର ଥିବା େଲାକମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହେବ;
ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିବ୍ୟଭଚିାର କରିବା େଲାକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛ।
28 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବାର େମାହର ମଙ୍ଗଳ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସକଳ କମର୍ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଆପଣାର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛ।ି

ଜାତରି ମୁକି୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଆସଫର ମସ୍କୀଲ୍।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଦାକାଳ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ?
ତୁମ୍ଭ ଚରାସ୍ଥାନର େମଷଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ

େକ୍ର ାଧାନଳର ଧୂମ ଉଠୁଅଛ ି?
2 ପୂବର୍କାଳେର ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ କିଣଅିଛ,
ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଆପଣା ଅଧିକାରର ବଂଶ େହବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ,
ତୁମ୍ଭର େସହ ିମଣ୍ଡଳୀକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ବାସସ୍ଥାନ ସେିୟାନ ପବର୍ତକୁ ସ୍ମରଣ

କର।
3 ଏହ ିଚରିକାଳୀନ କାନ୍ଥଡ଼ା ଆେଡ଼ ଆପଣା ଚରଣ ପକାଅ,
ଶତ୍ରୁ  ଧମର୍ଧାମେର ସବୁ ନାଶ କରିଅଛ।ି
4 ତୁମ୍ଭର ବପିକ୍ଷଗଣ ତୁମ୍ଭ ସମାଗମ-ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରିଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ଚହି୍ନ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ।
5 ନବିଡି଼ ଅରଣ୍ୟେର
କୁହ୍ରାଡ଼ ିଉଠାଇବା େଲାକମାନଙ୍କ ପରି େସମାେନ େଦଖା ଗେଲ।

6 ପୁଣ,ି ଏେବ େସମାେନ ଟାଙି୍ଗଆ ଓ ହାତୁଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା
ଏକାେବେଳ ତହିଁର େଖାଦତି କମର୍ସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାନି୍ତ।
7 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଧମର୍ଧାମେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇ ଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଅଶୁଚ ିକରି ଭୂମିସାତ୍ କରିଅଛନି୍ତ।
8 େସମାେନ ମେନ ମେନ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକାେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ

ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରୁ;
େସମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସକଳ ସମାଗମ-ସ୍ଥାନ ଦଗ୍ଧ

କରିଅଛନି୍ତ।
9 ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଚହି୍ନସବୁ େଦଖୁ ନାହୁଁ;
େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆଉ ନାହିଁ;
କିଅବା ଏପରି େକେତ କାଳ େହବ, ଏହା ଜାଣବିା େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟେର େକହ ିନାହିଁ।
10 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ବପିକ୍ଷ େକେତ କାଳ ନନି୍ଦା କରିବ ?
ଶତ୍ରୁ  କି ସଦାକାଳ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନନି୍ଦା କରିବ ?
11 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ, ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କାହିଁକି ସଂେକାଚ ିରଖୁଅଛ

?
ଆପଣା ବକ୍ଷଃସ୍ଥଳରୁ ତାହା ବାହାର କରି େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କର।
12 ତଥାପି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନକାରୀ
ପରେମଶ୍ୱର ପୂବର୍ରୁ ଆମ୍ଭର ରାଜା ଅଟନି୍ତ।
13 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରାକ୍ରମେର ସମୁଦ୍ର କୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲ;
ତୁେମ୍ଭ ଜଳେର ନାଗଗଣର ମସ୍ତକ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଲ;
14 ତୁେମ୍ଭ ଲବିୟିାଥନର ମସ୍ତକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଲ,
ତୁେମ୍ଭ ମରୁଭୂମିର ପଶୁମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ େଦଲ।
15 ତୁେମ୍ଭ ନଝିର୍ର ଓ ପ୍ଲାବନକୁ ବଭିକ୍ତ କଲ;
ତୁେମ୍ଭ ମହାନଦୀସବୁ ଶୁଷ୍କ କଲ।
16 ଦବିସ ତୁମ୍ଭର, ରାତି୍ର ହିଁ ତୁମ୍ଭର;
ତୁେମ୍ଭ ଦୀପି୍ତ ଓ ସୂଯର୍୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ।
17 ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୀମା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଓ ଶୀତକାଳ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ।
18 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଶତ୍ରୁ  ଧିକ୍କାର କରିଅଛ ିଓ
ମୂଢ଼ େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମର ନନି୍ଦା କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ସ୍ମରଣ କର।
19 ତୁମ୍ଭ ଘୁଘୁର ପ୍ରାଣ ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ ସମପର୍ଣ କର ନାହିଁ,
ଆପଣା ଦୁଃଖୀ େଲାକର ପ୍ରାଣ ଚରିକାଳ ବସି୍ମୃତ ହୁଅ ନାହିଁ।
20 ନୟିମ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖ;
କାରଣ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନସବୁ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟର ବସତେିର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।
21 ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ େଲାକ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ େଫରି ନ ଯାଉ !
ଦରିଦ୍ର  ଓ ଦୀନହୀନ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
22 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଉଠ, ଆପଣାର ବବିାଦ ନଷି୍ପନ୍ନ  କର;
ମୂଢ଼ େଲାକ କିପରି ସାରାଦନି ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧିକ୍କାର କରୁଅଛ,ି ସ୍ମରଣ କର।
23 ତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷଗଣର ରବ ବସି୍ମୃତ ହୁଅ ନାହିଁ;
ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉତ୍ଥିତ େଲାକମାନଙ୍କର କଳହ ନରିନ୍ତର ଉଠୁଅଛ।ି

ପରେମଶ୍ୱର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଏକ ଗୀତ; ଅଲ୍-ତେଶ୍ହତ୍ ସ୍ୱରେର ଆସଫର
ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛୁ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ନାମ

ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ;
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାସକଳ ବଣ୍ଣର୍ନା କରନି୍ତ।
2 ଆେମ୍ଭ ନରୂିପିତ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ ଯଥାଥର୍ ରୂେପ ବଚିାର କରିବା।
3 ପୃଥିବୀ ଓ ତନି୍ନ ବାସୀ ସମେସ୍ତ ତରଳି ଯାଉଅଛନି୍ତ;
ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ। [େସଲା]
4 ଆେମ୍ଭ ଗବର୍ୀକୁ କହଲୁି, “ଗବର୍ାଚରଣ କର ନାହିଁ,”
ଆେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟକୁ କହଲୁି, “ଶୃଙ୍ଗ ଉଠାଅ ନାହିଁ;
5 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଠାଅ ନାହିଁ;
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ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ େହାଇ କଥା କୁହ ନାହିଁ।”
6 କାରଣ ପୂବର୍ ଦଗିରୁ, କିମ୍ୱା ପଶି୍ଚମ ଦଗିରୁ,
କିଅବା ଦକି୍ଷଣ ଦଗିରୁ ଉନ୍ନତ ିଆେସ ନାହିଁ।
7 ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଅଟନି୍ତ;
େସ ଏକକୁ ଅବନତ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରନି୍ତ।
8 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତେର ଏକ ପାନପାତ୍ର ଅଛି
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସରୁ େଫଣ ବାହାରୁ ଅଛ;ି
ତାହା ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଓ େସ ତହିଁରୁ ଢ଼ାଳି ଦଅିନି୍ତ ;
ନଶି୍ଚୟ ପୃଥିବୀର ଦୁଷ୍ଟେଲାକ ସମେସ୍ତ ତହିଁର ଖାଦ ନଗିାଡ଼ ିପିଇେବ।
9 ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାକାଳ ପ୍ରଚାର କରିବ,ି
ମୁଁ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
10 “ଆେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗସବୁ କାଟ ିପକାଇବା।
ମାତ୍ର ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚୀକୃତ େହବ।”

ବଜିୟୀ ପରେମଶ୍ୱର

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଗୀତ; ତାରଯୁକ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର େର ଆସଫର
ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର ପରିଚତି ଅଟନି୍ତ;
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କ ନାମ ମହତ।
2 ମଧ୍ୟ ଶାେଲେମ୍ର ତାହାଙ୍କର ଆବାସ ଓ

ସେିୟାନେର ତାହାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ।
3 େସଠାେର େସ ଧନୁତୀରସବୁ,
ଢ଼ାଲ, ଖଡ୍ଗ  ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଭଙ୍ଗ କେଲ। [େସଲା]
4 ମୃଗୟାର ପବର୍ତଗଣଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ େତେଜାମୟ ଓ ମହମିାନି୍ୱ ତ।
5 ସାହସକିଚତି୍ତମାେନ ଲୁଟତି େହାଇଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ନଦି୍ର ାେର ନଦିି୍ର ତ େହାଇଅଛନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଆପଣା ହସ୍ତ ପାଇ ନାହିଁ।
6 େହ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁମ୍ଭ ତଜ୍ଜ ର୍ନେର ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱ ମହାନଦିି୍ର ତ େହାଇଅଛନି୍ତ।
7 ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ଭୟପାତ୍ର
ଓ ତୁେମ୍ଭ ଥେର େକ୍ର ାଧ େହେଲ କିଏ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଠିଆ େହାଇ

ପାରିବ ?
8 ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ବଚିାରାଜ୍ଞା ଶୁଣାଇଲ;
ପରେମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ନମ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ
9 ବଚିାର କରିବାକୁ ଉଠିବା େବେଳ
ପୃଥିବୀ ଭୀତ ଓ ନୀରବ େହଲା। [େସଲା]
10 ମନୁଷ୍ୟର େକ୍ର ାଧ ନତିାନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ;
ତୁେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧର ଅବେଶଷ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା କଟବିନ୍ଧନ କରିବ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ମାନତ କରି ପୂଣ୍ଣର୍

କର;
େଯ ଭୟପାତ୍ର, ତାହାଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦଶର୍ନୀ

ଆଣନୁ୍ତ।
12 େସ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଗବର୍ ଖବର୍ କରନି୍ତ;
େସ ଭୂପତମିାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟଙ୍କର ଅଟନି୍ତ।

ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ସମୟେର ଆଶ୍ୱାସନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଯିଦୂଥୂନର ରୀତ ିଅନୁସାେର ଆସଫର ଗୀତ।

ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ସ୍ୱରବେର କାକୂକି୍ତ କରିବ;ି
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ହିଁ ସ୍ୱରବେର କାକୂକି୍ତ କରିବ,ି

ତହିଁେର େସ େମା’ ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କରିେବ।
2 ମୁଁ ଆପଣା ସଙ୍କଟ ଦନିେର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କଲ;ି
ରାତି୍ରକାଳେର େମାହର ହସ୍ତ ବସି୍ତାରିତ ରହଲିା ଓ ସଙୁ୍କଚତି େନାହଲିା;
େମାହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରେବାଧ ମାନବିାକୁ ଅସମ୍ମତ େହଲା।

3 ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରି ଅସି୍ଥର େହଉଅଛ;ି
ଭାବନା କରି କରି େମାହର ଆତ୍ମା ମୂଚ୍ଛିର୍ତ ହୁଏ। [େସଲା]
4 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉଜାଗର କରି ରଖୁଅଛ;
ମୁଁ ଏପରି ବ୍ୟାକୁଳ େଯ, କଥା କହ ିପାରୁ ନାହିଁ।
5 ମୁଁ ପୂବର୍କାଳର ଦନିସବୁ,
ପୁରାତନ କାଳର ବଷର୍ସବୁ ଭାବନା କରିଅଛ।ି
6 ମୁଁ ଆପଣା ରାତି୍ରକାଳୀନ ଗୀତ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛ;ି
ମୁଁ ଆପଣା ମେନ ମେନ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛ;ି
ପୁଣ,ି େମାହର ଆତ୍ମା ଯତ୍ନେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା।
7 ପ୍ରଭୁ କ’ଣ ସଦାକାଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ ?
େସ କ’ଣ ଆଉ ସୁପ୍ରସନ୍ନ  େହେବ ନାହିଁ ?
8 ତାହାଙ୍କ ଦୟା କ’ଣ ଚରିକାଳ ଲୁପ୍ତ େହଲା ?
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା କ’ଣ ଚରିକାଳ ବଫିଳ ହୁଏ ?
9 ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ କୃପାମୟ େହବାକୁ ପାେସାରି ଅଛନି୍ତ ?
େସ କ’ଣ େକ୍ର ାଧେର ଆପଣା କରୁଣା ରୁଦ୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ ? [େସଲା]
10 ତହୁଁ ମୁଁ କହଲି,ି “ଏହା ହିଁ େମାହର ଦୁବର୍ଳତା;
ମାତ୍ର ମୁଁ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତର ବଷର୍ସକଳ ସ୍ମରଣ କରିବ।ି”
11 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କମର୍ସବୁ ଉେଲ୍ଲ ଖ କରିବ;ି
ମୁଁ ପୂବର୍କାଳର ତୁମ୍ଭ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାସବୁ ସ୍ମରଣ କରିବ।ି
12 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ କମର୍ ଚନି୍ତ ା କରିବ ିଓ
ତୁମ୍ଭର କି୍ରୟାସକଳ ଧ୍ୟାନ କରିବ।ି
13 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ପଥ ପବତି୍ର ଅେଟ;
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମହାନ ପରେମଶ୍ୱର କିଏ ?
14 ତୁେମ୍ଭ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ-କମର୍କତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱର;
ତୁେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ପରାକ୍ରମ ଜ୍ଞାତ କରିଅଛ।
15 ତୁେମ୍ଭ ନଜି ବାହୁେର ଆପଣା େଲାକଙୁ୍କ,
ଯାକୁବ ଓ େଯାେଷଫର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ।
16 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ସମୁଦ୍ର  ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଖିଲା,
ସମୁଦ୍ର  ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଖି ଭୀତ େହଲା;
ମଧ୍ୟ ବାରିଧି କମି୍ପତ େହଲା।
17 େମଘମାଳ ଜଳବୃଷି୍ଟ କେଲ,
ଆକାଶ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କଲା;
ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ତୀରସବୁ ବ୍ୟାପ୍ତ େହଲା।
18 ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁେର ତୁମ୍ଭର ବଜ୍ରଧ୍ୱନ ିେହଲା;
ବଜୁିଳି ଜଗତକୁ ଆଲୁଅମୟ କଲା;
ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ ଓ ଥରହର େହଲା।
19 ସମୁଦ୍ର େର ତୁମ୍ଭର ପଥ ଓ ମହାଜଳରାଶିେର ତୁମ୍ଭର ମାଗର୍ ଥିଲା,
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ପଦଚହି୍ନ ଜଣା େନାହଲିା।
20 ତୁେମ୍ଭ େମାଶା ଓ ହାେରାଣର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା
େଲାକମାନଙୁ୍କ େମଷପଲ ପରି ଚଳାଇଲ।

ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାେନ

ଆସଫର ମସ୍କୀଲ୍।

େହ େମାହର େଲାକମାେନ, େମାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣ;
େମା’ ମୁଖର ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।
2 ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ-କଥାେର ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇବ;ି

ମୁଁ ପୂବର୍କାଳର ଗଢୂ଼ ବାକ୍ୟସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ;ି
3 ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାସବୁ ଶୁଣ ିଜାଣଅିଛୁ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ।
4 ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାସବୁ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ ଗପୁ୍ତ ରଖିବା ନାହିଁ,
ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ ିନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ
ତାହାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଓ ତାହାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ସକଳ ବଣ୍ଣର୍ନା

କରିବା।
5 କାରଣ େସ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କେଲ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟେର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନରୂିପଣ କେଲ,
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ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା ଜଣାଇବା ନମିେନ୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ;
6 େଯପରି ଆସନ୍ତା ପୁରୁଷ, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁ ସନ୍ତାନଗଣ ଜାତ େହେବ,
େସମାେନ ଜାଣେିବ ଓ ଉଠି ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା

ଜଣାଇେବ;
7 ତହିଁେର େସମାେନ େଯପରି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଭରସା ରଖି

ପାରିେବ
ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କି୍ରୟାସକଳ ପାେସାରି ନ ଯିେବ,
ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିେବ;
8 ପୁଣ,ି ଆପଣା ପିତୃଗଣ ତୁଲ୍ୟ
ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବେିଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ େହେବ ନାହିଁ;
େସହ ିବଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଥାଥର୍ ରୂେପ ସୁସି୍ଥର କେଲ

ନାହିଁ;
ଓ େସମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ନ ଥିଲା।
9 ଇଫ୍ର ୟିମର ସନ୍ତାନଗଣ ସସଜ୍ଜ  ଓ ଧନୁଦ୍ଧର୍ର େହାଇ
ସଂଗ୍ରାମ ଦନିେର ହଟଗିେଲ।
10 େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ
ଓ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଚାଲବିା ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ;
11 େସମାେନ ତାହାଙ୍କ କାଯର୍୍ୟସକଳ,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟାସକଳ ଭୁଲ ିଗେଲ।
12 େସ େସମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ସାକ୍ଷାତେର
ମିସର େଦଶେର, େସାୟନ-ପଦାେର ନାନା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ କେଲ।
13 େସ ସମୁଦ୍ର କୁ ବଭିକ୍ତ କରି େସମାନଙୁ୍କ ପାର କରାଇେଲ;
ପୁଣ,ି େସ ଜଳସମୂହକୁ ରାଶୀ ରୂେପ ଠିଆ କରାଇେଲ।
14 ଦବିସେର େସ େମଘ ଦ୍ୱ ାରା ଓ
ରାତି୍ରେର ଅଗି୍ନେତଜ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ପଥ କଢ଼ାଇ େନେଲ।
15 ପ୍ରାନ୍ତରେର େସ େଶୖଳମାନଙୁ୍କ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେଲ,
ପୁଣ,ି େଯପରି ଅଗାଧସ୍ଥଳରୁ, େସପରି େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ପାନ

କରାଇେଲ।
16 େସ େଶୖଳରୁ େସ୍ରାତ ବାହାର କେଲ
ଓ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ଜଳ ବହାଇେଲ।
17 ତଥାପି େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିବାକୁ
ଓ ମରୁଭୂମିେର ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିବାକୁ

ନରିସ୍ତ େନାହେିଲ।
18 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଭଳିାଷ ପୂରଣାେଥର୍
ଭକ୍ଷ୍ୟ ମାଗି ଆପଣା ଆପଣା ମନେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେଲ।
19 ହଁ, େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର କଥା କହେିଲ;
େସମାେନ କହେିଲ, “ପରେମଶ୍ୱର କି ପ୍ରାନ୍ତରେର େମଜ ସଜାଇ ପାରିେବ

?
20 େଦଖ, େସ େଶୖଳକୁ ଆଘାତ କରେନ୍ତ, ଜଳ ନଗିର୍ତ େହଲା
ଓ େସ୍ରାତ ପ୍ରବାହତି େହଲା;
େସ କି ଅନ୍ନ  ମଧ୍ୟ େଦଇ ପାରନି୍ତ ?
େସ କି ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମାଂସ େଯାଗାଇେବ ?”
21 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ିେକାପାନି୍ୱ ତ େହେଲ
ଓ ଯାକୁବ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ମଧ୍ୟ େକ୍ର ାଧ ଉଠିଲା;
22 କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ
ଓ ତାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣେର ନଭିର୍ର ରଖିେଲ ନାହିଁ।
23 ତଥାପି େସ ଉପରିସ୍ଥ େମଘମାଳକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ
ଓ ଆକାଶର ଦ୍ୱ ାର ମୁକ୍ତ କେଲ।
24 ଆଉ, େସ େଭାଜନାେଥର୍ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ମାନ୍ନ ା ବଷର୍ାଇେଲ
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ର ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେଲ।
25 ପରାକ୍ରମୀଗଣର ଆହାର ମନୁଷ୍ୟ େଭାଜନ କଲା;
େସ େସମାନଙ୍କ ତୃପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପଠାଇେଲ।
26 େସ ଆକାଶେର ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ବହାଇେଲ ଓ
ନଜି ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା ଦକି୍ଷଣ ବାୟୁ ଚଳାଇେଲ।
27 ମଧ୍ୟ େସ ଧୂଳି ପରି େସମାନଙ୍କ ଉପେର ମାଂସ ବଷର୍ାଇେଲ,

ପୁଣ,ି ସମୁଦ୍ର ର ବାଲ ିପରି ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ବଷର୍ାଇେଲ;
28 େସ େସମାନଙ୍କ ଛାଉଣ ିମଧ୍ୟେର,
େସମାନଙ୍କ ଆବାସର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତାହା ବଷର୍ାଇେଲ।
29 ତହିଁେର େସମାେନ େଭାଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ େହେଲ
ଓ େସ େସମାନଙ୍କ ଅଭଳିାଷିତ ବଷିୟ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କେଲ।
30 ଅଭଳିାଷିତ ବଷିୟରୁ େସମାନଙ୍କ େସ୍ନହ ଭଙ୍ଗ େନାହୁଣୁ,
ଖାଦ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ମୁଖେର ଥାଉ ଥାଉ
31 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଉଠିଲା
ଓ େସମାନଙ୍କ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଧ କଲା,
ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁବାଗଣକୁ ସଂହାର କଲା।
32 ଏସବୁ େହେଲ େହଁ େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ପାପ କେଲ
ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ।
33 ଏେହତୁ େସ ଅସାରତାେର େସମାନଙ୍କ ଦନି
ଓ ଆତଙ୍କେର େସମାନଙ୍କ ବଷର୍ସବୁ େକ୍ଷପଣ କରାଇେଲ,
34 େସ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କଲା େବେଳ, େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ;
ଆଉ, େଫରି ଶୀଘ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ।
35 ପରେମଶ୍ୱର େଯ େସମାନଙ୍କର େଶୖଳ
ଓ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର େଯ େସମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା, ଏହା ସ୍ମରଣ

କେଲ।
36 ମାତ୍ର େସମାେନ ମୁଖେର ତାହାଙ୍କର ଚାଟୁବାଦ କେଲ
ଓ ଜିହ୍ୱାେର ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା କହେିଲ।
37 କାରଣ େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିସି୍ଥର ନ ଥିଲା,
କିଅବା େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ନୟିମେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ନ ଥିେଲ।
38 ମାତ୍ର େସ େସ୍ନହଶୀଳ େହବାରୁ େସମାନଙ୍କ ଅପରାଧ
କ୍ଷମା କରି େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ କେଲ ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି େସ ଅେନକ ଥର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସମ୍ୱରଣ କରି
ଆପଣା େକାପ ଉେତ୍ତଜ କେଲ ନାହିଁ।
39 ଆଉ, େସମାେନ େଯ ମାଂସମାତ୍ର ଓ
ବହଯିାଇ େଫରି ନ ଆସବିା ବାୟୁ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା େସ ସ୍ମରଣ କେଲ।
40 େସମାେନ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର େକେତ ଥର ତାହାଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହେଲ
ଓ ମରୁଭୂମିେର ତାହାଙୁ୍କ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ କେଲ।
41 େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ବମିୁଖ େହାଇ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେଲ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କେଲ।
42 େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ଓ
େଯଉଁ ଦନି େସ ବପିକ୍ଷଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କେଲ, େସହ ିଦନି
43 ଆଉ, େସ କିରୂେପ ମିସରେର ଆପଣା ଚହି୍ନ ଓ
େସାୟନ-ପଦାେର ଆପଣାର ଅଦୁ୍ଭତ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ଥାପନ କେଲ;
44 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ନଦୀ ଓ େସ୍ରାତସବୁ ରକ୍ତମୟ କରିବାରୁ
େସମାେନ ପାନ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ଏହାସବୁ ସ୍ମରଣ କେଲ ନାହିଁ।
45 େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଦଂଶକ ଝଙି୍କ ପଠାଇେଲ, େସସବୁ େସମାନଙୁ୍କ

ଗ୍ରାସ କେଲ
ଓ େବଙ୍ଗ ପଠାଇେଲ, େସସବୁ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ।
46 ମଧ୍ୟ େସ କୀଟକୁ େସମାନଙ୍କ ଭୂମିର ଫଳ ଓ
ପଙ୍ଗପାଳକୁ େସମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ େଦେଲ।
47 େସ ଶିଳା ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ
ହମି ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ କେଲ।
48 ଆହୁରି, େସ େସମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣକୁ ଶିଳାେର ଓ
େସମାନଙ୍କ ପଲସବୁକୁ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ବଜ୍ର ାଘାତେର ସମପର୍ଣ କେଲ।
49 େସ ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା, େକାପ ଓ େରାଷ
ଓ ସଙ୍କଟରୂପ ଅନଷି୍ଟର ଦୂତଦଳ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପଠାଇେଲ।
50 େସ ନଜି େକ୍ର ାଧ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ,
େସ ମୃତୁୁ୍ୟରୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ମହାମାରୀେର େସମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମପର୍ଣ କେଲ;
51 େସ ମିସରେର ପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ,
ହାମ୍ର ତମ୍ୱୁେର େସମାନଙ୍କ ଶକି୍ତର ପ୍ରଥମ ଫଳକୁ ଆଘାତ କେଲ;
52 ମାତ୍ର େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ େମଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଚଳାଇେଲ
ଓ ପ୍ରାନ୍ତରେର େସମାନଙୁ୍କ ପଲ ପରି କଢ଼ାଇ େନେଲ।
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53 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦେର ଚଳାଇେଲ,
େତଣୁ େସମାେନ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େନାହେିଲ,
ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର  େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ମଗ୍ନ କଲା।
54 ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ପବତି୍ର ସୀମାକୁ
ଓ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଲବ୍ଧ  ଏହ ିପବର୍ତକୁ ଆଣେିଲ।
55 ଆହୁରି, େସ େସମାନଙ୍କ ଆଗରୁ େଗାଷ୍ଠୀୟବଗର୍ଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ
ଓ ଅଧିକାରାେଥର୍ ପରିମାପକ ରଜୁ୍ଜ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ବଭିାଗ କରି େଦେଲ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍କୁ େସମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରାଇେଲ।
56 ତଥାପି େସମାେନ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରି

ତାହାଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହେଲ
ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ;
57 ମାତ୍ର ବମିୁଖ େହାଇ ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା

କେଲ;
େସମାେନ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଧନୁ ତୁଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଡ଼େିଲ।
58 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ

କେଲ।
ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା

ଜନ୍ମ ାଇେଲ।
59 ପରେମଶ୍ୱର ଏହା ଶୁଣ ିେକାପାନି୍ୱ ତ େହେଲ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅତଶିୟ ଘୃଣା କେଲ;
60 ଏପରିକି, େସ ଶୀେଲାସି୍ଥତ ଆବାସ ଓ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାର ସ୍ଥାପିତ ତମ୍ୱୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ।
61 ପୁଣ,ି େସ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ େର ଆପଣା ପରାକ୍ରମ ଓ
ବପିକ୍ଷ ହସ୍ତେର ଆପଣା େଗୗରବ ସମପର୍ଣ କେଲ।
62 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଖଡ୍ଗ େର ସମପିର୍ େଦେଲ
ଓ ଆପଣା ଅଧିକାର ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ େହେଲ।
63 ଅଗି୍ନ େସମାନଙ୍କ ଯୁବାଗଣକୁ ଗ୍ରାସ କଲା
ଓ େସମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣର ବବିାହ-ଗୀତ େହଲା ନାହିଁ।
64 େସମାନଙ୍କ ଯାଜକଗଣ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କ ବଧିବାଗଣ କିଛ ିବଳିାପ କେଲ ନାହିଁ।
65 େସେତେବେଳ ପ୍ରଭୁ ନଦି୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ରତ େଲାକ ପରି,
ମଦରିା େହତୁ ହଷର୍ନାଦକାରୀ ବୀର ପରି ଉଠିେଲ।
66 ଆଉ, େସ ଆପଣା ବପିକ୍ଷଗଣକୁ ପ୍ରହାର କରି ହଟାଇ େଦେଲ;
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଚରିକାଳ ନନି୍ଦାପାତ୍ର କେଲ।
67 ଆହୁରି, େସ େଯାେଷଫର ବଂଶକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ ଓ
ଇଫ୍ର ୟିମ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ମେନାନୀତ କେଲ ନାହିଁ।
68 ମାତ୍ର ଯିହୁଦା େଗାଷ୍ଠୀକୁ,
ଆପଣାର ପି୍ରୟ ସେିୟାନ ପବର୍ତକୁ ମେନାନୀତ କେଲ।
69 ଆଉ, େସ ଉଚ୍ଚ ଗଗନ ତୁଲ୍ୟ ଓ
ଅନନ୍ତକାଳ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ସ୍ଥାପିତ ପୃଥିବୀ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ଧମର୍ଧାମ

ନମିର୍ାଣ କେଲ।
70 ଆହୁରି, େସ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ
ଓ େମଷଖୁଆଡ଼ରୁ ତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ।
71 େସ ଆପଣା େଲାକ ଯାକୁବକୁ ଓ
ଆପଣା ଅଧିକାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରତପିାଳନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟଦାୟିନୀ

େମଷୀଗଣ ପଛରୁ ତାଙୁ୍କ ଆଣେିଲ।
72 ତହିଁେର େସ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର ସରଳତାନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ

ପ୍ରତପିାଳନ କେଲ
ଓ ଆପଣା ହସ୍ତର ନପିୁଣତାେର େସମାନଙୁ୍କ ଚଳାଇେଲ।

ଜାତରି ମୁକି୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଆସଫର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାରେର
ପ୍ରେବଶ କରିଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ମନି୍ଦର ଅଶୁଚ ିକରିଅଛନି୍ତ;

େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ କାନ୍ଥଡ଼ାର ଢ଼ପିି କରିଅଛନି୍ତ।
2 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣର ଶବ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ

େଦଇଅଛନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାଂସ ଭୂଚର ପଶୁଗଣକୁ େଦଇଅଛନି୍ତ।
3 େସମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େସମାେନ ଜଳ ପରି

ଢ଼ାଳିଅଛନି୍ତ
ଓ େସମାନଙୁ୍କ କବର େଦବା ପାଇଁ େକହ ିନ ଥିଲା।
4 ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରତବିାସୀଗଣ ନକିଟେର ନନି୍ଦାର ବଷିୟ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଟାହୁଲ ିଓ ପରିହାସର

ପାତ୍ର େହାଇଅଛୁ।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େକେତ କାଳ ? ତୁେମ୍ଭ କି ସଦାକାଳ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହବ ?
ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା କି ଅଗି୍ନ ପରି ଜ୍ୱ ଳିବ ?
6 େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ ଓ
େଯଉଁ ରାଜ୍ୟସମୂହ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ

ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢ଼ାଳିଦଅି।
7 କାରଣ େସମାେନ ଯାକୁବକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଉଜାଡ଼ କରିଅଛନି୍ତ।
8 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅପରାଧ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର

ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ;
ତୁମ୍ଭର କରୁଣା ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ େହଉ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅତ ିକ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛୁ।
9 େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ନାମର େଗୗରବ

ସକାେଶ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର
ଓ ଆପଣା ନାମ ସକାେଶ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ

ପାପସବୁ ମାଜର୍ନା କର।
10 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ କାହିଁକି କହେିବ, “େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର

କାହାନି୍ତ ?”
ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣର େଯଉଁ ରକ୍ତ ପାତତି େହାଇଅଛ,ି
ତହିଁର ପ୍ରତଫିଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର

ପ୍ରକାଶିତ େହଉ।
11 ବନ୍ଦୀର ହାହାକାର ତୁମ୍ଭ ଛାମୁେର ଉପସି୍ଥତ େହଉ;
ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ମହତ୍ତ୍ୱ ାନୁସାେର ମରଣାେଥର୍ ନରୂିପିତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା

କର।
12 ପୁଣ,ି େହ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତବିାସୀଗଣ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଯଉଁ ନନି୍ଦା

କରିଅଛନି୍ତ ,
େସହ ିନନି୍ଦାର ସାତ ଗଣୁ ପ୍ରତଫିଳ େସମାନଙ୍କ େକ୍ର ାଡ଼େର ଦଅି।
13 ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର େଲାକ ଓ ତୁମ୍ଭ ଚରାସ୍ଥାନର େମଷ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାକାଳ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା;
ଆେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ପିଢ଼ ିପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରିବା।

ଜାତରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େଶାଶନ୍ନ ୀମ୍-ଏଦୂତ୍ ସ୍ୱରେର ଆସଫର ଗୀତ।

େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକ,
େମଷପଲ ତୁଲ୍ୟ େଯାେଷଫକୁ ଚଳାଅ େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ

କଣ୍ଣର୍ପାତ କର;
କିରୂବମାନଙ୍କ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରକାଶମାନ ହୁଅ।
2 ଇଫ୍ର ୟିମ, ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଓ ମନଃଶିର ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ପରାକ୍ରମ

ଉେତ୍ତଜିତ କର
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣାେଥର୍ ଆଗମନ କର।
3 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଫରାଅ ଓ
ଆପଣା ମୁଖର େତଜ ପ୍ରକାଶ କର, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ

ପାଇବୁ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର,
ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ପ୍ରତକୂିଳେର ତୁେମ୍ଭ େକେତ କାଳ କ୍ରୁଦ୍ଧ

େହାଇଥିବ ?
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5 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଲାତକରୂପ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଖୁଆଇଅଛ
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବହୁ ପରିମାଣେର େଲାତକ ପାନ କରିବାକୁ େଦଇଅଛ।
6 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତବିାସୀଗଣ ନକିଟେର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବେିରାଧର କାରଣ କରୁଅଛ;
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉପହାସ କରନି୍ତ।
7 େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଫରାଅ
ଓ ଆପଣା ମୁଖର େତଜ ପ୍ରକାଶ କର, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ

ପାଇବୁ।
8 ତୁେମ୍ଭ ମିସରରୁ େଗାଟଏି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଆଣଲି;
ତୁେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇ ତାହା େରାପଣ କଲ।
9 ତୁେମ୍ଭ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ,
ତହିଁେର ତାହା ବଦ୍ଧମୂଳ େହାଇ େଦଶସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା।
10 ତାହାର ଛାୟାେର ପବର୍ତଗଣ ଆବୃତ େହେଲ
ଓ ତାହାର ଶାଖାସବୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଏରସବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ େହେଲ।
11 ତାହା ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଶାଖା ଓ
ନଦୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ପଲ୍ଲ ବ ବସି୍ତାର କଲା।
12 କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ତାହାର େବଢ଼ା ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଅଛ େଯ,
ପଥିକସବୁ ତାହା ଛଣି୍ଡାଇ ପକାଉ ଅଛନି୍ତ ?
13 ବନରୁ ବରାହ ଆସ ିତାହା ଉଜାଡ଼ ିପକାଏ
ଓ ବଲିର ପଶୁଗଣ ତାହା ଖାଇଯା’ନି୍ତ।
14 େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର,
ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, େଫର; ସ୍ୱଗର୍ରୁ ନରିୀକ୍ଷଣ କର ଓ ଦୃଷି୍ଟପାତ

କରି ଏହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର
15 ଓ ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ଥାପିତ ଗଣ୍ଡରି
ଓ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ସବଳୀକୃତ ଶାଖାର ତତ୍ତ୍ୱ  ନଅି।
16 ତାହା ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ, ତାହା େଛଦତି େହାଇଅଛ;ି
ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ତଜ୍ଜ ର୍ନେର େଲାକମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହଉଅଛନି୍ତ।
17 ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର,
ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ସବଳୀକୃତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଉପେର ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଥାଉ।
18 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ େଫରି ଯିବା ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଜୀବ କର, ତହୁଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମେର

ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା।
19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଫରାଅ;
ଆପଣା ମୁଖର େତଜ ପ୍ରକାଶ କର, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ

ପାଇବୁ।

ଉତ୍ସବ ସଙ୍ଗୀତ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଗିତ୍ତୀତ୍ ସ୍ୱରେର ଆସଫର ଗୀତ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଳ ସ୍ୱରୂପ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଗାନ କର;
ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକର।

2 ଗୀତ ଉଠାଅ ଓ ଦାରା,
େନବଲ ସହତି ମେନାହର ବୀଣାଯନ୍ତ୍ର  ଆଣ।
3 ଅମାବାସ୍ୟାେର, ପୂଣ୍ଣିର୍ମାେର,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମେହାତ୍ସବ ଦନିେର ତୂରୀ ବଜାଅ।
4 କାରଣ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ ବଧିି ଓ
ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଧିାନ ଅେଟ।
5 େସ ମିସର େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାହାରିବା େବେଳ
େଯାେଷଫ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ତାହା ସ୍ଥାପନ କେଲ;
େସଠାେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାତ ବାଣୀ ଶୁଣଲୁି।
6 ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସ୍କନ୍ଧ ଭାରରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ େଦଲୁ;
ତାହାର ହସ୍ତ େଟାକାଇରୁ ମୁକ୍ତ େହଲା।
7 ତୁେମ୍ଭ ସଙ୍କଟ େବେଳ ଡାକିଲ, ତହୁଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ;
ଆେମ୍ଭ େମଘଗଜ୍ଜ ର୍ନର ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦଲୁ;
ଆେମ୍ଭ ମିରୀବାଃ ଜଳ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ। [େସଲା]

8 େହ ଆମ୍ଭର େଲାକ, ଶୁଣ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା;
େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣନ୍ତ !
9 ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଦବତା ରହବି ନାହିଁ;
କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଦବତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ।
10 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲୁି;
ଆପଣା ମୁଖ ବଡ଼ କରି େମଲାଅ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା।
11 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ େଲାେକ ଆମ୍ଭ ରବ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ।
12 ତହିଁେର େସମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରଣାନୁସାେର

ଚାଲେିବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଠିନତାନୁସାେର ଛାଡ଼ି

େଦଲୁ।
13 ଆହା, ଯଦ ିଆମ୍ଭ େଲାେକ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣେନ୍ତ !
ଯଦ ିଇସ୍ରାଏଲ ଆମ୍ଭ ପଥେର ଚାଲନ୍ତା !
14 ଆେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ଦମନ କରନୁ୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷଗଣର ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣା ହସ୍ତ େଫରାନୁ୍ତ।
15 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀମାେନ ତାହାଙ୍କର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରେନ୍ତ;
ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କର ସମୟ ସଦାକାଳ ରହନ୍ତା।
16 ଆହୁରି, େସ ଉତ୍ତମ ଗହମେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତେିପାଷଣ କରେନ୍ତ
ଓ ଆେମ୍ଭ େଶୖଳରୁ ମଧୁ େଦଇ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରନୁ୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱର ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ରାଜା

ଆସଫର ଗୀତ।

ପରେମଶ୍ୱର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟେର ବସଅଛନିି୍ତ ;
େସ େଦବତାମାନଙ୍କ ବଚିାର କରନି୍ତ।
2 ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେତ କାଳ ଅନ୍ୟାୟ ବଚିାର କରିବ ?

ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ ? [େସଲା]
3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦରିଦ୍ର  ଓ ପିତୃହୀନମାନଙ୍କର ବଚିାର କର;
ଦୁଃଖୀ ଓ ଅକିଞ୍ଚନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କର।
4 ଦରିଦ୍ର  ଓ ଦୀନହୀନମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର;
ଦୁଷ୍ଟଗଣର ହସ୍ତରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର।
5 େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ କିଅବା ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ;
ପୃଥିବୀର ସକଳ ଭତିି୍ତମୂଳ ବଚିଳିତ ହୁଏ।
6 ମୁଁ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଗଣ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ ସନ୍ତାନ।
7 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମରିବ ଓ
ଜେଣ ଅଧିପତ ିତୁଲ୍ୟ ପତତି େହବ।”
8 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଉଠ, ପୃଥିବୀର ବଚିାର କର;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସବୁ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରିବ।

ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଗୀତ, ଆସଫର ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମୗନୀ େହାଇ ରୁହ ନାହିଁ;
େହ ପରେମଶ୍ୱର, ନୀରବ ଓ ନରିସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ।
2 କାରଣ େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଗଣ୍ଡେଗାଳ କରନି୍ତ

ଓ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବା େଲାକମାେନ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ଅଛନି୍ତ।
3 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କୁଟଳି ମନ୍ତ୍ରଣା କରନି୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଗପୁ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ପରସ୍ପର ପରାମଶର୍ କରନି୍ତ।
4 େସମାେନ କହଅିଛନି୍ତ , “ଇସ୍ରାଏଲର ନାମ େଯପରି
ଆଉ ସ୍ମରଣେର ନ ରହବି, ଏଥିପାଇଁ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରି ଆଉ େଗାଷ୍ଠୀ େହାଇ ଥିବାକୁ ନ େଦଉ।”
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5 କାରଣ େସମାେନ ଏକଚତି୍ତ େହାଇ ପରାମଶର୍ କରିଅଛନି୍ତ;
6 ଇେଦାମର ତମ୍ୱୁ-ନବିାସୀମାେନ, ଇଶ୍ମାେୟଲୀୟମାେନ, େମାୟାବ,

ହାଗରୀୟମାେନ,
7 ଗବାଲ, ଅେମ୍ମାନ, ଅମାେଲକ୍ ଓ େସାରନ ିବାସୀମାନଙ୍କ ସହତି
ପେଲଷ୍ଟୀୟା, ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ନୟିମ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ।
8 ଅଶୂରୀୟ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଯାଗ େଦଇଅଛ;ି
େସମାେନ େଲାଟର ବଂଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ। [େସଲା]
9 ମିଦୀୟନ େଦଶ ପ୍ରତ,ି କୀେଶାନ୍ ନଦୀ ନକିଟେର ସୀଷରା
ପ୍ରତ,ି ଯାବୀନ୍ ପ୍ରତ ିେଯରୂପ, େସରୂପ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକର।
10 େସମାେନ ଐନ୍-େଦାର ନକିଟେର ବନିଷ୍ଟ େହେଲ;
େସମାେନ ଭୂମି ପାଇଁ ଖତ ସ୍ୱରୂପ େହେଲ।
11 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନବଗର୍କୁ ଓେରବ୍ ଓ େସବ୍ର ସମାନ,
େସମାନଙ୍କ ଅଧିପତ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ହିଁ େସବହ ଓ ସଲମୁନ୍ନ ର ସମାନ କର;
12 େସମାେନ କହେିଲ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନବିାସ-ସ୍ଥାନସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରେର େନଉ।”
13 େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଘୂଣ୍ଣର୍ାୟମାନ ଧୂଳି ପରି, ବାୟୁ ସମ୍ମୁଖେର କୁଟା ପରି କର।
14 େଯଉଁ ଅଗି୍ନ ବନକୁ ଦଗ୍ଧ କେର ଓ
େଯଉଁ ଅଗି୍ନଶିଖା ପବର୍ତଗଣକୁ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ କେର;
15 ତାହା ପରି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଝଡ଼ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ

େଗାଡ଼ାଅ
ଓ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବତାସ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କର।
16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାେନ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ଲଜ୍ଜ ାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କର;
17 େସମାେନ ସଦାକାଳ ଲଜି୍ଜତ ଓ ବହି୍ୱଳ େହଉନୁ୍ତ;
େସମାେନ ହତାଶ ଓ ବନିଷ୍ଟ େହଉନୁ୍ତ;
18 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େଯ ତୁେମ୍ଭ,
େକବଳ ତୁେମ୍ଭ େଯ ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳେର ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ଅଟ, ଏହା

େସମାେନ ଜାଣ ିପାରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଗିତ୍ତୀତ୍ ସ୍ୱରେର େକାରହ-ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ।

େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁମ୍ଭର ଆବାସ କିପରି ପି୍ରୟତମ !
2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନମିେନ୍ତ େମାହର ପ୍ରାଣ ଲାଳସା

କେର, ମଧ୍ୟ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ ହୁଏ;
େମାହର ହୃଦୟ ଓ ଶରୀର ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଡକା

ଛାଡ଼ଇ।
3 ହଁ, ଘରଚଟଆି ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ଗହୃ ଓ
ଖଞ୍ଜନପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ବସା ପାଇଅଛ,ି
େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ରାଜନ୍ ଓ
େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଯଜ୍ଞେବଦ ିେସହ ିସ୍ଥାନ,
4 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର ବାସ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ;
େସମାେନ ନରିନ୍ତର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିେବ। [େସଲା]
5 ଯାହାର ବଳ ତୁମ୍ଭଠାେର ଥାଏ, ଯାହାର ହୃଦୟେର
ସେିୟାନଗାମୀ ରାଜପଥ ଥାଏ, େସ େଲାକ ଧନ୍ୟ।
6 େସମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ ଉପତ୍ୟକାେର ଗମନ କରୁ କରୁ ତାହାକୁ ଝରଣା

ସ୍ଥାନ କରନି୍ତ;
ଆଦ୍ୟ ବୃଷି୍ଟ ନାନା ମଙ୍ଗଳେର ତାହା ଭୂଷିତ କେର।
7 େସମାେନ ଉତ୍ତେରାତ୍ତର ବଳବାନ େହାଇ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ସେିୟାନେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର

ଉପସି୍ଥତ ହୁଅନି୍ତ।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ;
େହ ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର, କଣ୍ଣର୍ପାତ କର। [େସଲା]
9 େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଢ଼ାଲ ସ୍ୱରୂପ ପରେମଶ୍ୱର, ଦୃଷି୍ଟପାତ କର

ଓ ଆପଣା ଅଭଷିିକ୍ତଙ୍କ ମୁଖକୁ ଅନାଅ।
10 କାରଣ ସହସ୍ର ଦନି ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଏକ ଦନି ଭଲ;
ଦୁଷ୍ଟତାର ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ଦ୍ୱ ାରୀ େହବାର ବରଞ୍ଚ ଆେମ୍ଭ ଭଲ ଜାଣୁ।
11 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଢ଼ାଲ ଅଟନି୍ତ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ େଗୗରବ େଦେବ;
େସ ସରଳାଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ େକୗଣସ ିମଙ୍ଗଳ ବଷିୟ ଅଟକାଇେବ ନାହିଁ।
12 େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର,
େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭଠାେର ଶରଣ ନଏି, େସ ଧନ୍ୟ।

ଜାତରି ମଙ୍ଗଳାେଥର୍ ପ୍ରାଥର୍ନା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ େକାରହ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ନଜି େଦଶ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  େହାଇଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଯାକୁବର ବନ୍ଦୀଦଶା େଫରାଇଅଛ।
2 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛ,

ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପାପସବୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ। [େସଲା]
3 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସମସ୍ତ େକାପରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରୁ ବମିୁଖ େହାଇଅଛ।
4 େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଫରାଅ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭ ବରିକି୍ତ ନବୃିତ୍ତ କର।
5 ତୁେମ୍ଭ କି ସଦାକାଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କ୍ରୁଦ୍ଧ େହବ ?
ତୁେମ୍ଭ କି ପୁରୁଷ-ପରମ୍ପରା ପ୍ରତ ିଆପଣା େକ୍ର ାଧ ରଖିଥିବ ?
6 ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ େଯପରି ତୁମ୍ଭଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ କି ପୁନବର୍ାର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଜୀବ କରିବ ନାହିଁ ?
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ଦୟା ପ୍ରକାଶ କର
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କର।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା କହେିବ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଶୁଣବୁି;
କାରଣ େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତର

କଥା କହେିବ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ମୂଖର୍ତା ପ୍ରତ ିନ େଫରନୁ୍ତ।
9 େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶେର େଗୗରବ ବାସ କରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ନଶି୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ତାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ

ଅଛ।ି
10 ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ପରସ୍ପର ମିଳିତ େହାଇଅଛନି୍ତ;
ଧମର୍ ଓ ଶାନି୍ତ ପରସ୍ପର ଚୁମ୍ୱନ କରିଅଛନି୍ତ।
11 ପୃଥିବୀରୁ ସତ୍ୟତା ଅଙୁ୍କରିତ େହଉଅଛ;ି
ପୁଣ,ି ଧାମିର୍କତା ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରିଅଛ।ି
12 ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିେବ;
ତହିଁେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ।
13 ଧମର୍ ତାହାଙ୍କର ଆେଗ ଆେଗ ଯିବ ଓ
ତାହାଙ୍କ ପଦଚହି୍ନକୁ ଗମନର ପଥ କରିବ।

ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, କଣ୍ଣର୍ େଡରି େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି;
କାରଣ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର  ଓ ଦୀନହୀନ।
2 େମାହର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର; େଯେହତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରପରାୟଣ;

େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭଠାେର ଭରସାକାରୀ ଦାସର ପରିତ୍ରାଣ
କର।

3 େହ ପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ ହୁଅ;
କାରଣ ମୁଁ ସାରାଦନି ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଡାକ ପକାଏ।
4 ଆପଣା ଦାସର ପ୍ରାଣ ଆନନି୍ଦତ କର;
କାରଣ େହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଆେଡ଼ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଉଠାଏ।
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5 େଯେହତୁ େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ,
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାେର ମହାନ।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର
ଓ େମା’ ନେିବଦନର ରବେର ମେନାେଯାଗ କର।
7 େମାହର ସଙ୍କଟ ଦନିେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଡାକିବ;ି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦବ।
8 େହ ପ୍ରଭୁ, େଦବଗଣ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ େକହ ିନାହିଁ;
କିଅବା ତୁମ୍ଭ କମର୍ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ େକୗଣସ ିକମର୍ ନାହିଁ।
9 େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ସୃଷ୍ଟ ସକଳ େଦଶୀୟ େଲାକ ଆସ ିତୁମ୍ଭ ଛାମୁେର

ପ୍ରଣାମ କରିେବ
ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମର େଗୗରବ କରିେବ।
10 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ମହାନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କରୁଥାଅ।
ତୁେମ୍ଭ ଏକମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପଥ େମାେତ ଶିଖାଅ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସତ୍ୟତାେର

ଗମନ କରିବ;ି
ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଏକମନା କର।
12 େହ ପ୍ରଭୁ, େମା’ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା

କରିବି
ଓ ମୁଁ ଅନନ୍ତକାଳ ତୁମ୍ଭ ନାମର େଗୗରବ କରିବ।ି
13 କାରଣ େମା’ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଦୟା ମହତ୍;
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ନୀଚସ୍ଥ ପାତାଳରୁ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ।
14 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଅହଙ୍କାରୀମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିଅଛନି୍ତ ,
ଦୁରନ୍ତ େଲାକଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ େମା’ ପ୍ରାଣ ଚାହିଁଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ରଖି ନାହାନି୍ତ।
15 ମାତ୍ର େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େସ୍ନହଶୀଳ ଓ କୃପାବାନ ପରେମଶ୍ୱର,
େକ୍ର ାଧେର ଧୀର, ପୁଣ,ି ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଅଟ।
16 ଆେହ, େମା’ ପ୍ରତ ିେଫର ଓ େମାେତ ଦୟା କର;
ତୁମ୍ଭ ଦାସକୁ ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କର,
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଦାସୀର ପୁତ୍ରକୁ ପରିତ୍ରାଣ କର।
17 େମାେତ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଅ;
ତହିଁେର େମା’ ଘୃଣାକାରୀମାେନ ତାହା େଦଖି ଲଜି୍ଜତ େହେବ,
େଯେହତୁ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିଅଛ।

ଯିରୂଶାଲମର ପ୍ରଶଂସା

ଗୀତ; େକାରହ-ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ।

ତାହାଙ୍କ ଭତିି୍ତମୂଳ ପବତି୍ର ପବର୍ତ ଉପେର ସ୍ଥାପିତ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବର ସମସ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ଅେପକ୍ଷା
ସେିୟାନର ଦ୍ୱ ାରସମୂହକୁ ଅଧିକ େସ୍ନହ କରନି୍ତ।

3 େହ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରୀ, ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ନାନାବଧି େଗୗରବର
କଥା କଥିତ ଅଛ।ି [େସଲା]

4 େମା’ ଜାଣବିା େଲାକଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମୁଁ ରାହବ ଓ ବାବଲିକୁ ଉେଲ୍ଲ ଖ
କରିବ;ି
ପେଲଷ୍ଟୀୟା, େସାର ଓ କୂଶକୁ େଦଖ;
ଏହ ିଜଣ େସଠାେର ଜାତ େହଲା।
5 ଆହୁରି, ସେିୟାନ ବଷିୟେର କୁହାଯିବ, “ଏଜଣ ଓ େସଜଣ ତହିଁ

ମଧ୍ୟେର ଜାତ େହେଲ;
ପୁଣ,ି ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ତାହା ସୁସି୍ଥର କରିେବ।”
6 ସଦାପ୍ରଭୁ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ନାମ େଲଖିବା ସମୟେର,
“ଏଜଣ େସଠାେର ଜାତ େହଲା େବାଲ ିଗଣନା କରିେବ।” [େସଲା]
7 ଗାୟକ ଓ ନତ୍ତର୍କମାେନ କହେିବ,
“େମାହର ସବୁ ଝର ତୁମ୍ଭଠାେର ଅଛ।ି”

ସହାୟତା ପାଇଁ ବନିତୀ

ଗୀତ; େକାରହ-ସନ୍ତାନଗଣର ଗୀତ। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ମହଲତ୍
ଲୀୟେନ୍ନ ାତ୍ ସ୍ୱରେର ଇଷ୍ରାହୀୟ େହମନର ମସ୍କୀଲ୍।

ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପରିତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱର,
ମୁଁ ଦବିାରାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର କାକୂକି୍ତ କରିଅଛ;ି
2 େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନା ତୁମ୍ଭ ଛାମୁେର ଉପସି୍ଥତ େହଉ;

େମା’ କାକୂକି୍ତେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର;
3 କାରଣ େମା’ ପ୍ରାଣ ଦୁଃଖେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
ଓ େମା’ ଜୀବନ ପାତାଳର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଉଅଛ।ି
4 ମୁଁ ଗତ୍ତର୍ଗାମୀ େଲାକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଗଣତି;
ମୁଁ ଅସହାୟ େଲାକର ସମାନ।
5 େଯଉଁ କବରଶାୟୀ ହତ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରୁ ନାହଁ
ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ବଚି୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ ,
େସହ ିମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ତ୍ୟକ୍ତ େହାଇଅଛ।ି
6 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ନୀଚତମ ଗତ୍ତେରର୍,
ଅନ୍ଧକାରେର, ଗଭୀର ସ୍ଥାନେର ରଖିଅଛ।
7 ତୁମ୍ଭର େକାପ େମା’ ଉପେର ପ୍ରବଳ େହାଇ ରହୁଅଛି
ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ତରଙ୍ଗେର େମାେତ େକ୍ଳଶ େଦଇଅଛ।

[େସଲା]
8 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପରିଚତି େଲାକମାନଙୁ୍କ େମା’ଠାରୁ ଦୂରେର ରଖିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର େମାେତ ଘୃଣାର ବଷିୟ କରିଅଛ।
ମୁଁ ଅବରୁଦ୍ଧ େହାଇଅଛ ିଓ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସ ିପାରୁ ନାହିଁ।
9 େକ୍ଳଶ ସକାଶୁ େମା’ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛ;ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପ୍ରତଦିନି ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଅଛ,ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିଅଛ।ି
10 ତୁେମ୍ଭ କି ମୃତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା େଦଖାଇବ ?
େଯଉଁମାେନ ମରିଯାଇଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଉଠି କି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ

? [େସଲା]
11 କବରେର ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା କିଅବା ବନିାଶ
ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା କି ପ୍ରଚାରିତ େହବ ?
12 ଅନ୍ଧକାରେର ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା ଓ
ବସି୍ମୃତ ିେଦଶେର ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ କି ଜଣାଯିବ ?
13 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର କାକୂକି୍ତ କରିଅଛି
ଓ ପ୍ରଭାତେର େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନା ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବ।
14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛ ?
ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମା’ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଉଅଛ ?
15 ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଓ ମୃତକଳ୍ପ ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ତ୍ରାସ େଭାଗ କରି କରି ଉନ୍ମନା େହାଇଅଛ।ି
16 ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ େମା’ ଉପର େଦଇ ଯାଇଅଛ;ି
ତୁମ୍ଭର ତ୍ରାସସବୁ େମାେତ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛ।ି
17 ତାହାସବୁ ସାରାଦନି ଜଳ ପରି େମା’ ଚାରିଆେଡ଼ ଉପସି୍ଥତ;
ତାହାସବୁ ଏକତ୍ର େମା’ ଚାରିଆେଡ଼ େବଷ୍ଟନ କେଲ।
18 ତୁେମ୍ଭ େସ୍ନହୀକୁ ଓ ମିତ୍ରକୁ େମା’ଠାରୁ ଦୂରେର
ଓ େମା’ ପରିଚତି େଲାକଙୁ୍କ ଅନ୍ଧକାରେର ରଖିଅଛ।

ଜାତରି ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାକାଳୀନ ଗୀତ

ଇଷ୍ରାହୀୟ ଏଥନ୍ର ମସ୍କୀଲ୍।

ମୁଁ ସବର୍ଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବବିଧି ଦୟା ବଷିୟ ଗାନ କରିବ;ି
ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ସମସ୍ତ ପିଢ଼ ିପ୍ରତି

ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି
2 କାରଣ ଦୟା ସଦାକାଳ ଗଢ଼ାଯିବ େବାଲ ିମୁଁ କହଅିଛ;ି
“ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବଶି୍ୱସ୍ତତା ସ୍ୱଗର୍େର ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିବ।”
3 “ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମେନାନୀତ େଲାକ ସେଙ୍ଗ ନୟିମ କରିଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ସେଙ୍ଗ ଶପଥ କରିଅଛୁ।
4 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ସଦାକାଳ ସୁସି୍ଥର କରିବା
ଓ ପୁରୁଷ-ପରମ୍ପରା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ସଂିହାସନ ଗଢ଼ବିା।” [େସଲା]
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱଗର୍ ତୁମ୍ଭ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାର ପ୍ରଶଂସା କରିବ,

ଗୀତସଂହତିା 86:5 371 ଗୀତସଂହତିା 89:5



ମଧ୍ୟ ପବତି୍ରଗଣର ସମାଜେର ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱସ୍ତତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।
6 କାରଣ ଆକାଶେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କାହାର ଉପମା କରାଯାଇ

ପାେର ?
େଯଉଁ ପରେମଶ୍ୱର ପବତି୍ରଗଣର ସଭାେର ଅତ ିଭୟଙ୍କର
7 ଓ ଆପଣା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ଭୟେଯାଗ୍ୟ,
େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବକି୍ରମୀ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଅଛ ି?
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର,
ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ବକି୍ରମୀ କିଏ ?
ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱସ୍ତତା ତୁମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ବଦି୍ୟମାନ।
9 ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ର ଅହଙ୍କାର ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରୁଅଛ;
ତହିଁର ତରଙ୍ଗମାଳା ଉଠିବା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସସବୁ ଶାନ୍ତ କରୁଅଛ।
10 ତୁେମ୍ଭ ରାହବକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରି ହତ ବ୍ୟକି୍ତର ସମାନ କରିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁେର ନଜି ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛ।
11 ସ୍ୱଗର୍ ତୁମ୍ଭର, ପୃଥିବୀ ହିଁ ତୁମ୍ଭର;
ତୁେମ୍ଭ ଜଗତ ଓ ତହିଁର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।
12 ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦଗି ତୁେମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ;
ତାେବାର ଓ ହେମର୍ାଣ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ ,
13 ତୁେମ୍ଭ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ବାହୁବଶିିଷ୍ଟ;
ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ବଳବାନ ଓ ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ।
14 ଧମର୍ ଓ ନ୍ୟାୟବଚିାର ତୁମ୍ଭ ସଂିହାସନର ଭତିି୍ତମୂଳ;
ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମ୍ଭର ସମ୍ମୁଖଗାମୀ।
15 େଯଉଁ େଲାେକ ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିଜାଣନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ଦୀପି୍ତେର ଗମନାଗମନ କରନି୍ତ।
16 େସମାେନ ସାରାଦନି ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭ ଧାମିର୍କତାେର େସମାେନ ଉନ୍ନତ ହୁଅନି୍ତ।
17 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବଳର େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ;
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ େହବ।
18 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଢ଼ାଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କର।
19 େସସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ କଥା

କହଲି,
ପୁଣ,ି କହଲି, “ଆେମ୍ଭ ଏକ ବକି୍ରମୀ ଉପେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଭାର

େଦଇଅଛୁ;
ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମେନାନୀତ ଏକ ଜଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛୁ।

ଦାଉଦଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା

20 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦକୁ ପାଇଅଛୁ;
ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର େତୖଳେର ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଅଭଷିିକ୍ତ କରିଅଛୁ;
21 ଆମ୍ଭ ହସ୍ତ ତାହା ସଙ୍ଗେର ସି୍ଥରୀକୃତ େହାଇ ରହବି;
ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର ବାହୁ ତାହାକୁ ବଳବାନ କରିବ।
22 ଶତ୍ରୁ  ତାହା ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କରିବ ନାହିଁ;
କିଅବା ଦୁଷ୍ଟତାର ସନ୍ତାନ ତାହାକୁ େକ୍ଳଶ େଦବ ନାହିଁ।
23 ଆେମ୍ଭ ତାହାର ବପିକ୍ଷଗଣକୁ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା
ଓ ତାହାର ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବା।
24 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ଓ ଦୟା ତାହାର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହବ;
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ ନାମେର ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ େହବ।
25 ଆେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ତାହାର ହସ୍ତ ଓ
ନଦୀସମୂହ ଉପେର ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିବା।
26 େସ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଡାକି କହବି, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପିତା,
ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଆମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣର େଶୖଳ।
27 ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ,
ପୃଥିବୀସ୍ଥ ରାଜାଗଣ ମଧ୍ୟେର ସେବର୍ାଚ୍ଚ କରିବା।
28 ଆେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳ ତାହା ପକ୍ଷେର ଆପଣା ଦୟା ରଖିବା,
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭର ନୟିମ ତାହା ପକ୍ଷେର ସୁସି୍ଥର େହବ।
29 ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ବଂଶକୁ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ କରିବା
ଓ ତାହାର ସଂିହାସନକୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଆୟୁର ତୁଲ୍ୟ ସି୍ଥର କରିବା।
30 ଯଦ ିତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ

ଓ ଆମ୍ଭ ଶାସନେର ନ ଚାଲନି୍ତ;
31 ଯଦ ିେସମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିି ଲଙ୍ଘନ କରନି୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସବୁ ନ ପାଳନି୍ତ;
32 େତେବ ଆେମ୍ଭ ଯଷି୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ଅପରାଧର
ଓ ପ୍ରହାର ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ର ଶାସି୍ତ େଦବା।
33 ମାତ୍ର ତାହାଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୟା ଏକାନ୍ତ େନବା ନାହିଁ;
କିଅବା ଆମ୍ଭ ବଶି୍ୱସ୍ତତାର ତ୍ରୁ ଟ ିେହବାକୁ େଦବା ନାହିଁ।
34 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରରୁ ନଗିର୍ତ କଥା ଅନ୍ୟଥା କରିବା ନାହିଁ।
35 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପବତି୍ରତା େଘନ ିଥେର ଶପଥ କରିଅଛୁ;
ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦକୁ ମିଥ୍ୟା କହବିା ନାହିଁ।
36 ତାହାର ବଂଶ ସଦାକାଳ ରହବି
ଓ ତାହାର ସଂିହାସନ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ସୂଯର୍୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ରହବି।
37 ତାହା ସଦାକାଳ ଚନ୍ଦ୍ର  ତୁଲ୍ୟ ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ବଶି୍ୱସ୍ତ
ସାକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ ସି୍ଥରୀକୃତ େହବ।” [େସଲା]

ରାଜାଙ୍କ ପରାଜୟେର େଶାକ

38 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଦୂର କରି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ,
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅଭଷିିକ୍ତ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇଅଛ।
39 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସର ନୟିମ ଘୃଣା କରିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ମୁକୁଟ ଭୂମିେର ପକାଇ ଅଶୁଚ ିକରିଅଛ।
40 ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ସବୁ ବାଡ଼ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ସବୁ ଉଜାଡ଼ କରିଅଛ।
41 ପଥ େଦଇ ଯିବା େଲାକସମେସ୍ତ ତାହାକୁ ଲୁଟ କରନି୍ତ;
େସ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀମାନଙ୍କର ନନି୍ଦାପାତ୍ର େହାଇଅଛ।ି
42 ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ବପିକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ କରିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ସକଳ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ ଆନନି୍ଦତ କରିଅଛ।
43 ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଖଡ୍ଗ ଧାର େଫରାଉଅଛ
ଓ ଯୁଦ୍ଧେର ତାହାକୁ ଛଡି଼ା େହବାକୁ େଦଇ ନାହଁ।
44 ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ରାଜଦଣ୍ଡ ନବୃିତ୍ତ କରିଅଛ
ଓ ତାହାର ସଂିହାସନ ଭୂମିକୁ ପକାଇ େଦଇଅଛ।
45 ତୁେମ୍ଭ ତାହାର େଯୗବନ ଦନି ହ୍ରାସ କରିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଲଜ୍ଜ ାେର ତାହାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିଅଛ। [େସଲା]
46 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େକେତ କାଳ, ତୁେମ୍ଭ କି ସଦାକାଳ ଆପଣାକୁ

ଲୁଚାଇବ ?
େକେତ କାଳ ତୁମ୍ଭର େକାପ ଅଗି୍ନ ପରି ଜ୍ୱ ଳିବ ?
47 ଆେହ, େମାହର ସମୟ କିପରି ଅଳ୍ପ , ଏହା ସ୍ମରଣ କର;
ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଅସାରତା ନମିେନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ

!
48 େଯ ମୃତୁୁ୍ୟ ନ େଦଖି ଜୀବତି ରହବି ଓ ପାତାଳର
ପରାକ୍ରମରୁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ?
49 େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବଶି୍ୱସ୍ତତା ଦ୍ୱ ାରା
ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟେର ଯାହା ଶପଥ କରିଥିଲ, ତୁମ୍ଭର େସହ ିପୂବର୍ ବବିଧି

ଦୟା କାହିଁ ?
50 େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କର ନନି୍ଦା ସ୍ମରଣ କର
ଓ ମୁଁ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ନନି୍ଦା କିପ୍ରକାେର ଆପଣା ବକ୍ଷଃସ୍ଥଳେର

ବହୁଅଛ,ି ଏହା ସ୍ମରଣ କର।
51 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ନନି୍ଦା କରିଅଛନି୍ତ ,
ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଅଭଷିିକ୍ତଙ୍କ ପଦଚହି୍ନକୁ ନନି୍ଦା କରିଅଛନି୍ତ।
52 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ,
ଆେମନ୍, ଆେମନ୍।

ଚତୁଥର୍ ଖଣ୍ଡ

ପରେମଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ େମାଶାଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା।
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େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ େହାଇ ଆସଅିଛ।
2 ପବର୍ତଗଣର ଉତ୍ପତି୍ତର ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀ ଓ

ଜଗତର ସୃଷି୍ଟର ପୂବର୍ଠାରୁ ଅନାଦକିାଳରୁ ଅନନ୍ତକାଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।
3 ତୁେମ୍ଭ ମତ୍ତର୍୍ୟକୁ ଧୂଳିେର ଲୀନ କରୁଅଛ।
ପୁଣ,ି କହୁଅଛ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ, େଫର।”
4 କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ସହସ୍ର ବଷର୍ ଗତ କାଲରି ତୁଲ୍ୟ
ଓ ରାତି୍ରର ଏକ ପ୍ରହରର ସମାନ।
5 େଯପରି ପ୍ଲାବନେର, େସପରି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଭସାଇ େନଉଅଛ;

େସମାେନ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ।
ପ୍ରାତଃକାଳେର େସମାେନ ବଢ଼ନ୍ତା ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ।
6 ପ୍ରାତଃକାଳେର ତାହା ସେତଜ େହାଇ ବଢ଼ଇ;
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର ତାହା କଟା ଯାଇ ଶୁଖଇ।
7 କାରଣ ତୁମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର ଆେମ୍ଭମାେନ କ୍ଷୟ ପାଉ,
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ େକାପେର ଆେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟସ୍ତ େହଉ।
8 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗପୁ୍ତ ପାପ ଆପଣା ମୁଖର ଦୀପି୍ତେର ରଖିଅଛ।
9 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଦନି ତୁମ୍ଭ େକାପେର ବହଯିାଏ;
କଥିତ କାହାଣୀ ପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଷର୍ ସମାପ୍ତ

କରୁଥାଉ।
10 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆୟୁର ପରିମାଣ ସତୁରି ବଷର୍,
ଅବା ବଳ ସକାଶୁ ଅଶୀ ବଷର୍ ହୁଏ;
ତଥାପି ତହିଁର ବଳ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର;
କାରଣ ତାହା ଶୀଘ୍ର ବହଯିାଏ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ଉଡ଼ଯିାଉ ।
11 ତୁମ୍ଭ େକ୍ର ାଧର ପ୍ରବଳତା ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଉପଯୁକ୍ତ
ଭୟ ପ୍ରମାେଣ ତୁମ୍ଭର େକାପ କିଏ ବୁେଝ ?
12 େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାନବଶିିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ପାଇ ପାରିବୁ,
ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆପଣା ଦନିର ଗଣନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା

ଦଅି।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଫର; େକେତ କାଳ ?
ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  ହୁଅ।
14 ପ୍ରଭାତେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଦୟାେର ତୃପ୍ତ କର;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ହୃଷ୍ଟ ଓ ଆନନି୍ଦତ େହବା।
15 େଯେତ ଦନି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛ ଓ
େଯେତ ବଷର୍ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅମଙ୍ଗଳ େଦଖିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ଆନନି୍ଦତ କର।
16 ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର କମର୍ ଓ େସମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ମହମିା ପ୍ରକାଶିତ େହଉ।
17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ

ଉପେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ;
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ସ୍ଥାୟୀ

କର;
ହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ଥାୟୀ କର।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା

େଯଉଁ ଜନ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନେର ବାସ କେର,
େସ ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ଛାୟା ତେଳ ବସତ ିକରିବ।
2 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟେର କହବି,ି “େସ େମାହର ଆଶ୍ରୟ

ଓ େମାହର ଦୁଗର୍;
େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର ରେଖ।”
3 କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ବ୍ୟାଧର ଫାନ୍ଦରୁ ଓ
ସବର୍ନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
4 େସ ଆପଣା ପକ୍ଷେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆେବାରିେବ
ଓ ତାହାଙ୍କ େଡଣା ତେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆଶ୍ରୟ େନବ;
ତାହାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଢ଼ାଲ ଓ ଫଳକ ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ।

5 ତୁେମ୍ଭ ରାତି୍ରର ତ୍ରାସ, କିଅବା ଦବିସର ଉଡ଼ନ୍ତା ତୀର,
6 ଅନ୍ଧକାରଗାମୀ ମହାମାରୀ, କିଅବା ମଧ୍ୟାହ୍ନେର
ବନିାଶକ ସଂହାର ବଷିୟେର ଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
7 ତୁମ୍ଭ ପାଶ୍ୱର୍େର ସହସ୍ର ଓ
ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ଅୟୁତ େଲାକ ପଡ଼େିବ;
ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ୍ଭ କତକୁି ଆସବି ନାହିଁ।
8 ତୁେମ୍ଭ େକବଳ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବ
ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରତଫିଳ େଦଖିବ।
9 କାରଣ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଆଶ୍ରୟ।
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବାସସ୍ଥାନ କରିଅଛ।
10 ତୁମ୍ଭକୁ େକୗଣସ ିବପିଦ ଘଟବି ନାହିଁ,
କିଅବା େକୗଣସ ିମାରୀ ତୁମ୍ଭ ତମ୍ୱୁ ନକିଟକୁ ଆସବି ନାହିଁ।
11 କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଗତେିର ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦୂତଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା େଦେବ।
12 ତୁମ୍ଭ ଚରଣ େଯପରି ପଥରେର ନ ବାଜିବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ସ୍ୱହସ୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ ବହେିବ।
13 ତୁେମ୍ଭ ସଂିହ ଓ କାଳସପର୍ ଉପେର ଚାଲବି;
ତୁେମ୍ଭ ଯୁବା ସଂିହ ଓ ସପର୍କୁ ପାଦ ତେଳ ଦଳିବ।
14 େସ ଆମ୍ଭ ଉପେର ଆପଣା େସ୍ନହ ରଖିଅଛ,ି ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ

ଉଦ୍ଧାର କରିବା;
େସ ଆମ୍ଭ ନାମ ଜାଣଅିଛ,ି ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚେର ରଖିବା।
15 େସ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦବା;
ଦୁଃଖ େବେଳ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହବା;
ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିବା।
16 ଆେମ୍ଭ ଦୀଘର୍ାୟୁ େଦଇ ତାହାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବା
ଓ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ତାହାକୁ େଦଖାଇବା।

ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି

ଗୀତ : ବଶି୍ରାମବାର ନମିିତ୍ତକ ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ଉତ୍ତମ,
େହ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ, ତୁମ୍ଭ ନାମେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାର,
2 ପୁଣ,ି ଦଶତାର-ଯନ୍ତ୍ର  ଓ େନବଲେର,

ବୀଣାର ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନେିର,
3 ପ୍ରାତଃକାଳେର ତୁମ୍ଭ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ
ପ୍ରତ ିରାତି୍ର ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉତ୍ତମ।
4 େଯେହତୁ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ନଜି କମର୍େର େମାେତ ଆନନି୍ଦତ

କରିଅଛ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତକୃତ କମର୍େର ଜୟଧ୍ୱନ ିକରିବ।ି
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର କମର୍ସବୁ କିପରି ମହତ !
ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପସବୁ ଅତ ିଗଭୀର।
6 ଜ୍ଞାନହୀନ େଲାକ ଜାେଣ ନାହିଁ;
କିଅବା ନେିବର୍ାଧ େଲାକ ଏହା ବୁେଝ ନାହିଁ;
7 େଯେତେବେଳ ଦୁଷ୍ଟଗଣ ତୃଣ ପରି ଅଙୁ୍କରିତ
ଓ ଅଧମର୍ାଚାରୀମାେନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  ହୁଅନି୍ତ ,
େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ବନିାଶ ନମିେନ୍ତ େସପରି ହୁଏ।
8 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ବାସୀ।
9 କାରଣ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣ,
େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ବନିଷ୍ଟ େହେବ;
ଅଧମର୍ାଚାରୀ ସମେସ୍ତ ଚ୍ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହେବ।
10 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଅରଣା ଷଣ୍ଢର ଶୃଙ୍ଗ ପରି େମାହର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ

କରିଅଛ;
ମୁଁ ନୂତନ େତୖଳେର ଅଭଷିିକ୍ତ େହାଇଅଛ।ି
11 େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ଉପେର େମାହର ବାଞ୍ଛା ସଫଳ
େହବାର େମାହର ଚକ୍ଷୁ େଦଖିଅଛ,ି
େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିବା କୁକମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ଉପେର
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େମାହର ବାଞ୍ଛା ସଫଳ େହବାର େମାହର କଣ୍ଣର୍ ଶୁଣଅିଛ।ି
12 ଧାମିର୍କ େଲାକ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ପରି ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହବ;
େସ ଲବିାେନାନେର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ।
13 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର େରାପିତ ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହେବ।
14 େସମାେନ ବୃଦ୍ଧ ବୟସେର େହଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିେବ;
େସମାେନ ରସ ଓ େତଜେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହେବ;
15 ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ଯାଥାଥିର୍କ, ଏହା ପ୍ରକାଶିତ େହବ;
େସ େମାହର େଶୖଳ ଓ ତାହାଙ୍କଠାେର େକୗଣସ ିଅଧମର୍ ନାହିଁ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ରାଜା

ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ କରନି୍ତ; େସ ମହମିାେର ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ େହାଇ ବଳେର ଆପଣା କଟ ିବାନି୍ଧ

ଅଛନି୍ତ;
ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସ୍ଥାପିତ େଯ, ତାହା ବଚିଳିତ େହାଇ ନ ପାେର।
2 ତୁମ୍ଭ ସଂିହାସନ ପୂବର୍ଠାରୁ ସ୍ଥାପିତ;
ତୁେମ୍ଭ ଅନାଦ ିକାଳରୁ ବଦି୍ୟମାନ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ନଦୀସକଳ ବଢ଼ ିଉଠିଅଛନି୍ତ ,
ନଦୀସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ଧ୍ୱନ ିଉଠାଇ ଅଛନି୍ତ;
ନଦୀସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ତରଙ୍ଗ ଉଠାନି୍ତ।
4 ଜଳରାଶିର ଧ୍ୱନ ିଓ
ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ରବଳ ତରଙ୍ଗ ଅେପକ୍ଷା
ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଳବାନ।
5 ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ଅତ ିନଶିି୍ଚତ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପବତି୍ରତା ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ ଗହୃର େଶାଭା।

ସଦାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତରି ବଚିାରକତ୍ତର୍ା

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତଫିଳଦାତା ପରେମଶ୍ୱର,
େହ ପ୍ରତଫିଳଦାତା ପରେମଶ୍ୱର, ଆପଣା େକ୍ର ାଧ େଦଖାଅ।
2 େହ ପୃଥିବୀର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା, ଉଠ;

ଅହଙ୍କାରୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ କମର୍ାନୁସାେର ପ୍ରତଫିଳ ଦଅି।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟମାେନ େକେତ କାଳ,
ଦୁଷ୍ଟମାେନ େକେତ କାଳ ଜୟଧ୍ୱନ ିକରିେବ ?
4 େସମାେନ େକେତ କାଳ ଅହଙ୍କାରେର କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହେିବ ?
ଅଧମର୍ାଚାରୀ ସମେସ୍ତ ଦପର୍ କରନି୍ତ।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାରକୁ େକ୍ଳଶ ଦଅିନି୍ତ।
6 େସମାେନ ବଧିବା, ବେିଦଶୀକୁ ବଧ କରନି୍ତ ଓ
ପିତୃହୀନମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରନି୍ତ।
7 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େଦଖିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର ବେିବଚନା କରିେବ ନାହିଁ, ଏହା େସମାେନ

କହନି୍ତ।
8 େହ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପଶୁବତ୍ େଲାେକ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିବଚନା

କର;
େହ ମୂଢ଼ଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେବ ଜ୍ଞାନବାନ େହବ ?
9 େଯ କଣ୍ଣର୍ େରାପଣ କେଲ, େସ କି ଶୁଣେିବ ନାହିଁ ?
େଯ ଚକ୍ଷୁ ଗଢ଼େିଲ, େସ କି େଦଖିେବ ନାହିଁ ?
10 େଯ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍କୁ ଶାସନ କରନି୍ତ ,
େଯ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ , େସ କି ଶାସି୍ତ େଦେବ ନାହିଁ ?
11 ମନୁଷ୍ୟର କଳ୍ପନାସବୁ ଅସାର େବାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଜାଣନି୍ତ।
12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟ ନମିେନ୍ତ ଗତ୍ତର୍ େଖାଳା େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବପିଦ କାଳରୁ ବଶି୍ରାମ େଦବା ନମିେନ୍ତ,
13 ତୁେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଶାସନ କର ଓ ଆପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦଅି, େସ

େଲାକ ଧନ୍ୟ।
14 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଅଧିକାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ।
15 େଯେହତୁ ଶାସନ ଧମର୍ ପକ୍ଷେର ବାହୁଡ଼ବି;

ପୁଣ,ି ସରଳାନ୍ତଃକରଣ େଲାକସମେସ୍ତ ତହିଁର ଅନୁଗାମୀ େହେବ।
16 କିଏ େମାହର ସପକ୍ଷ େହାଇ କୁକମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିବ ?
କିଏ େମାହର ସପକ୍ଷ େହାଇ ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଠିଆ େହବ

?
17 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ସହାୟ େହାଇ ନ ଥିେଲ େମାହର
ପ୍ରାଣ ଶୀଘ୍ର ନୀରବ ସ୍ଥାନେର ବାସ କରିଥା’ନ୍ତ ା ।
18 “େମାହର ପାଦ ଖସ ିଯାଉଛ”ି େବାଲ ିକହଲିା େବେଳ,
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଦୟା େମାେତ ଧରି ରଖିଲା।
19 େମା’ ଆନ୍ତରିକ ଭାବନାର ବାହୁଲ୍ୟ ସମୟେର ତୁମ୍ଭର
ସାନ୍ତ୍ୱ ନାସବୁ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ଆହ୍ଲାଦତି କେର।
20 ବଧିାନ ଦ୍ୱ ାରା ଉପଦ୍ରବ-ରଚନାକାରୀ ଦୁଷ୍ଟତାରୂପ
ସଂିହାସନର କି ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ସମ୍ୱନ୍ଧତା େହବ ?
21 େସମାେନ ଧାମିର୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତକୂିଳେର ଦଳବଦ୍ଧ ହୁଅନି୍ତ
ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ରକ୍ତକୁ େଦାଷୀ କରନି୍ତ।
22 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍
ଓ େମା’ ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ଆଶ୍ରୟ େଶୖଳ େହାଇଅଛନି୍ତ।
23 ପୁଣ,ି େସ ଦୁଷ୍ଟତା େଲାକମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇ

ଅଛନି୍ତ ,
ଆଉ େସମାନଙ୍କ ନଜି ଦୁଷ୍ଟତାେର େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିେବ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିେବ।

ସ୍ତୁତ ିଗାନ

ଆେହ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ
କରୁ;
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର େଶୖଳଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନି

କରୁ।
2 ଆେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଗୀତ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିକରୁ।
3 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରେମଶ୍ୱର ଓ
ସକଳ େଦବତା ଉପେର ମହାନ ରାଜା ଅଟନି୍ତ।
4 ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ସ୍ଥାନସବୁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତଗତ;
ପବର୍ତଗଣର ଶିଖ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର।
5 ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର, େସ ତାହା ସୃଷି୍ଟ କେଲ;
ପୁଣ,ି ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତନମିିର୍ତ।
6 ଆେହ, ଆସ, ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ;
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଆଣୁ୍ଠ ପାତୁ;
7 କାରଣ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର,
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ଚରାସ୍ଥାନର େଲାକ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତଗତ

େମଷ।
ଆହା, ଯଦ ିଆଜି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ରବ ଶୁଣନ୍ତ।
8 େଯପରି ମିରୀବାଃ ନକିଟେର ଉେତ୍ତଜିତ େହବା ସମୟେର,
େଯପରି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର ମଃସା ନକିଟେର ପରୀକ୍ଷା ସମୟେର, େସପରି

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ତଃକରଣ କଠିନ କର ନାହିଁ;
9 େସସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେଲ,
ଆମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ େନେଲ ଓ ଆମ୍ଭର କମର୍ େଦଖିେଲ।
10 ଆେମ୍ଭ ଚାଳିଶ ବଷର୍ଯାଏ େସହ ିବଂଶ ପ୍ରତ ିବରିକ୍ତ ଥିଲୁ,
ପୁଣ ିକହଲୁି, ଏହ ିେଲାକମାେନ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଭ୍ର ାନ୍ତ
ଓ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ପଥ ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ ;
11 ଏେହତୁ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବଶି୍ରାମେର ପ୍ରେବଶ
କରିେବ ନାହିଁ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକାପେର ଶପଥ କଲୁ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଧିରାଜ

ଆେହ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର;
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର।
2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରି ତାହାଙ୍କ ନାମର

ଧନ୍ୟବାଦ କର;
ତାହାଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଦନିକୁ ଦନି ପ୍ରକାଶ କର।
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3 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କ େଗୗରବ,
ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା ପ୍ରକାଶ କର।
4 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ;
େସ ସମସ୍ତ େଦବତା ଅେପକ୍ଷା ଭୟେଯାଗ୍ୟ।
5 କାରଣ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ସକଳ େଦବତା ପ୍ରତମିା ମାତ୍ର;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା।
6 ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ମହମିା ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ;
ଶକି୍ତ ଓ େଶାଭା ତାହାଙ୍କ ଧମର୍ଧାମେର ବଦି୍ୟମାନ।
7 େହ ନାନା େଦଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀତ୍ତର୍ନ

କର,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ରମର କୀତ୍ତର୍ନ କର।
8 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଯେଥାଚତି େଗୗରବ କୀତ୍ତର୍ନ କର;
େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆସ।
9 ଆେହ, ପବତି୍ରତାର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନା କର;
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର କମ୍ପମାନ ହୁଅ।
10 “ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ କରନି୍ତ ,” ଏହା େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟେର କୁହ;
ଜଗତ ହିଁ ସୁସି୍ଥର, ତାହା ବଚିଳିତ େହାଇ ନ ପାେର;
େସ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍କୁ ନ୍ୟାୟେର ବଚିାର କରିେବ।
11 ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଆନନି୍ଦତ େହଉ ଓ ପୃଥିବୀ ଉଲ୍ଲ ାସ କର;
ସମୁଦ୍ର  ଓ ତହିଁର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରୁ;
12 େକ୍ଷତ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥସକଳ ଜୟଧ୍ୱନ ିକରନୁ୍ତ;
େତେବ ବନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷସକଳ ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କରିେବ;
13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଗାନ କରିେବ; କାରଣ େସ ଆସୁଅଛନି୍ତ;
େସ ପୃଥିବୀର ବଚିାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ;
େସ ଧମର୍େର ଜଗତର ଓ
ଆପଣା ସତ୍ୟତାେର େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ବଚିାର କରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ଶାସନକତ୍ତର୍ା

ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ କରନି୍ତ; ପୃଥିବୀ ଉଲ୍ଲ ାସ କରୁ;
ଦ୍ୱ ୀପସମୂହ ଆନନି୍ଦତ େହଉନୁ୍ତ।
2 େମଘମାଳ ଓ ଅନ୍ଧକାର ତାହାଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥାଏ;

ଧମର୍ ଓ ବଚିାର ତାହାଙ୍କ ସଂିହାସନର ଭତିି୍ତମୂଳ।
3 ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଗି୍ନ ଗମନ କେର ଓ
ତାହାଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ଦଗ୍ଧ କେର।
4 ତାହାଙ୍କ ବଜୁିଳି ଜଗତକୁ ଦୀପି୍ତମାନ କଲା;
ପୃଥିବୀ େଦଖି କମି୍ପଲା।
5 ପବର୍ତଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ମହମ ପରି ତରଳି ଗେଲ,
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ତରଳି ଗେଲ।
6 ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତାହାଙ୍କ ଧମର୍ ପ୍ରଚାର କରଇ ଓ
ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ମହମିା େଦଖିଅଛନି୍ତ।
7 େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣର େସବକ ସମେସ୍ତ ଓ
େଦବତାଗଣର ଦପର୍କାରୀ ସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ େହଉନୁ୍ତ;
େହ ସମସ୍ତ େଦବତାଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କର।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଶାସନ ବଷିୟ ସେିୟାନ ଶୁଣ ିଆନନି୍ଦତ େହଲା
ଓ ଯିହୁଦାର କନ୍ୟାଗଣ ଉଲ୍ଲ ସତି େହେଲ।
9 କାରଣ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ;
ତୁେମ୍ଭ ସକଳ େଦବ ଉପେର ଅତଶିୟ ଉନ୍ନତ।
10 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େପ୍ରମକାରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନ୍ଦତା ଘୃଣା କର;
େସ ଆପଣା ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ;
11 ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପି୍ତ ଓ
ସରଳମନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବୁଣା ଯାଇଅଛ।ି
12 େହ ଧାମିର୍କଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କର;
ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର।

ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜଗତର ଶାସନକତ୍ତର୍ା

ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର;
କାରଣ େସ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ;
ତାହାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ବାହୁ ତାହାଙ୍କ

ପକ୍ଷେର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଅଛ।ି
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ;
େସ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ଆପଣା ଧମର୍ ପ୍ରକାଶ

କରିଅଛନି୍ତ।
3 େସ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପକ୍ଷେର ଆପଣା ଦୟା ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତତା ସ୍ମରଣ

କରିଅଛନି୍ତ;
ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ

େଦଖିଅଛନି୍ତ।
4 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକର;
ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନ ିକର, ଆନନ୍ଦ ଗାନ କର ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।
5 ବୀଣାଯନ୍ତ୍ର େର, ବୀଣା ଓ ଏକତାନ ସ୍ୱରେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।
6 ତୂରୀ ଓ େଭରୀ ନାଦେର
ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକର।
7 ସମୁଦ୍ର  ଓ ତହିଁର ପୂଣ୍ଣର୍ତା,
ଜଗତ ଓ ତନି୍ନ ବାସୀ ସମେସ୍ତ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରନୁ୍ତ;
8 ନଦ-ନଦୀଗଣ କରତାଳି େଦଉନୁ୍ତ;
ପବର୍ତଗଣ ଏକସେଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦଗାନ କରନୁ୍ତ;
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଗାନ କରନୁ୍ତ,
କାରଣ େସ ପୃଥିବୀର ବଚିାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ;
େସ ଧମର୍େର ଜଗତର ଓ ନ୍ୟାୟେର େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ବଚିାର କରିେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ରାଜାଧିରାଜ

ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ କରନି୍ତ; େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ କମି୍ପତ େହଉନୁ୍ତ;
େସ କିରୂବଗଣ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ; ପୃଥିବୀ ବଚିଳିତ େହଉ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନେର ମହାନ ଓ

େସ ସବର୍େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଉନ୍ନତ।
3 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ମହତ ଓ ଭୟଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ;
େସ ପବତି୍ର ଅଟନି୍ତ।
4 ରାଜାଙ୍କ ଶକି୍ତ ମଧ୍ୟ ବଚିାର ଭଲ ପାଏ;
ତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟ ସି୍ଥର କରୁଥାଅ,
ତୁେମ୍ଭ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର ଓ ନ୍ୟାୟ ସାଧନ କରୁଥାଅ।
5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର
ଓ ତାହାଙ୍କ ପାଦପୀଠେର ପ୍ରଣାମ କର;
େସ ପବତି୍ର ଅଟନି୍ତ।
6 ତାହାଙ୍କ ଯାଜକଗଣ ମଧ୍ୟେର େମାଶା, ହାେରାଣ
ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶାମୁେୟଲ;
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଓ େସ େସମାନଙୁ୍କ

ଉତ୍ତର େଦେଲ।
7 େସ େମଘ ସ୍ତମ୍ଭେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର କଥା କହେିଲ;
େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ ବଧିିସବୁ ପାଳନ କେଲ।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର

େଦଲ।
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ କମର୍ର ପରିେଶାଧ େନେଲ େହଁ
େସମାନଙ୍କର କ୍ଷମାକାରୀ ପରେମଶ୍ୱର େହାଇଥିଲ।
9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର
ଓ ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ପବର୍ତେର ପ୍ରଣାମ କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ପବତି୍ର ଅଟନି୍ତ।
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ସ୍ତୁତଗିାନ

ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍କ ଗୀତ।

େହ ସକଳ େଦଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକର।

2 ଆନନ୍ଦେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କର;
ଗାନ କରି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସ।
3 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ;
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର େଲାକ ଓ ତାହାଙ୍କ ଚରାସ୍ଥାନର େମଷ।
4 ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରେର ଓ
ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ପ୍ରେବଶ କର;
ତାହାଙ୍କର ସ୍ତବ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗଣୁାନୁବାଦ କର।
5 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ; ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ;
ଆଉ, ତାହାଙ୍କର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେର ଥାଏ।

ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

ମୁଁ ଦୟା ଓ ଶାସନ ବଷିୟ ଗାନ କରିବ।ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
2 ମୁଁ ବେିବଚନାପୂବର୍କ ସଦି୍ଧ ପଥେର ଗମନ କରିବ;ି

ଆହା, ତୁେମ୍ଭ େକେବ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସବି ?
ମୁଁ ଆପଣା ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ସଦି୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଆଚରଣ କରିବ।ି
3 ମୁଁ େକୗଣସ ିମନ୍ଦ ବଷିୟ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ରଖିବ ିନାହିଁ;
ମୁଁ ବପିଥଗାମୀମାନଙ୍କ କମର୍ ଘୃଣା କେର;
ତାହା େମା’ଠାେର ଲପି୍ତ େହବ ନାହିଁ।
4 କୁଟଳି ଅନ୍ତଃକରଣ େମା’ ନକିଟରୁ ଦୂର େହବ;
ମୁଁ ମନ୍ଦ ବଷିୟର ପରିଚୟ େନବ ିନାହିଁ।
5 େଯଉଁ ଜନ େଗାପନେର ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଅପବାଦ କେର, ମୁଁ

ତାହାକୁ ବନିାଶ କରିବ;ି
ଯାହାର ଅହଙ୍କାର-ଦୃଷି୍ଟ ଓ ଗବର୍ୀ ଅନ୍ତଃକରଣ, ମୁଁ ତାହାକୁ ସହବି ିନାହିଁ।
6 େଦଶର ବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାେକ େଯପରି େମା’ ସେଙ୍ଗ ବାସ କରିେବ,

ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର େମାହର ଦୃଷି୍ଟ ରହବି।
େଯଉଁ ଜନ ସଦି୍ଧ ପଥେର ଚାେଲ, େସ େମାହର େସବା କରିବ।
7 େଯ ପ୍ରତାରଣା କେର, େସ େମା’ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ।
େଯ ମିଥ୍ୟା କେହ, େସ େମା’ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ସ୍ଥାୟୀ େହବ ନାହିଁ।
8 ମୁଁ ଅଧମର୍ାଚାରୀସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଗରରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର େଦଶର ସକଳ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବ।ି

ଜେଣ ଦୁଃଖେର ବ୍ୟଥିତ ବ୍ୟକି୍ତର ପ୍ରାଥର୍ନା

ଅବସନ୍ନ  କାେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଆପଣା େଖଦର କଥା ଭାଙି୍ଗ
ଜଣାଇବା େବେଳ ଦୁଃଖୀ େଲାକର ପ୍ରାଥର୍ନା।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ ଓ
େମା’ କାକୂକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଉ।
2 େମା’ ସଙ୍କଟ ଦନିେର େମା’ଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଲୁଚାଅ

ନାହିଁ;
େମା’ ପ୍ରତ ିଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େଡର;
ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଦନିେର େମାେତ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦଅି।
3 କାରଣ େମା’ ବଞ୍ଚବିାର ଦନିସବୁ ଧୂଆଁ ପରି କ୍ଷୟ ପାଏ
ଓ େମାହର ଅସି୍ଥସବୁ ନଆିଁଖୁଣ୍ଟା ପରି େପାଡ଼ଯିାଏ।
4 େମାହର ହୃଦୟ ତୃଣ ପରି ଉତ୍ତାପିତ ଓ ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ,ି
ମୁଁ ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କରିବାକୁ ପାେସାରି ଯାଏ।

5 େମାହର ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ସକାଶୁ
େମା’ ଅସି୍ଥସବୁ େମା’ ମାଂସେର ଲାଗି ରେହ।
6 ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ପାଣେିଭଳା ପକ୍ଷୀର ତୁଲ୍ୟ;
ମୁଁ ନରଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର େପଚା ପରି େହାଇଅଛ।ି
7 ମୁଁ ଉଜାଗର ରେହ ଓ
ଛାତ ଉପରିସ୍ଥ ଏକାକୀ ଥିବା ଘରଚଟଆି ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ;ି
8 େମା’ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ସାରାଦନି େମାେତ ନନି୍ଦା କରନି୍ତ;
େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େଲାକମାେନ େମା’ ନାମ େନଇ ଅଭଶିାପ

ଦଅିନି୍ତ।
9 କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ନ  ପରି ଭସ୍ମ େଭାଜନ କରିଅଛି
ଓ େମାହର େପୟଦ୍ରବ୍ୟ େନତ୍ରଜଳ ସେଙ୍ଗ ମିଶାଇଅଛ।ି
10 ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପ ସକାଶୁ ଏହା େହାଇଅଛ;ି
େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉଠାଇ ପକାଇ େଦଇଅଛ।
11 େମାହର ଦନିସବୁ କ୍ଷୟ ପାଉଥିବା ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ
ଓ ମୁଁ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ ଶୁଷ୍କ େହଉଅଛ।ି
12 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳ ଓ
ତୁମ୍ଭର ସ୍ମରଣ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେର ଥିବ।
13 ତୁେମ୍ଭ ଉଠି ସେିୟାନକୁ ଦୟା କରିବ;
କାରଣ ତାହା ପ୍ରତ ିକୃପା କରିବାର ସମୟ ଏହ,ି ହଁ,
ନରୂିପିତ ସମୟ ଉପସି୍ଥତ।
14 େଯେହତୁ ତୁମ୍ଭ ଦାସମାେନ ତହିଁର ପଥରେର ଶ୍ରଦ୍ଧା
ଓ ତହିଁର ଧୂଳିେର ଦୟାଭାବ ବହନି୍ତ।
15 ତହିଁେର ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ
ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ରାଜାଗଣ ତୁମ୍ଭ ମହମିାକୁ ଭୟ କରିେବ।
16 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନକୁ ପୁନଃନିର୍ମର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େସ ଆପଣା େଗୗରବେର ଦଶର୍ନ େଦଇଅଛନି୍ତ;
17 େସ ଦୀନହୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ମେନାେଯାଗ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େସ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ତୁଚ୍ଛ କରି ନାହାନି୍ତ।
18 ଏହା ଭବଷି୍ୟତ ବଂଶ ନମିେନ୍ତ ଲଖିିତ େହବ;
ଆଉ, େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟ େହେବ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା

କରିେବ।
19 କାରଣ ବନ୍ଦୀର ହାହାକାର ଶୁଣବିାକୁ,
ହତ େହବା ନମିେନ୍ତ ନରୂିପିତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ;
20 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚ ଧମର୍ଧାମରୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରିଅଛନି୍ତ;
େସ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବେଲାକନ କେଲ;
21 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ
େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ଓ ରାଜ୍ୟସକଳ ଏକତି୍ରତ େହବା େବେଳ,
22 େଲାକମାେନ ସେିୟାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଓ
ଯିରୂଶାଲମେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଚାର କରିେବ;
23 ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ପଥ ମଧ୍ୟେର େମାର ବଳ ହ୍ରାସ କେଲ,
େସ େମାହର ଆୟୁ ଊଣା କେଲ।
24 ମୁଁ କହଲି,ି େହ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ଆୟୁର ମଧ୍ୟଭାଗେର େମାେତ

େନଇ ନ ଯାଅ;
ତୁମ୍ଭର ବଷର୍ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେର ଥାଏ।
25 ତୁେମ୍ଭ ଆଦ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀର ମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ;
ପୁଣ,ି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତକୃତ କମର୍।
26 େସସବୁ ବନିଷ୍ଟ େହେବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ନତି୍ୟ ଥିବ;
ହଁ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ସକଳ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଜୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଯିବ;
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ପରିେଧୟ ବସ୍ତ୍ର ପରି େସସବୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବ ଓ େସସବୁ

ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହେବ।
27 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଅଟ ଓ
ତୁମ୍ଭ ବଞ୍ଚବିାର ବଷର୍ େଶଷ େହବ ନାହିଁ।
28 ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣର ସନ୍ତାନମାେନ ରହେିବ ଓ
େସମାନଙ୍କର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ସୁସି୍ଥର େହେବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େପ୍ରମ

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।
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େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
େହ େମାହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ, ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମର

ଧନ୍ୟବାଦ କର।
2 େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର
ଓ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନସବୁ ପାେସାର ନାହିଁ;
3 େସ ତୁମ୍ଭର ଅଧମର୍ସବୁ କ୍ଷମା କରନି୍ତ;
େସ ତୁମ୍ଭର େରାଗସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନି୍ତ;
4 େସ ବନିାଶରୁ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ;
େସ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ ଦୟାରୂପ ମୁକୁଟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଭୂଷିତ କରନି୍ତ;
5 େସ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁେର ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ତୃପ୍ତ କରନି୍ତ;
ତହୁଁ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭର ନୂତନ େଯୗବନ ହୁଏ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧମର୍କମର୍ ସାଧନ କରନି୍ତ ଓ
ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେର ସୁବଚିାର ନଷି୍ପତି୍ତ କରନି୍ତ।
7 େସ େମାଶାଙୁ୍କ ଆପଣା ପଥ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆପଣା କି୍ରୟାସବୁ ଜଣାଇେଲ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ େସ୍ନହଶୀଳ ଓ କୃପାମୟ,
େକ୍ର ାଧେର ଧୀର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ।
9 େସ ନରିନ୍ତର ଧମକାଇେବ ନାହିଁ;
କିଅବା ସଦାକାଳ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ରଖିେବ ନାହିଁ।
10 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ପ୍ରମାେଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କରି

ନାହାନି୍ତ ,
କିଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ାନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦଇ ନାହାନି୍ତ।
11 କାରଣ ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ େଯପରି ଉଚ୍ଚ,
େସପରି ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ଦୟା ମହତ।
12 ପୂବର୍ରୁ ପଶି୍ଚମ େଯେତ ଦୂର,
େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ େସେତ ଦୂର କରିଅଛନି୍ତ।
13 ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିେଯରୂପ େସ୍ନହ ବହଇ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସରୂପ େସ୍ନହ ବହନି୍ତ।
14 କାରଣ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଠନ ଜାଣନି୍ତ;
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ଧୂଳିମାତ୍ର, ଏହା େସ ସ୍ମରଣ କରନି୍ତ।
15 ମତ୍ତର୍୍ୟର ଦନି ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ;
େଯପରି େକ୍ଷତ୍ରର ଫୁଲ, େସପରି େସ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  ହୁଏ।
16 ତହିଁ ଉପେର ବାୟୁ ବହେିଲ, ତାହା ନ ଥାଏ,
ପୁଣ,ି ତହିଁର ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାହାର ପରିଚୟ ପାଇବ ନାହିଁ।
17 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନାଦକିାଳରୁ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଥାଏ ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କର ନୟିମ

ରକ୍ଷା କରନି୍ତ ,
18 ପୁଣ,ି ପାଳନାେଥର୍ ତାହାଙ୍କ ନୟିମସବୁ ସ୍ମରଣ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କର ଧମର୍ ପୁତ୍ରେପୗତ୍ରାଦକି୍ର େମ ଥାଏ।
19 ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍େର ଆପଣା ସଂିହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେର।
20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟସାଧକ ଓ
ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ରବ ଶ୍ରବଣକାରୀ,
ବଳେର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ଦୂତଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚାରକ ଓ
ତାହାଙ୍କ ଅଭମିତସାଧକ େସୖନ୍ୟ ସକଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ

କର।
22 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କମର୍ସକଳ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସବର୍ତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।

ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସ୍ତୁତି

େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଅତ ିମହାନ;
ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର ବଭୂିଷିତ।

2 ତୁେମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଦୀପି୍ତ ପରିଧାନ କରିଅଛ;

ତୁେମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର ାତପ ପରି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବସି୍ତାର କରିଅଛ।
3 ତୁେମ୍ଭ ଜଳରାଶି ଉପେର ଆପଣା େକାଠରିର କଡ଼କିାଷ୍ଠ ପକାଇଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ େମଘମାଳକୁ ଆପଣା ରଥ କରିଥାଅ;
ତୁେମ୍ଭ ବାୟୁର ପକ୍ଷ ଉପେର ଗମନାଗମନ କରୁଅଛ।
4 ତୁେମ୍ଭ ବାୟୁକୁ ଆପଣାର ଦୂତ କର;
ଅଗି୍ନଶିଖାକୁ ଆପଣାର ପରିଚାରକ କର।
5 ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ମୂଳ ଏପରି ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ େଯ,
ତାହା କଦାପି ବଚିଳିତ େହବ ନାହିଁ।
6 ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ପରି ବାରିଧିେର ଆଚ୍ଛାଦନ କଲ;
ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ଜଳରାଶି ଠିଆ େହଲା।
7 ତୁମ୍ଭ ଧମକେର େସସବୁ ପଳାଇେଲ;
ତୁମ୍ଭ ବଜ୍ରଧ୍ୱନେିର େସସବୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲଗିେଲ;
8 େସସବୁ ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ଉଠି ଓ ସମସ୍ଥଳେର ଓହ୍ଲାଇ
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ନରୂିପିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲଗିେଲ।
9 େସମାେନ େଯପରି ସୀମା ଲଙ୍ଘନ ନ କରିେବ
ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନବର୍ାର େଫରି ନ ଆସେିବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଏକ ସୀମା ନରୂିପଣ କରିଅଛ।
10 େସ ଉପତ୍ୟକାସମୂହେର ନଝିର୍ର ବୁହାନି୍ତ ;
ତାହା ପବର୍ତଗଣ ମଧ୍ୟେର ଧାଏଁ;
11 ତାହା େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣକୁ ଜଳ େଯାଗାଏ,
ବନ୍ୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭମାେନ ତହିଁେର ଆପଣା ଆପଣା ତୃଷା ନବିାରଣ କରନି୍ତ।
12 ତହିଁ ନକିଟେର େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ବସା କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଡାଳ ମଧ୍ୟେର ଗାନ କରନି୍ତ।
13 େସ ଆପଣା ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପବର୍ତଗଣକୁ ଜଳେର େସଚନ କରନି୍ତ;
ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ କମର୍ର ଫଳେର ତୃପ୍ତ ହୁଏ।
14 େସ ପଶୁଗଣ ନମିେନ୍ତ ତୃଣ ଓ
ମନୁଷ୍ୟର େସବା ନମିେନ୍ତ ଶାକ ଅଙୁ୍କରିତ କରନି୍ତ;
ଏହରୂିେପ େସ ଭୂମିରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରନି୍ତ।
15 ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟର ଚତି୍ତ-ଆନନ୍ଦକାରୀ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ,
ମୁଖ-ଚକି୍କଣକାରୀ େତୖଳ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ
ସବଳକାରୀ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରନି୍ତ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବୃକ୍ଷେଶ୍ରଣୀ ପରିତୃପ୍ତ;
ଲବିାେନାନେର ତାହାଙ୍କ େରାପିତ ଏରସ ବୃକ୍ଷସକଳ ପରିତୃପ୍ତ;
17 ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପକ୍ଷୀଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ବସା ନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ;
େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଚରଳର ଗହୃ।
18 ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେଶ୍ରଣୀ ବନ୍ୟ ଛାଗମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅେଟ,
େଶୖଳସବୁ ଶାଫନ୍ର ଆଶ୍ରୟ।
19 େସ ଋତୁ ନମିେନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର  ନରୂିପଣ କରିଅଛନି୍ତ;
ସୂଯର୍୍ୟ ଆପଣା ଅସ୍ତଗମନ ଜାେଣ।
20 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ଧକାର କେଲ ରାତି୍ର ହୁଏ;
ତହିଁେର ସକଳ ବନପଶୁ ବାହାରି ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ।
21 ଯୁବା ସଂିହଗଣ ମୃଗୟା େଚଷ୍ଟାେର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରନି୍ତ
ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆହାର ଚାହାନି୍ତ।
22 ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ େହେଲ େସମାେନ ଚାଲଯିା’ନି୍ତ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗମୁ୍ଫାେର ଶୟନ କରନି୍ତ।
23 ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା କାଯର୍୍ୟକୁ ଓ
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ପରିଶ୍ରମକୁ ବାହାେର।
24 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟସକଳ କିପରି ବହୁବଧି !
ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନେର େସସବୁ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ;
ପୃଥିବୀ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ପତି୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।
25 େସହ ିସମୁଦ୍ର  ବୃହତ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ,
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଜଳଚର,
କ୍ଷୁଦ୍ର  ଓ ବୃହତ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନୁ୍ତ ଅଛନି୍ତ।
26 ତହିଁେର ଜାହାଜ ଗତାୟାତ କେର;
ତହିଁେର େଖଳିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ସୃଷ୍ଟ ଲବିୟିାଥନ ଥାଏ।
27 ଏସମେସ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର ଆପଣା ଆପଣା
ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣ କରନି୍ତ।
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28 ଯାହା ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଦଅି, ତାହା େସମାେନ ସାଉଣ୍ଟନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ େମଲାଇେଲ, େସମାେନ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର ପରିତୃପ୍ତ

ହୁଅନି୍ତ।
29 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇେଲ, େସମାେନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନି୍ତ;
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନଃିଶ୍ୱାସ ହରଣ କେଲ,
େସମାେନ ମରନି୍ତ ଓ ପୁନବର୍ାର ଧୂଳିେର ମିଶିଯା’ନି୍ତ।
30 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଆତ୍ମା ପଠାଇେଲ, େସମାେନ ସୃଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ;
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଭୂମିର ମୁଖ ନୂତନ କରୁଥାଅ।
31 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଗୗରବ ଅନନ୍ତକାଳ ଥାଉ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା କାଯର୍୍ୟସକଳେର ଆନନ୍ଦ କରନୁ୍ତ।
32 େସ ପୃଥିବୀକୁ ଅନାଇେଲ, ତାହା କମି୍ପତ ହୁଏ,
େସ ପବର୍ତଗଣକୁ ଛୁଇଁେଲ, େସମାେନ ଧୂମ ଉଦ୍ଗାର କରନି୍ତ।
33 ମୁଁ ବଞ୍ଚଥିିବା ଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବ;ି
େମାହର ଅସି୍ତତ୍ୱ  ଥିବାଯାଏ, ମୁଁ େମାହର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର

ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
34 ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେମା’ ଧ୍ୟାନ ସୁମିଷ୍ଟ େହଉ;
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିବ।ି
35 ପାପୀଗଣ ପୃଥିବୀରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଉନୁ୍ତ
ଓ ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଆଉ ନ ଥାଉନୁ୍ତ।
େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମେନାନୀତ ଜାତି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର,
ତାହାଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର,
େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କ କି୍ରୟାସକଳ ଜଣାଅ।

2 ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର,
ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା ବଷିୟେର କେଥାପକଥନ

କର।
3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମେର ଦପର୍ କର;
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଚତି୍ତ ଆନନି୍ଦତ

େହଉ।
4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଅେନ୍ୱଷଣ କର;
ସଦାସବର୍ଦା ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଅେନ୍ୱଷଣ କର।
5 େହ ତାହାଙ୍କ ଦାସ ଅବ୍ରହାମର ବଂଶ,
େହ ତାହାଙ୍କର ମେନାନୀତ େଲାେକ, ଯାକୁବର ସନ୍ତାନଗଣ,
6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍, ତାହାଙ୍କ ଅଦୁ୍ଭତ ଲକ୍ଷଣ
ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖନଗିର୍ତ ଶାସନସକଳ ସ୍ମରଣ କର।
7 େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ;
ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ପ୍ରଚଳିତ।
8 େସ ଆପଣା ନୟିମ, ଅଥର୍ାତ୍,
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ େସ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ-ପରମ୍ପରା ପ୍ରତ ିଆେଦଶ କରିଥିେଲ,
9 େଯଉଁ ନୟିମ େସ ଅବ୍ରହାମ ସେଙ୍ଗ କରିଥିେଲ ଓ ଆପଣାର େଯଉଁ

ଶପଥ େସ ଇସ୍ହାକ ନକିଟେର କରିଥିେଲ,
ତାହା େସ ସଦାକାଳ ସ୍ମରଣ କରିଅଛନି୍ତ।
10 ପୁଣ,ି େସ ଯାକୁବ ପ୍ରତ ିତାହା ବଧିି ରୂେପ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିଅନନ୍ତକାଳୀନ ନୟିମ ରୂେପ ଦୃଢ଼ କରି କହେିଲ,
11 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଣି୍ଣର୍ୀତ ଅଧିକାର ରୂେପ
ତୁମ୍ଭକୁ କିଣାନ େଦଶ େଦବା।
12 େସହ ିସମୟେର େସମାେନ ସଂଖ୍ୟାେର ଅଳ୍ପ େଲାକ
ଓ ଅତ ିଅଳ୍ପ , ପୁଣ ିେସହ ିେଦଶେର ପ୍ରବାସୀ ଥିେଲ।
13 ଆଉ, େସମାେନ େଗାଷ୍ଠୀରୁ େଗାଷ୍ଠୀ ନକିଟେର,
ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ବଂଶ ନକିଟେର ଭ୍ରମଣ କେଲ।
14 େସ େସମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ କରିବାକୁ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁମତି

େଦେଲ ନାହିଁ;
ଆହୁରି, େସ େସମାନଙ୍କ ସକାେଶ ରାଜାଗଣକୁ ଅନୁେଯାଗ କରି କହେିଲ;

15 “ଆମ୍ଭ ଅଭଷିିକ୍ତମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କର ନାହିଁ
ଓ ଆମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣର େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିକର ନାହିଁ।”
16 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କେଲ;
େସ ଭକ୍ଷ୍ୟରୂପ ସମଗ୍ର ଯଷି୍ଟ ଭଗ୍ନ କେଲ।
17 େସ େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଠାଇେଲ;
େଯାେଷଫ ଦାସ େହବା ପାଇଁ ବକି୍ର ୀତ େହଲା;
18 େସମାେନ େବଡ଼େିର ତାହାର ଚରଣକୁ ଦୁଃଖ େଦେଲ;
େସ େଲୗହ ଶୃଙ୍ଖଳେର ରଖାଗଲା;
19 େଶଷେର ତାହାର ବଚନ ସଫଳ େହଲା;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା।
20 ତହୁଁ ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କଲା;
ନରପତ ିତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଛାଡ଼େିଦଲା।
21 େସ ଆପଣାର ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ
ଓ ଆପଣାର ମନ୍ତ୍ର ୀମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ;
22 ତାହାକୁ ଆପଣା ଗହୃର ପ୍ରଭୁ ଓ
ଆପଣା ସକଳ ସମ୍ପତି୍ତର କତ୍ତର୍ା କଲା।
23 ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ମିସର େଦଶକୁ ଆସଲିା
ଓ ଯାକୁବ ହାମ୍ େଦଶେର ପ୍ରବାସ କଲା।
24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ କେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷଗଣ ଅେପକ୍ଷା େସମାନଙୁ୍କ ବଳବାନ କେଲ।
25 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବା ପାଇଁ ଓ
ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ସହତି ଧୂତ୍ତର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ

ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ।
26 େସ ଆପଣା େସବକ େମାଶାଙୁ୍କ ଓ ଆପଣା
ମେନାନୀତ ହାେରାଣଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ।
27 େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କର ବବିଧି ଲକ୍ଷଣ ଓ
ହାମ୍ େଦଶେର ନାନା ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍ ପ୍ରକାଶ କେଲ।
28 େସ ଅନ୍ଧକାର ପଠାଇ େଦଶକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କେଲ;
ଆଉ, େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କେଲ।
29 େସ େସମାନଙ୍କ ଜଳସବୁ ରକ୍ତ କେଲ ଓ
ମାଛସବୁ ମାରି ପକାଇେଲ।
30 େସମାନଙ୍କ େଦଶ ଓ େସମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣର ଅନ୍ତଃପୁର
େବଙ୍ଗେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା।
31 େସ ଆଜ୍ଞା କରେନ୍ତ, ଦଂଶକର ଝଙି୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ
ସକଳ ଅଞ୍ଚଳେର ଉକୁଣଆି େପାକ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ।
32 େସ େସମାନଙୁ୍କ ବୃଷି୍ଟ ବଦେଳ ଶିଳା ଓ
େସମାନଙ୍କ େଦଶେର ଶିଖାଯୁକ୍ତ ଅଗି୍ନ େଦେଲ।
33 ମଧ୍ୟ େସ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷସବୁ ଆଘାତ କେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କ ସୀମାସି୍ଥତ ବୃକ୍ଷସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ।
34 େସ ଆଜ୍ଞା କରେନ୍ତ, ଅସଂଖ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ ଓ
ପତଙ୍ଗ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ;
35 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ େଦଶର ସବୁ ତୃଣ ଖାଇ ପକାଇେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କ ଭୂମିର ଫଳସବୁ ଗ୍ରାସ କେଲ।
36 ଆହୁରି, େସ େସମାନଙ୍କ େଦଶେର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ,
େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଆଘାତ କେଲ।
37 ଆଉ, େସ ରୂପା ଓ ସୁନା ସହତି େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ
ଓ ତାହାଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଦୁବର୍ଳ େଲାକ ନ ଥିଲା।
38 େସମାେନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରେନ୍ତ, ମିସର ଆନନି୍ଦତ େହଲା;
କାରଣ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼ଥିିଲା।
39 େସ ଚନ୍ଦ୍ର ାତପ ନମିେନ୍ତ େମଘ ବସି୍ତାର କେଲ
ଓ ରାତି୍ର େର ଆଲୁଅ େଦବା ପାଇଁ ଅଗି୍ନ େଦେଲ।
40 େସମାେନ ମାଗେନ୍ତ, େସ ଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ଆଣେିଲ
ଓ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଭକ୍ଷ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ପରିତୃପ୍ତ କେଲ।
41 େସ େଶୖଳକୁ ଆଘାତ କରେନ୍ତ, ଜଳ ନଗିର୍ତ େହଲା;
ତାହା ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରବାହତି େହଲା।
42 କାରଣ େସ ଆପଣା ପବତି୍ର ବାକ୍ୟ ଓ
ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରହାମକୁ ସ୍ମରଣ କେଲ।
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43 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦ ସହତି
ଓ ଆପଣା ମେନାନୀତମାନଙୁ୍କ ଗାୟନ ସହତି ବାହାର କରି ଆଣେିଲ।
44 େଯପରି େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବଧିିସବୁ ରକ୍ଷା କରିେବ
ଓ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ ପାଳନ କରିେବ,
45 ଏଥିପାଇଁ େସ େଗାଷ୍ଠୀୟବଗର୍ର େଦଶସବୁ େସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ
ଓ େସମାେନ ଜନବୃନ୍ଦର ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଧିକାରୀ େହେଲ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ମଙ୍ଗଳମୟ ପରେମଶ୍ୱର

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି; କାରଣ େସ ମଙ୍ଗଳମୟ।
ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।

2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବକି୍ରମର କାଯର୍୍ୟସବୁ କିଏ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିପାେର ?
ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାସବୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିପାେର ?
3 େଯଉଁମାେନ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ
ଓ େଯ ସବୁେବେଳ ଧମର୍ାଚରଣ କେର, େସ ଧନ୍ୟ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ବହଥିାଅ, ତଦନୁସାେର େମାେତ ସ୍ମରଣ କର;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ େଘନ ିେମାହର ତତ୍ତ୍ୱ  ନଅି;
5 ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମେନାନୀତ େଲାକଙ୍କର ସମୃଦି୍ଧ େଦଖିବ,ି
ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦେର ଆନନ୍ଦ କରିବ,ି
ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର ସହତି ଦପର୍ କରିବ।ି
6 ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ପାପ କରିଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅପରାଧ କରିଅଛୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଧମର୍ କରିଅଛୁ।
7 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ମିସରେର ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାସବୁ

ବୁଝେିଲ ନାହିଁ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଦୟାର ବାହୁଲ୍ୟ ସ୍ମରଣ କେଲ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର  ନକିଟେର, ସୂଫ ସାଗର ନକିଟେର େହଁ ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ

କେଲ।
8 େତେବ େହଁ େସ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ରମର ପରିଚୟ େଦବା ନମିେନ୍ତ
ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କେଲ।
9 ଆହୁରି, େସ ସୂଫ ସାଗରକୁ ଧମକାେନ୍ତ, ତାହା ଶୁଷ୍କ େହଲା;
ତହିଁେର ପ୍ରାନ୍ତର େଦଇ େଘନଗିଲା ପରି େସ େସମାନଙୁ୍କ ଗଭୀର ଜଳ

େଦଇ େଘନଗିେଲ।
10 ଆଉ, େସ େସମାନଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀ େଲାକର ହସ୍ତରୁ େସମାନଙୁ୍କ

ପରିତ୍ରାଣ କେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ର ହସ୍ତରୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କେଲ।
11 ପୁଣ,ି ଜଳରାଶି େସମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷଗଣକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା;
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲିା ନାହିଁ।
12 େସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ବଶି୍ୱାସ

କେଲ;
େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କେଲ।
13 େସମାେନ ତାହାଙ୍କ କମର୍ସକଳ ଶୀଘ୍ର ପାେସାରି ଗେଲ;
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାର ଅେପକ୍ଷା କେଲ ନାହିଁ;
14 ମାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରେର ଅତଶିୟ େଲାଭାକ୍ର ାନ୍ତ େହେଲ
ଓ ମରୁଭୂମିେର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେଲ।
15 ତହିଁେର େସ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥିର୍ତ ବଷିୟ େଦେଲ;
ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣେର କ୍ଷୀଣତା େପ୍ରରଣ କେଲ।
16 ଆହୁରି, େସମାେନ ଛାଉଣେିର େମାଶାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତ ହାେରାଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାଭାବ ବହେିଲ।
17 ପୃଥିବୀ ଫାଟଯିାଇ ଦାଥନକୁ ଗ୍ରାସ କଲା
ଓ ଅବୀରାମ୍ର ଦଳକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା।
18 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟେର ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା;
ଅଗି୍ନଶିଖା ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଦଗ୍ଧ କଲା।
19 େସମାେନ େହାେରବେର େଗାଟଏି େଗାବତ୍ସ ନମିର୍ାଣ କେଲ
ଓ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିାକୁ ପ୍ରଣାମ କେଲ।
20 ଏହରୂିେପ, େସମାେନ ତୃଣଭକ୍ଷକ େଗାରୁର ପ୍ରତମିା

ସହତି ଆପଣାମାନଙ୍କ େଗୗରବସ୍ୱରୂପଙୁ୍କ ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ।
21 େଯ ମିସରେର ବବିଧି ମହତ କମର୍, ହାମ୍ େଦଶେର ନାନା

ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍
ଓ ସୂଫ ସାଗର ନକିଟେର ଭୟଙ୍କର କମର୍ ସାଧନ କରିଥିେଲ;
22 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େସହ ିତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ

ପାେସାରିେଲ।
23 ଏେହତୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିେବ େବାଲ ିକହେିଲ,
ମାତ୍ର େସ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର ନ କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ େକାପ େଫରାଇବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମେନାନୀତ

େମାଶା ଭଗ୍ନସ୍ଥାନେର ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ।
24 ଆହୁରି, େସମାେନ ମେନାରମ େଦଶକୁ ତୁଚ୍ଛ କେଲ,
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ।
25 ମାତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁେର ବଚସା କେଲ,
ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।
26 ଏେହତୁ େସ ପ୍ରାନ୍ତରେର େସମାନଙୁ୍କ ନପିାତ କରିବା ପାଇଁ
ଓ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ ନପିାତ କରିବା ପାଇଁ
27 ଓ ନାନା େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା
ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇେଲ।
28 ଆହୁରି, େସମାେନ ବାଲ୍-ପିେୟାର ପ୍ରତ ିଆସକ୍ତ େହେଲ
ଓ ମୃତମାନଙ୍କର ବଳି େଭାଜନ କେଲ।
29 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ

କେଲ;
ତହୁଁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ ପ୍ରକାଶିତ େହଲା।
30 େସେତେବେଳ ପୀନହସ୍ ଠିଆ େହାଇ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସାଧନ କଲା;
ତହିଁେର ମହାମାରୀ ନବୃିତ୍ତ େହଲା।
31 ଏଣୁ ତାହା ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାହା ପକ୍ଷେର ଧାମିର୍କତା େବାଲ ିଗଣତି େହଲା।
32 ଆହୁରି, େସମାେନ ମିରୀବାଃ ଜଳ ନକିଟେର ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଦ୍ଧ କେଲ,
େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ େମାଶାଙ୍କର ବପିଦ ଘଟଲିା,
33 େଯେହତୁ େସମାେନ େମାଶାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରତକୂିଳେର ବେିଦ୍ର ାହୀ ହୁଅେନ୍ତ,
େସ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରେର ଅବେିବଚନାର କଥା କହେିଲ।
34 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ
େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍କୁ ବନିାଶ କେଲ ନାହିଁ।
35 ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ମିଶି୍ରତ େହେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କ କି୍ରୟାସବୁ ଶିଖିେଲ।
36 ଆଉ, େସମାନଙ୍କ େଦବତାଗଣର େସବା କେଲ;
ତାହା େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ େହଲା।
37 ହଁ, େସମାେନ ଭୂତଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା

ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ବଳିଦାନ କେଲ।
38 ପୁଣ,ି େସମାେନ କିଣାନ େଦଶର େଦବତାଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ

କରି ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ରକ୍ତ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣର ରକ୍ତପାତ କେଲ;
ତହିଁେର େଦଶ ରକ୍ତେର ଅଶୁଚ ିେହଲା।
39 ଏହରୂିେପ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କାଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଅପବତି୍ର େହେଲ
ଓ ବ୍ୟବହାରେର ବ୍ୟଭଚିାର କେଲ।
40 ଏେହତୁ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ

େହଲା,
ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଘୃଣା କେଲ।
41 ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ

କେଲ
ଓ େସମାନଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେଲ;
42 େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କେଲ,
ପୁଣ,ି େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ତେଳ ବଶୀଭୂତ େହେଲ।
43 ଅେନକ ଥର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରଣାେର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହେଲ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମର୍େର କ୍ଷୀଣ େହେଲ।
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44 ତଥାପି େସ େସମାନଙ୍କ କାକୂକି୍ତ ଶୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାେର
ମେନାେଯାଗ କେଲ।

45 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର େସ ଆପଣା ନୟିମ ସ୍ମରଣ କେଲ
ଓ ନଜିର ଦୟାର ବାହୁଲ୍ୟ ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃପା କେଲ।
46 ଆହୁରି, େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗେଲ,
େସ େସମାନଙ୍କ ମନେର ଦୟା ଜନ୍ମ ାଇେଲ।
47 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର,
ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ପାଇଁ,
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସାେର ଦପର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କର
ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କର।
48 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଅନାଦକିାଳରୁ
ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ।
ପୁଣ,ି ସମୁଦାୟ େଲାକ ଆେମନ୍ କୁହନୁ୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

5 ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ

ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି; କାରଣ େସ ମଙ୍ଗଳମୟ;
ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
2 େସ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ବପିକ୍ଷର ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ

ଓ ନାନା େଦଶରୁ, ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମରୁ,
3 ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େସହ ିମୁକ୍ତ େଲାକମାେନ ତାହା କହନୁ୍ତ।
4 େସମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରେର ନଜି୍ଜ ର୍ନ ପଥେର ଭ୍ରମଣ କେଲ;
େସମାେନ େକୗଣସ ିବସତ-ିନଗର ପାଇେଲ ନାହିଁ।
5 କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ େହାଇ
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହଲା।
6 େତେବ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ନକିଟେର କାକୂକି୍ତ କେଲ,
ତହିଁେର େସ େସମାନଙ୍କ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ।
7 ଆହୁରି, େସମାେନ େଯପରି ବସତ-ିନଗରକୁ ଯାଇ ପାରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ସଳଖ ପଥେର େଘନ ିଗେଲ।
8 ଆଃ, େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଓ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର

ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
9 େଯେହତୁ େସ ତୃଷିତ ପ୍ରାଣକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରନି୍ତ
ଓ କ୍ଷୁଧିତ ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ।
10 େକହ ିେକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ
ଓ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ତୁଚ୍ଛ କରିବା ସକାଶୁ,
11 େସମାେନ ଦୁଃଖ ଓ େଲୗହ ଶୃଙ୍ଖଳେର ବଦ୍ଧ େହାଇ ଅନ୍ଧକାରେର ଓ

ମୃତୁୁ୍ୟଛାୟାେର ବସେିଲ;
12 େସ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ େକ୍ଳଶେର ଅବନତ କେଲ;
େସମାେନ ପତତି େହେଲ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିଲା।
13 େତେବ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ନକିଟେର କାକୂକି୍ତ କେଲ,
ତହିଁେର େସ େସମାନଙ୍କ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତ୍ରାଣ କେଲ।
14 େସ ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତୁୁ୍ୟଚ୍ଛାୟାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ
ଓ େସମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ େଛଦନ କେଲ।
15 ଆଃ, େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଓ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର

ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ !
16 େଯେହତୁ େସ ପିତ୍ତଳ-ଦ୍ୱ ାର ଭାଙି୍ଗଅଛନି୍ତ
ଓ େଲୗହ-ଅଗର୍ଳ କାଟ ିପକାଇଅଛନି୍ତ।
17 ମୂଖର୍ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ଓ
ଅଧମର୍ାଚରଣ ସକାଶୁ େକ୍ଳଶ ପାଆନି୍ତ।

18 େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସବର୍ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଘୃଣା କରଇ
ଓ େସମାେନ ମୃତୁୁ୍ୟଦ୍ୱ ାରର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନି୍ତ।
19 େତେବ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସଙ୍କଟ
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କାକୂକି୍ତ କରନି୍ତ ,
ତହିଁେର େସ େସମାନଙ୍କ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତ୍ରାଣ କରନି୍ତ।
20 େସ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି ବନିାଶରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।
21 ଆଃ, େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଓ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର

ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
22 େସମାେନ ଧନ୍ୟବାଦରୂପ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରନୁ୍ତ
ଓ ଗାନ କରି ତାହାଙ୍କ କମର୍ସକଳ ବଣ୍ଣର୍ନା କରନୁ୍ତ।
23 େଯଉଁମାେନ ଜାହାଜ ଚଢ଼ ିସମୁଦ୍ରଯାତ୍ରା କରନି୍ତ ,
େଯଉଁମାେନ ମହାଜଳରାଶିେର କାରବାର କରନି୍ତ ,
24 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ଓ
ଗଭୀର ଜଳେର ତାହାଙ୍କର ଅଦୁ୍ଭତ ବ୍ୟାପାର େଦଖନି୍ତ।
25 େଯେହତୁ େସ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଉଠଇ,
ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ସମୁଦ୍ର ର ତରଙ୍ଗମାଳା ଉେଠ।
26 େସମାେନ ଆକାଶକୁ ଉଠନି୍ତ , ପୁନବର୍ାର େସମାେନ ଗଭୀର ଜଳକୁ

ଉତ୍ତରନି୍ତ;
ବପିଦ ସକାଶୁ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ତରଳି ଯାଏ।
27 େସମାେନ ମତ୍ତେଲାକ ପରି ଏେଣେତେଣ େଦାହଲ ିଢ଼ଳି ପଡ଼ନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ ବୁଦି୍ଧ ହଜିଯାଏ।
28 େତେବ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସଙ୍କଟ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ନକିଟେର କାକୂକି୍ତ କରନି୍ତ ,
ତହିଁେର େସ େସମାନଙ୍କ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ।
29 େସ ବତାସକୁ ସୁସି୍ଥର କରନି୍ତ ,
ତହୁଁ ସମୁଦ୍ର ର ତରଙ୍ଗମାଳା ନରିସ୍ତ ହୁଏ।
30 େତେବ େସସବୁ ନବୃିତ୍ତ େହବା ସକାଶୁ େସମାେନ ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ;
ଏହରୂିେପ େସ େସମାନଙୁ୍କ ବାଞ୍ଛତି ବନ୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରାନି୍ତ।
31 ଆଃ, େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଓ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର

ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ !
32 ଆହୁରି, େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ସମାଜେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତଷି୍ଠା

କରନୁ୍ତ
ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସଭାେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ।
33 େସ ନଦନଦୀକୁ ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ନଝିର୍ରସକଳକୁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି କରନି୍ତ।
34 େସ େଦଶନବିାସୀମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ
ଉବର୍ରା େଦଶକୁ ଲବଣ-ପ୍ରାନ୍ତର କରନି୍ତ।
35 େସ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଜଳାଶୟ ଓ
ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକୁ ଝରମୟ କରନି୍ତ।
36 ପୁଣ,ି କ୍ଷୁଧିତ େଲାକମାେନ େଯପରି ବସତ-ିନଗର ନମିର୍ାଣ କରିେବ
ଓ େକ୍ଷତ୍ରେର ବୀଜ ବପନ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େରାପଣ କରିେବ
37 ଓ ତଦୁତ୍ପନ୍ନ  ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସସ୍ଥାନେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ବାସ କରାନି୍ତ।
38 ଆହୁରି, େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ ,
ତହିଁେର େସମାେନ ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଆନି୍ତ;
ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙ୍କ ପଶୁପଲ ଊଣା େହବାକୁ ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ।
39 ପୁନବର୍ାର େସମାେନ ଉପଦ୍ରବ, ବପିଦ ଓ େଶାକ ଦ୍ୱ ାରା
ନୁ୍ୟନୀକୃତ ଓ ଅବନତ ହୁଅନି୍ତ।
40 େସ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଉପେର ତୁଚ୍ଛତା ଢ଼ାଳି ଦଅିନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ ପଥହୀନ ମରୁଭୂମିେର ଭ୍ରମଣ କରାନି୍ତ।
41 ତଥାପି େସ ଦୀନହୀନକୁ ଦୁଃଖରୁ ଉଚ୍ଚେର ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ
ଓ େମଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ତାହାକୁ ପରିବାର ଦଅିନି୍ତ।
42 ସରଳ େଲାକମାେନ ତାହା େଦଖି ଆନନି୍ଦତ େହେବ;
ପୁଣ,ି ସବୁ ଅଧମର୍ ଆପଣା ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବ।
43 େଯ ଜ୍ଞାନବାନ, େସ ଏହସିବୁ ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗ କରିବ,
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ପୁଣ,ି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବବିଧି ଦୟା ବେିବଚନା କରିେବ।

ଶତ୍ରୁ  କବଳରୁ ରକ୍ଷା ନମିିତ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗାନାଥର୍କ ଗୀତ।

େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ଚତି୍ତ ସୁସି୍ଥର ଅଛ;ି
ମୁଁ ଗାନ କରିବ,ି ହଁ, ମୁଁ ଆପଣା େଗୗରବ ସହତି ପ୍ରଶଂସା

ଗାନ କରିବ।ି
2 େହ େନବଲ ଓ ବୀେଣ, ଜାଗ;
ମୁଁ ନେିଜ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଜାଗିବ।ି
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବି
ଓ ମୁଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
4 େଯେହତୁ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଆକାଶ ଅେପକ୍ଷା ମହତ
ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ;
5 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଉପେର ଉନ୍ନତ ହୁଅ
ଓ ତୁମ୍ଭର େଗୗରବ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଉନ୍ନତ େହଉ।
6 େଯପରି ତୁମ୍ଭର ପି୍ରୟତମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ପରିତ୍ରାଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର ଦଅି।
7 ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ପବତି୍ରତାେର କହଅିଛନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ ଉଲ୍ଲ ାସ

କରିବା;
ମୁଁ ଶିଖିମକୁ ବଭିାଗ କରିବ ିଓ ସୁେକ୍କାତ ଉପତ୍ୟକା ମାପିବ।ି
8 ଗିଲୀୟଦ େମାହର; ମନଃଶି େମାହର;
ଇଫ୍ର ୟିମ ମଧ୍ୟ େମା’ ମସ୍ତକର ଆଶ୍ରୟ;
ଯିହୁଦା େମାହର ରାଜଦଣ୍ଡ।
9 େମାୟାବ େମା’ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର;
ଇେଦାମ ଉପେର ମୁଁ ଆପଣା ପାଦୁକା ପକାଇବ।ି
ପେଲଷ୍ଟୀୟ ଉପେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକରିବ।ି
10 କିଏ େମାେତ ଦୃଢ଼ ନଗରକୁ ଆଣବି ?
କିଏ େମାେତ ଇେଦାମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କଢ଼ାଇ ଆଣଅିଛ ି?”
11 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରି ନାହଁ ?
ପୁଣ,ି େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ସେଙ୍ଗ ଗମନ କରୁ

ନାହଁ।
12 ବପିକ୍ଷର ପ୍ରତକୂିଳେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ କର;
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା।
13 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ବୀରର କମର୍ କରିବା;
େଯେହତୁ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷଗଣକୁ ଦଳି ପକାଇେବ।

ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାଗ୍ରସ୍ତ େଲାକର ଅଭେିଯାଗ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ େମାହର ପ୍ରଶଂସାପାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର, ନୀରବ ହୁଅ ନାହିଁ;
2 କାରଣ େଲାକମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୁଷ୍ଟତାରୂପ ମୁଖ
ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରୂପ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଅଛନି୍ତ।

େସମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱାେର େମା’ ସେଙ୍ଗ କଥା କହଅିଛନି୍ତ।
3 ଆହୁରି, େସମାେନ େଦ୍ୱଷ ବାକ୍ୟେର େମାେତ େଘରିଅଛନି୍ତ
ଓ ବନିା କାରଣେର େମା’ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ।
4 େମା’ େପ୍ରମ ପାଲେଟ େସମାେନ େମାହର ବପିକ୍ଷ େହାଇଅଛନି୍ତ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ପ୍ରବୃତ୍ତ।
5 ଆଉ, େସମାେନ େମାେତ ମଙ୍ଗଳ ପାଲେଟ ଅମଙ୍ଗଳ
ଓ େପ୍ରମ ପାଲେଟ ଘୃଣା ପ୍ରତଦିାନ କରିଅଛନି୍ତ।
6 ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଉପେର ଏକ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ନଯିୁକ୍ତ କର;
ପୁଣ,ି ଜେଣ ବପିକ୍ଷ ତାହାର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ େହଉ।
7 େସ ବଚିାରିତ େହବା ସମୟେର େଦାଷୀକୃତ େହଉ;
ପୁଣ,ି ତାହାର ପ୍ରାଥର୍ନା ପାପ ରୂେପ ଗଣତି େହଉ।
8 ତାହାର ଆୟୁ ଅଳ୍ପ େହଉ

ଓ ଅନ୍ୟ େଲାକ ତାହାର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ।
9 ତାହାର ସନ୍ତାନମାେନ ପିତୃହୀନ େହଉନୁ୍ତ
ଓ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ବଧିବା େହଉ।
10 ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ବାରବୁଲା େହାଇ ଭକି୍ଷା କରନୁ୍ତ
ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉଜାଡ଼ ସ୍ଥାନରୁ ଆହାର ଅେନ୍ୱଷଣ କରନୁ୍ତ।
11 ମହାଜନ ତାହାର ସବର୍ସ୍ୱ ଧରୁ;
ଆଉ, ବେିଦଶୀମାେନ ତାହାର ଶ୍ରମର ଫଳ ଲୁଟ କରନୁ୍ତ।
12 ତାହା ପ୍ରତ ିକୃପା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥାଉ,
କିଅବା ତାହାର ପିତୃହୀନ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େକହ ିଦୟା କରିବାକୁ ନ ରହୁ।
13 ତାହାର ବଂଶ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଉ;
ଆସନ୍ତା ପୁରୁଷେର ତାହାଙ୍କ ନାମ ଲୁପ୍ତ େହଉ।
14 ତାହାର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅପରାଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ମରଣେର ଥାଉ
ଓ ତାହାର ମାତାର ପାପ ଲୁପ୍ତ ନ େହଉ।
15 ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି େସମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ପୃଥିବୀରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ସବର୍ଦା ଥାଉନୁ୍ତ।
16 େସ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସ୍ମରଣ କଲା ନାହିଁ।
ମାତ୍ର ଦୁଃଖୀ, ଦୀନହୀନ ଓ
ଭଗ୍ନାନ୍ତଃକରଣ େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଡ଼ନା କଲା।
17 ଆହୁରି, େସ ଅଭଶିାପ ଭଲ ପାଇଲା ଓ ତାହା ତାହା ପ୍ରତ ିଘଟଲିା;
ଆଉ, େସ ଆଶୀବର୍ାଦେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହଲା ନାହିଁ, ଏଣୁ ତାହା ତାହାଠାରୁ

ଦୂର େହଲା।
18 ମଧ୍ୟ େସ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଅଭଶିାପ ପରିଧାନ କଲା,
ପୁଣ,ି ତାହା ଜଳ ପରି ତାହାର ଅନ୍ତରେର ଓ
େତୖଳ ପରି ତାହାର ଅସି୍ଥେର ପ୍ରବଷି୍ଟ େହଲା।
19 ଏଣୁ ତାହା ତାହାର ପରିେଧୟ ବସ୍ତ୍ର ପରି
ଓ ତାହାର ନତି୍ୟ କଟବିନ୍ଧନ ପରି େହଉ।
20 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭ ବପିକ୍ଷଗଣର ଓ
ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୁବର୍ାକ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କର ଏହ ିଫଳ।
21 ମାତ୍ର େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ େମା’ ପ୍ରତି

ବ୍ୟବହାର କର;
ତୁମ୍ଭର ଦୟା ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏଣୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
22 କାରଣ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦୀନହୀନ ଅେଟ,
ଓ େମା’ ଅନ୍ତରେର େମା’ ହୃଦୟ କ୍ଷତବକି୍ଷତ େହାଇଅଛ।ି
23 ମୁଁ ଅପରାହ୍ନର ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ଅତୀତ;
ମୁଁ ପଙ୍ଗପାଳ ନ୍ୟାୟ ଚାଳିତ େହଉଅଛ।ି
24 ଉପବାସେର େମା’ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁବର୍ଳ ଅଛ ିଓ
େମଦର ଅଭାବରୁ େମା’ ମାଂସ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ।
25 ଆହୁରି, ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ନନି୍ଦାପାତ୍ର େହାଇଅଛ;ି
େସମାେନ େମାେତ େଦଖିେଲ ମୁଣ୍ଡ ହଲାନି୍ତ।
26 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କର;
ତୁମ୍ଭ ଦୟାନୁସାେର େମାହର ପରିତ୍ରାଣ କର।
27 ତହିଁେର ଏହ ିତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ େବାଲ ିଓ
ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କରିଅଛ େବାଲ ିେସମାେନ ଜାଣେିବ।
28 େସମାେନ ଅଭଶିାପ େଦଉନୁ୍ତ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆଶୀବର୍ାଦ କର;
େସମାେନ ଉଠିେଲ ଲଜି୍ଜତ େହେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଦାସ ଆନନ୍ଦ କରିବ।
29 େମା’ ବପିକ୍ଷମାେନ ଅପମାନେର ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ େହେବ,
ପୁଣ,ି େସମାେନ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ନଜି ଲଜ୍ଜ ାେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  େହଉନୁ୍ତ।
30 ମୁଁ ନଜି ମୁଖେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅତଶିୟ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ;ି
ପୁଣ,ି େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
31 କାରଣ େସ ଦୀନହୀନକୁ ତାହାର ପ୍ରାଣର
ବଚିାରକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାର ଡାହାଣେର ଠିଆ

େହେବ।

ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ ମେନାନୀତ ରାଜା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।
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ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ତୁମ୍ଭର ପାଦପୀଠ ନ କରିବା

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣେର ବସ।”
2 “ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ-ଦଣ୍ଡ େପ୍ରରଣ କରିେବ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣ ମଧ୍ୟେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କର।
3 ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ଦନିେର ତୁମ୍ଭ େଲାକମାେନ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ

ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ;
ପବତି୍ରତାର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ଅରୁଣର ଗଭର୍ରୁ ତୁମ୍ଭର ଯୁବକଗଣ ଶିଶିର

ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ।”
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟଥା କରିେବ ନାହିଁ,
“ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ରୀତ ିଅନୁସାେର ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।”

5 ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣେର ସି୍ଥତ ପ୍ରଭୁ
ଆପଣା େକାପର ଦନିେର ରାଜାଗଣକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ।
6 େସ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର କରିେବ,
େସ ଶବେର ସ୍ଥାନସବୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ;
େସ ଅେନକ େଦଶେର ମସ୍ତକ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ।
7 େସ ପଥ ମଧ୍ୟେର େସ୍ରାତଜଳ ପାନ କରିେବ;
ଏେହତୁ େସ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଉଠାଇେବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ସରଳ େଲାକଙ୍କ ସଭାେର ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟେର
ମୁଁ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ।ି

2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟସକଳ ମହତ,
େଯଉଁମାେନ ତହିଁେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ, େସମାେନ ତାହାସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନି୍ତ।
3 ତାହାଙ୍କର କି୍ରୟା, ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ;
ଓ ତାହାଙ୍କର ଧମର୍ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
4 େସ ଆପଣାର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଅଛନି୍ତ;
ସଦାପ୍ରଭୁ କୃପାମୟ ଓ େସ୍ନହଶୀଳ।
5 େସ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙୁ୍କ ଆହାର େଦଇଅଛନି୍ତ;
େସ ସଦାକାଳ ଆପଣା ନୟିମ ସ୍ମରଣ କରିେବ।
6 େସ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ
ଅଧିକାର େଦଇ ଆପଣା କମର୍ର ପ୍ରଭାବ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇ ଅଛନି୍ତ।
7 ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତର କମର୍ସକଳ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାଯ୍ୟ,
ତାହାଙ୍କ ବଧିିସକଳ ଅଟଳ।
8 ତାହାସବୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନମିେନ୍ତ ସି୍ଥରୀକୃତ;
ତାହାସବୁ ସତ୍ୟତା ଓ ସରଳତାେର ସାଧିତ।
9 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ମୁକି୍ତ ପଠାଇ ଅଛନି୍ତ;
େସ ଅନନ୍ତକାଳ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ନୟିମ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ;
ତାହାଙ୍କ ନାମ ପବତି୍ର ଓ ଆଦରଣୀୟ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ-ବଷିୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ;
େଯଉଁମାେନ ତଦନୁଯାୟୀ କମର୍ କରନି୍ତ , େସସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବୁଦି୍ଧ ହୁଏ;
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସଦାକାଳସ୍ଥାୟୀ।

ସଜ୍ଜନର ଆନନ୍ଦ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର,
େଯଉଁ ଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେର,
େଯ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାସବୁେର ଅତଶିୟ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଏ, େସ

ଧନ୍ୟ।
2 ତାହାର ବଂଶ ପୃଥିବୀେର ବକି୍ରମଶାଳୀ େହେବ
ସରଳ େଲାକର ବଂଶ ଆଶୀବର୍ାଦପ୍ରାପ୍ତ େହେବ।
3 ତାହାର ଗହୃେର ଧନ ସମ୍ପତି୍ତ ଥାଏ
ଓ ତାହାର ଧମର୍ ସଦାକାଳସ୍ଥାୟୀ
4 ସରଳ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ଧକାରେର ଦୀପି୍ତ ଉଦତି ହୁଏ;
େସ କୃପାମୟ ଓ େସ୍ନହଶୀଳ ଓ ଧାମିର୍କ।
5 େଯଉଁ ଜନ କୃପା କେର ଓ ଋଣ ଦଏି, ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ;

େସ ସୁବଚିାରେର ଆପଣା କଥା ନଷି୍ପନ୍ନ  କରିବ।
6 କାରଣ େସ କଦାପି ବଚିଳିତ େନାହବି;
ଧାମିର୍କ େଲାକ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ମରଣେର ରହବି।
7 େସ କୁସମ୍ୱାଦ ଶୁଣ ିଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
ତାହାର ଚତି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର ରଖି ସି୍ଥର ଥାଏ।
8 େସ ଆପଣା ବପିକ୍ଷଗଣ ଉପେର ନଜି ବାଞ୍ଛାର ସଦିି୍ଧ େଦଖିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ,
ତାହାର ଚତି୍ତ ସୁସି୍ଥର ଥାଏ, େସ ଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
9 େସ ବତିରଣ କରିଅଛ,ି େସ ଦୀନହୀନମାନଙୁ୍କ ଦାନ କରିଅଛ;ି
ତାହାର ଧମର୍ ସଦାକାଳସ୍ଥାୟୀ;
ସମ୍ଭ୍ରମେର ତାହାର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ େହବ।
10 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ତାହା େଦଖିବ ଓ ବରିକ୍ତ େହବ;
େସ ଆପଣା ଦନ୍ତ ଘଷର୍ଣ କରିବ ଓ ତରଳିଯିବ;
ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ବନିଷ୍ଟ େହବ।

ମଙ୍ଗଳମୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର,
େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଶଂସା କର,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କର।

2 ଆଜିଠାରୁ ଅନନ୍ତକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ େହଉ।
3 ସୂଯର୍୍ୟର ଉଦୟ-ସ୍ଥାନଠାରୁ ତହିଁର ଅସ୍ତ-ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ ଉପେର ଓ
ତାହାଙ୍କ େଗୗରବ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଉପେର ଉଚ୍ଚୀକୃତ।
ଯାହାଙ୍କର ଆସନ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର,
5 େଯ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନତ କରନି୍ତ ,
6 େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କିଏ ?
7 େସ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ, ନଜି େଲାକଙ୍କ ଅଧିପତଗିଣ ସେଙ୍ଗ

ବସାଇବା ପାଇଁ,
8 ଦରିଦ୍ର କୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାନି୍ତ ଓ ଦୀନହୀନକୁ ଖତରାଶିରୁ ଉେତ୍ତାଳନ

କରନି୍ତ।
9 େସ ବନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗହୃଣିୀ ଓ
ସନ୍ତାନଗଣର ଆନନ୍ଦମୟୀ ମାତା କରନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ନସି୍ତାର ପବର୍ ସଙ୍ଗୀତ

େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ମିସରରୁ
ଓ ଯାକୁବ-ବଂଶ ଅନ୍ୟ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ

ବାହାରିେଲ;
2 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦା ତାହାଙ୍କ ଧମର୍ଧାମ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େହଲା,
3 ସମୁଦ୍ର  ତାହା େଦଖି ପଳାଇଲା;
ଯଦ୍ଦର୍ନ ଉଜାଣ ିବହଲିା।
4 ପବର୍ତଗଣ େମଷ ପରି ଓ
ଉପପବର୍ତଗଣ େମଷଶାବକ ପରି ଡଆିଁ ମାରିେଲ।
5 ତୁମ୍ଭର କ’ଣ େହଲା େଯ, େହ ସମୁଦ୍ର , ତୁେମ୍ଭ ପଳାଉଅଛ ?
େହ ଯଦ୍ଦର୍ନ, ତୁେମ୍ଭ ଉଜାଣ ିବହୁଅଛ ?
6 େହ ପବର୍ତଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମଷ ପରି,
େହ ଉପପବର୍ତଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମଷଶାବକ ପରି ଡଆିଁ ମାରୁଅଛ ?
7 େହ ପୃଥିବୀ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର,
ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର କମି୍ପତ ହୁଅ;
8 େସ େଶୖଳକୁ ଜଳାଶୟ,
ଚକ୍ମକି ପ୍ରସ୍ତରକୁ ନଝିର୍ର କେଲ।

ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନୁେହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଦୟା ଓ ତୁମ୍ଭ ସତ୍ୟତା ସକାେଶ
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ଆପଣା ନାମକୁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କର।
2 “ଏେବ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର କାହାନି୍ତ ,” ଏହା
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ କାହିଁକି କହେିବ ?
3 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍େର ଅଛନି୍ତ;
ଯାହା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହା େସ କରିଅଛନି୍ତ।
4 େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତମିାସବୁ ରୂପା ଓ ସୁନା,
ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଅେଟ।
5 େସମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଛ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ କଥା କହନି୍ତ ନାହିଁ;
ଚକ୍ଷୁ େସମାନଙ୍କର ଅଛ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ।
6 େସମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ଅଛ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ;
ନାସକିା େସମାନଙ୍କର ଅଛ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ ଆଘ୍ରାଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ;
7 େସମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଛ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ ସ୍ପଶର୍ କରନି୍ତ ନାହିଁ;
ଚରଣ େସମାନଙ୍କର ଅଛ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ ଗମନ କରନି୍ତ ନାହିଁ;
କିଅବା କଣ୍ଠେର େସମାେନ କଥା କହନି୍ତ ନାହିଁ।
8 େସମାନଙ୍କର ନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ ଓ
େସମାନଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ରକାରୀମାେନ େସମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େହେବ।
9 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର କର;
େସ େସମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ େସମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲ।
10 େହ ହାେରାଣ-ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର କର;
େସ େସମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ େସମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର

ନଭିର୍ର କର;
େସ େସମାନଙ୍କର ସହାୟ ଓ େସମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲ।
12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗୀ େହାଇଅଛନି୍ତ; େସ

ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ;
େସ ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ;
େସ ହାେରାଣ-ବଂଶକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
13 େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ
ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ,
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃଦି୍ଧ କରନୁ୍ତ।
15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦପାତ୍ର ଅଟ।
16 ସ୍ୱଗର୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱଗର୍;
ମାତ୍ର େସ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପୃଥିବୀ େଦଇଅଛନି୍ତ।
17 ମୃତମାେନ, କିଅବା େଯଉଁମାେନ ନୀରବ ସ୍ଥାନେର ଅବେରାହଣ

କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ ନାହିଁ;
18 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଜିଠାରୁ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ମୃତୁୁ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକି୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର,
କାରଣ େସ େମା’ ରବ ଓ ବନିତ ିଶୁଣଅିଛନି୍ତ।
2 େସ େମା’ ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କରିଅଛନି୍ତ ,

ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚଥିିବାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ।ି
3 ମୃତୁୁ୍ୟର ରଜୁ୍ଜ େମାେତ େଘରିଲା,
ପାତାଳର ଯନ୍ତ୍ରଣା େମାେତ ଧରିଲା;
ମୁଁ ସଙ୍କଟ ଓ ଦୁଃଖେର ପଡ଼ଲି।ି
4 େସେତେବେଳ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ;ି
“େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର।”
5 ସଦାପ୍ରଭୁ କୃପାବାନ ଓ ଧମର୍ମୟ;
ହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର େସ୍ନହଶୀଳ ଅଟନି୍ତ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ସରଳ େଲାକଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ;
ମୁଁ ଦୀନହୀନ େହେଲ େହଁ େସ େମାର ପରିତ୍ରାଣ କେଲ।
7 େହ େମାହର ପ୍ରାଣ, ଆପଣା ବଶି୍ରାମ-ସ୍ଥାନକୁ େନଉଟ ିଯାଅ;

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନି୍ତ।
8 ତୁେମ୍ଭ ମୃତୁୁ୍ୟରୁ େମାହର ପ୍ରାଣ ଓ
େଲାତକରୁ େମାହର ଚକ୍ଷୁ ଓ
ଝୁଣି୍ଟପଡ଼ବିାରୁ େମାହର ଚରଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ।
9 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର ଗମନାଗମନ କରିବ।ି
10 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ,ି ଏଣୁ ମୁଁ କହବି;ି
“ମୁଁ ନତିାନ୍ତ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲ,ି”
11 ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବେର କହଲି,ି
“ମନୁଷ୍ୟ ମାେତ୍ର ହିଁ ମିଥ୍ୟା।”
12 େମା’ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଲେଟ
ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ କି ପ୍ରତଦିାନ କରିବ ି?
13 ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣର ପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବ ିଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ।ି
14 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଓ
ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ମାନତ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।ି
15 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ତାହାଙ୍କ
ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅେଟ।
16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନତିାନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଦାସ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, ତୁମ୍ଭ ଦାସୀର ପୁତ୍ର;
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ବନ୍ଧନସବୁ ମୁକୁଳାଇଅଛ।
17 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ,ି
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ।ି
18 ମୁଁ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର,
19 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା ମାନତ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ।ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ

େହ ସବର୍େଦଶୀୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା
କର;
େହ ସମସ୍ତ େଲାକ, ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତ ିକର।

2 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅତଶିୟ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ବଜିୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାଥର୍ନା

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି, କାରଣ େସ ମଙ୍ଗଳମୟ;
ହଁ; ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
2 ଇସ୍ରାଏଲ ଏେବ କହନୁ୍ତ େଯ,

“ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।”
3 ହାେରାଣ-ବଂଶ ଏେବ କହନୁ୍ତ େଯ,
“ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।”
4 ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟକାରୀମାେନ କହନୁ୍ତ େଯ,
“ତାହାଙ୍କ କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।”
5 ମୁଁ ସଙ୍କଟ କାଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ;ି
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପନ କେଲ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ସପକ୍ଷ; ମୁଁ ଭୟ କରିବ ିନାହିଁ;
ମନୁଷ୍ୟ େମାହର କଅଣ କରି ପାେର ?
7 େମାହର ସହାୟମାନଙ୍କ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ସପକ୍ଷ;
ଏେହତୁ ମୁଁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା ବାଞ୍ଛାର ସଦିି୍ଧ

େଦଖିବ।ି
8 ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖିବା ଅେପକ୍ଷା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ େହବା ଉତ୍ତମ।
9 ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖିବା ଅେପକ୍ଷା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ େହବା ଉତ୍ତମ।
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10 ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିେଲ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ।ି
11 େସମାେନ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିେଲ; ହଁ, େସମାେନ େମାେତ

ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିେଲ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ।ି
12 େସମାେନ ମହୁମାଛ ିପରି େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିେଲ;
େସମାେନ କଣ୍ଟା ନଆିଁ ପରି ନଭି ିଯାଇଅଛନି୍ତ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ।ି
13 ମୁଁ େଯପରି ନପିତତି େହବ,ି ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଭାରୀ ଧକ୍କା

େଦଲ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ବଳ ଓ ଗାନ;
ପୁଣ,ି େସ େମାହର ପରିତ୍ରାଣ େହାଇଅଛନି୍ତ।
15 ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁେର ଆନନ୍ଦ ଓ ପରିତ୍ରାଣର ଧ୍ୱନ ିଥାଏ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ବୀରର କମର୍ କେର।
16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ବୀରର କମର୍ କେର।
17 ମୁଁ ମରିବ ିନାହିଁ, ମାତ୍ର ବଞ୍ଚବିି
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କମର୍ସବୁ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବ।ି
18 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଭାରୀ ଶାସି୍ତ େଦଇଅଛନି୍ତ;
ମାତ୍ର େସ ମୃତୁୁ୍ୟ ହସ୍ତେର େମାେତ ସମପିର୍ େଦଇ ନାହାନି୍ତ।
19 େମା’ ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଫିଟାଅ ଯଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କମାେନ ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ;
ମୁଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ।ି
20 ଏହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାର;
ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ ତହିଁେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ।
21 ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ,ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦଇଅଛ
ଓ େମାହର ପରିତ୍ରାଣ େହାଇଅଛ।ି
22 ଗାନ୍ଥକମାେନ େଯଉଁ ପଥର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ,
ତାହା େକାଣର ପ୍ରଧାନ ପଥର େହାଇଅଛ।ି
23 ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କମର୍;
ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ।
24 ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ଦନି;
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଥିେର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବା।
25 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଏେବ ପରିତ୍ରାଣ କର;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଏେବ ସଫଳତା ଆଜ୍ଞା

କର।
26 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଅଛୁ।
27 ସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ ଓ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୀପି୍ତ େଦଇଅଛନି୍ତ;
େବଦରି ଶୃଙ୍ଗେର ରଜୁ୍ଜ ଦ୍ୱ ାରା ବଳିକୁ ବାନ୍ଧ।
28 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ;ି
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବ।ି
29 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି; କାରଣ େସ ମଙ୍ଗଳମୟ;
ହଁ, ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଆେଲଫ୍।

େଯଉଁମାେନ ଆଚରଣେର ସଦି୍ଧ,
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଚାଲନି୍ତ ,

େସମାେନ ଧନ୍ୟ।
2 େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ପାଳନ କରନି୍ତ ,
େଯଉଁମାେନ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ।
3 େସମାେନ େକୗଣସ ିଅଧମର୍ କରନି୍ତ ନାହିଁ;
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ପଥେର ଗମନ କରନି୍ତ।
4 ଆେମ୍ଭମାେନ ଯତ୍ନପୂବର୍କ େଯପରି ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ପାଳନ କରିବା,

ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ତାହାସବୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛ।
5 ଆହା, ତୁମ୍ଭର ବଧିିସକଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି
େମାହର ଗତ ିସୁସି୍ଥର ହୁଅନ୍ତା !
6 ତୁମ୍ଭର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖିବା େବେଳ
ମୁଁ ଲଜି୍ଜତ େହବ ିନାହିଁ।
7 ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ମୟ ଶାସନସକଳ ଶିଖିବା େବେଳ
ମୁଁ ଅନ୍ତଃକରଣର ସରଳତାେର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ।ି
8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିିସବୁ ପାଳନ କରିବ;ି
େମାେତ ନତିାନ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ

େବୖତ୍।
9 ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ କିପ୍ରକାେର ଆପଣା ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ ?
ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ତହିଁ ବଷିୟେର ସାବଧାନ େହେଲ କରିବ।
10 ମୁଁ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଖାଜିଅଛ;ି
େମାେତ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା-ପଥରୁ ଭ୍ରମିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
11 ମୁଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ ନ କେର,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି

ରଖିଅଛ।ି
12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ;
ତୁମ୍ଭର ବଧିିସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।
13 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖନଗିର୍ତ ଶାସନସକଳ
ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରେର ବଣ୍ଣର୍ନା କରିଅଛ।ି
14 େଯପରି ସମୁଦାୟ ଧନେର,
େସପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟରୂପ ପଥେର ଆେମାଦ କରିଅଛ।ି
15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି
ଓ ତୁମ୍ଭ ପଥ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖିବ।ି
16 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଧିିସବୁେର ଆନନ୍ଦ କରିବ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାେସାରିବ ିନାହିଁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଖକର

ଗିେମଲ୍।
17 ମୁଁ େଯପରି ବଞ୍ଚବି,ି ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସର ମଙ୍ଗଳ କର;
ତହୁଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ।ି
18 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ  କର,
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ବଷିୟମାନ େଦଖି ପାରିବ।ି
19 ମୁଁ ପୃଥିବୀେର ପ୍ରବାସୀ;
ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସବୁ େମା’ଠାରୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ।
20 ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ ଶାସନସକଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା ସକାଶୁ
େମା’ ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ।
21 େଯଉଁ ଅଭଶିପ୍ତ ଅହଙ୍କାରୀମାେନ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା-ପଥରୁ ଭ୍ରମନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଧମକାଇଅଛ।
22 େମା’ଠାରୁ ନନି୍ଦା ଓ ଅପମାନ ଦୂର କର;
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ପାଳନ କରିଅଛ।ି
23 ଅଧିପତମିାେନ ମଧ୍ୟ ବସ ିେମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହେିଲ;
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଦାସ ତୁମ୍ଭ ବଧିିସକଳ ଧ୍ୟାନ କଲା।
24 ତୁମ୍ଭର ସକଳ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ
େମାହର ଆନନ୍ଦଜନକ ଓ ମନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବିାକୁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ

ଦାଲତ୍।
25 େମାହର ପ୍ରାଣ ଧୂଳିେର ଲାଗଅୁଛ;ି
ତୁେମ୍ଭ ନଜି ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର।

ଗୀତସଂହତିା 118:10 384 ଗୀତସଂହତିା 119:25



26 ମୁଁ ଆପଣାର ସକଳ ଗତ ିବଣ୍ଣର୍ନା କରେନ୍ତ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର
େଦଲ;
ତୁମ୍ଭର ବଧିିସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।
27 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଆଜ୍ଞା-ପଥସବୁ େମାେତ ବୁଝାଇ ଦଅି;
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଶିକ୍ଷାସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ।ି
28 େଶାକ ସକାଶୁ େମା’ ପ୍ରାଣ ତରଳି ଯାଏ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ସବଳ କର।
29 େମା’ଠାରୁ ମିଥ୍ୟାମାଗର୍ ଅନ୍ତର କର
ଓ ଅନୁଗ୍ରହ କରି େମାେତ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କର।
30 ମୁଁ ବଶି୍ୱସ୍ତତାରୂପ ପଥ ମେନାନୀତ କରିଅଛ;ି
ମୁଁ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର ଶାସନସବୁ ରଖିଅଛ।ି
31 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁେର ଆସକ୍ତ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ଲଜି୍ଜତ କର ନାହିଁ।
32 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ହୃଦୟ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା େବେଳ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା-ପଥେର ଧାବମାନ େହବ।ି

େବାଧଶକି୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

େହ।
33 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ବଧିିରୂପ ପଥ େମାେତ ଶିଖାଅ;
ତହିଁେର ମୁଁ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଳନ କରିବ।ି
34 େମାେତ ବୁଦି୍ଧ ପ୍ରଦାନ କର, ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବି;ି
ଆହୁରି, ମୁଁ ଆପଣା ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ତାହା ପାଳନ କରିବ।ି
35 ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା-ପଥେର େମାେତ ଗମନ କରାଅ;
କାରଣ ତହିଁେର ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କେର।
36 େଲାଭ ପ୍ରତ ିନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ
ପ୍ରତ ିେମା’ ଚତି୍ତର େସ୍ନହ ଜନ୍ମ ାଅ।
37 ଅସାର ଦଶର୍ନରୁ େମାହର ଚକ୍ଷୁ େଫରାଅ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପଥେର େମାେତ ସେଚତ କର।
38 ତୁମ୍ଭ ଦାସ ପକ୍ଷେର ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସି୍ଥର କର,
ତାହା ତୁମ୍ଭ ବଷିୟକ ଭୟ-ସଂଯୁକ୍ତ।
39 େମାହର ଭୟଜନକ ନନି୍ଦା ଦୂର କର;
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଶାସନସକଳ ଉତ୍ତମ।
40 େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଧିାନସକଳର ଆକାଂକ୍ଷା କରିଅଛ;ି
ତୁମ୍ଭ ଧମର୍େର େମାେତ ସେଚତ କର।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପେର ନଭିର୍ର

େବୗ।
41 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଦୟା, ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣ େମା’ ପ୍ରତ ିବତୁ୍ତର୍।
42 ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ନନି୍ଦକକୁ ଉତ୍ତର େଦବ;ି
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ନଭିର୍ର ରେଖ।
43 ପୁଣ,ି େମା’ ମୁଖରୁ ସତ୍ୟତାର ବାକ୍ୟ କଦାପି ନଅି ନାହିଁ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଶାସନେର ଭରସା ରଖିଅଛ।ି
44 ତହିଁେର ମୁଁ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନରିନ୍ତର
ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବ।ି
45 ଆଉ, ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେର ଗମନାଗମନ କରିବ;ି
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ େଖାଜିଅଛ।ି
46 ଆହୁରି, ମୁଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ବଷିୟ

କହବି ିଓ
ଲଜି୍ଜତ େନାହବି।ି
47 ପୁଣ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ଆଜ୍ଞାସମୂହ େସ୍ନହ କରିଅଛ,ି
ତହିଁେର ଆପଣାକୁ ଆନନି୍ଦତ କରିବ।ି
48 ଆହୁରି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ଆଜ୍ଞାସମୂହ େସ୍ନହ କରିଅଛ,ି
ତହିଁ ନକିଟେର କୃତାଞ୍ଜଳି େହବ;ି
ପୁଣ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିିସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ।ି

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ବଶି୍ୱାସ

ସୟିନ୍।
49 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଭରସାଯୁକ୍ତ କରିଅଛ, ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦାସ ପକ୍ଷେର ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର।
50 ଦୁଃଖ ସମୟେର ଏହା ହିଁ େମାହର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା;
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ େମାେତ ସେଚତ କରିଅଛ।ି
51 ଅହଙ୍କାରୀମାେନ େମାେତ ଅତଶିୟ ପରିହାସ କରିଅଛନି୍ତ ,
ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ନାହିଁ।
52 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପୂବର୍କାଳୀନ ତୁମ୍ଭ ଶାସନସବୁ ସ୍ମରଣ କରି
ଆପଣାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାଯୁକ୍ତ କରିଅଛ।ି
53 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ
ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛ।ି
54 େମା’ ପ୍ରବାସ-ଗହୃେର
ତୁମ୍ଭର ବଧିିସବୁ େମାହର ଗାୟନ େହାଇଅଛ।ି
55 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ରାତି୍ରକାଳେର ତୁମ୍ଭର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିଅଛି
ଓ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଅଛ।ି
56 ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ପାଳନ କରିବା ସକାଶୁ
ମୁଁ ଏହ ିଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ।ି

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ନଷି୍ଠାପରତା

େହତ୍।
57 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ଅଂଶ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟସବୁ ପାଳନ କରିବ ିେବାଲ ିକହଅିଛ।ି
58 ମୁଁ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ;ି
ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ ହୁଅ।
59 ମୁଁ ଆପଣା ଗତସିବୁ ବେିବଚନା କଲି
ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ଆେଡ଼ ଆପଣା ପାଦ େଫରାଇଲ।ି
60 ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳିବାକୁ
ସତ୍ୱର େହଲ ିଓ ବଳିମ୍ୱ କଲ ିନାହିଁ।
61 ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ରଜୁ୍ଜ େମା’ ଚାରିଆେଡ଼ ଜଡ଼ତି େହଲା;
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାେସାରି ନାହିଁ।
62 ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ମୟ ଶାସନ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ
େଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦ୍ଧର୍ରାତ୍ରେର ଉଠିବ।ି
63 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଧିାନସବୁ
ପାଳନି୍ତ , ମୁଁ େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ।
64 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀ ତୁମ୍ଭ ଦୟାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍;
ତୁମ୍ଭ ବଧିିସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟ

େଟଟ୍।
65 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ନଜି ଦାସ ପ୍ରତ ିମଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ।
66 େମାେତ ଉତ୍ତମ ବଚିାର ଓ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଅ।
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାସମୂହେର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ।ି
67 ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ େହବା ପୂବର୍େର ମୁଁ ବପିଥେର ଗଲ;ି
ମାତ୍ର ଏେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର।
68 ତୁେମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ମଙ୍ଗଳକାରୀ;
େମାେତ ତୁମ୍ଭ ବଧିିସବୁ ଶିଖାଅ।
69 ଅହଙ୍କାରୀମାେନ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟାକଥା କଳ୍ପନା କରିଅଛନି୍ତ;
ମୁଁ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ପାଳନ କରିବ।ି
70 େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ େମଦ ପରି ସ୍ଥୂଳ
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଆେମାଦ କେର।
71 ମୁଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭର ବଧିିସବୁ ଶିଖିବ,ି
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ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େଯ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ େହଲ,ି ଏହା େମା’ ପକ୍ଷେର ଭଲ େହଲା।
72 ହଜାର ହଜାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅେପକ୍ଷା
ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା େମା’ ପ୍ରତ ିଉତ୍ତମ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାେୟାଚତି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଇୟୂଦ୍।
73 ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ େମାେତ ନମିର୍ାଣ ଓ ମୂତ୍ତିର୍ମାନ କରିଅଛ;ି
ମୁଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ େମାେତ

ସୁବେିବଚନା ପ୍ରଦାନ କର।
74 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ , େସମାେନ େମାେତ େଦଖି ଆନନି୍ଦତ

େହେବ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଭରସା ରଖିଅଛ।ି
75 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁମ୍ଭ ଶାସନସକଳ ଧମର୍ମୟ,
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭାବେର େମାେତ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛ।
76 ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭ ଦାସ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁମ୍ଭ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା େମାହର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାଜନକ େହଉ।
77 ମୁଁ େଯପରି ବଞ୍ଚବି,ି ଏଥିପାଇଁ େମା’ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର କରୁଣା ବତୁ୍ତର୍;
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା େମାହର ଆନନ୍ଦଜନକ।
78 ଅହଙ୍କାରୀମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହଉନୁ୍ତ;
କାରଣ େସମାେନ ଅନ୍ୟାୟେର େମାହର ସବର୍ନାଶ କରିଅଛନି୍ତ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ।ି
79 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ , େସମାେନ େମା’ କତକିି େଫରନୁ୍ତ,
ତହିଁେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାତସାର େହେବ।
80 ମୁଁ େଯପରି ଲଜି୍ଜତ େନାହବି,ି
ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ବଧିିସବୁେର େମା’ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦି୍ଧ େହଉ।

ନସି୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

କଫ୍।
81 ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ େମା’ ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଭରସା ରେଖ।
82 ତୁେମ୍ଭ େକେବ େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବ ?
ଏହା କହ ିକହ ିତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ େମାହର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ।
83 କାରଣ ମୁଁ ଧୂମସି୍ଥତ କୁମ୍ପା ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ।ି
ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିିସବୁ ପାେସାରୁ ନାହିଁ।
84 ତୁମ୍ଭ ଦାସ େକେତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରିବ ?
ତୁେମ୍ଭ େକେବ େମା’ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବ ?
85 ଅହଙ୍କାରୀମାେନ େମା’ ପାଇଁ ଗତ୍ତର୍ େଖାଳିଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଗାମୀ ନୁହଁନି୍ତ।
86 ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସବୁ ବଶି୍ୱସନୀୟ;
େସମାେନ ଅନ୍ୟାୟେର େମାେତ ତାଡ଼ନା କରନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ

କର।
87 େସମାେନ ପୃଥିବୀେର େମାେତ ପ୍ରାୟ ବନିାଶ କରିଥିେଲ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲ ିନାହିଁ।
88 ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାନୁସାେର େମା’ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କର;
ତହୁଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ।ି

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ବଶି୍ୱାସ

ଲାମଦ୍।
89 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳ
ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍େର ସଂସ୍ଥାପିତ ଅଛ।ି
90 ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେର ସ୍ଥାୟୀ;
ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଅଛ ଓ ତାହା ସୁସି୍ଥର ଥାଏ।
91 ତୁମ୍ଭ ଶାସନାନୁସାେର ଅଦ୍ୟାପି ସକଳ ସୁସି୍ଥର;
କାରଣ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଦାସ।

92 ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା େମାହର ଆହ୍ଲାଦଜନକ େହାଇ ନ ଥିେଲ,
ମୁଁ ଆପଣା ଦୁଃଖେର ବନିଷ୍ଟ େହାଇଥା’ନି୍ତ।
93 ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ମୁଁ େକେବ ପାେସାରିବ ିନାହିଁ;
କାରଣ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସେଚତ କରିଅଛ।
94 େମାେତ ତ୍ରାଣ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର;
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିଅଛ।ି
95 ଦୁଷ୍ଟମାେନ େମାେତ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହଅିଛନି୍ତ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ବେିବଚନା କରିବ।ି
96 ମୁଁ ସବୁ ସଦିି୍ଧର ଅନ୍ତ େଦଖିଅଛ;ି
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ସୀମାହୀନ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ ିଅନୁରାଗ

େମମ୍।
97 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ପି୍ରୟ ମେଣ।
ତାହା ସାରାଦନି େମାହର ଧ୍ୟାନ।
98 ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାସବୁ େମାେତ େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ କେର;
କାରଣ ତାହାସବୁ ନରିନ୍ତର େମା’ ସେଙ୍ଗ ଥାଏ।
99 େମାହର ସମସ୍ତ ଗରୁୁ ଅେପକ୍ଷା େମା’ ବୁଦି୍ଧ ଅଧିକ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ େମାହର ଧ୍ୟାନ।
100 ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁେଝ।
େଯଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ପାଳନ କରିଅଛ।ି
101 ମୁଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ,ି
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ କୁପଥରୁ ମୁଁ ଆପଣା ପାଦ ଅଟକାଇଅଛ।ି
102 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଶାସନରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ।
103 େମା’ ତୁଣ୍ଡକୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ କିପରି ମଧୁର !
ହଁ, େମା’ ମୁଖକୁ ତାହା ମଧୁ ଅେପକ୍ଷା ମଧୁର !
104 ତୁମ୍ଭ ବଧିାନ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ବୁଦି୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ;
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମିଥ୍ୟାପଥ ଘୃଣା କେର।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆେଲାକ

ନୂନ୍।
105 ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ େମା’ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ
େମା’ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅେଟ।
106 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ମୟ ଶାସନସବୁ ପାଳିବା ପାଇଁ
ଶପଥ କରିଅଛ ିଓ ତାହା ସି୍ଥର କରିଅଛ।ି
107 ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଅଛ;ି
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର।
108 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି େମା’ ମୁଖର େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ

ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କର
ଓ ତୁମ୍ଭର ଶାସନସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।
109 େମା’ ପ୍ରାଣ ନରିନ୍ତର ବପିଦେର ଥାଏ;
େତେବ େହଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାେସାରୁ ନାହିଁ।
110 ଦୁଷ୍ଟମାେନ େମା’ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ପାତଅିଛନି୍ତ;
ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଧିାନରୁ ବପିଥଗାମୀ େହଲ ିନାହିଁ।
111 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସକଳକୁ ସଦାକାଳ
ଅଧିକାର ରୂେପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ;ି
କାରଣ ତାହାସବୁ େମା’ ଚତି୍ତର ଆହ୍ଲାଦଜନକ।
112 ମୁଁ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର ବଧିିସବୁ ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇଅଛ।ି

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ସୁରକ୍ଷା

ସାମକ୍।
113 ମୁଁ ଦି୍ୱ ମନାମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର;
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ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପି୍ରୟ ଜ୍ଞାନ କେର।
114 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଲୁଚବିାର ସ୍ଥାନ ଓ େମାହର ଢ଼ାଲ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଭରସା କେର।
115 େହ କୁକମର୍କାରୀମାେନ, ମୁଁ େଯପରି ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳି ପାରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ େମା’ ନକିଟରୁ ଦୂର

ହୁଅ।
116 ମୁଁ େଯପରି ବଞ୍ଚବି,ି ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ଧରି

ରଖ
ଓ େମା’ ଭରସା ବଷିୟେର େମାେତ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
117 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଧରି ରଖ, ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଦରହତି େହବି
ଓ ତୁମ୍ଭ ବଧିିସବୁ ସବର୍ଦା ମାନ୍ୟ କରିବ।ି
118 ତୁମ୍ଭ ବଧିିରୁ ଭ୍ର ାନ୍ତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛ;
କାରଣ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମିଥ୍ୟା।
119 ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଦୁଷ୍ଟସମସ୍ତଙୁ୍କ ଧାତୁର ଖାଦ ପରି ଦୂର କରିଥାଅ;
ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟକୁ େସ୍ନହ କେର।
120 ତୁମ୍ଭ ଭୟ ସକାଶୁ େମା’ ଶରୀର କମି୍ପତ ହୁଏ
ଓ ତୁମ୍ଭ ଶାସନ ବଷିୟେର ମୁଁ ଭୀତ ହୁଏ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ

ଅଇନ୍।
121 ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ାଚରଣ କରିଅଛ;ି
େମା’ ଉପଦ୍ରବୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େମାେତ ସମପର୍ଣ କର ନାହିଁ।
122 ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଦାସର ଲଗା ହୁଅ;
ଅହଙ୍କାରୀମାନଙୁ୍କ େମା’ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
123 ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ମୟ ବାକ୍ୟ ନମିେନ୍ତ
େମାହର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛ।ି
124 ତୁମ୍ଭ ଦୟାନୁସାେର ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କର
ଓ ତୁମ୍ଭର ବଧିି େମାେତ ଶିଖାଅ।
125 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ, େଯପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସକଳ ଜ୍ଞାତ େହବ,ି ଏଥିପାଇଁ େମାେତ ବୁଦି୍ଧ ଦଅି।
126 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଏହ;ି
କାରଣ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟଥର୍ କରିଅଛନି୍ତ।
127 ଏେହତୁ ମୁଁ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅେପକ୍ଷା
ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାସମୂହକୁ େସ୍ନହ କେର।
128 ଏଣୁ ମୁଁ ସବୁ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭର ସକଳ ବଧିାନ ଯଥାଥର୍ ଜ୍ଞାନ କେର
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମିଥ୍ୟାପଥ ଘୃଣା କେର।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନବିାକୁ ସ୍ପୃହା

େପ।
129 ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସକଳ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ;
ଏଥିପାଇଁ େମା’ ପ୍ରାଣ ତାହାସବୁ ପାଳନ କେର।
130 ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ବକିାଶ ଆଲୁଅ ପ୍ରଦାନ କେର;
ତାହା ନେିବର୍ାଧକୁ େବାଧ ଦଏି।
131 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାର ଆକାଂକ୍ଷାେର
ଆପଣା ମୁଖ ଫଚର୍ା କରି ଫିଟାଇ ପକାଇଲ।ି
132 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମର େପ୍ରମକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େଯପରି କରିଥାଅ, େସପରି େମା’ ପ୍ରତ ିେଫର ଓ େମାେତ ଦୟା କର।
133 ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମା’ ପାଦଗତ ିସଜାଡ଼
ଓ େମା’ ଉପେର େକୗଣସ ିଅଧମର୍କୁ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
134 ମନୁଷ୍ୟର ଉପଦ୍ରବରୁ େମାେତ ମୁକ୍ତ କର;
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ପାଳନ କରିବ।ି
135 ତୁମ୍ଭ ଦାସ ପ୍ରତ ିଆପଣା ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ  କର
ଓ ତୁମ୍ଭର ବଧିିସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।
136 େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ନ କରିବାରୁ
େମା’ ଚକ୍ଷୁରୁ ଜଳଧାରା ବହୁଅଛ।ି

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାେୟାଚତି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସାେଦ।
137 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଧମର୍ମୟ ଓ
ତୁମ୍ଭର ଶାସନସକଳ ସରଳ।
138 ତୁେମ୍ଭ ଧମର୍େର ଓ ଅତ ିବଶି୍ୱସ୍ତତାେର
ଆପଣା ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛ।
139 େମାହର ଉେଦ୍ଯାଗ େମାେତ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ,ି
କାରଣ େମାହର ବପିକ୍ଷଗଣ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟସବୁ ପାେସାରି ଅଛନି୍ତ।
140 ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମିର୍ଳ;
ତହିଁ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ତାହା େସ୍ନହ କେର।
141 ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଓ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ;
ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ପାେସାରୁ ନାହିଁ।
142 ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଧମର୍
ଓ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ୟ।
143 େକ୍ଳଶ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା େମାେତ ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛ;ି
େତେବ େହଁ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସମୂହ େମାହର ଆହ୍ଲାଦଜନକ।
144 ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସକଳ ସଦାକାଳ ଧମର୍ମୟ;
େମାେତ ବୁଦି୍ଧ ପ୍ରଦାନ କର, ତହିଁେର ମୁଁ ବଞ୍ଚବି।ି

ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

କଫ।
145 ମୁଁ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଅଛ;ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ

ଉତ୍ତର ଦଅି;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିି ପାଳନ କରିବ।ି
146 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଅଛ;ି େମାେତ ତ୍ରାଣ କର,
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ମାନବି।ି”
147 ମୁଁ ଅରୁେଣାଦୟ ପୂେବର୍ ଆତ୍ତର୍ନାଦ କଲ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଭରସା ରଖିଲ।ି
148 ମୁଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବ,ି
ଏଥିପାଇଁ ରାତି୍ରର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରହର ପୂେବର୍ େମାହର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଲା।
149 ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନୁସାେର େମାହର ରବ ଶୁଣ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଶାସନାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର।
150 ଦୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଗାମୀ େଲାକମାେନ ନକିଟକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ।
151 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
ଓ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାସକଳ ସତ୍ୟ।
152 ମୁଁ ପୂବର୍ଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟରୁ ଜାଣଅିଛ ିେଯ,
ତୁେମ୍ଭ ସଦାକାଳ ନମିେନ୍ତ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।

ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁନୟ

େରଶ୍।
153 େମାର େକ୍ଲଶ ବେିବଚନା କର ଓ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର;
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାେସାରୁ ନାହିଁ।
154 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ବବିାଦ ନଷି୍ପତି୍ତ କର ଓ େମାେତ ମୁକ୍ତ କର;
ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର।
155 ପରିତ୍ରାଣ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ;
କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବଧିିସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
156 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ବହୁବଧି;
ତୁମ୍ଭର ଶାସନାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର।
157 େମାହର ତାଡ଼ନାକାରୀ ଓ ବପିକ୍ଷ ଅେନକ;
ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ନାହିଁ।
158 ମୁଁ ବଶି୍ୱାସଘାତକମାନଙୁ୍କ େଦଖି ଦୁଃଖିତ େହଲ;ି
କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମାନନି୍ତ ନାହିଁ।
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159 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଧିାନସବୁ କିପରି େସ୍ନହ କେର,
ଏହା ବେିବଚନା କର; େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାେର େମାେତ

ସେଚତ କର।
160 ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ
ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ମୟ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶାସନ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ ିନଷି୍ଠା

ଶିନ୍।
161 ଅଧିପତମିାେନ ଅକାରଣେର େମାେତ ତାଡ଼ନା କରିଅଛନି୍ତ;
ମାତ୍ର େମାହର ମନ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଭୀତ ଥାଏ।
162 େକହ ିପ୍ରଚୁର ଲୁଟଧନ ପାଇବା ପରି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଆନନ୍ଦ କେର।
163 ମୁଁ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା ଓ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କେର;
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ େସ୍ନହ କେର।
164 ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ମୟ ଶାସନ ସକାଶୁ
ମୁଁ ଦନି ମଧ୍ୟେର ସାତ ଥର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କେର।
165 ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା େସ୍ନହକାରୀମାେନ ମହାଶାନି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ;
ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ଝୁଣି୍ଟବାର େକୗଣସ ିକାରଣ ଘେଟ ନାହିଁ।
166 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିଅଛ,ି
ଓ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିଅଛ।ି
167 େମାହର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ମାନଅିଛି
ଓ ମୁଁ ତାହାସବୁ ଅତଶିୟ େସ୍ନହ କେର।
168 ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିାନ ଓ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟସବୁ ମାନଅିଛ।ି
କାରଣ େମାହର ସବୁ ଗତ ିତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି

ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

େତୗ।
169 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର କାକୂକି୍ତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଉ;
ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ବୁଦି୍ଧ ପ୍ରଦାନ କର।
170 େମା’ ନେିବଦନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହଉ;
ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
171 େମାହର ଓଷ୍ଠାଧର ପ୍ରଶଂସା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବଧିି େମାେତ ଶିଖାଉଅଛ।
172 େମା’ ଜିହ୍ୱା ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ବଷିୟ କୀତ୍ତର୍ନ କରୁ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାସକଳ ଧମର୍ମୟ।
173 େମାହର ସାହାଯ୍ୟାେଥର୍ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଉ,
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବଧିାନସବୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ।ି
174 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣର ଆକାଂକ୍ଷା କରିଅଛ;ି
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା େମାହର ଆହ୍ଲାଦଜନକ।
175 େମାେତ ଜୀବତି ରଖ, ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଶାସନସକଳ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ।
176 ମୁଁ ହଜାେମଷ ପରି ବପିଥଗାମୀ େହାଇଅଛ;ି
ଆପଣା ଦାସକୁ େଖାଜ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାସକଳ ପାେସାରୁ ନାହିଁ।

ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଆେରାହଣ ଗୀତ।

ମୁଁ ଆପଣା ବପିଦେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ,ି
ତହିଁେର େସ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦେଲ।
2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧରରୁ ଓ

ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜିହ୍ୱାରୁ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କର।
3 େହ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜିେହ୍ୱ,
ତୁମ୍ଭକୁ କଅଣ ଦଆିଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅଧିକ କଅଣ କରାଯିବ ?

4 ବୀରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ଓ େରତମ କାଷ୍ଠର ଅଙ୍ଗାର ସହ ଦଣ୍ଡ େଦେବ।
5 ହାୟ, ହାୟ, ମୁଁ େମଶେକ୍ର ପ୍ରବାସ କେର।
ମୁଁ େକଦାରର ତମ୍ୱୁସମୂହ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେର।
6 ଶାନି୍ତ ଘୃଣାକାରୀ େଲାକ ସହତି
େମା’ ପ୍ରାଣ ଦୀଘର୍ କାଳ ବାସ କରିଅଛ।ି
7 ମୁଁ ଶାନି୍ତ ଚାେହଁ;
ମାତ୍ର ମୁଁ କଥା କହେିଲ, େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱର ଆମ ରକ୍ଷକ

ଆେରାହଣ ଗୀତ।

ମୁଁ ପବର୍ତଗଣ ଆେଡ଼ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଦୃଷି୍ଟ କରିବ;ି
େକଉଁଠାରୁ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସବି ?
2 େମାହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆେସ,

େସ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କେଲ।
3 େସ ତୁମ୍ଭ ଚରଣକୁ ବଚିଳିତ େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ;
େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ , େସ ଘୁମାଇେବ ନାହିଁ।
4 େଦଖ, େଯ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ ,
େସ ଘୁମାଇେବ ନାହିଁ କି ନଦି୍ର ା ଯିେବ ନାହିଁ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ଷକ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ର ଛାୟା।
6 ଦବିସେର ସୂଯର୍୍ୟ, କିଅବା
ରାତି୍ରେର ଚନ୍ଦ୍ର  ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ;
େସ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
8 ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ବାହାେର ଯିବାର
ଓ ଭତିେର ଆସବିାର ରକ୍ଷା କରିେବ।

ଯିରୂଶାଲମର ପ୍ରଶଂସା

ଆେରାହଣ ଗୀତ; ଦାଉଦଙ୍କ ରଚତି।

“ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯାଉ,”
ଏହ ିକଥା େଲାକମାେନ େମାେତ କହବିା େବେଳ ମୁଁ

ଆନନି୍ଦତ େହଲ।ି
2 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାର ଭତିେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚରଣ ଠିଆ େହଉଅଛ;ି
3 େହ ଯିରୂଶାଲମ,
ତୁେମ୍ଭ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ଏକ ନଗର ତୁଲ୍ୟ ନମିିର୍ତ େହାଇଅଛ;
4 େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍, ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍
ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂେପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା
ନମିେନ୍ତ େସଠାେର ଆେରାହଣ କରନି୍ତ।
5 କାରଣ େସଠାେର ବଚିାରାଥର୍କ ସଂିହାସନ,
ଦାଉଦ ବଂଶର ସଂିହାସନସବୁ ସ୍ଥାପିତ ଅଛ।ି
6 ଯିରୂଶାଲମର ଶାନି୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର;
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େସ୍ନହ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଅେଶଷ ଉନ୍ନତ ିକରିେବ।
7 ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟେର ଶାନି୍ତ ବତୁ୍ତର୍
ଓ ତୁମ୍ଭ ଅଟ୍ଟାଳିକାସମୂହର େସୗଭାଗ୍ୟ େହଉ।
8 େମାହର ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଓ ମିତ୍ରଗଣ ସକାେଶ ମୁଁ ଏେବ
କହବି,ି “ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଶାନି୍ତ ବତୁ୍ତର୍।”
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ ସକାେଶ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ।ି

କୃପା ଭକି୍ଷାର ପ୍ରାଥର୍ନା

ଆେରାହଣ-ଗୀତ।
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େହ ସ୍ୱେଗର୍ାପବଷି୍ଟ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆେଡ଼ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ଦୃଷି୍ଟ କେର।
2 େଦଖ, େଯପରି ଦାସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ େସମାନଙ୍କ କତ୍ତର୍ାର

ହସ୍ତକୁ
ଓ ଦାସୀର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣା କତ୍ତ୍ର ର୍ୀର ହସ୍ତକୁ ଅନାଏ;
େସପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙୁ୍କ

ଅନାଇଥାଏ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା କର, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା କର;
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅବଜ୍ଞାେର ଅତଶିୟ ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛୁ।
4 ସୁଖଶାଳୀମାନଙ୍କ ଉପହାସେର ଓ ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ
ଅବଜ୍ଞାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଅତଶିୟ ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା

ଆେରାହଣ-ଗୀତ; ଦାଉଦଙ୍କ ରଚତି।

“ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ େହାଇ ନ ଥାଆେନ୍ତ,”
ଇସ୍ରାଏଲ ଏେବ କହୁନୁ୍ତ;
2 “େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଉଠିଲା େବେଳ,

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ େହାଇ ନ ଥାଆେନ୍ତ;
3 େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙ୍କ େକାପ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବା

େବେଳ
େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଜୀବ ଗ୍ରାସ କରିଥା’େନ୍ତ;
4 େତେବ ଜଳରାଶି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଗ୍ନ କରିଥା’ନ୍ତ ା,
େସ୍ରାତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉପର େଦଇ ଯାଇଥା’ନ୍ତ ା
5 େତେବ ଗବିର୍ତ ଜଳରାଶି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଉପର େଦଇ

ଯାଇଥା’ନ୍ତ ା।”
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ,
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ େହବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଦନ୍ତକୁ େଦଇ

ନାହାନି୍ତ।
7 ବ୍ୟାଧର ଫାନ୍ଦରୁ ପକ୍ଷୀ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛ;ି
ଫାନ୍ଦ ଛଣି୍ଡଗିଲା, ଆେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ।
8 ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଥାଏ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ନରିାପତ୍ତା

ଆେରାହଣ-ଗୀତ।

େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର ରଖନି୍ତ ,
େସମାେନ ଅଟଳ ଓ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ସେିୟାନ ପବର୍ତ ତୁଲ୍ୟ।
2 େଯପରି ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପବର୍ତମାନ ଥାଏ,

େସପରି ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥାଆନି୍ତ।
3 କାରଣ ଧାମିର୍କମାେନ େଯପରି ଅଧମର୍ ପ୍ରତ ିହସ୍ତ ନ ବଢ଼ାଇେବ,
ଏଥିପାଇଁ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ଅଧିକାରେର ଦୁଷ୍ଟତାର ରାଜଦଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ

ନାହିଁ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁମାେନ ମଙ୍ଗଳ-ସ୍ୱଭାବବଶିିଷ୍ଟ
ଓ ଅନ୍ତଃକରଣେର ସରଳ, େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର।
5 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବକ୍ରପଥେର ବପିଥଗାମୀ ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଢ଼ାଇ େନେବ।
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଶାନି୍ତ ବତୁ୍ତର୍।

ମୁକି୍ତର ସଙ୍ଗୀତ

ଆେରାହଣ-ଗୀତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନର ଦାସତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା େବେଳ

ଆେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱପ୍ନଦଶର୍କମାନଙ୍କ ପରି ଥିଲୁ।
2 େସେତେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖ ହାସ୍ୟେର ଓ
ଜିହ୍ୱା ଗାୟନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା;
େସେତେବେଳ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ।”
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ;
ତହିଁ ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆନନି୍ଦତ ଅଛୁ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦକି୍ଷଣ ଦଗିର େସ୍ରାତ ପରି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କର।
5 େଯଉଁମାେନ କାନି୍ଦ କାନି୍ଦ ବହିନ ବୁଣନି୍ତ , େସମାେନ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ

ଶସ୍ୟ କାଟେିବ।
6 ଯଦ୍ୟପି େସ ବହିନ ବହ ିକାନି୍ଦ କାନି୍ଦ ଆପଣା ପଥେର ଯାଏ,
ତଥାପି େସ ବଡି଼ା େଘନ ିଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ େନଉଟ ିଆସବି।

ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି

ଆେରାହଣ-ଗୀତ; ଶେଲାମନଙ୍କ ରଚତି।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦ ିଗହୃ ନମିର୍ାଣ ନ କରନି୍ତ ,
େତେବ ନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ ବ୍ୟଥର୍େର ପରିଶ୍ରମ କରନି୍ତ;
ଯଦ ିସଦାପ୍ରଭୁ ନଗର ରକ୍ଷା ନ କରନି୍ତ ,

େତେବ ପ୍ରହରୀ େକବଳ ବୃଥାେର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ।
2 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ପ୍ରଭାତେର ଉଠ ଓ
ଏେତ ବଳିମ୍ୱେର ବଶି୍ରାମ କର,
ଆଉ ଶାନି୍ତର ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କର, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ବୃଥା।
କାରଣ େସହ ିପ୍ରକାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପି୍ରୟତମକୁ ନଦି୍ର ା ଦଅିନି୍ତ।
3 େଦଖ, ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଧିକାର
ଓ ଗଭର୍ଜାତ ଫଳ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର ।
4 େଯୗବନର ସନ୍ତାନଗଣ ବୀର ପୁରୁଷର ହସ୍ତସି୍ଥତ ତୀର ସଦୃଶ।
5 ଯାହାର ତୂଣ ତାଦୃଶ ତୀରେର ପୂଣ୍ଣର୍, େସ ଜନ ସୁଖୀ;
େସମାେନ ନଗର-ଦ୍ୱ ାରେର ଶତ୍ରୁ ଗଣ ସେଙ୍ଗ କଥା କହବିା େବେଳ
ଲଜି୍ଜତ େହେବ ନାହିଁ।

ବାଧ୍ୟତାର ପୁରସ୍କାର

ଆେରାହଣ-ଗୀତ।

େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ
ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥେର ଚାଲନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ

ଧନ୍ୟ।
2 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ େଭାଜନ କରିବ;
ତୁେମ୍ଭ ସୁଖୀ େହବ ଓ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହବ।
3 ତୁମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଗହୃର ଅନ୍ତଃପୁରେର ଫଳବତୀ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ତୁଲ୍ୟ

େହବ;
ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ ତୁମ୍ଭ େମଜର ଚାରିଆେଡ଼ ଜୀତବୃକ୍ଷର ଚାରା ପରି

େହେବ।
4 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରିବା େଲାକ
ଏହ ିପ୍ରକାର ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ।
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିେବ;
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଯିରୂଶାଲମର ମଙ୍ଗଳ େଦଖିବ।
6 ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣର ସନ୍ତାନ େଦଖିବ।
ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଶାନି୍ତ ବତୁ୍ତର୍।

ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଶାନି୍ତ ବତୁ୍ତର୍।

ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରାଥର୍ନା
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ଆେରାହଣ-ଗୀତ।

“େମା’ େଯୗବନଠାରୁ େମା’ର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଅେନକ ଥର
େମାେତ େକ୍ଳଶ େଦଇଅଛନି୍ତ ,”
ଇସ୍ରାଏଲ ଏେବ କୁହନୁ୍ତ;

2 “େମା’ େଯୗବନଠାରୁ େସମାେନ ଅେନକ ଥର େମାେତ େକ୍ଳଶ
େଦଇଅଛନି୍ତ;
ତଥାପି େସମାେନ େମା’ ଉପେର ଜୟୀ େହାଇ ନାହାନି୍ତ।
3 କୃଷକମାେନ େମା’ ପୃଷ୍ଠେଦଶେର ହଳ ବୁଲାଇେଲ;
େସମାେନ ଲମ୍ୱ ଲମ୍ୱ ଶିଆର କେଲ।
4 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧମର୍ମୟ;
େସ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ରୁ େମାେତ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।”
5 ସେିୟାନକୁ ଘୃଣା କରିବା
େଲାକସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ ହଟ ିଯାଉନୁ୍ତ।
6 େସମାେନ ଗହୃର ଛାତ ଉପରିସ୍ଥ େସହ ିତୃଣ ତୁଲ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ,
ଯାହା ବଢ଼ବିା ପୂେବର୍ ଶୁଷ୍କ ହୁଏ;
7 ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା କଟାଳୀ ଆପଣା ହସ୍ତ,
ଅବା ବଡି଼ାବନ୍ଧନକାରୀ ଆପଣା ଅଣି୍ଟ ପୂଣ୍ଣର୍ କେର ନାହିଁ।
8 “କିଅବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ବତୁ୍ତର୍,
ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରୁଅଛୁ,”
ଏହା ପଥିକମାେନ କହନି୍ତ ନାହିଁ।

ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଆେରାହଣ-ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗଭୀର ଜଳେର ଥାଇ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର
ଡାକ ପକାଇଅଛ।ି

2 େହ ପ୍ରଭୁ, େମା’ ରବ ଶୁଣ;
ତୁମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍ େମା’ ବନିତ-ିରବେର ମେନାେଯାଗ କରୁ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଅପରାଧସବୁ ଧରିବ,
େତେବ େହ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ଠିଆ େହବ ?
4 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଯପରି ଭୟ କରାଯାଏ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭଠାେର କ୍ଷମା ଅଛ।ି
5 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେପକ୍ଷା କରୁଅଛ,ି େମା’ ପ୍ରାଣ ଅେପକ୍ଷା କରୁଅଛ,ି
ପୁଣ,ି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ଭରସା ରଖୁଅଛ।ି
6 ପ୍ରହରୀମାେନ ପ୍ରଭାତ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହବିା ଅେପକ୍ଷା େମା’ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ

ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାହିଁ ରେହ;
ହଁ, ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାତ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହବିା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ।
7 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଭରସା ରଖ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଦୟା ଅଛି
ଓ ତାହାଙ୍କଠାେର ପ୍ରଚୁର ମୁକି୍ତ ଅଛ।ି
8 ପୁଣ,ି େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ତାହାର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ କରିେବ।

ନଭିର୍ରଶୀଳ େହବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଆେରାହଣ-ଗୀତ; ଦାଉଦଙ୍କ ରଚତି।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅହଙ୍କାରୀ ନୁେହଁ, ଅବା
େମା’ ଦୃଷି୍ଟ ଗବର୍ୀ ନୁେହଁ;
କିଅବା ମୁଁ ମହତ୍ ମହତ୍ ବ୍ୟାପାରେର,

ଅଥବା େମା’ ପ୍ରତ ିେବାଧାତୀତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ବଷିୟମାନଙ୍କେର ପ୍ରୟାସ କରୁ
ନାହିଁ।

2 ନଶି୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଶାନ୍ତ ଓ କ୍ଷାନ୍ତ କରିଅଛ,ି
ସ୍ତନ୍ୟତ୍ୟାଗୀ ଶିଶୁ ଆପଣା ମାତା ସେଙ୍ଗ ଥିବା ପରି;
େମା’ ପ୍ରାଣ େମା’ ସଙ୍ଗେର ସ୍ତନ୍ୟତ୍ୟାଗୀ ଶିଶୁ ପରି ଅଛ।ି

3 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆଜିଠାରୁ ଅନନ୍ତକାଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାେର ଭରସା ରଖ।

ମନ୍ଦରିର ପ୍ରଶଂସା

ଆେରାହଣ-ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦ ପକ୍ଷେର
ତାହାର ସକଳ େକ୍ଳଶ ସ୍ମରଣ କର;
2 େସ କିପ୍ରକାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କଲା,

ଆଉ ଯାକୁବର ବଳଦାତାଙ୍କ ନକିଟେର ମାନତ କରି କହଲିା;
3 “ମୁଁ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାନ ଓ
ଯାକୁବର ବଳଦାତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଆବାସ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ,
4 େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ଆପଣା ଗହୃ-ତମ୍ୱୁେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ିନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ ଯିବ ିନାହିଁ।
5 ମୁଁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁକୁ ନଦି୍ର ା େଦବ ିନାହିଁ,
ଅବା ଆପଣା ଚକ୍ଷୁପତାକୁ ଘୁମାଇବାକୁ େଦବ ିନାହିଁ।”
6 େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଇଫ୍ର ାଥାେର ଏ ବଷିୟ ଶୁଣଲୁି;
ଆେମ୍ଭମାେନ ବନସ୍ଥ େକ୍ଷତ୍ରେର ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ େହଲୁ।
7 ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବାସକୁ ଯିବା;
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଦପୀଠେର ପ୍ରଣାମ କରିବା।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଉଠ, ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱପରାକ୍ରମର ସନୁି୍ଦକ ସହତି ଆପଣା

ବଶି୍ରାମ-ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କର।
9 ତୁମ୍ଭର ଯାଜକମାେନ ଧମର୍ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି େହଉନୁ୍ତ;
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ସଦ୍ଭକ୍ତମାେନ ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକରନୁ୍ତ।
10 ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଆପଣା ଅଭଷିିକ୍ତଙ୍କ
ମୁଖ େଫରାଇ ଦଅି ନାହିଁ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ ପ୍ରତ ିସତ୍ୟେର ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ;
େସ ତହିଁରୁ େଫରିେବ ନାହିଁ।
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ତନୁଜାତ ଫଳକୁ ତୁମ୍ଭ ସଂିହାସନେର ବସାଇବା।
12 ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭ ନୟିମ
ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇବା, ତାହା ପାଳନ

କରିେବ,
େତେବ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ହିଁ ସଦାକାଳ ତୁମ୍ଭ ସଂିହାସନେର

ବସେିବ।”
13 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ;
େସ ଆପଣା ନବିାସ ନମିେନ୍ତ ତାହା ବାଞ୍ଛା କରିଅଛନି୍ତ।
14 ଏହା ଚରିକାଳ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ-ସ୍ଥାନ ଅେଟ;
ଏଠାେର ଆେମ୍ଭ ବାସ କରିବା; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତାହା ବାଞ୍ଛା କରିଅଛୁ।
15 ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଉପେର ବହୁଳ ରୂେପ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା;
ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଦରିଦ୍ର ଗଣକୁ ଅନ୍ନ  େଦଇ ତୃପ୍ତ କରିବା।
16 ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଯାଜକଗଣକୁ ହିଁ ତ୍ରାଣରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା
ଓ ତାହାର ସଦ୍ଭକ୍ତମାେନ ଆନନ୍ଦେର ଉଚ୍ଚଧ୍ୱନ ିକରିେବ।
17 େସଠାେର ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦର ଶୃଙ୍ଗ ଅଙୁ୍କରିତ କରିବା;
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଅଭଷିିକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ନରୂିପଣ କରିଅଛୁ।
18 ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ଆେମ୍ଭ ଲଜ୍ଜ ାରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା;
ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତ ିେହବ।

ଭ୍ର ାତୃେପ୍ରମ

ଆେରାହଣ ଗୀତ, ଦାଉଦଙ୍କ ରଚତି।

େଦଖ, ଭାଇମାେନ ମିଳନେର ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା
କିପରି ଉତ୍ତମ ଓ ମେନାହର !
2 ତାହା ମସ୍ତକେର ବହୁମୂଲ୍ୟ େତୖଳ ସ୍ୱରୂପ,

ଯାହା ଦାଢ଼େିର, ଅଥର୍ାତ୍, ହାେରାଣଙ୍କର ଦାଢ଼େିର ବହି
ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳେର ପଡ଼ଲିା।
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3 ତାହା ହେମର୍ାଣ ପାହାଡ଼ର ଶିଶିର ତୁଲ୍ୟ,
ଯାହା ସେିୟାନର ପବର୍ତଗଣ ଉପେର କ୍ଷରି ପେଡ଼।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସଠାେର ଆଶୀବର୍ାଦ, ହଁ,
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା କେଲ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତ ିଗାନ

ଆେରାହଣ ଗୀତ।

େଦଖ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସସକଳ, ରାତି୍ରକାଳେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର େସବା କରୁଥାଅ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।

2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧମର୍ଧାମ ଆେଡ଼ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଅ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
3 ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀର ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା
ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।

ସ୍ତୁତ ିବନ୍ଦନା

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କର;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାେନ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ-ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର େସବା କରୁଥାଅ େଯ

ତୁେମ୍ଭମାେନ
3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ

ମଙ୍ଗଳମୟ;
ତାହାଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କର; କାରଣ ତାହା ମେନାହର।
4 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଯାକୁବକୁ ଓ
ନଜିର ସଞ୍ଚତି ଧନ ରୂେପ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ।
5 କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସକଳ େଦବତାଗଣ ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ରଷ୍ଠ।
6 ଆକାଶେର ଓ ପୃଥିବୀେର, ସମୁଦ୍ର େର ଓ ସମଗ୍ର ବାରିଧିେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କେଲ, ତାହା କରିଅଛନି୍ତ।
7 େସ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବାଷ୍ପ ଉଠାନି୍ତ ;
େସ ବୃଷି୍ଟ ନମିେନ୍ତ ବଜୁିଳି ଉତ୍ପନ୍ନ  କରନି୍ତ;
େସ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାରସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ଆଣନି୍ତ।
8 େସ ମିସରର ପ୍ରଥମଜାତ ମନୁଷ୍ୟ
ଓ ପଶୁ ଉଭୟକୁ ସଂହାର କେଲ।
9 େହ ମିସର, େସ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟକୁ, ଫାେରା ପ୍ରତକୂିଳେର, ତାହାର ଦାସଗଣ

ପ୍ରତକୂିଳେର
ନାନା ଚହି୍ନ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ ଲକ୍ଷଣ େପ୍ରରଣ କେଲ।
10 େସ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ,
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ରାଜାମାନଙୁ୍କ,
11 ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସୀେହାନକୁ ଓ
ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍କୁ,
ଆଉ କିଣାନର ସକଳ ରାଜ୍ୟକୁ ବଧ କେଲ।
12 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର େଦଶ ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ େଦେଲ,
ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଧିକାରାେଥର୍ େଦେଲ।
13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ସ୍ମରଣ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାେର ଥାଏ।
14 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିେବ
ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦୟ େହେବ।
15 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତମିାସବୁ ରୂପା ଓ ସୁନା,
ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଅେଟ।
16 େସମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଛ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ କଥା କହନି୍ତ ନାହିଁ,
େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଛ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ;
17 େସମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ଅଛ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ;

କିଅବା େସମାନଙ୍କ ମୁଖେର ନଶି୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ନାହିଁ।
18 େସମାନଙ୍କର ନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କ ଠାେର ନଭିର୍ରକାରୀ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ େସମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େହେବ।
19 େହ ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
େହ ହାେରାଣ-ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
20 େହ େଲବୀ-ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ

କର।
21 ଯିରୂଶାଲମବାସୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନଠାରୁ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର; କାରଣ େସ ମଙ୍ଗଳମୟ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
2 େଦବମାନଙ୍କ େଦବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର;

କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
3 ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
4 େଯ ମହତ୍ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କରିବାେର ଅଦି୍ୱ ତୀୟ, ତାହାଙ୍କର

(ଧନ୍ୟବାଦ କର;)
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
5 େଯ ବୁଦି୍ଧେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ନମିର୍ାଣ କେଲ;
ତାହାଙ୍କର (ଧନ୍ୟବାଦ କର;)
କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
6 େଯ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳରାଶି ଉପେର ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ କେଲ; ତାହାଙ୍କର

(ଧନ୍ୟବାଦ କର;)
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
7 େଯ ମହାେଜ୍ୟାତଗିର୍ଣ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ତାହାଙ୍କର (ଧନ୍ୟବାଦ କର;)
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
8 ଦବିସେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବା ପାଇଁ ସୂଯର୍୍ୟକୁ (ନମିର୍ାଣ କେଲ େସ;)
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
9 ରାତି୍ରେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ତାରାଗଣ (ନମିର୍ାଣ କେଲ

େସ;)
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
10 ପ୍ରଥମଜାତମାନଙୁ୍କ (ସଂହାର କରିବା ଦ୍ୱ ାରା) ମିସରକୁ ଆଘାତ କେଲ

େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
11 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
12 ବଳବାନ ହସ୍ତ ଓ ବସି୍ତୃତ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା କେଲ େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
13 େଯ ସୂଫ ସାଗରକୁ ବଭିକ୍ତ କେଲ, ତାହାଙ୍କର (ଧନ୍ୟବାଦ କର;)
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
14 ତହିଁ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାର କରାଇେଲ େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
15 ମାତ୍ର ଫାେରା ଓ ତାହାର େସୖନ୍ୟଗଣକୁ ସୂଫ ସାଗରେର େଠଲି

େଦେଲ େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ;
16 େଯ ପ୍ରାନ୍ତର େଦଇ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗମନ କରାଇେଲ,

ତାହାଙ୍କର (ଧନ୍ୟବାଦ କର);
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
17 େଯ ମହାରାଜାଗଣକୁ ସଂହାର କେଲ, ତାହାଙ୍କର (ଧନ୍ୟବାଦ କର;)
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ;
18 ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କେଲ େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ;
19 ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସୀେହାନକୁ ବଧ କେଲ େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ;
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20 ପୁଣ,ି ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍କୁ ବଧ କେଲ େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ;
21 ଆଉ, େସମାନଙ୍କ େଦଶ ଅଧିକାରାେଥର୍ େଦେଲ େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
22 ନଜି ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ େଦେଲ େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ;
23 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୀନାବସ୍ଥା ସମୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କେଲ େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
24 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷଗଣଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ

େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
25 ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆହାର ଦଅିନି୍ତ େସ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।
26 ସ୍ୱଗର୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କର;
କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।

ନବିର୍ାସତି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ବଳିାପ

ଆେମ୍ଭମାେନ ବାବଲିୀୟ ନଦୀମାନର
ନକିଟେର ସେିୟାନକୁ ସ୍ମରଣ କଲା େବେଳ
େସଠାେର ବସଲୁି ଓ େରାଦନ କଲୁ।

2 ଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାସି୍ଥତ ବାଇଶୀ ବୃକ୍ଷେର ଆପଣା
ଆପଣା ବୀଣା ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିଲୁ।
3 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େଘନ ିଯାଇଥିବା େଲାେକ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣବିାକୁ ଚାହିଁେଲ,
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବୀଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆନନ୍ଦ-ସ୍ୱର ଶୁଣବିାକୁ

ଇଚ୍ଛା କରି କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସେିୟାନର େଗାଟଏି ଗୀତ ଗାନ କର।”
4 ଆେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶେର
କିପରି କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ?
5 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପାେସାେର,
େତେବ େମାହର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଆପଣା ବଜାଇବା େକୗଶଳ ପାେସାରି

ଯାଉ।
6 ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ ନ କେର,
ଯଦ ିମୁଁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆପଣା ପରମାନନ୍ଦରୁ ଅଧିକ ଭଲ ନ ମେଣ,
େତେବ େମାହର ଜିହ୍ୱା େମା’ ମୁଖର ତାଳୁେର ଲାଗି ରହୁ।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇେଦାମୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯିରୂଶାଲମର ଦନି

ସ୍ମରଣ କର;
େସମାେନ କହେିଲ, “ଉତ୍ପାଟନ କର, ତହିଁର ମୂଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଟନ

କର।”
8 ଆେଗା ବନିାଶ୍ୟ ବାବଲିୀୟ କେନ୍ୟ,
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯରୂପ କରିଅଛ,
ତୁମ୍ଭକୁ େସହରୂିପ ପ୍ରତଫିଳ େଯ େଦବ, େସ ଧନ୍ୟ।
9 େଯଉଁ ଜନ ତୁମ୍ଭ ଶିଶୁଗଣକୁ ଧରି
େଶୖଳ ଉପେର କଚାଡ଼ବି, େସ ଧନ୍ୟ।

ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣାର ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ତୁମ୍ଭର
ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ;ି
େଦବଗଣ ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସାଗାନ

କରିବ।ି
2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ମନି୍ଦର ଅଭମିୁଖେର ତୁମ୍ଭର ଭଜନା କରିବ,ି
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ସକାେଶ ତୁମ୍ଭ ନାମର

ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ।ି

କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅେପକ୍ଷା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ମହତ
କରିଅଛ।

3 ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ଦନି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦଲ,
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ବଳ େଦଇ ସାହସକି କଲ।
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜା ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିେବ,
କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶୁଣଅିଛନି୍ତ।
5 ହଁ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ବଷିୟ ଗାନ କରିେବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଗୗରବ ମହତ୍।
6 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚ େହେଲ େହଁ ନୀଚ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ

କରନି୍ତ;
ମାତ୍ର େସ ଗବର୍ୀକୁ ଦୂରରୁ ଚହି୍ନନି୍ତ।
7 ମୁଁ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବ,
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣର େକାପ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବ
ଓ ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ େମାେତ ତ୍ରାଣ କରିବ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ବଷିୟ ସାଧନ କରିେବ;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।

ସବର୍ଜ୍ଞାତା ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ
ଓ େମାହର ପରିଚୟ େନଇଅଛ।
2 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ବସବିାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ,

ତୁେମ୍ଭ ଦୂରରୁ େମାହର ସଂକଳ୍ପ ବୁଝୁଅଛ।
3 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଗମନ ଓ ଶୟନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ,
ଆଉ େମାହର ସକଳ ଗତ ିଜାଣୁଅଛ।
4 କାରଣ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଦଖ, ଯାହା ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଗାଚର ନୁେହଁ,
ଏପରି େଗାଟଏି କଥା େମା’ ଜିହ୍ୱାେର ନାହିଁ।
5 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ପଛେର ଓ ଆଗେର େଘରିଅଛ
ଓ େମା’ ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିଅଛ।
6 ଏହ ିପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ େମା’ ପ୍ରତ ିଅତ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ;
ତାହା ଉଚ୍ଚ, େମା’ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ।
7 ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମାଠାରୁ ମୁଁ େକଉଁଠାକୁ ଯିବ ି?
ଅବା ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରୁ ମୁଁ େକଉଁଠାକୁ ପଳାଇବ ି?
8 ଯଦ ିମୁଁ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଆେରାହଣ କେର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର।
ଯଦ ିମୁଁ ପାତାଳେର ବଛିଣା କେର, େତେବ େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ େସଠାେର
9 ଯଦ ିମୁଁ ଅରୁଣର ପକ୍ଷ ଧେର ଓ
ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାେର ବାସ କେର;
10 େସଠାେର େହଁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ େମାେତ ଚଳାଇବ ଓ
ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ େମାେତ ଧରିବ।
11 ଯଦ ିମୁଁ କେହ, “ନଶି୍ଚୟ ଅନ୍ଧକାର େମାେତ ମଗ୍ନ କରିବ
ଓ େମା’ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଆଲୁଅ ରାତି୍ର େହବ,”
12 େତେବ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଲୁଚାଏ ନାହିଁ,
ବରଞ୍ଚ ରାତି୍ର ଦବିସ ପରି ଦୀପି୍ତମାନ ହୁଏ;
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅନ୍ଧାର ଓ ଆଲୁଅ ଦୁଇ ସମାନ।
13 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ମମର୍ର କତ୍ତର୍ା;
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ମାତୃଗଭର୍େର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛ।
14 ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ;ି କାରଣ ମୁଁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ରୂେପ

ନମିିର୍ତ;
ତୁମ୍ଭର କମର୍ସକଳ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ;
ଏହା ମୁଁ ଭଲ ରୂେପ ଜାେଣ।
15 ମୁଁ େଗାପନେର ନମିିର୍ତ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧଃସ୍ଥାନେର
ଶିଳି୍ପତ େହବା ସମୟେର େମାହର ଅସି୍ଥପଞ୍ଜର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଗପୁ୍ତ ନ ଥିଲା।
16 ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ େମାହର େସହ ିଅସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପିଣ୍ଡ େଦଖିଲା
ଓ େମାହର େଯଉଁସବୁ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦନିକୁ ଦନି ଗଠିତ େହଲା,
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ତନ୍ମ ଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େହେଲ ନ େହଉଣୁ ତାହାସବୁ ତୁମ୍ଭ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
ଥିଲା।

17 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ଆହୁରି ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପସକଳ େମା’ ପ୍ରତ ିକିପରି
ବହୁମୂଲ୍ୟ !
ତହିଁର ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଅଧିକ !
18 ମୁଁ େସସବୁ ଗଣନା କରିବାକୁ ଗେଲ, ତାହା ସଂଖ୍ୟାେର ବାଲୁକା

ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ;
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, େସେତେବେଳ େହଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର

ଥାଏ।
19 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବ;
ଏେହତୁ େହ ହତ୍ୟାକାରୀ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ନକିଟରୁ ଦୂର

ହୁଅ।
20 କାରଣ େସମାେନ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବେର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହନି୍ତ
ଓ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ବ୍ୟଥର୍େର ତୁମ୍ଭ ନାମ ଧରନି୍ତ।
21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ୍କ ମୁଁ କ’ଣ ଘୃଣା କରୁ ନାହିଁ ?
ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମୁଁ କ’ଣ ବରିକ୍ତ

େହଉ ନାହିଁ ?
22 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଘୃଣାେର ଘୃଣା କେର;
ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର ଶତ୍ରୁ  େବାଲ ିଜ୍ଞାନ କେର।
23 େହ ପରେମଶ୍ୱର, େମାହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଓ େମା’ ଅନ୍ତଃକରଣର

ପରିଚୟ ନଅି;
େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କର ଓ େମାହର ସଂକଳ୍ପସବୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ;
24 ଆଉ, େମା’ ଅନ୍ତରେର ଦୁଷ୍ଟତାର େକୗଣସ ିଆଚରଣ ଅଛ ିକି ନାହିଁ,

ଏହା େଦଖ,
ପୁଣ,ି ଅନନ୍ତ ପଥେର େମାେତ ଗମନ କରାଅ।

ଆଶ୍ରୟ ଭକି୍ଷା

ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁଜ୍ଜ ର୍ନଠାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର;
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
2 େସମାେନ ମେନ ମେନ କୁକଳ୍ପନା କରନି୍ତ;

େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରତ ିଦନି ଏକତି୍ରତ ହୁଅନି୍ତ।
3 େସମାେନ ସପର୍ ପରି ଆପଣା ଆପଣା ଜିହ୍ୱା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ;
େସମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ତେଳ କାଳସପର୍ର ଗରଳ ଥାଏ। [େସଲା]
4 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟର ହସ୍ତରୁ େମାେତ ରଖ;
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟକାରୀ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର;
େସମାେନ ବପିଥକୁ େମା’ ଚରଣ େପଲ ିେଦବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରିଅଛନି୍ତ।
5 ଅହଙ୍କାରୀମାେନ େଗାପନେର େମା’ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ଓ ଦଉଡ଼ ିପାତଅିଛନି୍ତ।
େସମାେନ ପଥ ପାଶ୍ୱର୍େର ଜାଲ ପ୍ରସାରି ଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ େମା’ ପାଇଁ ଯନ୍ତା ବସାଇ ଅଛନି୍ତ। [େସଲା]
6 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ନେିବଦନର ରବେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।”
7 େହ େମା’ ପରିତ୍ରାଣର ବଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ ଯୁଦ୍ଧର ଦନିେର େମା’ ମସ୍ତକ ରକ୍ଷା କରିଅଛ।
8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟର ବାଞ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କର ନାହିଁ;
ତାହାର କୁକଳ୍ପନା ସଦି୍ଧ କର ନାହିଁ; େକଜାଣ ିେସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ

ଗବିର୍ତ କରିେବ। [େସଲା]
9 େଯଉଁମାେନ େମାେତ େଘରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ନଜି ଓଷ୍ଠାଧରର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପେର ବତୁ୍ତର୍।
10 େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ପଡଢ଼ୁ।
େସମାେନ ଅଗି୍ନେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହଉନୁ୍ତ;
େସମାେନ େଯପରି ଆଉ ଉଠି ନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଗଭୀର ଗତ୍ତର୍େର

ନକିି୍ଷପ୍ତ େହଉନୁ୍ତ।
11 ଦୁମୁର୍ଖ େଲାକ ପୃଥିବୀେର ସି୍ଥର େହବ ନାହିଁ;
ଉପଦ୍ରବୀକୁ ନପିାତ କରିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ମୃଗୟା କରିବ।

12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖୀର ବବିାଦ ଓ
ଦୀନହୀନର ବଚିାର ନଷି୍ପନ୍ନ  କରିେବ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ।
13 ଧାମିର୍କମାେନ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିେବ;
ସରଳ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁେର ବାସ କରିେବ।

ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ;ି େମା’
ପକ୍ଷେର ସତ୍ୱର ହୁଅ;
ମୁଁ ଡାକିବା େବେଳ େମା’ ରବେର କଣ୍ଣର୍ ଦଅି।

2 ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ପରି େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନା,
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ େନୖେବଦ୍ୟ ପରି େମାହର ହସ୍ତ ଉେତ୍ତାଳନ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁେର

ଉପସି୍ଥତ େହଉ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ମୁଖ ଆଗେର ପ୍ରହରୀ ନଯିୁକ୍ତ କର;
େମା’ ଓଷ୍ଠାଧରର କବାଟ ରକ୍ଷା କର।
4 ଅଧମର୍ାଚାରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଦୁଷ୍ଟ କି୍ରୟାେର
ନଯିୁକ୍ତ େହବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିମନ୍ଦ ବଷିୟେର େମା’ ଚତି୍ତକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଅ

ନାହିଁ
ଓ େସମାନଙ୍କ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଭାଜନ କରିବାକୁ େମାେତ ଦଅି ନାହିଁ।
5 ଧାମିର୍କ େଲାକ େମାେତ ପ୍ରହାର କରୁ, ତାହା େମା’ ପ୍ରତ ିଦୟା େହବ
ଓ େସ େମାେତ ଅନୁେଯାଗ କରୁ, ତାହା ମସ୍ତକେର େତୖଳ ସ୍ୱରୂପ େହବ;
େମା’ ମସ୍ତକ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କରୁ;
େସମାନଙ୍କର ନାନା ଦୁଷ୍ଟତା ସମୟେର େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଚଳୁଥିବ।
6 େସମାନଙ୍କ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାେନ େଶୖଳ ପାଶ୍ୱର୍େର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ;
େମାହର ବାକ୍ୟ ମଧୁର, ଏଣୁ େସମାେନ ତାହା ଶୁଣେିବ।
7 େକହ ିଭୂମି ଚାଷ ଓ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବା େବେଳ େଯପରି,
େସପରି କବର ମୁଖେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅସି୍ଥସବୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଅଛ।ି
8 କାରଣ େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ଦୃଷି୍ଟ ତୁମ୍ଭ ଆେଡ଼ ଅଛ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଭରସା ରଖିଅଛ;ି େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ଅନାଥ କରି ତ୍ୟାଗ କର

ନାହିଁ।
9 େମା’ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପାତତି ଫାନ୍ଦରୁ
ଓ ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କ ଯନ୍ତାରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର।
10 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ନଜି ନଜି ଜାଲେର ପଡ଼ନୁ୍ତ,
େସହ ିଅବସରେର ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଏ।

ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଗମୁ୍ଫାେର ଥିଲା େବେଳ ଦାଉଦଙ୍କର ମସ୍କୀଲ୍; ପ୍ରାଥର୍ନା।

ମୁଁ ନଜି ରବେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କାକୂକି୍ତ କେର;
ମୁଁ ନଜି ରବେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ନେିବଦନ କେର;
2 ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ନଜି ଦୁଃଖର କଥା ଭାଙି୍ଗ କେହ;

ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ଆପଣା ଦୁଃଖ ଜଣାଏ।
3 େମାହର ଆତ୍ମା େମା’ ଅନ୍ତରେର ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହବା େବେଳ
ତୁେମ୍ଭ େମାହର ମାଗର୍ ଜାଣଲି।
େମା’ ଗମନ ପଥେର େସମାେନ େମା’ ପାଇଁ
େଗାପନେର ଫାନ୍ଦ ପାତଅିଛନି୍ତ।
4 େମା’ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ ନରିୀକ୍ଷଣ କରି େଦଖ;
େମାେତ ଜାଣବିା େଲାକ େକହ ିନାହିଁ;
େମାହର ଆଶ୍ରୟ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ;ି
େମା’ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ େକହ ିଚନି୍ତ ା କେର ନାହିଁ।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର କାକୂକି୍ତ କେର;
ମୁଁ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଆଶ୍ରୟ,
ଜୀବତି େଲାକଙ୍କ େଦଶେର ତୁେମ୍ଭ େମାହର ବାଣ୍ଟ।
6 େମା’ କାକୂକି୍ତେର ମେନାେଯାଗ କର;
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କାରଣ ମୁଁ ଅତ ିଅେଧାନତ େହାଇଅଛ;ି
େମା’ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର;
କାରଣ େସମାେନ େମା’ ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନ।
7 କାରାଗାରରୁ େମା’ ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର କର,
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବ;ି
ଧାମିର୍କମାେନ େମାେତ େବଷ୍ଟନ କରିେବ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କରିବ।”

ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣ; େମା’ ନେିବଦନେର
କଣ୍ଣର୍ପାତ କର;
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ଓ ଧମର୍େର େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି।

2 ନଜି ଦାସକୁ ବଚିାରେର ଆଣ ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର େକୗଣସ ିଜୀବତି ମନୁଷ୍ୟ ଧାମିର୍କ େହାଇ ପାରିବ

ନାହିଁ।
3 ଶତ୍ରୁ  େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ତାଡ଼ନା କରିଅଛ;ି
େସ େମା’ ଜୀବନକୁ ଭୂମିେର ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ;ି
େସ ବହୁ କାଳରୁ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େମାେତ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନେର

ବାସ କରାଇ ଅଛ।ି
4 ଏେହତୁ େମାହର ଆତ୍ମା େମା’ ଅନ୍ତରେର ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହାଇଅଛ;ି
େମା’ ଅନ୍ତରେର େମାହର ଚତି୍ତ ଶୂନ୍ୟ େହାଇଅଛ।ି
5 ମୁଁ ପୂବର୍କାଳର ଦନିସବୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର କମର୍ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛ;ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଚନି୍ତ ା କରୁଅଛ।ି
6 ମୁଁ ତୁମ୍ଭଆେଡ଼ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୁ ଅଛ;ି
ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ତୁଲ୍ୟ େମା’ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ତୃଷିତ େହଉଅଛ।ି [େସଲା]
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ଉତ୍ତର େଦବାକୁ ସତ୍ୱର ହୁଅ; େମାହର ଆତ୍ମା

କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛ;ି
େମା’ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ;
େକଜାଣ ିମୁଁ ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େହବ।ି
8 ପ୍ରଭାତେର ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାର କଥା େମାେତ ଶୁଣାଅ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଭରସା ରେଖ;
େମାହର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ େମାେତ ଜଣାଅ;
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଆେଡ଼ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଉଠାଏ।
9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର;
ମୁଁ ଲୁଚବିା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ପଳାଏ।
10 ତୁମ୍ଭର ଇଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବାକୁ େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦଅି;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର;
ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମଙ୍ଗଳମୟ; େମାେତ ସରଳ ଭୂମିେର ଗମନ କରାଅ।
11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ସକାଶୁ େମାେତ ସଜୀବ କର;
ତୁମ୍ଭ ଧମର୍େର େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ସଙ୍କଟରୁ ବାହାର କରି ଆଣ।
12 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାେର େମା’ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କର
ଓ େମା’ ପ୍ରାଣର େକ୍ଳଶଦାୟୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନାଶ କର;
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ।

ରାଜାଙ୍କ ବଜିେୟାଲ୍ଲ ାସ ସ୍ତୁତି

ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ।

େମାହର େଶୖଳ ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ,
େସ େମା’ ହସ୍ତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖାନି୍ତ
ଓ େମା’ ଅଙୁ୍ଗଳିକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଶିଖାନି୍ତ।

2 େସ େମାହର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ େମାହର ଗଡ଼,
େମାହର ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍ ଓ େମାହର ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା,

େମାହର ଢ଼ାଲ ଓ େସ େମାହର ଆଶ୍ରୟଭୂମି;
େସ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହକୁ େମା’ ପଦତେଳ ବଶୀଭୂତ କରନି୍ତ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ପରିଚୟ ନଅି ?
େସ ଅବା କିଏ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଗଣ୍ୟ କର ?
4 ମନୁଷ୍ୟ ଅସାର ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ;
ତାହାର ଦନିସବୁ ବହଯିିବା ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ।
5 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଗଗନମଣ୍ଡଳ ନୁଆଁଇ ତଳକୁ ଆସ;
ପବର୍ତଗଣକୁ ସ୍ପଶର୍ କର, ତହିଁେର େସମାେନ ଧୂମ ନଗିର୍ତ କରିେବ।
6 ବଜୁିଳି ନେିକ୍ଷପ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କର;
ଆପଣା ତୀର ମାରି େସମାନଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କର।
7 ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଅ;
େମାେତ ରକ୍ଷା କର, ମହାଜଳରାଶିରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର;
ପୁଣ,ି େଯଉଁମାନଙ୍କ ମୁଖ ଅସାର କଥା କହଇ
8 ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଅସତ୍ୟର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ,
ଏପରି ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
9 େହ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରିବ;ି
ଦଶତାର-ଯନ୍ତ୍ର େର ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ।ି
10 େସ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ;
େସ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦକୁ କ୍ଷତକିାରକ ଖଡ୍ଗ ରୁ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ।
11 େମାେତ ରକ୍ଷା କର ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅସାର କଥା କହଇ,
ପୁଣ,ି େଯଉଁମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଅସତ୍ୟର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ,
ଏପରି ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କର।
12 େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ େଯୗବନାବସ୍ଥାେର ବୃକ୍ଷର ଚାରା

ତୁଲ୍ୟ ବଦ୍ଧର୍ନଶୀଳ େହେବ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଗଠନାନୁସାେର େଖାଦତି େକାଣ-

ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ େହେବ;
13 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରସବୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍; ସବର୍ପ୍ରକାର ଦ୍ର ବ୍ୟବଶିିଷ୍ଟ େହବ;
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େମଷଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ରେର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ ଅୟୁତ

ଅୟୁତ ଶାବକ ପ୍ରସବ କରିେବ;
14 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଳଦସବୁ ଉତ୍ତମ ରୂେପ େବାଝାଇ େହେବ;
େକୗଣସ ିଭଗ୍ନଦଶା ଓ ବହଗିର୍ମନ ଘଟବି ନାହିଁ, ପୁଣ,ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଛକ ସ୍ଥାନେର େକୗଣସ ିେକାଳାହଳ େହବ ନାହିଁ;
15 ଏହପିରି ଅବସ୍ଥାପନ୍ନ  େଗାଷ୍ଠୀ ଧନ୍ୟ;
ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀର ପରେମଶ୍ୱର, େସ ଧନ୍ୟ !

ସ୍ତୁତଗିାନ

ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ; ଦାଉଦଙ୍କ ରଚତି।

େହ ରାଜନ୍, େମାହର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତଷି୍ଠା
କରିବ;ି
ମୁଁ ସଦାସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ,ି

2 ପ୍ରତ ିଦନି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ;ି
ପୁଣ,ି ସଦାସବର୍ଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ।ି
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ;
ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନନୁସେନ୍ଧୟ।
4 େଲାକମାେନ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତୁମ୍ଭ କି୍ରୟାସକଳର ପ୍ରଶଂସା କରିେବ
ଓ ତୁମ୍ଭ ବକି୍ରମର କମର୍ ପ୍ରଚାର କରିେବ।
5 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ େଗୗରବଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପର ଆଦରଣୀୟତା ବଷିୟ ପରସ୍ପର

ମଧ୍ୟେର କହେିବ ଓ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟାର ବଷିୟ ଧ୍ୟାନ କରିବ।ି
6 ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ଭୟାନକ କମର୍ର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିେବ;
ପୁଣ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ।ି
7 େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ମହାମଙ୍ଗଳଭାବ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିେବ
ଓ ତୁମ୍ଭ ଧମର୍ ବଷିୟ ଗାନ କରିେବ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ କୃପାବାନ ଓ େସ୍ନହଶୀଳ;
େକ୍ର ାଧେର ଧୀର ଓ ଦୟାେର ମହାନ।
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9 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିମଙ୍ଗଳମୟ;
ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ କମର୍ ଉପେର ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଥାଏ।
10 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ କମର୍ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ;
ତୁମ୍ଭର ସଦ୍ଭକ୍ତମାେନ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିେବ;
11 େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର େଗୗରବ ବ୍ୟକ୍ତ କରି
ଓ ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମ ବଷିୟେର କେଥାପକଥନ କରି,
12 ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହାଙ୍କ ବକି୍ରମର କାଯର୍୍ୟସବୁ
ଓ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର େଗୗରବଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଜଣାଇେବ।
13 ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ
ଓ ତୁମ୍ଭର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱସକଳ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମସ୍ଥାୟୀ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପଡ଼ବିା େଲାକଙୁ୍କ ଧରି ରଖନି୍ତ
ଓ ନଇଁ ପଡ଼ବିା େଲାକଙୁ୍କ ଉଠାନି୍ତ।
15 ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଏ;
ତୁେମ୍ଭ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଆହାର େଦଉଅଛ।
16 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ େମଲାଇ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଣୀର କାମନା ପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଅଛ।
17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସକଳ ପଥେର ଧମର୍ମୟ
ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟେର ଦୟାଳୁ ଅଟନି୍ତ ,
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନାକାରୀ,
ସତ୍ୟ ଭାବେର ପ୍ରାଥର୍ନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଅଟନି୍ତ।
19 େସ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ;
ଆହୁରି, େସ େସମାନଙ୍କର କାକୂକି୍ତ ଶୁଣେିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ

କରିେବ।
20 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େପ୍ରମକାରୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ;
ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସ ସଂହାର କରିେବ।
21 ଆମ୍ଭର ମୁଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ
ଓ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଅନନ୍ତକାଳ ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ

କରନୁ୍ତ।

ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତଗିାନ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
େହ େମାହର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
2 ମୁଁ ବଞ୍ଚଥିିବାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ;ି

େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାହର େକୗଣସ ିସତ୍ତା ଥାଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କରିବ।ି

3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଉପେର,
କିଅବା ଯାହାଠାେର େକୗଣସ ିସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ

ଉପେର ନଭିର୍ର କର ନାହିଁ।
4 ତାହାର ନଃିଶ୍ୱାସ ବାହାରି ଯାଏ, େସ ନଜି ମୃତି୍ତକାକୁ େଫରିଯାଏ;
େସହ ିଦନି ତାହାର ସଂକଳ୍ପସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ।
5 ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱର ଯାହାର ଆଶାଭୂମି, େସ େଲାକ ଧନ୍ୟ;
6 େସ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର
ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥସକଳ ନମିର୍ାଣ କେଲ;
େସ ସଦାକାଳ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରନି୍ତ;
7 େସ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ େଲାକ ପକ୍ଷେର ନ୍ୟାୟ ବଚିାର କରନି୍ତ;
େସ କ୍ଷୁଧିତକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦୀଗଣକୁ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ  କରନି୍ତ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ନଇଁ ପଡ଼ବିା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଠାନି୍ତ ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ;
େସ ପିତୃହୀନ ଓ ବଧିବାକୁ ଧରି ରଖନି୍ତ;
ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗତ ିେସ ଓଲଟାଇ ପକାନି୍ତ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜ୍ୟ କରିେବ,
େହ ସେିୟାନ, ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ସକଳ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେର ରାଜ୍ୟ

କରିେବ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତଗିାନ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା

ଗାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ;
େଯେହତୁ ତାହା ମେନାହର ଓ ପ୍ରଶଂସା େଶାଭନୀୟ।
2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଗଢ଼ନି୍ତ;
େସ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୂରୀକୃତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରନି୍ତ।
3 େସ ଭଗ୍ନାନ୍ତଃକରଣମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ କ୍ଷତସବୁ ବାନ୍ଧନି୍ତ।
4 େସ ତାରାଗଣର ସଂଖ୍ୟା କରନି୍ତ;
େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ନାମ ଦଅିନି୍ତ।
5 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଓ ଅତଶିୟ ଶକି୍ତମାନ;
ତାହାଙ୍କର ବୁଦି୍ଧ ଅସୀମ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ନମ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ଧରି ରଖନି୍ତ;
େସ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଭୂମିସାତ୍ କରନି୍ତ।
7 ଧନ୍ୟବାଦ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର;
ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର େର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର;
8 େସ ଆକାଶକୁ େମଘମାଳାେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରନି୍ତ ,
େସ ପୃଥିବୀ ନମିେନ୍ତ ବୃଷି୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନି୍ତ ,
େସ ପବର୍ତଗଣେର ତୃଣ ଉତ୍ପାଦନ କରନି୍ତ।
9 େସ ପଶୁକୁ ତାହାର ଆହାର ଦଅିନି୍ତ
ଓ ରାବନ୍ତା ଡାମରା କାଉ ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ଆହାର ଦଅିନି୍ତ।
10 େସ ଅଶ୍ୱର ବଳେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହଁନି୍ତ ;
େସ ମନୁଷ୍ୟର ଚରଣେର ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନି୍ତ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ୍କଠାେର ଓ
ତାହାଙ୍କ ଦୟାେର ଭରସାକାରୀମାନଙ୍କଠାେର ତୁଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ।
12 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର;
େହ ସେିୟାନ, ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର;
13 କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରର ଅଗର୍ଳସବୁ ଦୃଢ଼ କରିଅଛନି୍ତ;
େସ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଅଛନି୍ତ।
14 େସ ତୁମ୍ଭ ସୀମା ମଧ୍ୟେର ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ;
େସ ସେବର୍ାତ୍ତମ ଗହମେର ତୁମ୍ଭକୁ ତୃପ୍ତ କରନି୍ତ।
15 େସ ପୃଥିବୀେର ଆପଣା ଆଜ୍ଞା େପ୍ରରଣ କରନି୍ତ;
ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତ ିଶୀଘ୍ର େଦୗଡ଼ଇ।
16 େସ େମଷେଲାମ ପରି ତୁଷାର ଦଅିନି୍ତ ;
େସ ଭସ୍ମ ତୁଲ୍ୟ ନୀହାର ବଞି୍ଚ ିଦଅିନି୍ତ।
17 େସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆହାର ପରି ବରଫ ପକାଇ ଦଅିନି୍ତ ;
ତାହାଙ୍କ ଶୀତ ଆଗେର କିଏ ଠିଆ େହାଇପାେର ?
18 େସ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପଠାଇ େସସବୁ ତରଳାଇ ପକାନି୍ତ ;
େସ ଆପଣା ବାୟୁ ବହାଇେଲ ଜଳ ପ୍ରବାହତି ହୁଏ।
19 େସ ଯାକୁବ ପ୍ରତ ିଆପଣା ବାକ୍ୟ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି
ଆପଣା ବଧିି ଓ ଶାସନ ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ।
20 େସ େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରତ ିଏପରି ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାନି୍ତ ;
ତାହାଙ୍କ ଶାସନ ବଷିୟ କହବିାକୁ ଗେଲ, େସମାେନ ତାହା ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତ ିପାଇଁ ବଶି୍ୱକୁ ଆହ୍ୱାନ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର;
ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ସ୍ଥାନେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

2 େହ ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର;
େହ ତାହାଙ୍କର େସୖନ୍ୟ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
3 େହ ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର , ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
େହ ଦୀପି୍ତମୟ ତାରା ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
4 େହ ସ୍ୱଗର୍ର ସ୍ୱଗର୍ ଓ ଗଗେନାପରିସ୍ଥ ଜଳସମୂହ,
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ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
5 ଏମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ;
କାରଣ େସ ଆଜ୍ଞା କରେନ୍ତ, ଏମାେନ ସୃଷ୍ଟ େହେଲ।
6 ଆହୁରି, େସ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଏମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ;
େସ ନୟିମ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ଲୁପ୍ତ େହବ ନାହିଁ।
7 ପୃଥିବୀରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର,
େହ ତମିିଙି୍ଗଳ ଓ ସକଳ ବାରିଧି;
8 ଅଗି୍ନ ଓ ଶିଳା, ହମି ଓ ବାଷ୍ପ;
ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟସାଧକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ;
9 ପବର୍ତ ଓ ସକଳ ଉପପବର୍ତ;
ଫଳବାନ ବୃକ୍ଷ ଓ ସକଳ ଏରସ ବୃକ୍ଷ;
10 ବନ୍ୟ ଓ ସକଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ;
ଉେରାଗାମୀ ଓ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ ପକ୍ଷୀଗଣ;
11 ପୃଥିବୀର ରାଜାଗଣ ଓ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ;
ଅଧିପତଗିଣ ଓ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା।
12 ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାେନ;
ବୃଦ୍ଧ ଓ ବାଳକମାେନ;
13 େସସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ;
କାରଣ େକବଳ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଉନ୍ନତ ଅେଟ;
ତାହାଙ୍କର ମହମିା ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱଗର୍ର ଉପରିସ୍ଥ।
14 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଅଛନି୍ତ ,
ତାହା ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଓ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରଶଂସାର ବଷିୟ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ସ୍ତୁତ ିଭଜନ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର ଓ
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଜେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର।

2 ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରୁ;
ସେିୟାନର ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ସତି େହଉନୁ୍ତ।
3 େସମାେନ ନୃତ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ;

େସମାେନ ଦାରା ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ
କରନୁ୍ତ।

4 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକଙ୍କଠାେର ସେନ୍ତାଷ ପାଆନି୍ତ;
େସ ନମ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣେର ସୁେଶାଭତି କରିେବ।
5 ଭକ୍ତଗଣ ବଜିୟେର ଉଲ୍ଲ ସତି େହଉନୁ୍ତ;
େସମାେନ ଆନନ୍ଦ େହତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ଗାନ କରନୁ୍ତ।
େସମାନଙ୍କ କଣ୍ଠେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଥାଉ;
6 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଦି୍ୱ ବଧି ଖଡ୍ଗ  ଥାଉ।
7 େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା ପାଇଁ,
ଜନବୃନ୍ଦଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା ପାଇଁ,
8 େସମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣକୁ ଶିକୁଳିେର
ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନବଗର୍କୁ େଲୗହେବଡ଼େିର ବାନି୍ଧବା ପାଇଁ,
9 େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଲଖିିତ ବଚିାର ନଷି୍ପନ୍ନ  କରିବା ପାଇଁ,
ତାହାଙ୍କ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦର ଏହ ିମଯର୍୍ୟାଦା।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତଗିାନ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର;
ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳେର ତାହାଙ୍କର

ପ୍ରଶଂସା କର;
2 ତାହାଙ୍କ ବକି୍ରମୀ କାଯର୍୍ୟ ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତାହାଙ୍କ େଶ୍ରଷ୍ଠ ମହତ୍ତ୍ୱ ାନୁସାେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
3 ତୂରୀ ଧ୍ୱନେିର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର;
େନବଲ ଓ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର େର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
4 ଦାରାବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର  ଓ ବଂଶୀେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
5 ଉଚ୍ଚ କରତାଳେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର;
ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଧ୍ୱନେିର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର;
6 ନଃିଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସଧାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଣୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।
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ହେିତାପେଦଶ

ହେିତାପେଦଶର ଉପାେଦୟତା

ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଶେଲାମନଙ୍କ ହେିତାପେଦଶ;
2 ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପେଦଶ ବୁଝବିାକୁ; ଜ୍ଞାନଜନକ ବାକ୍ୟ ବେିବଚନା
କରିବାକୁ; 3 ସୁଆଚରଣ, ସାଧୁତା ଓ ସୁବେିବଚନା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ

ବଷିୟେର ଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ; 4 ସରଳ େଲାକଙୁ୍କ ସତକର୍ତା ଓ
ଯୁବା େଲାକକୁ ବଦି୍ୟା ଓ ପରିଣାମଦଶିର୍ତା େଦବାକୁ; 5 େଯପରି ଜ୍ଞାନବାନ
େଲାକ (ତାହା) ଶୁଣ ିପାଣ୍ଡତି୍ୟେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ ଏବଂ ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକ
ହତିଜନକ ପରାମଶର୍ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ; 6 ପୁଣ,ି ଏକ ଉପେଦଶ କଥା ଓ ଏକ
ରୂପକ କଥା ଏବଂ ପଣ୍ଡତିମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଓ େସମାନଙ୍କର ଗଢୂ଼ ବଚନ
ବୁଝ ିପାରିବ।

ଯୁବ ସମାଜକୁ ଉପେଦଶ

7 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ; ମାତ୍ର ନେିବର୍ାଧ େଲାେକ
ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପେଦଶ ତୁଚ୍ଛ େବାଧ କରନି୍ତ। 8 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ
ପିତାର ଉପେଦଶ ଶୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ମାତାର ଆେଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ।
9 େଯେହତୁ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ଶିେରାଭୂଷଣ ଓ ଗଳେଦଶର
ହାର ସ୍ୱରୂପ େହବ। 10 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ପାପୀଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ
ଫୁସୁଲାଇେଲ, ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ମତ ହୁଅ ନାହିଁ। 11 େସମାେନ ଯଦ ିକହନି୍ତ ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଛକି ବସୁ,
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷମାନଙୁ୍କ ଅକାରଣେର ଧରିବାକୁ ଗପୁ୍ତେର ଲୁଚ ିରହୁ; 12 ପାତାଳର
ନ୍ୟାୟ ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀଅନ୍ତା ଗ୍ରାସ କରୁ ଓ ଗତ୍ତର୍ପତତି େଲାକ
ପରି େସମାନଙୁ୍କ ସବର୍େତାଭାେବ ଗ୍ରାସ କରୁ; 13 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ସବର୍ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନ ପାଇବା, ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃ
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା, 14 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଂଶୀ େହବ; ଆମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ େତାଡ଼ା େହବ; 15 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ େସହ ିପଥେର ଚାଲ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଆପଣା ପାଦ
ଅଟକାଅ; 16 େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କ ଚରଣ କୁକି୍ରୟା କରିବାକୁ େଦୗେଡ଼ ଓ
ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧାଇଁ ଯାଏ। 17 େକୗଣସ ିପକ୍ଷୀର ଆଖି ଆଗେର
ଜାଲ ପାତବିା ନତିାନ୍ତ ବ୍ୟଥର୍ ହୁଏ। 18 େସମାେନ ନଜି ନଜିର ରକ୍ତପାତ
କରିବାକୁ ଛକି ବସନି୍ତ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ (ଧରିବା ପାଇଁ) ଗପୁ୍ତେର
ଲୁଚ ିରହନି୍ତ। 19 ସମସ୍ତ ଧନେଲାଭୀର ଗତ ିଏହ;ି ତାହା ଧନର
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାଶ କେର।

ଜ୍ଞାନର ଆହ୍ୱାନ

20 ଜ୍ଞାନ ରାସ୍ତାେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାେକ; େସ ଛକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର
ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଏ; 21 େସ େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନେର ଡାେକ;
ନଗର ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଓ ନଗର ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ବାକ୍ୟ
ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କେହ; 22 େହ ନେିବର୍ାଧ େଲାକମାେନ, େକେତ କାଳ
ମୂଖର୍ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ ? େହ ନନୁି୍ଦକମାେନ, ଆଉ େକେତ କାଳ ନନି୍ଦାେର
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଥିବ ? େହ ମୂଖର୍ମାେନ, ଆଉ େକେତ କାଳ ବଦି୍ୟାକୁ ଘୃଣା କରିବ
? 23 େମା’ ଅନୁେଯାଗେର ମନ େଫରାଅ; େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ଆପଣା ଆତ୍ମା ଢ଼ାଳି େଦବ,ି ମୁଁ ଆପଣା ବାକ୍ୟସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ।ି
24 େଯେହତୁ ମୁଁ ଡାକିଲ,ି ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନା କଲ; ମୁଁ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର
କଲ,ି େକହ ିମାନ୍ୟ କଲା ନାହିଁ; 25 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ସମସ୍ତ
ଉପେଦଶ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କଲ, ପୁଣ ିେମାହର େକୗଣସ ିଅନୁେଯାଗକୁ ଚାହିଁଲ
ନାହିଁ; 26 ଏେହତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିଦ େବେଳ ହସବି,ି

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଉପସି୍ଥତ େହବା ସମୟେର ମୁଁ ପରିହାସ କରିବ।ି
27 େଯେତେବେଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଉପସି୍ଥତ େହବ
ଓ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବପିଦ ଆସବି; େଯେତେବେଳ େକ୍ଳଶ ଓ
େବଦନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟବି; 28 େସେତେବେଳ େସମାେନ େମାେତ
ଡାକ ପକାଇେବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଉତ୍ତର େଦବ ିନାହିଁ; େସମାେନ ଅତ ିଯତ୍ନେର
େମାହର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ, ମାତ୍ର େମାହର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇେବ ନାହିଁ।
29 କାରଣ େସମାେନ ବଦି୍ୟାକୁ ଘୃଣା କେଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟ
ମେନାନୀତ କେଲ ନାହିଁ; 30 େସମାେନ େମାହର େକୗଣସ ିଉପେଦଶ
ଗ୍ରହଣ କେଲ ନାହିଁ ଓ େମାହର ସମସ୍ତ ଅନୁେଯାଗ େହୟ ଜ୍ଞାନ କେଲ।
31 ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ େଭାଗିେବ ଓ
ଆପଣା ଆପଣା କୁପରାମଶର୍ର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଫଳ େଭାଗ କରିେବ। 32 ହଁ,
ନେିବର୍ାଧମାନଙ୍କର ବପିଥ-ଗମନ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ ଓ
ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପି୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବ। 33 ମାତ୍ର େଯଉଁ
େଲାକ େମାହର କଥା ଶୁେଣ, େସ ନରିାପଦେର ବାସ କରିବ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର
ଆଶଙ୍କା ବନିା ବଶି୍ରାମ ପାଇବ।

ଜ୍ଞାନର ପୁରସ୍କାର

େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମା’ କଥା ଗ୍ରହଣ କର ଓ େମା’
ଆଜ୍ଞାସବୁ ମନେର ରଖ; 2 ଯଦ ିଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ତୁମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍ େଡର
ଓ ବୁଦି୍ଧେର ମେନାନେିବଶ କର; 3 ହଁ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ସୁବେିବଚନା

ପ୍ରତ ିଡାକ ପକାଅ ଓ ବୁଦି୍ଧ ନମିେନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କର; 4 ଯଦ ିରୂପା ନ୍ୟାୟ
ତାକୁ େଖାଜ ଓ େପାତା-ଧନ ପରି ତାହାର ଅେନ୍ୱଷଣ କର; 5 େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟ ବୁଝବି ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟକ
ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। 6 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦଅିନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ
ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ ନଗିର୍ତ ହୁଏ। 7 େସ ସତ୍ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ
ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ , େସ ସରଳାଚାରୀମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନି୍ତ।
8 େଯପରିକି େସ ନ୍ୟାୟର ପଥ ରକ୍ଷା କରି ପାରିେବ ଓ ଆପଣା
ସାଧୁମାନଙ୍କ ଗତ ିସମ୍ଭାଳିେବ। 9 ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କତା, ସୁବଚିାର, ନ୍ୟାୟ
ଓ ମଙ୍ଗଳର ସମସ୍ତ ପଥ ଜାଣବି। 10 କାରଣ ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର
ପ୍ରେବଶ କରିବ, ପୁଣ,ି ବଦି୍ୟା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣର ତୁଷି୍ଟକର େହବ;
11 ପରିଣାମଦଶିର୍ତା ତୁମ୍ଭ ଉପେର ପ୍ରହରୀ େହବ, ବୁଦି୍ଧ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା
କରିବ। 12 ତହିଁେର େଯଉଁମାେନ ଅବାଧ୍ୟ କଥା କହନି୍ତ , 13 େଯଉଁମାେନ
ଅନ୍ଧକାରମୟ ପଥେର ଗତାୟାତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସରଳ ମାଗର୍ ପରିତ୍ୟାଗ
କରନି୍ତ; 14 େଯଉଁମାେନ କୁକି୍ରୟା କରିବାକୁ ହୃଷ୍ଟ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ
ଅବାଧ୍ୟତାେର ଅନୁରକ୍ତ; 15 େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମାଗର୍େର କୁଟଳି
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ବକ୍ରଗାମୀ, ଏପରି କୁକମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ପଥରୁ
ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାର େହବ। 16 ଆଉ, େଯଉଁ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଚାଟୁବାଦନିୀ, େଯ
ଆପଣା େଯୗବନକାଳର ମିତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ
ପାେସାେର 17 ଯାହାର ଗହୃ ମୃତୁୁ୍ୟ ଆେଡ଼ 18 ଓ ଯାହାର ପଥ ପରେଲାକ
ଆେଡ଼ ଯାଏ, ଯାହା ନକିଟକୁ ଗମନ କେଲ େକହ ିେଫରି ଆେସ ନାହିଁ ଓ
ଜୀବନର ପଥ ଆଉ ଧେର ନାହିଁ, 19 ଏପରି ପରସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାର
େହବ। 20 ଏନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସେତ୍ଲାକମାନଙ୍କ ମାଗର୍େର ଗମନ କର ଓ
ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ପଥ ଅବଲମ୍ୱନ କର, 21 େଯେହତୁ ସରଳ େଲାକମାେନ
େଦଶେର ବାସ କରିେବ, ପୁଣ,ି ସଦି୍ଧ େଲାକମାେନ ତହିଁେର ସୁସି୍ଥର ରହେିବ।
22 ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟଗଣ େଦଶରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ ଓ ବଶି୍ୱାସଘାତକମାେନ ତହିଁରୁ
ଉତ୍ପାଟତି େହେବ।
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େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାେସାର ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ େମାହର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରୁ।
2 େଯେହତୁ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ପରମାୟୁର ଦୀଘର୍ତା ଓ ଜୀବନର ବଷର୍

ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶାନି୍ତ ବୃଦି୍ଧ େହବ। 3 ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ
କରୁ; ଆପଣା କଣ୍ଠେର ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ଚତି୍ତରୂପ ପଟାେର େଲଖି
ରଖ। 4 ତାହା କେଲ, ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ
ସୁବେିବଚନା ଲାଭ କରିବ। 5 ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କର ଓ ନଜି ସୁବେିବଚନାେର ଆଉଜି ପଡ଼
ନାହିଁ। 6 ଆପଣାର ସବୁ ଗତେିର ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର କର; ତହିଁେର େସ
ତୁମ୍ଭର ପଥସବୁ ସରଳ କରିେବ। 7 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ
ନାହିଁ; ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କର ଓ ମନ୍ଦତାରୁ ବମିୁଖ ହୁଅ। 8 ତାହା ତୁମ୍ଭ
ନାଭେିଦଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅସି୍ଥର ମଜ୍ଜ ା େହବ। 9 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଧନେର ଓ
ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର। 10 ତହିଁେର
ତୁମ୍ଭର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ ଓ ତୁମ୍ଭ କୁଣ୍ଡେର ନୂତନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଉଚୁ୍ଛଳି ପଡ଼ବି। 11 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଶାସନ
ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶାସନେର କ୍ଳ ାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। 12 କାରଣ
େଯପରି ପିତା ଆପଣା ସେନ୍ତାଷ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ, େସପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
େପ୍ରମପାତ୍ରକୁ ଅନୁଶାସନ କରନି୍ତ। 13 େଯଉଁ େଲାକ ଜ୍ଞାନ ପାଏ ଓ ବୁଦି୍ଧ
ଲାଭ କେର, େସ ଧନ୍ୟ। 14 େଯେହତୁ ରୂପାର ବାଣଜି୍ୟଠାରୁ ତାହାର
ବାଣଜି୍ୟ ଉତ୍ତମ, ପୁଣ ିଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ଠାରୁ ତାହାର ଲାଭ େଶ୍ରଷ୍ଠ। 15 ତାହା
ମୁକ୍ତ ାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଇଷ୍ଟବସ୍ତୁ ତାହାର ତୁଲ୍ୟ
େହବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। 16 ତାହାର ଡାହାଣ ହସ୍ତେର ଦୀଘର୍ାୟୁ, ତାହାର
ବାମ ହସ୍ତେର ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଥାଏ। 17 ତାହାର ପଥସବୁ ସୁଖଦାୟକ
ପଥ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ମାଗର୍ ଶାନି୍ତକର ଅେଟ। 18 େଯଉଁମାେନ ତାହାର
ଆଶ୍ରୟ ନଅିନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ; େଯଉଁ
େଲାକ ତାହା ଧରି ରେଖ, େସ ଧନ୍ୟ। 19 ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନେର ପୃଥିବୀ
ସ୍ଥାପନ କେଲ, େସ ବୁଦି୍ଧେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୁସି୍ଥର କେଲ। 20 ତାହାଙ୍କ
ଜ୍ଞାନେର ଗଭୀର ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଉଛୁଳି ଉେଠ, ପୁଣ,ି େମଘରୁ କାକର
େଟାପା େଟାପା ପେଡ଼। 21 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ଏହସିବୁ ତୁମ୍ଭ
ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରରୁ ନ ଯାଉ, ତୁେମ୍ଭ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଣାମଦଶିର୍ତା ରକ୍ଷା କର।
22 ତାହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣର ଜୀବନ ଓ କଣ୍ଠର ଭୂଷଣ େହବ। 23 େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଥେର ନଭିର୍ୟେର ଚାଲବି, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ଝୁଣି୍ଟବ
ନାହିଁ। 24 ଶୟନ କାଳେର ତୁମ୍ଭର ଆଶଙ୍କା େହବ ନାହିଁ, ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ଶୟନ
କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ନଦି୍ର ା ସୁଖଜନକ େହବ। 25 ହଠାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଆଶଙ୍କାକୁ
କିଅବା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପସି୍ଥତ ବନିାଶକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। 26 େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସଭୂମି େହେବ, େସ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା
କରିେବ। 27 ଉପକାର କରିବାର ସାମଥର୍୍ୟ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଥିେଲ, ଉଚତି
ଦାନପାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ମନା କର ନାହିଁ। 28 ଆପଣା ନକିଟେର ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିେଲ,
“ଯାଅ, ପୁନବର୍ାର ଆସ, ଆେମ୍ଭ କାଲ ିେଦବା” ଏହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତବିାସୀକୁ କୁହ
ନାହିଁ। 29 ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତବିାସୀ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ନଭିର୍ୟେର ବାସ କରିବାରୁ
ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଅନଷି୍ଟ ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ। 30 ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ିନ
କେଲ, ଅକାରଣେର ତାହା ସହତି ବେିରାଧ କର ନାହିଁ। 31 ଉପଦ୍ରବୀ ପ୍ରତି
ଈଷର୍ା କର ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ତାହାର େକୗଣସ ିପଥ ମେନାନୀତ କର ନାହିଁ।
32 କାରଣ ଖଳ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାପାତ୍ର; ମାତ୍ର
ସରଳାଚାରୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ତାହାଙ୍କର ମିତ୍ରାଳାପ ଥାଏ। 33 ପାପୀମାନଙ୍କ
ଗହୃେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭଶିାପ ଥାଏ, ମାତ୍ର େସ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ନବିାସକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ। 34 ଯଦ୍ୟପି େସ ନନି୍ଦକମାନଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରନି୍ତ , ତଥାପି
େସ ନମ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ। 35 ଜ୍ଞାନବାନ େଲାେକ
ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ େହେବ, ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜ ା ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ ିେହବ।

ଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା

େହ େମାହର ପୁତ୍ରଗଣ, ପିତାର ଉପେଦଶ ଶୁଣ ଓ
ସୁବେିବଚନାଦାୟକ ଜ୍ଞାନେର ମେନାେଯାଗ କର। 2 େଯେହତୁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛ,ି େମାହର ଆେଦଶ

ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। 3 ମୁଁ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ପୁଅଟଏି ଥିଲ,ି ପୁଣ,ି

ମାତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େକାମଳ ଓ ଏକମାତ୍ର ପି୍ରୟ ଥିଲ।ି 4 ପିତା େମାେତ ଶିକ୍ଷା
େଦଇ କହେିଲ, “ତୁମ୍ଭ ମନେର େମାହର କଥାସବୁ ରଖ, ପୁଣ ିେମାହର
ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କର ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚବି।” 5 ଜ୍ଞାନ ଅଜର୍ନ କର,
ସୁବେିବଚନା ଲାଭ କର, ତାହା ଭୁଲ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି େମା’ ମୁଖର ବାକ୍ୟରୁ
ବମିୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ। 6 ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ; ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ପାଳନ କରିବ; ତାକୁ େସ୍ନହ କର, ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ।
7 ଜ୍ଞାନ ସବର୍େଶ୍ରଷ୍ଠ ବଷିୟ, ଏଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଲାଭ
ମଧ୍ୟେର ସୁବେିବଚନା ଲାଭ କର। 8 ତାହାକୁ ଶିେରାଧାଯର୍୍ୟ କର, ତହିଁେର
େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ; ତାହାକୁ ଆଲଙି୍ଗନ କେଲ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ
କରିବ। 9 େସ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକେର ଅନୁଗ୍ରହରୂପ ଭୂଷଣ େଦବ; େସ ତୁମ୍ଭକୁ
େଶାଭାର ମୁକୁଟ ଅପର୍ଣ କରିବ।” 10 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ଶୁଣ, େମା’
କଥା େଘନ; ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ଆୟୁର ବଷର୍ ବହୁତ େହବ। 11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଜ୍ଞାନର ମାଗର୍େର ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ,ି ମୁଁ ସାଧୁତାର ପଥେର ତୁମ୍ଭକୁ
କଢ଼ାଇଅଛ।ି 12 ତୁେମ୍ଭ ଗମନ କରିବା େବେଳ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ସଙୁ୍କଚତି
େହବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି େଦୗଡ଼ବିା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଝୁଣି୍ଟବ ନାହିଁ। 13 ଉପେଦଶ
ଦୃଢ଼ କରି ଧର; ତାକୁ ଛାଡ଼ ିଦଅି ନାହିଁ; ତାକୁ ରଖ; କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର
ଜୀବନ। 14 କୁକମର୍ୀମାନଙ୍କ ପଥ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କର ନାହିଁ ଏବଂ
ଦୁଷ୍ଟେଲାକମାନଙ୍କ ବାଟେର ଚାଲ ନାହିଁ। 15 ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କର, ତହିଁର
ନକିଟ େଦଇ ଯାଅ ନାହିଁ; ତହିଁରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ଚାଲଯିାଅ। 16 େଯେହତୁ
କୁକି୍ରୟା ନ କେଲ େସମାେନ ଶୟନ କରନି୍ତ ନାହିଁ, ପୁଣ ିକାହାକୁ ପତତି ନ
କରାଇେଲ େସମାନଙ୍କ ନଦି୍ର ା ଭାଙି୍ଗଯାଏ। 17 େଯେହତୁ େସମାେନ
ଦୁଷ୍ଟତାରୂପ ଅନ୍ନ  ଭକ୍ଷଣ କରନି୍ତ; ପୁଣ,ି େଦୗରାତ୍ମ୍ୟରୂପ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ
କରନି୍ତ। 18 ମାତ୍ର ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଭାତର ଆଲୁଅ ତୁଲ୍ୟ, ଯାହା
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଆହୁରି େତଜସ୍କର ହୁଏ। 19 ପୁଣ,ି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର
ବାଟ ଅନ୍ଧକାର ତୁଲ୍ୟ; େସମାେନ କାହିଁେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ନି୍ତ , ତାହା ଜାଣନି୍ତ
ନାହିଁ। 20 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, େମା’ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର; େମା’
ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ େଡର। 21 ତାହାସବୁ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁରୁ ନ ଯାଉ; ତାହାସବୁ
ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେର ଯତ୍ନ କରି ରଖ। 22 େଯେହତୁ ତାହା େଯଉଁମାେନ
ପାଆନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା ଜୀବନ ଓ ସବର୍ାଙ୍ଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅେଟ।
23 ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଅତ ିଯତ୍ନେର ରଖ; େଯେହତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ
ଜେନ୍ମ । 24 ଆପଣାଠାରୁ କୁଟଳି ମୁଖ ଦୂର କର ଓ ବକ୍ର ଓଷ୍ଠାଧର ବହୁ
ଦୂରେର ରଖ। 25 ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ଆଗକୁ ଦୃଷି୍ଟ କରୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁର ପତା ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ସଳଖ ଅନାଉ। 26 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଦ ସଳଖ କରି ପକାଅ ଓ
ତୁମ୍ଭର ସବୁ ପଥ ସି୍ଥରୀକୃତ େହଉ। 27 ଡାହାଣ କି ବାମ ପାଶ୍ୱର୍କୁ ଯାଅ
ନାହିଁ, ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ ପାଦ ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂର କର।

ବ୍ୟଭଚିାର ବରୁିଦ୍ଧେର େଚତାବନୀ

େହ େମାହର ପୁତ୍ର, େମା’ ଜ୍ଞାନେର ମନ ଦଅି; େମା’ ବୁଦି୍ଧ ପ୍ରତି
ତୁମ୍ଭ କାନ େଡର; 2 େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ପରିଣାମଦଶିର୍ତା ରକ୍ଷା କରି
ପାରିବ ଓ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧର ଜ୍ଞାନର କଥା ପାଳନ କରି

ପାରିବ। 3 େଯେହତୁ ପରସ୍ତ୍ରୀର ଓଷ୍ଠରୁ େଟାପା େଟାପା ମଧୁ କ୍ଷେର,
ତାହାର ମୁଖ େତୖଳ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଚକି୍କଣ ଅେଟ। 4 କିନୁ୍ତ ତାହାର େଶଷ
ଦଶା ନାଗଦଅଣା ନ୍ୟାୟ ପିତା, ଦି୍ୱ ଧାର ଖଡ୍ଗ  ତୁଲ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। 5 ତାହାର
ପାଦ ମୃତୁୁ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଏ; ତାହାର ପାଦ ସଧିା କବରେର ପେଡ଼;
6 ଏଣୁ େସ ଜୀବନର ସମାନ ପଥ ପାଏ ନାହିଁ; ତାହାର ପଥସବୁ ଚଞ୍ଚଳ,
ଆଉ େସ ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ। 7 ଏେହତୁ େହ େମାହର ପୁତ୍ରମାେନ, େମା’
କଥା ଶୁଣ ଏବଂ େମା’ ମୁଖର ବାକ୍ୟରୁ ବମିୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ। 8 ତାହା
(େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ) ଠାରୁ ଆପଣା ପଥ ଦୂରେର ରଖ ଏବଂ ତାହାର ଗହୃର ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। 9 େକଜାଣ ିତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଇଜ୍ଜତ ଓ
ନଦି୍ଦର୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ଆପଣାର ପରମାୟୁ େଦବ; 10 େକଜାଣ ିଅପରିଚତି
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହେବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରମର ଫଳ
ବେିଦଶୀର ଗହୃେର ଥୁଆ ଯିବ; 11 ଆଉ ତୁମ୍ଭ େଶଷ ଅବସ୍ଥାେର
େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ମାଂସ ଓ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଏ, ତୁେମ୍ଭ େକଜାଣ ିବଳିାପ
କରିବ, 12 ଆଉ କହବି, ମୁଁ ଉପେଦଶ କିପରି ଘୃଣା କଲ ି! ପୁଣ,ି
େମାହର ମନ ଅନୁେଯାଗକୁ କିପରି ତୁଚ୍ଛ କଲା ! 13 ମୁଁ ଆପଣା
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ମାନଲି ିନାହିଁ ଓ େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ,
େସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଆପଣା କାନ େଡରିଲ ିନାହିଁ, 14 ମୁଁ ସମାଜ ଓ
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ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାୟ ସବର୍ପ୍ରକାର ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାେର ପଡ଼ଲି।ି 15 ତୁେମ୍ଭ ନଜି
ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ପାନ କର ଓ ନଜି କୂପରୁ େସ୍ରାତଜଳ ପାନ କର।
16 ତୁମ୍ଭର ନଝିର୍ର କ’ଣ ବାହାେର ଏେଣେତେଣ ବସି୍ତାରିତ େହବ ? ଓ
ରାଜଦାଣ୍ଡେର କ’ଣ ଜଳେସ୍ରାତ ବହଯିିବ ? 17 ତାହା େକବଳ ତୁମ୍ଭର
େହଉ, ତୁମ୍ଭ ସହତି ଅପରିଚତି େଲାକମାନଙ୍କର ନ େହଉ। 18 ତୁମ୍ଭର
ନଝିର୍ର ଧନ୍ୟ େହଉ; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଯୗବନକାଳର ଭାଯର୍୍ୟାଠାେର
ଆେମାଦ କର। 19 େସ େପ୍ରମିକା ହରିଣୀ ଓ ରୂପବତୀ ବାଉଟୀ ପରି,
ତାହାର ବକ୍ଷ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଷ୍ଟ କରୁ; ଆଉ, ତାହାର େପ୍ରମେର ତୁେମ୍ଭ
ସବର୍ଦା ଆସକ୍ତ ହୁଅ। 20 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ପରକୀୟାଠାେର ତୁେମ୍ଭ
କାହିଁକି ଆସକ୍ତ େହବ ? ଏବଂ ଅନ୍ୟର େକାଳ କାହିଁକି ଆଲଙି୍ଗନ କରିବ ?
21 େଯେହତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଗତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟେଗାଚର ଅେଟ ଓ
େସ ତାହାର ସବୁ ପଥ ସମାନ କରନି୍ତ। 22 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ନଜି ଅପରାଧ
ତାହାକୁ ଧରିବ, େସ ନଜି ପାପରୂପ େଦୗଡ଼େିର ବନ୍ଧା େହବ। 23 େସ
ଉପେଦଶ ଅଭାବେର ମରିଯିବ ଓ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନତାର ବୃଦି୍ଧେର ଭ୍ର ାନ୍ତ
େହବ।

ସତକର୍ବାଣୀସମୂହ

େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ବନ୍ଧକ
େହାଇଥାଅ, ଯଦ ିପର ପାଇଁ ହାତ େଦଇଥାଅ, 2 େତେବ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ମୁଖର ବାକ୍ୟରୂପ ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼ଅିଛ ଓ ଆପଣା ମୁଖର

କଥାେର ଧରା ଯାଇଅଛ। 3 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଏହ ିକମର୍
କର, ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର; େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବନୁ୍ଧର ହସ୍ତଗତ
େହାଇଅଛ; ଯାଅ, ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତବିାସୀକୁ ବାରମ୍ୱାର ବନିତି
କର। 4 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁକୁ ନଦି୍ର ା ଯିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା
ଚକ୍ଷୁର ପତାକୁ ଢୁ଼ଳାଇବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ। 5 ଆପଣାକୁ ହରିଣ ପରି ବ୍ୟାଧର
ହାତରୁ, ପକ୍ଷୀ ପରି ଜାଲଆିର ହାତରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। 6 େହ ଅଳସୁଆ,
ତୁେମ୍ଭ ପିମ୍ପୁଡ଼ ିପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କି୍ରୟା ବେିବଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ।
7 ତାହାର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା କିମ୍ୱା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ୱା ପ୍ରଭୁ େକହ ିନ ଥିେଲ େହଁ େସ
ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେର ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେର, 8 ପୁଣ,ି ଫସଲ ସମୟେର
ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କେର। 9 େହ ଅଳସୁଆ, ତୁେମ୍ଭ େକେତ କାଳ େଶାଇ
ରହଥିିବ ? ତୁେମ୍ଭ େକେତେବେଳ ନଦି୍ର ା ଭାଙି୍ଗ ଉଠିବ ? 10 ଆଉ ଟକିିଏ
େଶାଇେଲ, ଆଉ ଟକିିଏ ଢୁ଼ଳାଇେଲ, ଆଉ ଟକିିଏ ନଦି୍ର ା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ
ଭଡି଼େିମାଡ଼ ିେହେଲ, 11 ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ର ାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର
ଦୀନତା ସସଜ୍ଜ  େଲାକ ପରି ଉପସି୍ଥତ େହବ। 12 େବଲଆିଲ୍ ସନ୍ତାନ,
ଅପରାଧୀ ମନୁଷ୍ୟ; େସ ସବର୍ଦା କୁଟଳି ମୁଖ କରି ଚାେଲ; 13 େସ
ଆଖିେର ଠାରଇ, େସ େଗାଡ଼େର କଥା କହଇ, େସ ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା ସେଙ୍କତ
କେର; 14 ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣେର କୁଟଳିତା ଥାଏ, େସ ସବର୍ଦା ଅନଷି୍ଟ
ଚନି୍ତ ା କେର; େସ କଳିର ବୀଜ ବୁେଣ। 15 ଏଣୁ ତାହାର ବପିଦ ହଠାତ୍
ଉପସି୍ଥତ େହବ, ପୁଣ,ି େସ ପ୍ରତକିାର ବନିା ଅକସ୍ମାତ୍ ଭଗ୍ନ େହବ।
16 ଛଅେଗାଟ ିବଷିୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ; ସପ୍ତବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ। 17 ଅହଙ୍କାର-ଦୃଷି୍ଟ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ-ଜିହ୍ୱା ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର
ରକ୍ତପାତକାରୀ-ହସ୍ତ; 18 ଅନଷି୍ଟ ଚନି୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ, କୁକମର୍ କରିବାକୁ
େବଗଗାମୀ ଚରଣ; 19 ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ େଯ ମିଥ୍ୟା କେହ ଓ େଯ
ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କଳିର ବୀଜ ବୁେଣ।

ବ୍ୟଭଚିାର ବରୁିଦ୍ଧେର ସତକର୍ବାଣୀ

20 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ପୁଣ,ି
ଆପଣା ମାତାର ଆେଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। 21 ତାହା ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ
ହୃଦୟେର ବାନି୍ଧ ରଖ, ଆପଣା ଗଳେଦଶେର ବାନ୍ଧ। 22 ତୁେମ୍ଭ ଚାଲବିା
େବେଳ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ପଥ େଦଖାଇବ, ଆଉ େଶାଇବା େବେଳ ତାହା
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରହରୀ େହବ; ତୁେମ୍ଭ ଜାଗିବା େବେଳ ତାହା ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଆଳାପ
କରିବ। 23 େଯେହତୁ େସହ ିଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ; ଓ େସହ ିଆେଦଶ ଆଲୁଅ; ଓ
ଶିକ୍ଷାଜନକ ଅନୁେଯାଗ ଜୀବନର ପଥ; 24 େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଓ
ପରସ୍ତ୍ରୀର ଜିହ୍ୱାର ଚାଟୁବାଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। 25 ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣେର
ତାହାର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟକୁ େଲାଭ କର ନାହିଁ; ଅବା ତାହାର କଟାକ୍ଷେର ତୁମ୍ଭକୁ
ଧରିବାକୁ ତାକୁ ଦଅି ନାହିଁ। 26 େଯେହତୁ େବଶ୍ୟା ସକାଶୁ ଅନ୍ନ -ଅଭାବ
ଘେଟ, ଆଉ ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନୁଷ୍ୟର ମହାମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ

ମୃଗୟା କେର। 27 େକହ ିେଯେବ ଆପଣା ବକ୍ଷଃସ୍ଥଳେର ନଆିଁ ରେଖ,
େତେବ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର କ’ଣ େପାଡ଼ ିଯିବ ନାହିଁ ? 28 ଅବା େକହ ିେଯେବ
ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଉପେର ଚାେଲ, େତେବ ତାହାର ପାଦେର କ’ଣ େଫାଟକା
େହବ ନାହିଁ ? 29 ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ସ୍ତ୍ରୀଠାେର େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଗମନ
କେର, େସ ତଦ୍ରୂ ପ; େଯ ତାହାକୁ ଛୁଏଁ, େସ ଅଦଣ୍ଡତି େନାହବି। 30 େଚାର
କ୍ଷୁଧିତ େହାଇ ପ୍ରାଣରକ୍ଷାେଥର୍ ଯଦ ିେଚାରି କେର, େତେବ େଲାେକ ତାହାକୁ
ତୁଚ୍ଛ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 31 ମାତ୍ର େସ ଧରା ପଡ଼େିଲ, ତାକୁ ସାତ ଗଣୁ
େଫରାଇ େଦବାକୁ େହବ; ଆପଣା ଗହୃର ସବର୍ସ୍ୱ ତାକୁ େଦବାକୁ ପଡ଼ବି।
32 ଜେଣ ବ୍ୟଭଚିାରୀ ପୁରୁଷ ନତିାନ୍ତ ନେିବର୍ାଧ; େଯ ନଜି ପ୍ରାଣ ନାଶ
କରିବ, େସ ହିଁ ତାହା କେର। 33 େସ ଆଘାତ ଓ ଅପମାନ ପାଇବ; ପୁଣ,ି
ତାହାର କଳଙ୍କ ମାଜିର୍ତ େହବ ନାହିଁ। 34 େଯେହତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବଷିୟକ ଈଷର୍ା
ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧର ବଷିୟ; ପ୍ରତହିଂିସା କରିବା େବେଳ େସ କିଛି
କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। 35 େସ େକୗଣସ ିପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ;
କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ବହୁତ ଲାଞ୍ଚ େଦେଲ େହଁ େସ ମାନବି ନାହିଁ।

ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀଠାରୁ ସତକର୍ତା

େହ େମାହର ପୁତ୍ର, େମାହର କଥାସବୁ ପାଳନ କର ଓ େମାହର
ଆଜ୍ଞାସବୁ ଆପଣା ହୃଦୟେର ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ। 2 େମାହର
ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ବଞ୍ଚବି ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର

ତାରା ପରି େମାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରକ୍ଷା କର। 3 ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଅଙୁ୍ଗଳିେର
ତାହା ବାନ୍ଧ; ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ-ପଟାେର ତାହାସବୁ େଲଖି ରଖ। 4 ଜ୍ଞାନକୁ
କୁହ, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଭଗିନୀ, ଆଉ ସୁବେିବଚନାକୁ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାତ ିେବାଲି
କୁହ। 5 ତହିଁେର େସମାେନ ପରସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଚାଟୁବାଦନିୀ
ପରକୀୟାଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ। 6 ମୁଁ ଆପଣା ଗହୃର ଝରକାର
ଜାଲ ିପରଦା େଦଇ ନରିୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲ;ି 7 ତହିଁେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି
ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଓ ଚହି୍ନଲି ିଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ବୁଦି୍ଧବହିୀନ
ଯୁବା େଲାକ 8 ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀର ଗହୃେକାଣ ନକିଟସ୍ଥ ଗଳି େଦଇ ଯାଉ
ଯାଉ ତାହାର ଗହୃକୁ ଯିବା ପଥେର ଚାଲଲିା। 9 େସେତେବେଳ େଗାଧୂଳି
ସମୟ, ଦନିାବସାନ େହଉଥିଲା, ରାତି୍ରର କାଳିମା ଓ ଅନ୍ଧକାର ସମୟ।
10 ତହିଁେର େଦଖ, ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ସେଙ୍ଗ େଭଟଲିା, େସ
େବଶ୍ୟାେବଶଧାରିଣୀ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଚତୁରୀ। 11 େସ ବଡ଼ ତୁେଣ୍ଡଈ ଓ
ଅବାଧ୍ୟା, ତାହାର ପାଦ ନଜି ଗହୃେର ରେହ ନାହିଁ। 12 େସ େକେବ େକେବ
ସଡ଼କେର, େକେବ େକେବ ଛକେର ଥାଏ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େକାଣେର
ଅେପକ୍ଷାେର ବସ ିଥାଏ। 13 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ ଧରି ଚୁମ୍ୱନ କଲା, ଆଉ
ନଲିର୍ଜ୍ଜ  ମୁଖେର ତାହାକୁ କହଲିା 14 “ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି େମା’ ନକିଟେର
ଅଛ;ି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣାର ମାନତ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ।ି 15 ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
େଦଖା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସଲି ିଓ ଯତ୍ନେର ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିବାକୁ ଆସଅିଛ,ି ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ ପାଇଲ।ି 16 ମୁଁ ସୁଜନୀ ଓ ମିସ୍ରୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ
ସୂତ୍ରର େଡାରିଆ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣା ପଲଙ୍କେର ବଛିାଇ ଅଛ।ି 17 ପୁଣ,ି
ଗନ୍ଧରସ, ଅଗରୁୁ ଓ ଦାରୁଚନିେିର େମାହର ଶଯ୍ୟା ସୁବାସତି କରିଅଛ।ି
18 ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭାତ ଯାଏ କାମରସେର ମତ୍ତ ଓ େପ୍ରମେର
େଭାଳ େହଉ। 19 େଯେହତୁ କତ୍ତର୍ା ଘେର ନାହାନି୍ତ , େସ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା
କରିଅଛନି୍ତ। 20 େସ େତାଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗେର େନଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ , େସ
ପୂଣ୍ଣିର୍ମା ସମୟେର େଫରି ଆସେିବ।” 21 ଏହରୂିେପ ଅେନକ ମଧୁର ଭାଷା
କହ ିେସ ତାହାର ମନ ହରଣ କଲା, ଓଷ୍ଠାଧରର ଚାଟୁବାଦେର ତାହାକୁ
ଓଟାରି େନଲା। 22 େଯପରି େଗାରୁ ହତ େହବାକୁ ଯାଏ ଓ େଯପରି େବଡ଼ି
ପିନି୍ଧବା େଲାକ ନେିବର୍ାଧର ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯାଏ, େସହପିରି େସ େସହକି୍ଷଣି
ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଗଲା। 23 ଆଉ, େଯପରି ପକ୍ଷୀ ଫାନ୍ଦକୁ ପ୍ରାଣନାଶକ
ନ ଜାଣ ିତହିଁେର ପଡ଼ବିାକୁ େବେଗ ଉେଡ଼, େଶଷେର ତାହାର ଯକୃତ
େସହପିରି ତୀର ଦ୍ୱ ାରା ବଦି୍ଧ େହଲା। 24 ଏଣୁ େହ େମାହର ପୁତ୍ରମାେନ,
େମାହର କଥା ଶୁଣ ଓ େମା’ ମୁଖର ବାକ୍ୟେର ମେନାନେିବଶ କର।
25 ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ ତାହାର ମାଗର୍େର ନ ଯାଉ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ପଥେର
ବପିଥଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ। 26 େଯେହତୁ େସ ଅେନକଙୁ୍କ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କରି
ପକାଇ ଅଛ,ି ହଁ, ତାହାର ହତ େଲାକସକଳ ଅପାର। 27 ତାହାର ଗହୃ
ପାତାଳକୁ ଯିବାର ବାଟ, ଯାହା ମୃତୁୁ୍ୟର ଆଳୟକୁ ଯାଏ।
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ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା

ଜ୍ଞାନ କ’ଣ ଡାେକ ନାହିଁ ? ବୁଦି୍ଧ କ’ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କେର ନାହିଁ ?
2 େସ ପଥପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ମୁଣ୍ଡେର, ବାଟସବୁର ସଂେଯାଗ
ସ୍ଥାନେର ଠିଆ ହୁଏ। 3 େସ ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର, ନଗରର

ପ୍ରେବଶ-ଦ୍ୱ ାରେର, ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଥାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱେର ଡାକି କେହ,
4 େହ ମନୁଷ୍ୟଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଡାକୁଅଛ;ି ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ
ପ୍ରତ ିେମାହର ରବ ଅଛ।ି 5 େହ ନେିବର୍ାଧ େଲାେକ, ସତକର୍ତାର କଥା
ବୁଝ; େହ ମୂଖର୍ େଲାେକ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁବେିବକୀମନା ହୁଅ। 6 ଶୁଣ,
େଯେହତୁ ମୁଁ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ବଷିୟ କହବି;ି ମୁଁ ଓଷ୍ଠାଧର ଫିଟାଇ ଯଥାଥର୍ କଥା
କହବି।ି 7 େଯେହତୁ େମାହର ମୁଖ ସତ୍ୟ କହବି, ଦୁଷ୍ଟତା େମା’ ଓଷ୍ଠାଧରର
ଘୃଣାର ବଷିୟ। 8 େମା’ ମୁଖର ସମସ୍ତ କଥା ଧମର୍ମୟ; ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବକ୍ର
କିମ୍ୱା କୁଟଳି କିଛ ିନାହିଁ। 9 େଯ ତାହା ବୁେଝ, ତାହା ପ୍ରତ ିେସହସିବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ;
ପୁଣ,ି ବଦି୍ୟାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା ଯଥାଥର୍ ଅେଟ। 10 ରୂପା ଅେପକ୍ଷା
େମାହର ଉପେଦଶ ଏବଂ ମେନାନୀତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କର।
11 େଯେହତୁ ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତ ାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟବସ୍ତୁ ତାହା ସେଙ୍ଗ
ତୁଲ୍ୟ େହବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ। 12 ମୁଁ ଜ୍ଞାନ, ସତକର୍ତାକୁ ଆପଣା
ବାସସ୍ଥାନ କରିଅଛ,ି ପୁଣ,ି ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଣାମଦଶିର୍ତା ପାଇଥାଏ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟ, ମନ୍ଦତା ପ୍ରତ ିଘୃଣା; ଅହଙ୍କାର, ଦାମ୍ଭିକତା
ଓ କୁପଥ ଏବଂ କୁଟଳିମୁଖ ମୁଁ ଘୃଣା କେର। 14 ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ
େମା’ଠାେର ଥାଏ; ମୁଁ ହିଁ ସୁବେିବଚନା; େମା’ଠାେର ବଳ ଅଛ।ି 15 େମା’
ଦ୍ୱ ାରା ରାଜାମାେନ ରାଜତ୍ୱ  କରନି୍ତ ଓ ଭୂପତମିାେନ ଯଥାଥର୍ ବଚିାର କରନି୍ତ।
16 େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ଅଧିପତମିାେନ, କୁଳୀନମାେନ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ
ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣ ଶାସନ କରନି୍ତ। 17 େଯଉଁମାେନ େମାେତ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର, ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ ଯତ୍ନେର େମାହର ଅେନ୍ୱଷଣ
କରନି୍ତ , େସମାେନ େମାେତ ପାଇେବ। 18 େମା’ଠାେର ଧନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ,
ପୁଣ,ି ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ଧାମିର୍କତା ଅଛ।ି 19 େମାହର ଫଳ ସୁବଣ୍ଣର୍, ହଁ,
ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ; ପୁଣ,ି େମାହର ଆୟ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ରୂପା ଅେପକ୍ଷା
ଭଲ। 20 ମୁଁ ଧାମିର୍କତାର ମାଗର୍େର, ବଚିାରର ପଥ ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେର,
21 ଆଉ େଯଉଁମାେନ େମାେତ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ସାରା ସମ୍ପତି୍ତର
ଅଧିକାରୀ କେର ଓ େସମାନଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କେର; 22 ସଦାପ୍ରଭୁ
ନଜି ଗତରି ଆରମ୍ଭେର, ତାହାଙ୍କ କମର୍ସକଳର ପୂବର୍େର େମାେତ ଅଧିକାର
କରିଥିେଲ। 23 ଅନାଦକିାଳରୁ ଅବା ଆଦ୍ୟକାଳଠାରୁ ଅବା ପୃଥିବୀର
ମୂଳସ୍ଥାପନର ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ସ୍ଥାପିତ ଅଛ।ି 24 ବାରିଧିସକଳ ନ ଥିବା
ସମୟେର, ନଝିର୍ରସକଳ ଜଳପୂଣ୍ଣର୍ ନ ଥିବା ସମୟେର ମୁଁ ଜନି୍ମ ଅଛ;ି
25 ପୁଣ,ି ପବର୍ତଗଣ ଓ ଉପପବର୍ତଗଣ ସ୍ଥାପିତ େହବା ପୂବର୍େର ମୁଁ ଜନ୍ମ
ପାଇଅଛ;ି 26 େସହ ିସମୟେର ଭୂମି, କିମ୍ୱା ପ୍ରାନ୍ତର, କିମ୍ୱା ଜଗତସ୍ଥ ଧୂଳିର
ଅଗି୍ରମାଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୃଷି୍ଟ କରି ନ ଥିେଲ। 27 େଯଉଁ ସମୟେର େସ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ କେଲ, େସହ ିସମୟେର ମୁଁ େସଠାେର ଥିଲ,ି େଯଉଁ
ସମୟେର େସ ବାରିଧି ଉପେର ଚକ୍ର ାକାର ସୀମା ନରୂିପଣ କେଲ, 28 ପୁଣି
ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଦୃଢ଼ କେଲ ଓ ବାରିଧିର ପ୍ରବାହସକଳ ପ୍ରବଳ
େହଲା; 29 ଜଳସମୂହ େଯପରି ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ କରି ନ ପାେର,
ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁ ସମୟେର େସ ସମୁଦ୍ର ର ସୀମା ନରୂିପଣ କେଲ ଓ େଯଉଁ
ସମୟେର ଜଗତର ମୂଳଦୁଆ ଚହି୍ନତି କେଲ; 30 େସହ ିସମୟେର ମୁଁ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲ;ି ପୁଣ,ି ମୁଁ ପ୍ରତଦିନି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ େହାଇ
ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସବର୍ଦା ଆନନ୍ଦ କଲ।ି 31 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଭୂମଣ୍ଡଳେର
ଆନନ୍ଦ କଲ ିଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ସଙ୍ଗେର େମାହର ଆେମାଦ ଥିଲା।
32 ଏନମିେନ୍ତ େହ େମାହର ପୁତ୍ରମାେନ, େମାହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, େଯେହତୁ
େଯଉଁମାେନ େମାହର ପଥ ଧରନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ। 33 ଉପେଦଶ ଶୁଣି
ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ; ପୁଣ,ି ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର ନାହିଁ। 34 େଯ େମା’ କଥା
ଶୁେଣ ଓ େମା’ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ନତି୍ୟ ଜଗି ରେହ, େମା’ ଦ୍ୱ ାରର େଚୗକାଠ
ନକିଟେର ଅନୁସରଣ କେର, େସହ ିେଲାକ ଧନ୍ୟ। 35 େଯେହତୁ େଯ
େମାେତ ପାଏ, େସ ଜୀବନ ପାଏ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ
େହବ। 36 ମାତ୍ର େଯ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେର, େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣର
କ୍ଷତ ିକେର; େଯଉଁ ସମସ୍ତ େଲାକ େମାେତ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାେନ
ମୃତୁୁ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।

ଜ୍ଞାନ ଓ ନେିବର୍ାଧତା

ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ,ି େସ ତାହାର ସପ୍ତସ୍ତମ୍ଭ
େଖାଳିଅଛ;ି 2 େସ ଆପଣା ପଶୁସବୁ ବଧ କରିଅଛ;ି େସ ଆପଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ମିଶି୍ରତ କରିଅଛ;ି େସ ଆପଣା େମଜ ମଧ୍ୟ

ସଜାଇଅଛ।ି 3 େସ ଆପଣା ଦାସୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଅଛ,ି େସ ନଗରର
ସେବର୍ାଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଡାକି କେହ, 4 େଯଉଁ ଜଣ ଅେବାଧ, େସ ଏଠାକୁ ଆସୁ;
ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଜନ ନେିବର୍ାଧ, ତାହାକୁ େସ କେହ, 5 “ଆସ, େମାହର ଭକ୍ଷ୍ୟ
େଭାଜନ କର ଓ େମାହର ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କର।” 6 େହ ଅେବାଧ
େଲାକମାେନ, ଅେବାଧମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର;
ପୁଣ,ି ସୁବେିବଚନାର ପଥେର ଚାଲ। 7 େଯ ନନି୍ଦକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଏି, େସ
ଆେପ ଲଜ୍ଜ ା ପାଏ; ପୁଣ,ି େଯ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଅନୁେଯାଗ କେର, େସ ନେିଜ କଳଙ୍କ
ପାଏ। 8 ନନି୍ଦକକୁ ଅନୁେଯାଗ କର ନାହିଁ, କେଲ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା
କରିବ, ଜ୍ଞାନୀକୁ ଅନୁେଯାଗ କର, ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରିବ।
9 ଜ୍ଞାନୀକୁ ଉପେଦଶ େଦେଲ, େସ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନବାନ େହବ, ପୁଣ,ି
ଧାମିର୍କକୁ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ, ତାହାର ପାଣ୍ଡତି୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ। 10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବଷିୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ପୁଣ,ି ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ
ସୁବେିବଚନା ଅେଟ। 11 େଯେହତୁ େମା’ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଦନି ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ,
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଆୟୁର ବଷର୍ ବଢ଼ବି। 12 ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ େହେଲ, ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ େହବ; ଯଦ ିନନି୍ଦା କର, ଆେପ ତାହା େବାହବି।
13 ଅଜ୍ଞାନା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ କଳିହୁଡ଼ୀ; େସ ଅେବାଧ ଓ କିଛ ିଜାେଣ ନାହିଁ।
14 େସ ଆପଣା ଗହୃର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଓ ନଗରର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ଆସନ
ପାରି ବେସ। 15 େସ ନକିଟ େଦଇ ନଜି ନଜି ପଥେର ସଳେଖ ଯିବାର
ପଥିକମାନଙୁ୍କ ଡାକି କେହ, 16 େଯ ଅେବାଧ, େସ ଏଠାକୁ ଆସୁ ବୁଦି୍ଧହୀନ
େଲାକକୁ େସ ଏହ ିକଥା କେହ, 17 େଚୗଯର୍୍ୟଜଳ ମିଷ୍ଟ ଓ େଗାପନ ଅନ୍ନ
ସୁସ୍ୱାଦୁ। 18 ମାତ୍ର େସହ ିେଲାକ ଜାେଣ ନାହିଁ େଯ, ମୃତ େଲାକମାେନ
େସଠାେର ଥା’ନି୍ତ , ପୁଣ,ି ତାହାର ନମିନି୍ତ୍ର ତଗଣ ପାତାଳର ଗଭୀର ସ୍ଥାନେର
ଅଛନି୍ତ।

ଶେଲାମନଙ୍କ ହେିତାପେଦଶ

ଶେଲାମନଙ୍କର ହେିତାପେଦଶ। ଜ୍ଞାନବାନ ପୁତ୍ର ପିତାର ଆନନ୍ଦ
ଜନ୍ମ ାଏ; କିନୁ୍ତ ହୀନବୁଦି୍ଧ ପୁତ୍ର ତାହା ମାତାର େଶାକର କାରଣ।
2 ଦୁଷ୍ଟତା-ଜାତ ଧନ କିଛ ିଫଳ ଦଏି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଧାମିର୍କତା

ମୃତୁୁ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କେର। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କର ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଷୁଧାେର କ୍ଷୀଣ
େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ ଦୁଷ୍ଟର କାମନା ସଫଳ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
4 େଯଉଁ େଲାକ ଶିଥିଳ ହସ୍ତେର କମର୍ କେର, େସ ଦରିଦ୍ର  ହୁଅଇ; ମାତ୍ର
କମର୍ଶୀଳର ହସ୍ତ ଧନବାନ କେର। 5 ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେର େଯ ସଞ୍ଚୟ କେର,
େସ ବୁଦି୍ଧମାନ ପୁତ୍ର; ମାତ୍ର ଫସଲ ସମୟେର େଯ ନଦିି୍ର ତ ଥାଏ, େସହ ିପୁତ୍ର
ଲଜ୍ଜ ାଜନକ। 6 ଧାମିର୍କର ମସ୍ତକେର ଆଶୀବର୍ାଦ ବେତ୍ତର୍; ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ମୁଖ
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଢ଼ାେଙ୍କ। 7 ଧାମିର୍କର ସ୍ମରଣ ଧନ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ନାମ
ପଚଯିିବ। 8 େଯ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଜ୍ଞାନୀ, େସ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବ; ମାତ୍ର
ମୂଖର୍ ପତତି େହବ। 9 ସରଳାଚାରୀ ନଭିର୍ୟେର ଚାେଲ, ମାତ୍ର ବକ୍ରଗାମୀ
ଜଣା ପଡ଼ବି। 10 େଯ ଆଖିେର ଠାର ମାେର, େସ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ାଏ, ପୁଣ,ି
ଅଜ୍ଞାନ ବକୁଆ ପତତି େହବ। 11 ଧାମିର୍କର ମୁଖ ଜୀବନର ନଝିର୍ର, ମାତ୍ର
ଦୁଷ୍ଟର ମୁଖ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଢ଼ାେଙ୍କ। 12 ହଂିସା କଳି ଜନ୍ମ ାଏ, ମାତ୍ର େପ୍ରମ ସବୁ
ଅଧମର୍ ଢ଼ାେଙ୍କ। 13 ସୁବେିବକୀର ଓଷ୍ଠେର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ନେିବର୍ାଧର
ପିଠି ପାଇଁ ବାଡ଼।ି 14 ଜ୍ଞାନୀମାେନ ବଦି୍ୟା ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନର
ମୁଖ ଉପସି୍ଥତ ବନିାଶ ସ୍ୱରୂପ। 15 ଧନୀର ଧନ ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗର,
ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ଦରିଦ୍ର ତା େସମାନଙ୍କର ବନିାଶ। 16 ଧାମିର୍କର ପରିଶ୍ରମ
ଜୀବନଜନକ, ପୁଣ,ି ଅଧାମିର୍କର ଆୟ ପାପଜନକ। 17 ଉପେଦଶ େଯ
ମାେନ, େସ ଜୀବନ-ପଥେର ଚାେଲ; ମାତ୍ର େଯ ଅନୁେଯାଗ ତ୍ୟାଗ କେର,
େସ ଭ୍ର ାନ୍ତ ହୁଏ। 18 େଯ ହଂିସା ଆଚ୍ଛାଦନ କେର, ତାହାର ଓଷ୍ଠାଧର
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ; ପୁଣ,ି େଯ ଅପବାଦ ରଚନା କେର, େସ ଅଜ୍ଞାନ। 19 ବହୁ
ବାକ୍ୟେର ଅଧମର୍ର ଅଭାବ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର େଯ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ଦମନ
କେର, େସ ବୁଦି୍ଧମାନ। 20 ଧାମିର୍କର ଜିହ୍ୱା ମେନାନୀତ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ, ମାତ୍ର
ଦୁଷ୍ଟର ହୃଦୟ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ। 21 ଧାମିର୍କର ଓଷ୍ଠାଧର ଅେନକଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ
କେର, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନମାେନ ନେିବର୍ାଧତା ସକାଶୁ ମରନି୍ତ। 22 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
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ଆଶୀବର୍ାଦ ଧନବାନ କେର, ପୁଣ,ି େସ ତାହା ସଙ୍ଗେର ଦୁଃଖ େଯାଗ କରନି୍ତ
ନାହିଁ। 23 କୁକି୍ରୟା କରିବାର ଅଜ୍ଞାନର େକୗତୁକ, େସହପିରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦି୍ଧମାନ
େଲାକର। 24 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଯାହା ଭୟ କେର, ତାହା ହିଁ ତାହା ପ୍ରତ;ି ମାତ୍ର
ଧାମିର୍କର ମେନାବାଞ୍ଛା ତାହାକୁ ଦଆିଯିବ। 25 ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ବହେିଲ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ
ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ୱରୂପ। 26 େଯପରି
ଦନ୍ତକୁ କଟୁ ରସ ଓ ଚକ୍ଷୁକୁ ଧୂଆଁ, େସପରି ଆପଣା େପ୍ରରକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଅଳସୁଆ। 27 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟ ଦନି ବଢ଼ାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ବଷର୍
ଊଣା କରାଯିବ। 28 ଧାମିର୍କର ଆଶା ଆନନ୍ଦଜନକ େହବ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର
ଭରସା କ୍ଷୟ ପାଇବ। 29 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ସରଳାଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଢ଼
ଗଡ଼; ମାତ୍ର କୁକମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା ବନିାଶଜନକ। 30 ଧାମିର୍କ
େକେବ େହଁ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ େଦଶବାସୀ େହବ ନାହିଁ।
31 ଧାମିର୍କର ମୁଖ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମ ାଏ, ମାତ୍ର କୁଟଳିବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।
32 ଧାମିର୍କର ଓଷ୍ଠାଧର ତୁଷି୍ଟକର କଥା ଜାେଣ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ମୁଖ କୁଟଳି
କଥା କେହ।

ଅଯଥାଥର୍ ନକିି୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ବଷିୟ। ମାତ୍ର ଯଥାଥର୍
ବଟଖରା ତାହାଙ୍କର ତୁଷି୍ଟକର। 2 ଅହଙ୍କାର ଆସେିଲ ଲଜ୍ଜ ା
ଆେସ; ମାତ୍ର ନମ୍ରଶୀଳ େଲାକଠାେର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ।

3 ସରଳାଚାରୀମାନଙ୍କ ସରଳତା େସମାନଙୁ୍କ ପଥ େଦଖାଇବ, ମାତ୍ର
ବଶି୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କ କୁଟଳିାଚରଣ େସମାନଙୁ୍କ ନାଶ କରିବ।
4 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ଦନିେର ଧନ ନଷି୍ଫଳ, ମାତ୍ର ଧାମିର୍କତା ମୃତୁୁ୍ୟରୁ
ରକ୍ଷା କେର। 5 ସାଧୁର ଧାମିର୍କତା ତାହାର ପଥ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ କରିବ, ମାତ୍ର
ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାେର ନପିାତତି େହବ। 6 ସରଳ େଲାକଙ୍କର ଧାମିର୍କତା
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେର, ମାତ୍ର ବଶି୍ୱାସଘାତକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
କୁଅଭଳିାଷେର ଧରା ପଡ଼େିବ। 7 ଦୁଷ୍ଟ ମେଲ, ତାହାର ଭରସା ନଷ୍ଟ ହୁଏ
ଓ ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କର ଆଶା ବନିଷ୍ଟ ହୁଏ। 8 ଧାମିର୍କ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ,
ପୁଣ,ି ଦୁଷ୍ଟ ତାହା ବଦେଳ ତହିଁକୁୁ ଆେସ। 9 ଭକି୍ତହୀନ େଲାକ ଆପଣା
ମୁଖେର ପ୍ରତବିାସୀକୁ ନାଶ କେର, ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ ଜ୍ଞାନେର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ
ହୁଏ। 10 ଧାମିର୍କର ମଙ୍ଗଳ େହେଲ, ନଗର ଆନନ୍ଦ କେର; ପୁଣ,ି ଦୁଷ୍ଟର
ବନିାଶ େହେଲ, ଜୟଧ୍ୱନ ିହୁଏ। 11 ସରଳ େଲାକର ଆଶୀବର୍ାଦେର ନଗର
ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ମୁଖେର ତାହାର ନପିାତ ହୁଏ। 12 େଯ
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କେର, େସ ନେିବର୍ାଧ; ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମାନ ତୁନି
େହାଇ ରେହ। 13 େଯ ଖଚୁଆ େହାଇ ବୁେଲ, େସ ଗପୁ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ
କେର, ମାତ୍ର ଯାହାର ବଶି୍ୱସ୍ତ ମନ, େସ କଥା ଗପୁ୍ତେର ରେଖ।
14 ସୁପରାମଶର୍ ଅଭାବେର ଜାତରି ପତନ ହୁଏ, ପୁଣ,ି ବହୁସଂଖ୍ୟକ
ପରାମଶର୍ଦାତାଙ୍କ ଉପେର ଜାତରି ନରିାପତ୍ତା ନଭିର୍ର କେର। 15 ଅଜଣା
େଲାକ ପାଇଁ େଯ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୁଏ, େସ ଅବଶ୍ୟ େକ୍ଳଶ ପାଏ; ମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ
େହବାକୁ େଯ ଘୃଣା କେର, େସ ନରିାପଦେର ଥାଏ। 16 ଅନୁଗ୍ରହଜନକିା
ସ୍ତ୍ରୀ େଗୗରବ ଧରି ରେଖ, ପୁଣ,ି ଉପଦ୍ରବୀ େଲାେକ ସମ୍ପତି୍ତ ଧରି ରଖନି୍ତ।
17 ଦୟାଳୁ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ହତି କେର; ମାତ୍ର େଯ ନଦି୍ଦର୍ୟ, େସ
ଆପଣା େଦହକୁ ଦୁଃଖ ଦଏି। 18 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ମିଥ୍ୟା ଉପାଜ୍ଜ ର୍ନ କେର,
ମାତ୍ର େଯ ଧମର୍ବୀଜ ବୁେଣ, ତାହାର ନଶିି୍ଚତ ପୁରସ୍କାର ଅଛ।ି 19 େଯଉଁ
େଲାକ ଧାମିର୍କତାେର ଅଟଳ ଥାଏ, େସ ଜୀବନ ପାଇବ; ପୁଣ,ି କୁକମର୍ର
ପେଛ େଯ ଧାଏଁ, େସ ଆପଣା ମୃତୁୁ୍ୟ ଘଟାଏ। 20 କୁଟଳିମନା େଲାେକ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାପାତ୍ର, ମାତ୍ର ସରଳାଚାରୀମାେନ ତାହାଙ୍କର ତୁଷି୍ଟକର।
21 ମନ୍ଦ େଲାକ ହାତ ଧରାଧରି େହେଲ େହଁ ଅଦଣ୍ଡତି େନାହେିବ, ମାତ୍ର
ଧାମିର୍କର ବଂଶ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ। 22 ଘୁଷୁରିର େଥାମଣେିର େଯପରି
ସୁବଣ୍ଣର୍ ନଥ, େସପରି ସୁବଚିାରତ୍ୟାଗିନୀ ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। 23 ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ
ବାଞ୍ଛାର ଫଳ େକବଳ ମଙ୍ଗଳ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭରସାର ଫଳ େକ୍ର ାଧ।
24 େକହ ିେକହ ିବତିରଣ କରି ଆହୁରି ବଢ଼ନି୍ତ , ପୁଣ,ି େକହ ିେକହ ିଉଚତି୍
ବ୍ୟୟ ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ େହଁ ତହିଁରୁ େକବଳ ଅଭାବ ଜେନ୍ମ । 25 ଦାନଶୀଳ
ପ୍ରାଣୀ ପରିତୃପ୍ତ େହବ, ଆହୁରି, ଜଳେସଚନକାରୀ ଆେପ ମଧ୍ୟ ଜଳେର
େସଚତି େହବ। 26 ଶସ୍ୟ େଯ ଅଟକ କରି ରେଖ, ତାହାକୁ େଲାକମାେନ
ଅଭଶିାପ େଦେବ, ମାତ୍ର େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ତାହା ବକି୍ରୟ କେର, ତାହାର
ମସ୍ତକେର ଆଶୀବର୍ାଦ ବେତ୍ତର୍। 27 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ଯତ୍ନେର ହତି େଚଷ୍ଟା
କେର, େସ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ, ପୁଣ ିେଯ ପରର ମନ୍ଦ କରିବାକୁ େଖାେଜ,
ତାହା ପ୍ରତ ିତାହା ହିଁ ଘଟବି। 28 ଆପଣା ଧନେର େଯ ନଭିର୍ର ରେଖ, େସ
ପତତି େହବ; ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ େଲାକ ସେତଜ ପତ୍ର ପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  େହବ।

29 ଆପଣା ପରିବାରକୁ େଯ ଦୁଃଖ ଦଏି, େସ ବାୟୁରୂପ ଅଧିକାର ପାଏ;
ପୁଣ,ି ଅଜ୍ଞାନ ବଜି୍ଞ ବ୍ୟକି୍ତର ଦାସ େହବ। 30 ଧାମିର୍କର ଫଳ ଜୀବନଦାୟକ
ବୃକ୍ଷ ଅେଟ, ପୁଣ,ି େଯ ଜ୍ଞାନବାନ, େସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଲାଭ କେର।
31 େଦଖ, ପୃଥିବୀେର ଧାମିର୍କଗଣ ହିଁ ପ୍ରତଫିଳ ପା’ନି୍ତ , େତେବ ଦୁଷ୍ଟ ଓ
ପାପୀଗଣ କ’ଣ ତେତାଧିକ ପାଇେବ ନାହିଁ ?

େଯଉଁ େଲାକ ଅନୁଶାସନ ଭଲ ପାଏ, େସ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ପାଏ;
ମାତ୍ର େଯ ଅନୁେଯାଗ ଘୃଣା କେର, େସ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। 2 ସତ୍-
େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ, ମାତ୍ର

କୁକଳ୍ପନାକାରୀକୁ େସ େଦାଷୀ କରିେବ। 3 ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱ ାରା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ
ସୁସି୍ଥର େହବ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଧାମିର୍କର ମୂଳ େକେବ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ନାହିଁ।
4 ଗଣୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ; ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜ ାଦାୟିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ତାହାର ହାଡ଼ସବୁର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ। 5 ଧାମିର୍କମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯଥାଥର୍;
ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପରାମଶର୍ ପ୍ରବଞ୍ଚନାଯୁକ୍ତ। 6 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ରକ୍ତପାତ
କରିବା ପାଇଁ ଛକି ବସବିାର କଥା କହନି୍ତ , ମାତ୍ର ସରଳ େଲାକମାନଙ୍କର
ମୁଖ େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେର। 7 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଉତ୍ପାଟତି େହାଇ ଆଉ ନ
ଥାଆନି୍ତ , ମାତ୍ର ଧାମିର୍କମାନଙ୍କର ଗହୃ ସ୍ଥାୟୀ େହବ। 8 ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା
ସୁବୁଦି୍ଧ ଅନୁସାେର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ, ମାତ୍ର ଯାହାର କୁଟଳି ଅନ୍ତଃକରଣ, େସ
ତୁଚ୍ଛୀକୃତ େହବ। 9 େଯଉଁ େଲାକ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ, ଆଉ ଯାହାର ଦାସ ଅଛ,ି
େସ ଖାଦ୍ୟହୀନ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସୀଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ। 10 ଧାମିର୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା
ପଶୁର ପ୍ରାଣକୁ ଆଦର କେର, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କରୁଣା ନଷୁି୍ଠର। 11 େଯ
ଆପଣା ଭୂମି ଚାଷ କେର, େସ ଯେଥଷ୍ଟ ଆହାର ପାଇବ; ମାତ୍ର େଯ
ଅସାର ବଷିୟେର ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, େସ ବୁଦି୍ଧହୀନ। 12 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ
କୁକମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ଜାଲକୁ େଲାଭ କେର; ମାତ୍ର ଧାମିର୍କର ମୂଳ
ଫଳଦାୟକ। 13 ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣା ଓଷ୍ଠର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ଫାନ୍ଦେର ପଡଥିାଏ,
ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। 14 ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ମୁଖର ଫଳ
ଦ୍ୱ ାରା ମଙ୍ଗଳେର ପରିତୃପ୍ତ େହବ, ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ଫଳ
ତାହାକୁ ଦଆିଯିବ। 15 ଅଜ୍ଞାନର ପଥ ତାହାର ନଜି ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍; ମାତ୍ର
େଯ ଜ୍ଞାନବାନ, େସ ପରାମଶର୍ ଶୁେଣ। 16 ଅଜ୍ଞାନର ବରିକି୍ତ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ
ପାଏ; ମାତ୍ର ଚତୁର େଲାକ ଲଜ୍ଜ ା ଢ଼ାେଙ୍କ। 17 ସତ୍ୟସାକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶ
କେର; ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପ୍ରକାଶ କେର। 18 କାହାର କାହାର
ବାଚାଳତା ଖଡ୍ଗ ାଘାତ ପରି; ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀର ଜିହ୍ୱା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ।
19 ସତ୍ୟବାଦୀ ଓଷ୍ଠ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ େହବ; ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ୱା ପଲକ
ମାତ୍ର। 20 ଅନଷି୍ଟ ଚନି୍ତ ାକାରୀର ହୃଦୟେର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଥାଏ; ମାତ୍ର ଶାନି୍ତ-
ପରାମଶର୍ଦାତାମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। 21 ଧାମିର୍କ ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିବପିଦ
ଘଟବି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଅନଷି୍ଟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
22 ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣା ବଷିୟ; ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ସତ୍ୟ
ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ , େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ତୁଷି୍ଟକର। 23 ଚତୁର େଲାକ ଜ୍ଞାନ
ଆଚ୍ଛାଦନ କେର; ମାତ୍ର ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ମନ ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରକାଶ କେର।
24 କମର୍ଶୀଳର ହସ୍ତ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ; ମାତ୍ର ଅଳସୁଆ େଲାକ େବଠି କରିବ।
25 ମନୁଷ୍ୟର ଚନି୍ତ ା ମନକୁ ନତ କେର; ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳର ବାକ୍ୟ ତାହାର
ହରଷ ଜନ୍ମ ାଏ। 26 ଧାମିର୍କ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ପଥଦଶର୍କ; ମାତ୍ର
ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପଥ େସମାନଙୁ୍କ ଭୁଲାଏ। 27 ଅଳସୁଆ ମୃଗୟାେର ଧରିଲା
ପଶୁକୁ ପାକ କେର ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତି୍ତ
ପରିଶ୍ରମୀର ପକ୍ଷେର। 28 ଧାମିର୍କତାରୂପ ପଥେର ଜୀବନ ଥାଏ; ପୁଣ,ି
ତହିଁର ଗମନ-ମାଗର୍େର ମୃତୁୁ୍ୟ ନ ଥାଏ।

ଜ୍ଞାନବାନ

ଜ୍ଞାନବାନ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାର ଉପେଦଶ ଶୁେଣ; ମାତ୍ର ନନି୍ଦକ
ଅନୁେଯାଗ ଶୁେଣ ନାହିଁ। 2 ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ମୁଖର ଫଳ
ଦ୍ୱ ାରା ମଙ୍ଗଳ େଭାଗ କେର; ମାତ୍ର ବଶି୍ୱାସଘାତକର ପ୍ରାଣ

େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ େଭାଗ କେର। 3 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ମୁଖେର ପ୍ରହରୀ
ରେଖ, େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେର; ମାତ୍ର େଯେକହ ିଚନି୍ତ ା ନ କରି
କଥା କେହ, ତାହାର ବନିାଶ େହବ। 4 ଅଳସୁଆ ମନେର ବାଞ୍ଛା କେଲ
େହଁ କିଛ ିପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କମର୍ଶୀଳ ପ୍ରାଣ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େହବ। 5 ଧାମିର୍କ
େଲାକ ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୃଣା କେର; ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ େସ
ଲଜ୍ଜ ା େଭାଗ କେର। 6 ଧାମିର୍କତା ସରଳ-ପଥଗାମୀକୁ ରକ୍ଷା କେର; ମାତ୍ର
ଦୁଷ୍ଟତା ପାପୀକୁ ଓଲଟାଇ ପକାଏ। 7 େକହ ିଆପଣାକୁ ଧନୀ େଦଖାଏ,
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କିନୁ୍ତ ତାହାର କିଛ ିହିଁ ନାହିଁ; େକହ ିବା ଆପଣାକୁ ଦରିଦ୍ର  େଦଖାଏ, କିନୁ୍ତ
ତାହାର ମହାଧନ ଅଛ।ି 8 ମନୁଷ୍ୟର ଧନ ତାହାର ପ୍ରାଣର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
ସ୍ୱରୂପ; ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ର  େଲାକ ଧମକ ଶୁେଣ ନାହିଁ। 9 ଧାମିର୍କର ଦୀପି୍ତ
ଆନନ୍ଦ କେର; ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ନଭିାଯିବ। 10 ଅହଙ୍କାରରୁ
େକବଳ କଳି ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଏ; ମାତ୍ର ସୁପରାମଶର୍-ଗ୍ରାହକଠାେର ଜ୍ଞାନ ଅଛ।ି
11 ମିଥ୍ୟାେର ପ୍ରାପ୍ତ ଧନ କ୍ଷୟ ପାଇବ, ମାତ୍ର ହସ୍ତେର ଅଜିର୍ତ ଧନ
ବଢ଼ଯିିବ। 12 ଆଶାସଦିି୍ଧର ବଳିମ୍ୱ ମନର ପୀଡ଼ାଜନକ; ମାତ୍ର ବାଞ୍ଛାର ସଦିି୍ଧ
ଜୀବନ-ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ। 13 େଯଉଁ େଲାକ ଉପେଦଶ ତୁଚ୍ଛ କେର, େସ
ଆପଣା ଉପରକୁ ବନିାଶ ଆେଣ; ମାତ୍ର େଯ ଆଜ୍ଞାକୁ ଭୟ କେର, େସ
ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ େହବ। 14 ମୃତୁୁ୍ୟର ଫାନ୍ଦରୁ େଫରାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନବାନର
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୀବନ-ଝର ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ। 15 ସୁବୁଦି୍ଧର ଫଳ ଅନୁଗ୍ରହ, ମାତ୍ର
ବଶି୍ୱାସଘାତକର ପଥ କଠିନ ଅେଟ। 16 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଚତୁର େଲାକ ବୁଦି୍ଧେର
କମର୍ କେର; ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ଅଜ୍ଞାନତା ବସି୍ତାର କେର। 17 ଦୁଷ୍ଟ ବାତ୍ତର୍ାବାହକ
ଆପଦେର ପେଡ଼; ମାତ୍ର ବଶି୍ୱସ୍ତ ଦୂତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ। 18 େଯଉଁ ଜନ ଶାସନ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର, େସ ଦରିଦ୍ର ତା ଓ ଲଜ୍ଜ ା ପାଏ; ମାତ୍ର େଯ ଅନୁେଯାଗ
େଘେନ, େସ ମଯର୍୍ୟାଦା ପାଇବ। 19 ବାଞ୍ଛାସଦିି୍ଧ ପ୍ରାଣକୁ ମିଷ୍ଟ ଲାେଗ; ପୁଣ,ି
ମନ୍ଦ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ମୂଖର୍ େଲାକର ଘୃଣା ବଷିୟ। 20 ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗେର
ଗମନାଗମନ କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ େହବ; ମାତ୍ର ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ
େକ୍ଳଶ ପାଇବ। 21 ପାପୀମାନଙ୍କ ପେଛ ମନ୍ଦ େଗାଡ଼ାଏ; ମାତ୍ର
ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ ମଙ୍ଗଳରୂପ ପୁରସ୍କାର ଦତ୍ତ େହବ। 22 ଉତ୍ତମ େଲାକ
ଆପଣା େପୗତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଛାଡ଼ଯିାଏ; ମାତ୍ର ପାପୀର ଧନ
ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚତି ହୁଏ। 23 ଦରିଦ୍ରର ଚାଷ ଦ୍ୱ ାରା ଖାଦ୍ୟର
ବାହୁଲ୍ୟ ହୁଏ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟ ସକାଶୁ କାହାର କାହାର ବନିାଶ ହୁଏ।
24 େଯ ବାଡ଼ ିବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତ୍ରୁ ଟ ିକେର, େସ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଘୃଣା
କେର; ପୁଣ ିେଯ ତାହାକୁ େପ୍ରମ କେର, େସ ଯଥାକାଳେର ଶାସି୍ତ ଦଏି।
25 ଧାମିର୍କ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ତୃପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖାଏ, ମାତ୍ର ପାପୀର ଉଦର
ଅତୃପ୍ତ ଥାଏ।

ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଗହୃ ଗେୁନ୍ଥ; ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ୱହସ୍ତେର
ତାହା ଭାଙି୍ଗ ପକାଏ। 2 େଯ ଆପଣା ସରଳତାେର ଆଚରଣ
କେର, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେର; ମାତ୍ର ବପିଥଗାମୀ

ତାହାଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କେର। 3 ଅଜ୍ଞାନର ମୁଖେର ଅହଙ୍କାରର େଠଙ୍ଗା ଥାଏ; ମାତ୍ର
ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କେର। 4 େଗାରୁ ନ
ଥିେଲ, କୁଣ୍ଡ ନମିର୍ଳ ଥାଏ; ପୁଣ,ି େଗାରୁର ବଳେର ବହୁ ସମ୍ପତି୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ
ହୁଏ। 5 ବଶି୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ମିଥ୍ୟା କେହ ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ ଅସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ମିଥ୍ୟା
ଉଚ୍ଚାରଣ କେର। 6 ନନି୍ଦକ ଜ୍ଞାନ େଖାଜିେଲ ପାଏ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମାନ
ପାଇଁ ବଦି୍ୟା ସହଜ। 7 ମୂଖର୍ ନକିଟକୁ ଗେଲ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ
ଓଷ୍ଠାଧର େଦଖିବ ନାହିଁ। 8 ଆପଣା ପଥ ବେିବଚନା କରିବା ଚତୁର
େଲାକର ଜ୍ଞାନ; ମାତ୍ର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ମାତ୍ର।
9 ଅଜ୍ଞାନମାେନ େଦାଷକୁ େକୗତୁକ ମଣନି୍ତ; ମାତ୍ର ସରଳ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ। 10 ଅନ୍ତଃକରଣ ଆପଣାର ତକି୍ତତା ଜାେଣ; ପୁଣ,ି
ଅପରିଚତି େଲାକ ତାହାର ଆନନ୍ଦେର ଭାଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। 11 ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ
ଗହୃ ନପିାତ େହବ; ମାତ୍ର ସରଳ େଲାକମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁ ଉନ୍ନତ େହବ।
12 ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷି୍ଟେର େକୗଣସ ିେକୗଣସ ିପଥ ସରଳ େଦଖାଯାଏ; ମାତ୍ର
ତାହାର େଶଷେର ମୃତୁୁ୍ୟର ପଥ ଥାଏ। 13 ହାସ୍ୟକାଳେର ମଧ୍ୟ ମେନାଦୁଃଖ
ହୁଏ; ପୁଣ,ି ଆନନ୍ଦର େଶଷ େଶାକ। 14 ଅନ୍ତଃକରଣେର ବପିଥଗାମୀ
ଆପଣା ଆଚରଣର ଫଳେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ; ପୁଣ,ି ଉତ୍ତମ େଲାକ
ଆପଣାରୁ ପରିତୃପ୍ତ େହବ। 15 ନେିବର୍ାଧ େଲାକ ସବୁ କଥା ବଶି୍ୱାସ କେର;
ମାତ୍ର ଚତୁର େଲାକ ଆପଣାର ସବୁ ଗତ ିଭଲ କରି ବୁେଝ। 16 ଜ୍ଞାନୀ
େଲାକ ସତକର୍ ଥାଏ ଓ ମନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ ିଦଏି; ମାତ୍ର ମୂଖର୍ େଲାକ ଦାମି୍ଭକଭାବ
ବହ ିଦୁଃସାହସୀ ହୁଏ। 17 େଯ ହଠାତ୍ େକ୍ର ାଧୀ, େସ ଅଜ୍ଞାନର କମର୍
କେର; ପୁଣ,ି କୁକଳ୍ପନାକାରୀ ନେିବର୍ାଧ ମନୁଷ୍ୟ ଘୃଣାର ପାତ୍ର। 18 ଅସତକର୍
େଲାକମାେନ ଅଜ୍ଞାନତାରୂପ ଅଧିକାର ପା’ନି୍ତ ; ମାତ୍ର ଚତୁର େଲାେକ
ଜ୍ଞାନରୂପ ମୁକୁଟେର ବଭୂିଷିତ ହୁଅନି୍ତ। 19 ମନ୍ଦ େଲାେକ ଉତ୍ତମ
େଲାକମାନଙ୍କ ଛାମୁେର ଓ ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଧାମିର୍କଗଣର ଦ୍ୱ ାରେର ଦଣ୍ଡବତ
କରନି୍ତ। 20 ଦରିଦ୍ର  ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ହିଁ ଘୃଣତି ହୁଏ; ମାତ୍ର ଧନବାନର
ଅେନକ ବନୁ୍ଧ ଥା’ନି୍ତ। 21 େଯଉଁ େଲାକ ପ୍ରତବିାସୀକୁ ତୁଚ୍ଛ େବାଧ କେର,
େସ ପାପ କେର; ମାତ୍ର େଯଉଁ ଜନ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦୟା କେର, େସ ଧନ୍ୟ।

22 ଅନଷି୍ଟ ଚନି୍ତ ାକାରୀଗଣ କ’ଣ ଭ୍ର ାନ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ ? ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ
ଚନି୍ତ ାକାରୀଗଣ ପ୍ରତ ିଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ବେତ୍ତର୍। 23 ସବୁ ପ୍ରକାର
ପରିଶ୍ରମେର ଫଳ ଅଛ;ି ପୁଣ,ି ଓଷ୍ଠାଧରର କଥାମାତ୍ର େକବଳ ଦରିଦ୍ରତାେର
ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଏ। 24 ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମୁକୁଟ େସମାନଙ୍କର ଧନ; ପୁଣ,ି ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର
ଅଜ୍ଞାନତା େକବଳ ଅଜ୍ଞାନତା। 25 ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା
କେର; ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରବଞ୍ଚନାଜନକ। 26 ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟ
ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସଭୂମି; ଆଉ, ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାେନ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ପାଇେବ।
27 ମୃତୁୁ୍ୟର ଫାନ୍ଦରୁ େଫରାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟ ଜୀବନର
ଝର ସ୍ୱରୂପ। 28 ପ୍ରଜା ବାହୁଲ୍ୟେର ରାଜାର ସମ୍ଭ୍ରମ; ପୁଣ,ି ପ୍ରଜା
ଅଭାବେର ଭୂପତରି ବନିାଶ। 29 େଯ େକ୍ର ାଧ କରିବାେର ଧୀର, େସ ବଡ଼
ବୁଦି୍ଧମାନ; ପୁଣ,ି ହଠାତ୍ େକ୍ର ାଧୀ ଅଜ୍ଞାନତାରୂପ ଧ୍ୱଜା େଟେକ। 30 ଶାନ୍ତ
ଅନ୍ତଃକରଣ େଦହର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ; ପୁଣ,ି ଈଷର୍ା ହାଡ଼ର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ।
31 େଯଉଁ େଲାକ ଦୀନହୀନ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କେର, େସ ତାହାର
ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କେର; ପୁଣ,ି େଯ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦୟା କେର, େସ ତାହାଙୁ୍କ
ଆଦର କେର। 32 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଆପଣା ମନ୍ଦକମର୍େର ବନିାଶ ହୁଏ, ମାତ୍ର
ମରଣକାଳେର ଧାମିର୍କର ଆଶ୍ରୟ ଥାଏ। 33 ଜ୍ଞାନ ବୁଦି୍ଧମାନର ହୃଦୟେର
ଥାଏ; ପୁଣ,ି ମୂଖର୍ର ଆନ୍ତରିକ ଭାବ ଜଣାଯିବ। 34 ଧାମିର୍କତା ରାଜ୍ୟର
ଉନ୍ନତ ିଜନ୍ମ ାଏ; ମାତ୍ର ପାପ ନରଗଣର ଅପମାନ। 35 ବୁଦି୍ଧମାନ ଦାସ
ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହପାତ୍ର; ପୁଣ,ି େଯ ଲଜ୍ଜ ା ଜନ୍ମ ାଏ, ତାହା ପ୍ରତ ିେସ େକ୍ର ାଧ
କରନି୍ତ।

େକାମଳ ଉତ୍ତର େକ୍ର ାଧକୁ ଦମନ କେର; ମାତ୍ର କଟୁ ବାକ୍ୟ
େକାପ ଜନ୍ମ ାଏ। 2 ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ପ୍ରକୃତ ରୂେପ ଜ୍ଞାନ
ବ୍ୟକ୍ତ କେର; ମାତ୍ର ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଜ୍ଞାନତା ଉଦ୍ଗାର

କେର। 3 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସବୁଠାେର ଥାଇ ଅଧମ ଓ ଉତ୍ତମ େଲାକଙୁ୍କ
ନରିୀକ୍ଷଣ କେର। 4 ଶାନ୍ତ ଜିହ୍ୱା ଜୀବନ-ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ; ପୁଣ,ି କୁଟଳି ଜିହ୍ୱା
ଆତ୍ମା ଭଙ୍ଗ କେର। 5 ଅଜ୍ଞାନ ଆପଣା ପିତାର ଶାସନ େହଳା କେର; ପୁଣ,ି
ଅନୁେଯାଗ େଯ େଘେନ, େସ ବୁଦି୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 6 ଧାମିର୍କର ଗହୃେର ବହୁ
ସମ୍ପତି୍ତ ଥାଏ; ପୁଣ,ି ଦୁଷ୍ଟର ଆୟେର େକ୍ଳଶ ଥାଏ। 7 ଜ୍ଞାନବାନର ଓଷ୍ଠାଧର
ବଦି୍ୟା ବତିରଣ କେର; ମାତ୍ର ମୂଖର୍ର ମନ େସପରି କେର ନାହିଁ।
8 ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଘୃଣାର ବଷିୟ ଅେଟ; ମାତ୍ର
ସରଳ େଲାକଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ତାହାଙ୍କର ତୁଷି୍ଟକର। 9 ଦୁଷ୍ଟର ଗତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାର ବଷିୟ; ମାତ୍ର ଧାମିର୍କତାର ଅନୁଗାମୀକୁ େସ େପ୍ରମ
କରନି୍ତ। 10 ବପିଥଗାମୀ ପ୍ରତ ିଦୁଃଖଦାୟକ ଶାସି୍ତ ଘେଟ; ପୁଣ,ି େଯଉଁ
େଲାକ ଅନୁେଯାଗ ଘୃଣା କେର, େସ ମରିବ। 11 ପାତାଳ ଓ ବନିାଶ ସ୍ଥାନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗ୍ରବତ୍ତର୍ୀ ଥାଏ; େତେବ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣର ଅନ୍ତଃକରଣ କି
ତେତାଧିକ ନୁେହଁ ? 12 ନନି୍ଦକ ଅନୁେଯାଗ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ,
େସ ଜ୍ଞାନୀର ନକିଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। 13 ଆନନି୍ଦତ ମନ ମୁଖକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ
କେର; ପୁଣ,ି ମନର େଶାକେର ଆତ୍ମା ଭଗ୍ନ ହୁଏ। 14 ବୁଦି୍ଧମାନର ମନ
ଜ୍ଞାନ େଖାେଜ; ମାତ୍ର ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ମୁଖ ଅଜ୍ଞାନତା ଆହାର କେର।
15 ଦୁଃଖୀ େଲାକର ସବୁ ଦନି ଅମଙ୍ଗଳ; ମାତ୍ର େଯ ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତ, ତାହାର
ନତି୍ୟ େଭାଜ। 16 ଅଶାନି୍ତଯୁକ୍ତ ବହୁ ସମ୍ପତି୍ତ ଅେପକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟଯୁକ୍ତ
ଅଳ୍ପତା ଭଲ। 17 ହଂିସା ସହତି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େଗାମାଂସ େଭାଜ ଅେପକ୍ଷା େପ୍ରମ
ଥିବା ସ୍ଥାନେର ଶାକାନ୍ନ  ଭଲ। 18 େକ୍ର ାଧୀ େଲାକ କଳି ଜନ୍ମ ାଏ; ପୁଣ,ି
େକାପ କରିବାକୁ ଧୀର େଲାକ ବବିାଦ କ୍ଷାନ୍ତ କେର। 19 ଅଳସର ବାଟ
କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପରି, ମାତ୍ର ସରଳାଚାରୀର ପଥ ରାଜଦାଣ୍ଡ ତୁଲ୍ୟ କରାଯାଏ।
20 ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ପିତାର ଆହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ାଏ; ମାତ୍ର ମୂଖର୍ ପୁତ୍ର ଆପଣା ମାତାକୁ
ତୁଚ୍ଛ କେର। 21 ନେିବର୍ାଧ ପ୍ରତ ିଅଜ୍ଞାନତା ଆନନ୍ଦଜନକ; ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମାନ
େଲାକ ଆପଣା ଗତ ିସରଳ କେର। 22 ମନ୍ତ୍ରଣା ଅଭାବେର ସଂକଳ୍ପ ବଫିଳ
ହୁଏ; ମାତ୍ର ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ୀ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ସି୍ଥରୀକୃତ ହୁଏ। 23 ଆପଣା ମୁଖର
ଉତ୍ତରେର ମନୁଷ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ପୁଣ ିଯଥାକାଳର କଥା କିପରି ଉତ୍ତମ !
24 ନୀଚସି୍ଥତ ପାତାଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକ ନମିେନ୍ତ
ଜୀବନର ପଥ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗାମୀ। 25 ଗବର୍ୀ େଲାକର ଗହୃ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓପାଡ଼ି
ପକାଇେବ; ମାତ୍ର ବଧିବାର ସୀମା େସ ସି୍ଥର କରିେବ; 26 କୁସଂକଳ୍ପ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଘୃଣାର ବଷିୟ; ମାତ୍ର ମେନାହର କଥା ଶୁଚ।ି
27 େଲାଭୀ ଆପଣା ପରିଜନକୁ ଦୁଃଖ ଦଏି, ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ଲାଞ୍ଚ
ଘୃଣା କେର, େସ ବଞ୍ଚବି। 28 ଧାମିର୍କର ମନ ବେିବଚନା କରି ଉତ୍ତର ଦଏି;
ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମୁଖ ମନ୍ଦ କଥା ଢ଼ାଳି ପକାଏ। 29 ସଦାପ୍ରଭୁ
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ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଆନି୍ତ; ପୁଣ,ି ଧାମିର୍କମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା େସ
ଶୁଣନି୍ତ। 30 ଚକ୍ଷୁର ଦୀପି୍ତ ମନକୁ ଆନନି୍ଦତ କେର; ପୁଣ,ି ଉତ୍ତମ ସମାଚାର
ହାଡ଼ର ପୁଷି୍ଟ କେର। 31 େଯଉଁ କଣ୍ଣର୍ ଜୀବନଦାୟକ ଅନୁେଯାଗ ଶୁେଣ,
ତାହା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେର। 32 େଯଉଁ େଲାକ ଶାସନ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର, େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ତୁଚ୍ଛ କେର; ମାତ୍ର ଅନୁେଯାଗ େଯ
ଶୁେଣ, େସ ବୁଦି୍ଧ ପାଏ। 33 ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନଜନକ
ଉପେଦଶ; ପୁଣ,ି ନମ୍ରତା ସମ୍ଭ୍ରମର ସମ୍ମୁଖେର ଥାଏ।

ଅନ୍ତଃକରଣର କଳ୍ପନା ମନୁଷ୍ୟର ଅେଟ; ମାତ୍ର ଜିହ୍ୱାର ଉତ୍ତର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ହୁଏ। 2 ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗତ ିଆପଣା
ଦୃଷି୍ଟେର ନମିର୍ଳ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାମାନଙୁ୍କ େତୗଲନି୍ତ।

3 ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ ସମପର୍ଣ କର, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ
ସି୍ଥରୀକୃତ େହବ। 4 ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟକୁ ତହିଁର ନଜି ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ
ସାଧନ ନମିେନ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ; ଦୁଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଦ୍ଦିର୍ନ ନମିେନ୍ତ। 5 ମନେର ଗବର୍ୀ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଘୃଣତି, ହାତ ଧରାଧରି େହେଲ େହଁ
େସ ଅଦଣ୍ଡତି େନାହବି। 6 ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାେର ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ହୁଏ,
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟ ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟମାେନ କୁକି୍ରୟା ତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ।
7 ମନୁଷ୍ୟର ଗତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଷି୍ଟକର େହେଲ, େସ ତାହାର
ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ତାହା ସହତି ଶାନି୍ତେର ବାସ କରାନି୍ତ। 8 ଅନ୍ୟାୟ ସହତି
ପ୍ରଚୁର ଆୟରୁ ଧାମିର୍କତା ସହତି ଅଳ୍ପ ଭଲ। 9 ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆପଣା
ପଥ ବଷିୟ କଳ୍ପନା କେର; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗତ ିନରୂିପଣ କରନି୍ତ।
10 ରାଜାର ଓଷ୍ଠେର ଦବି୍ୟ-ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ତାହାର ମୁଖ ବଚିାରେର ସତ୍ୟ-
ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ। 11 ଯଥାଥର୍ ବଶିା ଓ ଦଣ୍ଡ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ଥଳୀେର
ଥିବା ବଟଖରାସବୁ ତାହାଙ୍କର କମର୍। 12 କୁକମର୍ କରିବାର ରାଜାମାନଙ୍କର
ଘୃଣା ବଷିୟ; େଯେହତୁ ଧାମିର୍କତାେର ସଂିହାସନ ସି୍ଥରୀକୃତ ହୁଏ।
13 ଧମର୍ଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଠ ରାଜାମାନଙ୍କର ତୁଷି୍ଟକର, ପୁଣ,ି ଯଥାଥର୍ବାଦୀକୁ େସମାେନ
େପ୍ରମ କରନି୍ତ। 14 ରାଜାର େକ୍ର ାଧ ମୃତୁୁ୍ୟର ଦୂତ ପରି; ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ
ତାହା ଶାନ୍ତ କେର। 15 ରାଜାର ପ୍ରସନ୍ନ  ବଦନେର ଜୀବନ ଥାଏ, ପୁଣି
ତାହାର ଅନୁଗ୍ରହ େଶଷ ବଷର୍ାର େମଘ ସ୍ୱରୂପ 16 ସୁନା ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ
ଲାଭ କରିବା, ପୁଣ,ି ରୂପା ଅେପକ୍ଷା ବରଞ୍ଚ ସୁବେିବଚନା ଲାଭ ମେନାନୀତ
କରିବାର କିପରି ଉତ୍ତମ ! 17 ମନ୍ଦତା ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସରଳ
େଲାକମାନଙ୍କର ରାଜଦାଣ୍ଡ, େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ପଥ ଜଗି ଚାେଲ, େସ
ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେର। 18 ଅହଙ୍କାର ସବର୍ନାଶର ସମ୍ମୁଖେର ଥାଏ,
ପୁଣ,ି ଦାମି୍ଭକ ମନ ପତନର ସମ୍ମୁଖେର ଥାଏ। 19 ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ସହତି
ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଭାଗ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ଦୀନାତ୍ମା ସହତି ନମ୍ର େହବାର ଭଲ।
20 େଯଉଁ େଲାକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କେର, େସ
ମଙ୍ଗଳ ପାଏ, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େଯ ନଭିର୍ର କେର, େସ ଧନ୍ୟ।
21 ମନେର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ବୁଦି୍ଧମାନ ବଖି୍ୟାତ ହୁଏ, ପୁଣ,ି ଓଷ୍ଠାଧରର
ମିଷ୍ଟତା ପାଣ୍ଡତି୍ୟ ବଢ଼ାଏ। 22 ସଦ୍ବୁଦି୍ଧ, ତାହା ପାଇଥିବା େଲାକ ପ୍ରତି
ଜୀବନର ଝର ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ; ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ଶାସି୍ତ।
23 ଜ୍ଞାନବାନର ହୃଦୟ ଆପଣା ମୁଖକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଏି, ପୁଣ,ି ତାହାର ବାକ୍ୟ
ପାଣ୍ଡତି୍ୟ ବଢ଼ାଏ। 24 ମେନାହର ଭାଷା ମଧୁଚାକ ସଦୃଶ, ତାହା ମନକୁ
ସୁମିଷ୍ଟ, ଅସି୍ଥକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। 25 ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷି୍ଟେର େକୗଣସ ିେକୗଣସ ିପଥ
ସରଳ ଦେିଶ, ମାତ୍ର ତହିଁର େଶଷେର ମୃତୁୁ୍ୟର ପଥ ଥାଏ।
26 ପରିଶ୍ରମକାରୀର କ୍ଷୁଧା ତାହା ନମିେନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କେର, େଯେହତୁ
ତାହାର ମୁଖ ତହିଁ ପାଇଁ ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କେର। 27 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଅନଷି୍ଟ
କଳ୍ପନା କେର, ପୁଣ,ି ତାହାର ଓଷ୍ଠେର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗି୍ନ ପରି ଥାଏ। 28 କୁଟଳି
ମନୁଷ୍ୟ କଳି ବୁେଣ, ପୁଣ ିକେଣ୍ଣର୍ଜପ ବେିଶଷ ମିତ୍ରଗଣକୁ ବଭିନି୍ନ  କେର।
29 ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଭୁଲାଏ, ପୁଣ,ି ତାହାକୁ କୁପଥେର
କଢ଼ାଇ ନଏି। 30 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ମୁେଦ, େସ କୁଟଳି ବଷିୟ
କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ତାହା କେର; େଯ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ଚେିପ, େସ
ମନ୍ଦକମର୍ ସଦି୍ଧ କେର। 31 ପକ୍ୱ େକଶ େଶାଭାଜନକ ମୁକୁଟ, ତାହା ଧମର୍
ପଥେର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 32 େଯ େକ୍ର ାଧେର ଧୀର, େସ ବୀର ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ରଷ୍ଠ;
ପୁଣ,ି େଯ ନଜି ଆତ୍ମା ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେର, େସ ନଗର ଜୟକାରୀ
ଅେପକ୍ଷା ଭଲ। 33 ଗଲୁବିାଣ୍ଟ େକାଳେର ପକାଯାଏ, ମାତ୍ର ତହିଁର ନଷି୍ପତି୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ହୁଏ।

ବବିାଦଯୁକ୍ତ େଭାଜେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଗହୃ ଅେପକ୍ଷା ଶାନି୍ତ ସହତି ଶୁଖିଲା
ରୁଟ ିଖେଣ୍ଡ ଭଲ। 2 େଯଉଁ ଦାସ ବୁଦି୍ଧପୂବର୍କ ଚେଳ, େସ

ଲଜ୍ଜ ାଦାୟୀ ପୁତ୍ର ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେର, ପୁଣ,ି ଭାଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ଅଧିକାରର ବାଣ୍ଟ ପାଏ। 3 େକାୟିେର ରୂପାର ଓ ଉହ୍ମାଇେର ସୁନାର
ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣର ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ।
4 କୁକି୍ରୟାକାରୀ େଲାକ ଦୁଷ୍ଟ ଓଷ୍ଠାଧରର କଥା ଶୁେଣ, ପୁଣ,ି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ
ହଂିସ୍ର ଜିହ୍ୱାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କେର। 5 େଯଉଁ େଲାକ ଦରିଦ୍ର କୁ ପରିହାସ
କେର, େସ ତାହାର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କେର; ପୁଣ,ି ବପିଦେର େଯ ଆନନ୍ଦ
କେର, େସ ଅଦଣ୍ଡତି ରହବି ନାହିଁ। 6 ସନ୍ତାନଗଣର ସନ୍ତାନମାେନ ବୃଦ୍ଧ
େଲାକମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ; ପୁଣ,ି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର େଗୗରବ େସମାନଙ୍କ
ପିତୃଗଣ। 7 ବାକ୍ପଟୁ ଓଷ୍ଠ ମୂଢ଼ର ଅନୁପଯୁକ୍ତ , ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠାଧର
କୁଳୀନର ଅଧିକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। 8 ଗ୍ରାହକର ଦୃଷି୍ଟେର ଦାନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣି
ତୁଲ୍ୟ, ତାହା େଯଉଁ ଦଗିେର େଫେର, େସହ ିଦଗିେର ସଫଳ ହୁଏ। 9 େଯ
ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କେର, େସ େପ୍ରମ େଖାେଜ; ମାତ୍ର େଯ ପୁନଃ ପୁନଃ େଗାଟଏି
କଥା ଉତ୍ଥାପନ କେର, େସ ବେିଶଷ ମିତ୍ରଗଣକୁ ଅଲଗା କେର।
10 ମୂଖର୍କୁ ଶେହ ମାଡ଼ ଅେପକ୍ଷା ବୁଦି୍ଧମାନକୁ ପେଦ ଅନୁେଯାଗ ଅଧିକ
କାେଟ। 11 ଦୁଜ୍ଜ ର୍ନ େକବଳ ବେିଦ୍ର ାହ େଖାେଜ, ଏଣୁ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ନଷୁି୍ଠର ଦୂତ ପଠାଯିବ। 12 ଛୁଆହରା ଭଲୁ୍ଲକୀ ପେଛ ମନୁଷ୍ୟକୁ େଭଟୁ,
ନଜି ଅଜ୍ଞାନତାେର ମଗ୍ନ ମୂଖର୍ ନ େଭଟୁ। 13 େଯଉଁ େଲାକ ଭଲ ବଦେଳ
ମନ୍ଦ କେର, ତାହାର ଗହୃକୁ ମନ୍ଦ େକେବ ଛାଡ଼ବି ନାହିଁ। 14 କଳିର
ଆରମ୍ଭ େକହ ିବନ୍ଧ କାଟ ିଜଳ ଛାଡ଼ ିେଦବା ପରି; ଏଣୁ କନ୍ଦଳ େହବା
ପୂେବର୍ ବବିାଦ ଛାଡ଼। 15 େଯ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ କେର ଓ େଯ ଧାମିର୍କକୁ
େଦାଷୀ କେର, େସ ଦୁେହଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସମାନ ରୂେପ ଘୃଣତି।
16 ଜ୍ଞାନ କ୍ରୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୂଖର୍ ହାତେର କାହିଁକି ଧନ ଥାଏ ?
ତାହାର ତ ବୁଦି୍ଧ ନାହିଁ। 17 ବନୁ୍ଧ ସବୁେବେଳ େପ୍ରମ କେର, ପୁଣ ିଭାଇ
ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା କାଳ ନମିେନ୍ତ ଜାତ ଅେଟ 18 ନେିବର୍ାଧ େଲାକ ହାତ େଦଇ
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ସାକ୍ଷାତେର ଲଗା ହୁଏ। 19 େଯ କଳି ଭଲ ପାଏ, େସ
ଅପରାଧ ହିଁ ଭଲ ପାଏ; ପୁଣ,ି େଯେକହ ିଆପଣା ଦ୍ୱ ାର ଉଚ୍ଚ କେର, େସ
ବନିାଶ େଖାେଜ। 20 ଯାହାର କୁଟଳି ଅନ୍ତଃକରଣ, େସ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି ଯାହାର ବକ୍ରବାଦୀ ଜିହ୍ୱା, େସ ଆପଦେର ପେଡ଼। 21 ମୂଖର୍ର
ଜନ୍ମଦାତା ଆପଣାର େଶାକ ସଞ୍ଚୟ କେର; ପୁଣ,ି ମୂଢ଼ର ପିତା ଆନନ୍ଦ ପାଏ
ନାହିଁ। 22 ଆନନି୍ଦତ ହୃଦୟ ଉତ୍ତମ ଔଷଧ; ମାତ୍ର ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମା ଅସି୍ଥସବୁକୁ
ଶୁଷ୍କ କେର। 23 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ବଚିାରର ମାଗର୍ ବଙ୍କା କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟାରୁ ଲାଞ୍ଚ
ନଏି। 24 ବୁଦି୍ଧମାନର ସମ୍ମୁଖେର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ମୂଖର୍ର ଦୃଷି୍ଟ ପୃଥିବୀର
ପ୍ରାନ୍ତେର ଥାଏ। 25 ମୂଖର୍ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାର େଶାକ ଓ ଆପଣା
ଜନନୀର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ। 26 ଧାମିର୍କକୁ ଶାସି୍ତ େଦବାର ଅବା କୁଳୀନ
େଲାକଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ସରଳତା ସକାଶୁ ପ୍ରହାର କରିବାର ଉଚତି ନୁେହଁ।
27 େଯ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ କେର, ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ; ପୁଣ,ି ଯାହାର
ଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା, େସ ବୁଦି୍ଧମାନ। 28 ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ତୁନ ିେହେଲ, ଜ୍ଞାନବାନ ଗଣତି
ହୁଏ; ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ଓଷ୍ଠ ବନ୍ଦ କେଲ, ବୁଦି୍ଧମାନ ଗଣତି ହୁଏ।

େଯ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ କେର, େସ ଆପଣା ଇଷ୍ଟ
େଚଷ୍ଟା କେର ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବରୁିଦ୍ଧେର କନ୍ଦଳ
କେର। 2 ମୂଖର୍ େଲାକ ବୁଦି୍ଧେର ସେନ୍ତାଷ ପାଏ ନାହିଁ, େକବଳ

ଆପଣା ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାେର ସେନ୍ତାଷ ପାଏ। 3 ଦୁଷ୍ଟ ଆସେିଲ
ଅବଜ୍ଞା ଆେସ, ପୁଣ,ି ଅପମାନ ସେଙ୍ଗ ଦୁନର୍ାମ ଆେସ। 4 ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖର
ବାକ୍ୟ ଗଭୀର ଜଳ ତୁଲ୍ୟ, ପୁଣ,ି ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତି୍ତ ସ୍ଥାନ ଜଳେସ୍ରାତ ସଦୃଶ।
5 ଦୁଷ୍ଟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବାର ଅବା ବଚିାରେର ଧାମିର୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ
କରିବାର ଭଲ ନୁେହଁ। 6 ମୂଖର୍ର ଓଷ୍ଠ ବବିାଦେର ପ୍ରବେତ୍ତର୍, ପୁଣ,ି ତାହାର
ମୁଖ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଡାେକ। 7 ମୂଖର୍ର ମୁଖ ତାହାର ବନିାଶର କାରଣ,
ପୁଣ,ି ତାହାର ଓଷ୍ଠ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। 8 କାେନ କାେନ
କହବିା େଲାକର ବାକ୍ୟ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ତାହା ଉଦରର ଅନ୍ତରାଳୟକୁ
ଚାଲଯିାଏ। 9 ଆପଣା କାଯର୍୍ୟେର େଯ ଅଳସ, େସ ବନିାଶକର ଭାଇ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଧାମିର୍କ େଲାକ ତହିଁକୁ ପଳାଇ ରକ୍ଷା
ପାଏ। 11 ଧନବାନର ଧନ ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗର, ପୁଣ,ି ତାହାର େବାଧେର
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ। 12 ବନିାଶ ସମ୍ମୁଖେର ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଗବିର୍ତ ହୁଏ,
ପୁଣ,ି ନମ୍ରତା ସମ୍ଭ୍ରମର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ। 13 େଯ ଶୁଣବିା ପୂେବର୍ ଉତ୍ତର କେର,
ତାହା ତାହାର ପ୍ରତ ିଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଲଜ୍ଜ ା। 14 ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ତାହାର
ବ୍ୟଥା ସମ୍ଭାଳି ପାେର; ମାତ୍ର ଭଗ୍ନ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ସହପିାେର ?
15 ବୁଦି୍ଧମାନର ମନ ଜ୍ଞାନ ଉପାଜ୍ଜ ର୍ନ କେର; ପୁଣ,ି ଜ୍ଞାନୀର କଣ୍ଣର୍ ଜ୍ଞାନ
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େଖାେଜ। 16 ମନୁଷ୍ୟର େଭଟୀ ତାହା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କେର, ପୁଣ,ି
ବଡ଼ େଲାକମାନଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହାକୁ ଆେଣ। 17 େଯଉଁ େଲାକ ପ୍ରଥେମ
ଆପଣା ବବିାଦ ଜଣାଏ, େସ ଧାମିର୍କ େଦଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ରତବିାସୀ
ଆସ ିତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କେର। 18 ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ବେିରାଧ େମଣ୍ଟଣ କେର ଓ
ବଳବାନମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ କେର। 19 ବରିକ୍ତ ଭ୍ର ାତା ଦୃଢ଼ ନଗର ଅେପକ୍ଷା
ଦୁେଜର୍ୟ; ଏରୂପ ବବିାଦ ଗଡ଼ର ଅଗର୍ଳ ସ୍ୱରୂପ। 20 ମନୁଷ୍ୟର ଉଦର
ତାହାର ମୁଖର ଫଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ଓଷ୍ଠର ଉପାଜ୍ଜ ର୍ନେର
ତୃପ୍ତ ହୁଏ। 21 ମରଣ ଓ ଜୀବନ ଜିହ୍ୱାର ଅଧୀନ; େଯଉଁମାେନ ତାକୁ ଭଲ
ଜାଣନି୍ତ , େସମାେନ ତାହାର ଫଳ େଭାଗିେବ। 22 େଯଉଁ େଲାକ ଭାଯର୍୍ୟା
ପାଏ, େସ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ପାଏ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ।
23 ଦରିଦ୍ର  େଲାକ ବନିୟ କେର; ମାତ୍ର ଧନବାନ କଠିନ ଉତ୍ତର ଦଏି।
24 େଯ ଅେନକ ମିତ୍ର କେର, େସ ଆପଣା ବନିାଶ ନମିେନ୍ତ ତାହା କେର;
ମାତ୍ର ଜେଣ େପ୍ରମକାରୀ ଅଛନି୍ତ , େଯ ଭାଇ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ନକିଟ ଲାଗି
ରହନି୍ତ।

େଯଉଁ ଦରିଦ୍ର  ଆପଣା ସଦି୍ଧତାେର ଚେଳ, େସ କୁଟେିଳାଷ୍ଠ ଓ
ମୂଖର୍ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଭଲ। 2 ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବଦି୍ୟାହୀନ
େହବାର ଭଲ ନୁେହଁ; ପୁଣ,ି େଯ େବଗ କରି ପାଦ ପକାଏ,

େସ ପାପ କେର। 3 ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନତା ତାହାର ଗତ ିଓଲଟାଇ ପକାଏ,
ପୁଣ,ି ତାହାର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବରିକ୍ତ ହୁଏ। 4 ଧନ ବହୁତ
ମିତ୍ର ଲାଭ କେର; ମାତ୍ର ଦରିଦ୍ର  େଲାକ ଆପଣା ମିତ୍ରଠାରୁ ଭନି୍ନ  ହୁଏ।
5 ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ ଅଦଣ୍ଡତି େନାହବି; ପୁଣ,ି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।
6 ଅେନେକ ବଦାନ୍ୟ େଲାକର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ପ୍ରତ ିଜଣ
ଦାନଶୀଳ େଲାକର ମିତ୍ର ହୁଅନି୍ତ। 7 ଦରିଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଭ୍ର ାତା ତାହାକୁ ଘୃଣା
କରନି୍ତ; ତାହାର ମିତ୍ରମାେନ ତାହାଠୁଁ େକେତ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ନ ଯିେବ ! େସ
ଆଳାପ େଚଷ୍ଟା କେର, ମାତ୍ର େସମାେନ ନାହାନି୍ତ। 8 େଯଉଁ େଲାକ ବୁଦି୍ଧ
ଲାଭ କେର, େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ େପ୍ରମ କେର; େଯ ବେିବଚନା ରକ୍ଷା
କେର, େସ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ। 9 ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ ଅଦଣ୍ଡତି େନାହବି; ପୁଣ,ି
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବନିଷ୍ଟ େହବ। 10 ମୂଖର୍ର ସୁଖେଭାଗ ଅନୁପଯୁକ୍ତ;
ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଉପେର ଦାସର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ତେତାଧିକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ।
11 ମନୁଷ୍ୟର ସୁବୁଦି୍ଧ ତାହାକୁ େକ୍ର ାଧ କରିବାକୁ ଧୀର କେର; ପୁଣ,ି େଦାଷ
ଛାଡ଼େିଦବାର ତାହାର ଭୂଷଣ। 12 ରାଜାର େକାପ ସଂିହ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ପରି;
ମାତ୍ର ତାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ତୃଣ ଉପେର ଥିବା କାକର ତୁଲ୍ୟ। 13 ମୂଖର୍ ପୁତ୍ର
ତାହାର ପିତାର ଦୁଃଖଦାୟକ; ପୁଣ,ି ସ୍ତ୍ରୀର କଳି ଅବରିତ ବନୁି୍ଦପାତ ପରି।
14 ଗହୃ ଓ ଧନ ମାତା-ପିତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାର; ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମତୀ
ଭାଯର୍୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 15 ଆଳସ୍ୟ େଘାର ନଦି୍ର ାେର ପକାଏ;
ପୁଣ,ି ଅଳସ ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷୁଧା େଭାଗ କରିବ। 16 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାପାଳନକାରୀ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେର; ମାତ୍ର ଆପଣା ପଥ
ବଷିୟେର େଯ ଅସାବଧାନ ହୁଏ, େସ ମରିବ। 17 େଯ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦୟା
କେର, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଋଣ ଦଏି; ପୁଣ,ି େସ ତାହାର ଉତ୍ତମ କମର୍ର
ପରିେଶାଧ କରିେବ। 18 ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କର, କାରଣ ଭରସା
ଅଛ;ି ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ମନ ତାହାର ବନିାଶ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁ। 19 ଅତ ିରାଗୀ
େଲାକ ଶାସି୍ତ େଭାଗ କରିବ, େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଥେର ଉଦ୍ଧାର
କେଲ, ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନବର୍ାର କରିବାକୁ େହବ। 20 େଶଷାବସ୍ଥାେର ତୁେମ୍ଭ
େଯପରି ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣ ଓ ଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କର।
21 ମନୁଷ୍ୟର ମନେର ନାନା ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ସି୍ଥର
େହବ। 22 ମନୁଷ୍ୟର ବାସନା ତାହାର ଦୟାର ପରିମାଣ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ
ଅେପକ୍ଷା ଦରିଦ୍ର  େଲାକ େଶ୍ରଷ୍ଠ। 23 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟ
ଜୀବନଦାୟକ, ତାହା େଯଉଁ େଲାକଠାେର ଥାଏ, େସ ତୃପ୍ତ େହାଇ ବାସ
କରିବ; ଆପଦ ତାହାର ନକିଟ େଦଇ ଯିବ ନାହିଁ। 24 ଅଳସୁଆ ଆପଣା
ଥାଳୀେର ହାତ ବୁଡ଼ାଇେଲ, ଆଉ ଥେର ତାହା ଆପଣା ମୁଖକୁ େନବାକୁ
ସୁଦ୍ଧା ଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ। 25 ନନି୍ଦକକୁ ପ୍ରହାର କେଲ, ନେିବର୍ାଧ େଲାକ
ସତକର୍ତା ଶିକ୍ଷା କରିବ; ପୁଣ,ି ବୁଦି୍ଧମାନକୁ ଅନୁେଯାଗ କେଲ, େସ ଜ୍ଞାନ
ବୁଝବି। 26 େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାର ଧନ ନଷ୍ଟ କେର, ପୁଣ,ି ଆପଣା
ମାତାକୁ ତଡ଼ ିଦଏି, େସ ଲଜ୍ଜ ାକର ଓ ଅପମାନଜନକ। 27 େହ ଆମ୍ଭର
ପୁତ୍ର, େଯଉଁ ଉପେଦଶ ଜ୍ଞାନର କଥାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୁଲାଏ, ତାହା ଶୁଣବିାରୁ
ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ। 28 ପାଷାଣ୍ଡ ସାକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ବଚିାରକୁ ନନି୍ଦା କେର ଓ ଦୁଷ୍ଟର

ମୁଖ ଅଧମର୍ ଗିେଳ। 29 ନନି୍ଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଓ ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ପିଠି
ପାଇଁ ପ୍ରହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି

ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନନି୍ଦକ, ମଦ୍ୟ କଳହକାରୀ; େଯେକହ ିତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଭ୍ର ାନ୍ତ
ହୁଏ, େସ ଜ୍ଞାନବାନ ନୁେହଁ। 2 ରାଜାର ଭୟଙ୍କରତା ସଂିହ
ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ପରି; େଯ ତାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଜନ୍ମ ାଏ, େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣ

ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେର। 3 ବବିାଦରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବାର ମନୁଷ୍ୟର େଗୗରବ;
ମାତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ ମୂଖର୍ େଲାକ କନ୍ଦଳ କେର। 4 ଅଳସୁଆ ଶୀତ ସକାଶୁ ହଳ
ବୁଲାଏ ନାହିଁ; ଏଣୁ ଶସ୍ୟ ସମୟେର େସ େଖାଜିେଲ େହଁ କିଛ ିପାଏ ନାହିଁ।
5 ମନୁଷ୍ୟର ମନର ମନ୍ତ୍ରଣା ଗଭୀର ଜଳ ତୁଲ୍ୟ, ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକ
ତାହା କାଢ଼ବି। 6 ଅଧିକାଂଶ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଦୟାଳୁତା ପ୍ରଚାର
କରନି୍ତ; ମାତ୍ର ବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାକ କିଏ ପାଇ ପାେର ? 7 େଯଉଁ ଧାମିର୍କ େଲାକ
ଆପଣା ସରଳତାେର ଆଚରଣ କେର, ତାହା ଉତ୍ତାେର ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ
ଧନ୍ୟ ହୁଅନି୍ତ। 8 େଯଉଁ ରାଜା ବଚିାରାସନେର ବେସ, େସ ନଜି ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱ ାରା
ମନ୍ଦ ବଷିୟସବୁ ଉଡ଼ାଇ ଦଏି। 9 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମନ ନମିର୍ଳ କରିଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପାପରୁ ପରିଷ୍କତୃ ଅଟୁ, ଏହା କିଏ କହପିାେର ? 10 ନାନା
ପ୍ରକାର ବଟଖରା ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ପରିମାଣ ଉଭୟ ସମାନ ରୂେପ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣତି। 11 ଆପଣାର କମର୍ ନମିର୍ଳ ଓ ସରଳ କି ନାହିଁ,
ଏହା େଗାଟଏି ପିଲା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣାର କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦଏି।
12 ଶୁଣବିା କାନ ଓ େଦଖିବା ଆଖି, ଏହ ିଦୁହିଁଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ନମିର୍ାଣ
କରିଅଛନି୍ତ। 13 ନଦି୍ର ାକୁ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ, େନାହେିଲ ତୁେମ୍ଭ ଦରିଦ୍ର  େହବ;
ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଅ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଖାଦ୍ୟେର ପରିତୃପ୍ତ େହବ। 14 କିଣବିା
େଲାକ କେହ, ଭଲ ନୁେହଁ, ଭଲ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ବାଟେର ଗଲା
େବେଳ ଦପର୍ କେର। 15 ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅଛ ିଓ ଅେନକ ମୁକ୍ତ ା ହିଁ ଅଛ,ି ମାତ୍ର
ଜ୍ଞାନବଶିିଷ୍ଟ ଓଷ୍ଠ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। 16 ଅପରିଚତି େଲାକ ପାଇଁ େଯ ଲଗା
ହୁଏ, ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ନଅି; ପୁଣ,ି େଯେକହ ିବେିଦଶୀ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଜାମିନ୍ ହୁଏ, ତାହାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖ। 17 ମିଥ୍ୟା ଅଜିର୍ତ ଆହାର ମନୁଷ୍ୟକୁ
ମିଷ୍ଟ ଲାେଗ; ମାତ୍ର ପେଛ ତାହାର ମୁଖ େଗାଡ଼େିର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। 18 ମନ୍ତ୍ରଣା
ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରେତ୍ୟକ ସଂକଳ୍ପ ସି୍ଥର ହୁଏ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଭଲ ପରାମଶର୍ େଘନ ିଯୁଦ୍ଧ
କର। 19 େଯ ଖଚୁଆ େହାଇ ବୁେଲ, େସ ଗପୁ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କେର;
ଏନମିେନ୍ତ େଯ ଆପଣା ଓଷ୍ଠ େଖାଲା ରେଖ, ତାହା ସଙ୍ଗେର ବ୍ୟବହାର
କର ନାହିଁ। 20 େଯ ଆପଣା ପିତା କି ଆପଣା ମାତାକୁ ଅଭଶିାପ ଦଏି,
େଘାର ଅନ୍ଧାରେର ତାହାର ପ୍ରଦୀପ ନଭିାଯିବ। 21 ପ୍ରଥମେର େକୗଣସି
ଅଧିକାର ହଠାତ୍ ମିଳିପାେର; ମାତ୍ର ତହିଁର େଶଷ ଆଶୀବର୍ାଦଯୁକ୍ତ େହବ
ନାହିଁ। 22 ଆେମ୍ଭ ଅନଷି୍ଟର ପ୍ରତଫିଳ େଦବା, ତୁେମ୍ଭ ଏପରି କଥା କୁହ
ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଅନୁସରଣ କର, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।
23 ନାନା ପ୍ରକାର ବଟଖରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣାର ବଷିୟ, ପୁଣ,ି ଅଯଥାଥର୍
ଦଣ୍ଡ ିଭଲ ନୁେହଁ। 24 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦଗତ ିହୁଏ; େତଣୁ
ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ବାଟ କିପରି ବୁଝପିାରିବ ? 25 ଏହା ପବତି୍ର େବାଲି
ହଠାତ୍ କହବିାର ଓ ମାନତ କଲା ଉତ୍ତାେର ବଚିାର କରିବାର, ମନୁଷ୍ୟ
ପ୍ରତ ିଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। 26 ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ପାଛୁଡ଼ ିପକାଇ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଚକ୍ର ବୁଲାଏ। 27 ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରଦୀପ, ତାହା ଅନ୍ତରାଳୟସ୍ଥ ସବୁ ବଷିୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେର। 28 ଦୟା ଓ
ସତ୍ୟତା ରାଜାକୁ ରକ୍ଷା କେର; ପୁଣ,ି ଦୟା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର ସଂିହାସନ ସି୍ଥର
ହୁଏ। 29 ଯୁବାମାନଙ୍କର ବଳ େସମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର
ପକ୍ୱେକଶ େସମାନଙ୍କର େଶାଭା। 30 କ୍ଷତଜନକ ପ୍ରହାର ମନ୍ଦତା ପରିଷ୍କାର
କେର, ପୁଣ,ି ଦଣ୍ଡାଘାତ ଅନ୍ତରାଳୟେର ପ୍ରେବଶ କେର।

ରାଜାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତେର ଜଳପ୍ରଣାଳୀ ତୁଲ୍ୟ
ଥାଏ; େସ େଯଉଁ ଆେଡ଼ ଇଚ୍ଛା, େସ ଆେଡ଼ ତାହା େଫରାନି୍ତ।
2 ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଗତ ିଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍, ମାତ୍ର

ସଦାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟସବୁ େତୗଲନି୍ତ। 3 ବଳିଦାନ ଅେପକ୍ଷା ନ୍ୟାୟ ଓ ସୁବଚିାର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକ ଗ୍ରାହ୍ୟ। 4 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ େଯ
ଅହଙ୍କାର-ଦୃଷି୍ଟ ଓ ଗବିର୍ତ ମନ, ତାହା ପାପଜନକ। 5 କମର୍ଶୀଳର
ସଂକଳ୍ପ ରୁ େକବଳ ପ୍ରଚୁରତା ଜେନ୍ମ  ମାତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ ହଠାତ୍ କମର୍କାରୀ
େକବଳ ଅଭାବ ଆେଡ଼ ଯାଏ। 6 ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓଷ୍ଠ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଧନ ଏେଣ
େତେଣ ଚାଳିତ ବାଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ, େଯଉଁମାେନ ତାହା ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ମୃତୁୁ୍ୟ ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ। 7 ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ
ଉଡ଼ାଇ େଘନଯିିବ; େଯେହତୁ େସମାେନ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ନାସି୍ତ କରନି୍ତ।
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8 େଦାଷେର ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ େଲାକର ପଥ ଅତଶିୟ ବକ୍ର ; ମାତ୍ର ପବତି୍ର
େଲାକର କମର୍ ସଳଖ। 9 କଳିହୁଡ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେର ପ୍ରଶସ୍ତ ଗହୃେର ବାସ
କରିବା ଅେପକ୍ଷା ଛାତର ଏକ େକାଣେର ବାସ କରିବା ଭଲ। 10 ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକର ମନ ଅନଷି୍ଟ ପାେଞ୍ଚ, ପୁଣ,ି ତାହାର ଦୃଷି୍ଟେର ତାହାର ପ୍ରତବିାସୀ
କିଛ ିଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ ନାହିଁ। 11 ନନି୍ଦକକୁ ଦଣ୍ଡ େଦେଲ, ନେିବର୍ାଧ େଲାକ
ବୁଦି୍ଧମାନ ହୁଏ; ପୁଣ,ି ବୁଦି୍ଧମାନକୁ ବୁଝାଇ େଦେଲ, େସ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଏ।
12 ଧାମିର୍କ େଲାକ ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶ ବଷିୟ ବେିବଚନା କେର; େସହ ିଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାେନ କିପରି ଉତ୍ପାଟତି େହାଇ ସବର୍ନାଶ ହୁଅନି୍ତ , ଏହା ସୁବେିବଚନା
କେର। 13 େଯଉଁ େଲାକ ଦୀନହୀନର ଡାକେର କଣ୍ଣର୍ ରୁଦ୍ଧ କେର, େସ
ମଧ୍ୟ ଆେପ ଡାକିବ, କିନୁ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇବ ନାହିଁ। 14 ଗପୁ୍ତେର ଦାନ େଦେଲ
େକ୍ର ାଧ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ପୁଣ,ି ଅଣି୍ଟେର ଦତ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ ଶାନ୍ତ କେର।
15 ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ ଧାମିର୍କ ପ୍ରତ ିଆନନ୍ଦର ବଷିୟ; ମାତ୍ର ତାହା
କୁକମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବନିାଶଜନକ। 16 େଯ ବୁଦି୍ଧର ପଥ ଛାଡ଼ ିଭ୍ରମଣ
କେର, େସ େପ୍ରତମାନଙ୍କ ସଭାେର ବାସ କରିବ। 17 େଯଉଁ େଲାକ
ଆେମାଦ ଭଲ ପାଏ, େସ ଦରିଦ୍ର  େହବ; ପୁଣ,ି େଯ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ
ଭଲ ପାଏ, େସ ଧନବାନ େହବ ନାହିଁ। 18 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଧାମିର୍କର ମୁକି୍ତର
ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ; ପୁଣ,ି ବଶି୍ୱାସଘାତକ ସରଳ େଲାକଙ୍କର ବଦଳି ସ୍ୱରୂପ।
19 କଳହକାରିଣୀ ଓ ଚଡି଼ଚିଡି଼ଆି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେର ବାସ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ନଜିର୍ନ ଭୂମିେର ବସତ ିକରିବାର ଭଲ। 20 ଜ୍ଞାନବାନର ଗହୃେର ବହୁମୂଲ୍ୟ
ସମ୍ପତି୍ତ ଓ େତୖଳ ଥାଏ; ମାତ୍ର ମୂଖର୍ େଲାକ ତାହା ଗ୍ରାସ କେର। 21 େଯଉଁ
ଜନ ଧାମିର୍କତା ଓ ଦୟାର ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ, େସ ଜୀବନ ଓ ଧାମିର୍କତା ଓ
ସମ୍ମାନ ପାଏ। 22 ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ବଳବାନର ନଗରେର ଚଢ଼ ିପ୍ରେବଶ
କେର, ପୁଣ,ି ତହିଁର ସାହସଦାୟୀ ବଳ ତଳକୁ ଆେଣ। 23 େଯ ଆପଣା
ମୁଖ ଓ ଜିହ୍ୱା ରକ୍ଷା କେର, େସ େକ୍ଳଶରୁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କେର।
24 ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଦାମି୍ଭକ େଲାକ ନନି୍ଦକ ନାମେର ବଖି୍ୟାତ, େସ
ଅହଙ୍କାରର ଗାରିମାେର କମର୍ କେର। 25 ଅଳସୁଆର ବାଞ୍ଚତି ବଷିୟ
ତାହାର ମୃତୁୁ୍ୟ ଘଟାଏ; କାରଣ ତାହାର ହସ୍ତ କମର୍ କରିବାକୁ ନାସି୍ତ କେର।
26 େକହ ିେକହ ିଦନିସାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ େଲାଭ କରନି୍ତ; ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ େଲାକ
ଦାନ କେର, କାତର ହୁଏ ନାହିଁ। 27 ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଘୃଣାର
ବଷିୟ, ମାତ୍ର େସ କୁଅଭପି୍ରାୟେର ଆଣେିଲ ତାହା େକେତ ଅଧିକ ଘୃଣତି।
28 ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ ବନିଷ୍ଟ େହବ; ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ଶୁେଣ, େସ ଅଖଣ୍ଡ୍ୟ
କଥା କହବି। 29 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଆପଣା ମୁଖ କଠିନ କେର, ମାତ୍ର ସରଳ
େଲାକ ଆପଣା ବାଟ ସୁସି୍ଥର କେର। 30 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସି
ଜ୍ଞାନ କିମ୍ୱା ବୁଦି୍ଧ କିମ୍ୱା ମନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ। 31 ଯୁଦ୍ଧ ଦନି ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ସୁସଜି୍ଜତ
ହୁଏ; ମାତ୍ର ଜୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ହୁଏ।

ବହୁତ ଧନ ଅେପକ୍ଷା ସୁନାମ ମେନାନୀତ େହବା େଯାଗ୍ୟ,
ପୁଣ,ି ରୂପା ଓ ସୁନା ଅେପକ୍ଷା େସ୍ନହସୂଚକ ଅନୁଗ୍ରହ ଉତ୍ତମ।
2 ଧନବାନ ଓ ଦରିଦ୍ର  ଏକତ୍ର ମିଳନି୍ତ ; ସଦାପ୍ରଭୁ େସସମସ୍ତଙ୍କର

ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା। 3 ଚତୁର େଲାକ ବପିଦ େଦଖି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଏ; ମାତ୍ର
ଅେବାଧ େଲାକମାେନ ଆଗ ବଢ଼ ିଶାସି୍ତ ପାଆନି୍ତ। 4 ନମ୍ରତାର ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଭୟର ପୁରସ୍କାର ଧନ, ସମ୍ମାନ ଓ ଜୀବନ ଅେଟ।
5 କୁଟଳି େଲାକମାନଙ୍କ ପଥେର କଣ୍ଟା ଓ ଫାନ୍ଦ ଥାଏ; େଯ ଆପଣା ପ୍ରାଣ
ରକ୍ଷା କେର, େସ େସସବୁରୁ ଦୂରେର ରହବି। 6 ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥେର
ତାହାକୁ ଶିକି୍ଷତ କରାଅ; େତଣୁ େସ ବୃଦ୍ଧ େହେଲ େହଁ ତହିଁରୁ ବମିୁଖ େହବ
ନାହିଁ। 7 ଧନବାନ ଦରିଦ୍ର  ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେର, ପୁଣ,ି ଋଣୀ ମହାଜନର
ଦାସ ହୁଏ। 8 େଯ ଅଧମର୍ ବୀଜ ବୁେଣ, େସ ବପିଦରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟବି ଓ
ତାହାର େକାପରୂପ ଦଣ୍ଡ ଲୁପ୍ତ େହବ। 9 ଯାହାର ଦୟାଳୁ ଦୃଷି୍ଟ, େସ
ଆଶିଷ ପାଇବ; େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ଆହାରରୁ ଦୀନହୀନକୁ ବତିରଣ
କେର। 10 ନନି୍ଦକକୁ ବାହାର କରି ଦଅି, ତହିଁେର କଳି ବାହାରି ଯିବ; ପୁଣ,ି
ବେିରାଧ ଓ ଅପମାନ ନବୃିତ୍ତ େହବ। 11 େଯଉଁ େଲାକ ହୃଦୟର ଶୁଚତିା
ଭଲ ପାଏ, ଯାହାର ଓଷ୍ଠ ଅନୁଗ୍ରହଯୁକ୍ତ , ରାଜା ତାହାର ବନୁ୍ଧ େହବ।
12 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ େଲାକକୁ ରକ୍ଷା କେର; ମାତ୍ର
ବଶି୍ୱାସଘାତକର କଥା େସ ଓଲଟାଇ ପକାନି୍ତ। 13 ଅଳସ େଲାକ କେହ,
ବାହାେର ସଂିହ ଅଛ;ି ମୁଁ ସଡ଼କେର ହତ େହବ।ି 14 ପରସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖ
ଗଭୀର ଖାତ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୃଣତି େଲାକ ତହିଁେର ପଡ଼ବି। 15 ପିଲାର
ମନେର ଅଜ୍ଞାନତା ବନ୍ଦ ଥାଏ, ପୁଣ,ି ଶାସନବାଡ଼ ିତାହା ବାହାର କରି
ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରି ଦଏି। 16 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ଧନ ବଢ଼ାଇବା

ପାଇଁ ଦରିଦ୍ର  ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କେର; ପୁଣ,ି େଯ ଧନୀକୁ ଦାନ କେର, ତାହାକୁ
େକବଳ ଅଭାବ ଘଟବି।

ତରିିଶଟ ିଜ୍ଞାନର କଥା

17 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େଡରି ଜ୍ଞାନବାନମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ; ପୁଣ,ି େମା’
ବଦି୍ୟାେର ଆପଣା ମନ ଲଗାଅ। 18 େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ହୃଦୟେର
ରଖିେଲ ଓ ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧର ସେଙ୍ଗ ତାହା ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ େହେଲ,
ଆହ୍ଲାଦଜନକ େହବ। 19 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େଯପରି ତୁମ୍ଭର ନଭିର୍ର ରହବି,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ, ବେିଶଷ ରୂେପ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହସିବୁ କଥା ଜଣାଇଲ।ି
20 ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟତାରୂପ ବାକ୍ୟର ନଶି୍ଚୟତା ଜଣାଇବାକୁ, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାନି୍ତ , 21 ତୁେମ୍ଭ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ ଉତ୍ତର େଦଇପାର,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ’ଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଯୁକି୍ତେର ଓ ବଦି୍ୟାେର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ େଲଖି
ନାହିଁ ? 22 ଦୀନହୀନକୁ ଦୀନହୀନ ଜାଣ ିତାହାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ହରଣ କର
ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ନଗର-ଦ୍ୱ ାରେର ଦୁଃଖୀ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କର ନାହିଁ।
23 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ପ୍ରତବିାଦ କରିେବ, ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ କରିେବ, େସ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ
ଅପହରଣ କରିେବ। 24 ରାଗଶୀଳ େଲାକ ସଙ୍ଗେର ମିତ୍ରତା କର ନାହିଁ,
ପୁଣ,ି େକ୍ର ାଧୀ େଲାକ ସହତି ଗମନ କର ନାହିଁ। 25 କେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଅବା
ତାହାର ବାଟ ଶିକ୍ଷା କରି ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
26 େଯଉଁମାେନ ହାତେର ତାଳି ଦଅିନି୍ତ ଅବା ଋଣୀର ଲଗା ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଜେଣ ହୁଅ ନାହିଁ। 27 େଯେବ ପରିେଶାଧ
କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭର କିଛ ିନ ଥାଏ, େତେବ େସ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ତଳରୁ ତୁମ୍ଭର
ଶଯ୍ୟା େନଇଯିବ ? 28 ତୁମ୍ଭର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ ପୁରାତନ ସୀମା
ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ଘୁଞ୍ଚାଅ ନାହିଁ। 29 ତୁେମ୍ଭ କି େକୗଣସ ିେଲାକକୁ
ଆପଣା ବ୍ୟବସାୟେର ତତ୍ପର େଦଖୁଅଛ ? େସ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଠିଆ େହବ। େସ ନୀଚ େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହବ ନାହିଁ।

େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ସହତି େଭାଜନେର ବସ,
େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର କିଏ ଅଛ,ି ତାହା ଯତ୍ନପୂବର୍କ
ବେିବଚନା କର। 2 େଯେବ ତୁେମ୍ଭ େପଟାଥର୍ୀ ହୁଅ, ତୁେମ୍ଭ

ଆପଣା ଗଳାେର ଛୁରୀ ଆେପ ରଖ। 3 ତାହାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ େଲାଭ
କର ନାହିଁ; େଯେହତୁ ତାହା ପ୍ରବଞ୍ଚନାଜନକ ଖାଦ୍ୟ। 4 ଧନୀ େହବା ପାଇଁ
ଆପଣାକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ କର ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭ ନଜି ବୁଦି୍ଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ। 5 ଯାହା ନାହିଁ,
ତୁେମ୍ଭ କି ତହିଁ ପ୍ରତ ିଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ କରିବ ? କାରଣ ଆକାଶେର
ଉଡ଼ନ୍ତା ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ନଶି୍ଚୟ ଧନ ଆପଣା ପାଇଁ ପକ୍ଷ କେର।
6 କୁଦୃଷି୍ଟ େଲାକର ଆହାର ଖାଅ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ତାହାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ
େଲାଭ କର ନାହିଁ; 7 କାରଣ େସ େଯରୂପ ମନେର ନେିଜ ଭାେବ, େସ
େସରୂପ ଅେଟ; େସ ଖାଅ ପିଅ େବାଲ ିତୁମ୍ଭକୁ କେହ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର
ତୁମ୍ଭଠାେର ତାହାର ମନ ନାହିଁ। 8 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଅଛ, ତାହା
ଉଦ୍ଗାର କରିବ; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ମଧୁର ବାକ୍ୟ ହରାଇବ। 9 ମୂଖର୍ର
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର କଥା କୁହ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େସ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟର ବଜି୍ଞତା
ତୁଚ୍ଛ କରିବ। 10 ପୁରାତନ ସୀମା ଘୁଞ୍ଚାଅ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ପିତୃହୀନର
େକ୍ଷତ୍ରେର ପ୍ରେବଶ କର ନାହିଁ। 11 କାରଣ େସମାନଙ୍କ ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ବଳବାନ;
େସ ତୁମ୍ଭ ସହତି େସମାନଙ୍କ ବବିାଦର ପ୍ରତବିାଦ କରିେବ।
12 ଉପେଦଶେର ତୁମ୍ଭର ମନ ଓ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ ଦଅି।
13 ପିଲାକୁ ଶାସି୍ତ େଦବାକୁ ତ୍ରୁ ଟ ିକର ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବାଡ଼େିର
ମାରିେଲ େହଁ େସ ମରିବ ନାହିଁ। 14 ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବାଡ଼େିର ମାରିବ ଓ
ପାତାଳରୁ ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ। 15 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭର ମନ
ଜ୍ଞାନୀ େହେଲ, େମାହର, ବେିଶଷେର େମାହର ମନ ହୃଷ୍ଟ େହବ। 16 ହଁ,
ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠ ଯଥାଥର୍ କଥା କହେିଲ, େମାହର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆହ୍ଲାଦତି େହବ।
17 ତୁମ୍ଭ ମନ ପାପୀଗଣକୁ ଈଷର୍ା ନ କରୁ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟେର ଥାଅ। 18 କାରଣ ପୁରସ୍କାର ନତିାନ୍ତ ଅଛ ିଓ
ତୁମ୍ଭର ଭରସା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ ନାହିଁ। 19 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ଶୁଣ, ଜ୍ଞାନୀ
ହୁଅ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ମନକୁ ସତ୍ପଥେର କଢ଼ାଇ ନଅି। 20 ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର
ଆସକ୍ତ ଓ େପଟାଥର୍ୀ ମାଂସ-େଭାକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। 21 କାରଣ
ମତୁଆଳା ଓ େପଟୁକ ଦରିଦ୍ର  େହେବ ପୁଣ,ି ଘୁମା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚରିାକନା
ପିନ୍ଧାଇବ। 22 ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାର କଥା ଶୁଣ, ପୁଣ,ି ମାତା ବୃଦ୍ଧା
େହେଲ,ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ। 23 ସତ୍ୟତା କିଣ, ପୁଣ,ି ତାହା ବକି
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ନାହିଁ; ଜ୍ଞାନ, ଉପେଦଶ ଓ ସୁବେିବଚନା କିଣ। 24 ଧାମିର୍କର ପିତା ଅତଶିୟ
ଆନନ୍ଦ କେର, ପୁଣ,ି ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମଦାତା ତାହା େହତୁ ହୃଷ୍ଟ ହୁଏ।
25 ତୁମ୍ଭର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭର ମାତା ହୃଷ୍ଟ େହଉନୁ୍ତ, ତୁମ୍ଭର ଗଭର୍ଧାରିଣୀ
ଆନନ୍ଦ କରୁ। 26 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ େମାେତ ଦଅି, ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ େମା’ ପଥେର ତୁଷ୍ଟ େହଉ। 27 କାରଣ େବଶ୍ୟା ଗଭୀର ଖାତ,
ପୁଣ,ି ପରସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍କୀଣ୍ଣର୍ କୂପ ଅେଟ। 28 ଆହୁରି େସ ଡକାୟତ ପରି ଛକି
ବେସ, ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଶି୍ୱାସଘାତକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଏ।
29 କାହାର ହାହାକାର ? କାହାର ଓକାର ? କାହାର କଳି ? କାହାର
ବକାବକି ? କାହାର ଅକାରଣ କ୍ଷତ ? କାହାର ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ଚକ୍ଷୁ ?
30 େଯଉଁମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନେର ବହୁ କାଳ ବସଥିା’ନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ
ମିଶି୍ରତ ସୁରା େଖାଜି ବୁଲନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର। 31 ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ରଙି୍ଗୟା େହେଲ,
ପାତ୍ରେର ଚକମକାଇେଲ ଓ ସହେଜ ଗଳାଧଃକରଣ େହେଲ, ତୁେମ୍ଭ ତାକୁ
ଅନାଅ ନାହିଁ। 32 େଶଷେର ତାହା ସପର୍ ପରି କାମୁେଡ଼ ଓ କାଳସପର୍ ତୁଲ୍ୟ
ଦଂଶନ କେର। 33 ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ବପିରୀତ ବଷିୟ େଦଖିବ, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ
କୁଟଳି କଥା କହବି। 34 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଶୟନକାରୀ କିଅବା
ଜାହାଜର ମାସ୍ତୁଲ ଉପେର ଶୟନକାରୀ େଲାକ ତୁଲ୍ୟ େହବ। 35 ତୁେମ୍ଭ
କହବି, େସମାେନ େମାେତ ମାଇେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ କ୍ଷତ ିପାଇ ନାହିଁ; େସମାେନ
େମାେତ ପ୍ରହାର କେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ କିଛ ିଜାଣ ିନାହିଁ; ମୁଁ େକେବ ଜାଗିବ ି?
ପୁନବର୍ାର ମୁଁ ତାହା େଖାଜିବ।ି

ତୁେମ୍ଭ ମନ୍ଦ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ା କର ନାହିଁ, ପୁଣ,ି
େସମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ େହବାକୁ ବାଞ୍ଛା କର ନାହିଁ। 2 କାରଣ
େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କଳ୍ପନା କେର, ପୁଣ,ି

େସମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠ ଅନଷି୍ଟ କଥା କେହ। 3 ଜ୍ଞାନେର ଗହୃ ନମିିର୍ତ ହୁଏ ଓ
ବୁଦି୍ଧେର ତାହା ସି୍ଥର ହୁଏ; 4 ଜ୍ଞାନେର ତାହାର େକାଠରିସବୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ
ମେନାରମ ବସ୍ତୁେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ। 5 ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକ ବଳବାନ, ପୁଣ,ି
ବଦି୍ୱ ାନ୍ େଲାକ ବଳ ବଢ଼ାଏ। 6 ଅବଶ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଭଲ ପରାମଶର୍ େଘନି
ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ; ଆଉ, ମନ୍ତ୍ର ୀମାନଙ୍କ ବାହୁଲ୍ୟେର ରକ୍ଷା ହୁଏ।
7 ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ ିଜ୍ଞାନ ଅତ ିଉଚ୍ଚ; େସ ନଗର-ଦ୍ୱ ାରେର ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ
ନାହିଁ। 8 େଯଉଁ େଲାକ ମନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚନି୍ତ ା କେର, େଲାକମାେନ ତାହାକୁ
କୁସନ୍ଧାନୀ େବାଲ ିକହେିବ। 9 ଅଜ୍ଞାନର ସଂକଳ୍ପ ପାପଯୁକ୍ତ; ପୁଣ,ି ନନି୍ଦକ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଘୃଣତି। 10 ବପିଦର ଦନିେର ତୁେମ୍ଭ େଯେବ
ସାହସହୀନ େହବ, େତେବ ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ଅଳ୍ପ । 11 ମୃତୁୁ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନଆି
ଯିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର ଓ ହତ େହବା ନମିେନ୍ତ ଉଦ୍ୟତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। 12 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ କୁହ,
େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଜାଣ ିନାହୁଁ, େତେବ ଅନ୍ତଃକରଣ େତୗଲବିାକତ୍ତର୍ା
କ’ଣ ତାହା ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ ? ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣର ରକ୍ଷାକତ୍ତର୍ା କ’ଣ ତାହା
ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ ? ଆଉ, େସ କ’ଣ ପ୍ରତ ିଜଣକୁ ଆପଣା କମର୍ାନୁସାେର
ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ ନାହିଁ ? 13 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ମଧୁ ଖାଅ,
େଯେହତୁ ତାହା ଭଲ; ପୁଣ,ି ମଧୁଚାକ ଖାଅ, େଯେହତୁ ତାହା ତୁମ୍ଭ ତୁଣ୍ଡକୁ
ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗିବ। 14 ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତ ିେସହ ିପ୍ରକାର େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ
ଜାଣବି; ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାଇେଲ, ପୁରସ୍କାର ଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭର ଭରସା ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହବ ନାହିଁ। 15 େହ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ, ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଛକି ବସ ନାହିଁ; ତାହାର ବଶି୍ରାମସ୍ଥାନ ଲୁଟ କର ନାହିଁ। 16 େଯଣୁ ଧାମିର୍କ
ସାତ ଥର ପଡ଼େିଲ େହଁ ପୁନବର୍ାର ଉେଠ; ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାେନ ବପିଦେର ଝୁଣି୍ଟ
ପଡ଼ନି୍ତ। 17 ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ପତତି େହେଲ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ େସ ଝୁଣି୍ଟ
ପଡ଼େିଲ, ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ ହୃଷ୍ଟ ନ େହଉ; 18 େକଜାଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା େଦଖି
ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ ଓ ତାହାଠାରୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ େଫରାନି୍ତ।
19 ମନ୍ଦକମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ବରିକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଈଷର୍ା କର ନାହିଁ। 20 କାରଣ ମନ୍ଦ େଲାକର େକୗଣସ ିପୁରସ୍କାର
େହବ ନାହିଁ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ନଭିାଯିବ। 21 େହ େମାହର ପୁତ୍ର,
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଓ ରାଜାଙୁ୍କ ଭୟ କର, ପୁଣ,ି ଚଞ୍ଚଳମତମିାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଲପି୍ତ
ହୁଅ ନାହିଁ। 22 କାରଣ ହଠାତ୍ େସମାନଙ୍କର ବପିଦ ଘଟବି; ପୁଣ,ି େସହି
ଉଭୟର ସଂହାର କିଏ ଜାେଣ ? 23 ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ କଥା।
ବଚିାରେର ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ। 24 ଦୁଷ୍ଟକୁ େଯ
କେହ, ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କ, ତାହାକୁ େଲାେକ ଅଭଶିାପ େଦେବ, େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ
ତାହାକୁ ଘୃଣା କରିେବ। 25 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଅନୁେଯାଗ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ େହବ; ପୁଣ,ି ଉତ୍ତମ ଆଶୀବର୍ାଦ େସମାନଙ୍କ ଉପେର

ବେତ୍ତର୍। 26 େଯ ଯଥାଥର୍ ଉତ୍ତର ଦଏି, େସ ଓଷ୍ଠାଧର ଚୁମ୍ୱନ କେର।
27 ବାହାେର ତୁମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟର ଆେୟାଜନ କର, େକ୍ଷତ୍ରେର ଆପଣା ନମିେନ୍ତ
ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଆପଣା ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କର।
28 ଅକାରଣେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତବିାସୀ ବପିକ୍ଷେର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠ
ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରତାରଣା କର ନାହିଁ। 29 େସ େମା’ ପ୍ରତ ିେଯପରି କରିଅଛ,ି ତାହା
ପ୍ରତ ିମୁଁ େସପରି କରିବ ିଓ ତାହାର କମର୍ାନୁସାେର ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ରତଫିଳ
େଦବ,ିଏରୂପ କୁହ ନାହିଁ। 30 ମୁଁ ଅଳସୁଆର େକ୍ଷତ୍ର ଓ ନେିବର୍ାଧ େଲାକର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ନକିଟ େଦଇ ଗଲ।ି 31 ପୁଣ,ି େଦଖ, ତହିଁର ସବୁଆେଡ଼ କଣ୍ଟା
ବଢ଼ଅିଛ ିଓ ବଛୁିଆତ ିତହିଁ ଉପେର ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛ,ି ତହିଁର ପଥର
ପାେଚରୀସବୁ ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ।ି 32 ତହୁଁ ମୁଁ ଅନାଇଲ,ି ପୁଣ,ି ମେନାେଯାଗ
କଲ;ି ମୁଁ େଦଖିଲ ିଓ ଉପେଦଶ ପାଇଲ।ି 33 ଆଉ ଟକିିଏ େଶାଇେଲ,
ଆଉ ଟକିିଏ ଢୁ଼ଳାଇେଲ, ଆଉ ଟକିିଏ ନଦି୍ର ା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭଡି଼େିମାଡ଼ି
େହେଲ, 34 ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ର ାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଦୀନତା ସସଜ୍ଜ
େଲାକ ପରି ଉପସି୍ଥତ େହବ।

ଶେଲାମନଙ୍କର ଅଧିକ ହେିତାପେଦଶ

ନମି୍ନଲଖିିତ ହେିତାପେଦଶ ସକଳ ହିଁ ଶେଲାମନଙ୍କ ରଚତି ଓ
ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟର ଅଧିକାରୀମାେନ ତାହା
ଉତ୍ତାରିଥିେଲ। 2 ବଷିୟ େଗାପନ କରିବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର

େଗୗରବ; ମାତ୍ର ବଷିୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ରାଜାଙ୍କର େଗୗରବ।
3 ଉଚ୍ଚତା େହତୁ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ଗଭୀରତା େହତୁ ପୃଥିବୀ, ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କ
ହୃଦୟ େବାଧାଗମ୍ୟ। 4 ରୂପାରୁ ଖାଦ କାଢ଼ ିପକାଅ, େତେବ ସୁନାରୀ ପାଇଁ
ଏକ ପାତ୍ର ବାହାର େହବ। 5 ରାଜାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରିଦଅି,
ଆଉ, ତାହାର ସଂିହାସନ ଧମର୍େର ସୁସି୍ଥର େହବ। 6 ରାଜାର ଛାମୁେର
ଆପଣାର ବଡ଼ାଇ କର ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ପ୍ରଧାନ େଲାକଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ ହୁଅ
ନାହିଁ। 7 କାରଣ େଯଉଁ କୁଳୀନକୁ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ େଦଖିଅଛ,ି ତାହା ଛାମୁେର
ତୁମ୍ଭର ନୀଚୀକୃତ େହବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଏଠାକୁ ଆସ େବାଲ ିତୁମ୍ଭକୁ
କୁହାଯିବା ଭଲ। 8 ବବିାଦ କରିବାକୁ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଗେଲ
ତହିଁର େଶଷେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତବିାସୀ ତୁମ୍ଭକୁ ଲଜି୍ଜତ କଲା ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ
କଅଣ କରିବ ? 9 ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ସହତି ଆପଣା ବବିାଦର ପ୍ରତବିାଦ
କର, ପୁଣ,ି ପରର େଗାପନୀୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। 10 େନାହେିଲ
ଶ୍ରବଣକାରୀ ତୁମ୍ଭକୁ ତରିସ୍କାର କେଲ, ତୁମ୍ଭ ଅଖ୍ୟାତ ିଘୁଞ୍ଚା େନାହବି।
11 ଯେଥାଚତିମେତ କଥିତ ବାକ୍ୟ ରୂପା-ପାତ୍ରେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ନାରଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ।
12 ସୁବଣ୍ଣର୍ କଣ୍ଣର୍କୁଣ୍ଡଳ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଅଳଙ୍କାର େଯପରି,
ମେନାେଯାଗକାରୀ କଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତ ିଜ୍ଞାନବାନ ଭତ୍ସର୍ନାକାରୀ େସପରି। 13 ଫସଲ
ସମୟେର ହମିର ଶୀତଳତା େଯପରି, େପ୍ରରକଗଣ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱସ୍ତ ଦୂତ
େସପରି; କାରଣ େସ ଆପଣା କତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣେର ଆଶ୍ୱାସ ଦଏି।
14 ବୃଷି୍ଟହୀନ େମଘ ଓ ବାୟୁ େଯପରି, ଆପଣା ଦାନ ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା
ଦପର୍କାରୀ େସପରି। 15 ଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁତା ଦ୍ୱ ାରା ଶାସନକତ୍ତର୍ା ମଣାଯାଏ, ପୁଣ,ି
େକାମଳ ଜିହ୍ୱା ଅସି୍ଥ ଭଗ୍ନ କେର। 16 ତୁେମ୍ଭ କି ମଧୁ ପାଇଅଛ ? ତୁମ୍ଭର
େଯତକିି ଯେଥଷ୍ଟ, େସତକିି ଖାଅ; ବହୁତ ଖାଇେଲ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଉଦ୍ଗାର
କରି ପକାଇବ। 17 ତୁମ୍ଭର ପାଦ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତବିାସୀର ଗହୃେର କ୍ୱଚତି ପଡଢ଼ୁ,
େନାହେିଲ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରିବ।
18 ପ୍ରତବିାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି, େସ ଗଦା, ଖଡ୍ଗ  ଓ
ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତୀର ସ୍ୱରୂପ; 19 ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ସମୟେର ବଶି୍ୱାସଘାତକ େଲାକଠାେର
ବଶି୍ୱାସ, ଭଗ୍ନ ଦନ୍ତ ଓ ଖଞ୍ଜଖସା ଚରଣ ତୁଲ୍ୟ। 20 ଶୀତକାଳେର ବସ୍ତ୍ର
କାଢ଼ ିେନବା ଓ ଘା ଉପେର ଅମ୍ଳରସ ମିଶାଇବା େଲାକ େଯପରି,
ଦୁଃଖିତମନା ନକିଟେର ଗୀତ ଗାଇବା େଲାକ େସପରି। 21 ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ
କ୍ଷୁଧିତ େହେଲ, ତାହାକୁ ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରାଅ; ପୁଣ,ି େସ ତୃଷିତ େହେଲ,
ତାହାକୁ ଜଳ ପାନ କରାଅ; 22 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ମସ୍ତକେର ଜ୍ୱଳ
ଅଙ୍ଗାର ରାଶି କରି େଥାଇବ, ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁରସ୍କାର େଦେବ।
23 େଯପରି ଉତ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ବୃଷି୍ଟର ଉତ୍ପାଦକ, େସପରି ଖଚୁଆର ଜିହ୍ୱା
େକ୍ର ାଧଦୃଷି୍ଟର ଉତ୍ପାଦକ। 24 କଳିହୁଡ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେର ଏକା ଗହୃେର ବାସ
କରିବା ଅେପକ୍ଷା ଛାତର ଏକ େକାଣେର ବାସ କରିବାର ଭଲ। 25 ତୃଷିତ
ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ ଜଳ େଯରୂପ, ଦୂର େଦଶରୁ ସୁସମାଚାର େସରୂପ।
26 େଗାଳିଆ ଜଳାଶୟ ଓ ମଳିନ ନଝିର୍ର େଯରୂପ, ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଆଗେର
ବଚିଳିତ ଧାମିର୍କ େସରୂପ। 27 ବହୁତ ମହୁ ଖାଇବାର େଯପରି ଭଲ ନୁେହଁ,
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େସପରି ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଆପଣା େଗୗରବ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର େଗୗରବ
ନୁେହଁ। 28 ଯାହାର ଆତ୍ମା ଅଟକ ମାେନ ନାହିଁ, େସ ଭଗ୍ନ ଓ ପ୍ରାଚୀରହୀନ
ନଗର ତୁଲ୍ୟ।

େଯପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେର ହମି ଓ ଫସଲ ସମୟେର ବୃଷି୍ଟ,
େସପରି ମୂଖର୍କୁ ସମ୍ମାନ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। 2 େଯପରି ଘରଚଟଆି
ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା େବେଳ ଓ ତାଳେଚାଞ୍ଚ ଉଡଢ଼ୁଥିବା େବେଳ,

େସପରି ଅକାରଣେର ଦତ୍ତ ଅଭଶିାପ ନକିଟକୁ ଆେସ ନାହିଁ। 3 ଅଶ୍ୱ ପାଇଁ
େକାରଡ଼ା ଗଦ୍ଦର୍ଭ ପାଇଁ ଲଗାମ, ପୁଣ,ି ମୂଖର୍ର ପିଠି ପାଇଁ ବାଡ଼।ି 4 ମୂଖର୍କୁ
ତାହାର ଅଜ୍ଞାନତାନୁସାେର ଉତ୍ତର ଦଅି ନାହିଁ, େଦେଲ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତାହାର
ସମାନ େହବ। 5 ମୂଖର୍କୁ ତାହାର ଅଜ୍ଞାନତାନୁସାେର ଉତ୍ତର ଦଅି,
େନାହେିଲ େସ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର ଆପଣାକୁ ଜ୍ଞାନୀ େବାଧ କରିବ। 6 ମୂଖର୍
ହାତେର େଯ ସମାଚାର ପଠାଏ, େସ ଆପଣା ପାଦ ଆେପ କାଟ ିକ୍ଷତି
େଭାଗ କେର। 7 େନଙ୍ଗଡ଼ାର ଚରଣ େଯପରି ନଡ଼ନଡ଼, ଅଜ୍ଞାନର ମୁଖେର
େସପରି ହେିତାପେଦଶ-ବାକ୍ୟ। 8 େଯପରି ପ୍ରସ୍ତରରାଶିେର ମଣରି ଥଳୀ,
େସପରି େସ, େଯ ମୂଖର୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଏି। 9 ମତ୍ତ େଲାକର ହସ୍ତେର
ଉଠାଯିବା କଣ୍ଟକ େଯପରି, ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ମୁଖେର ହେିତାପେଦଶ ବାକ୍ୟ
େସପରି। 10 ବାଣୁଆ େଯପରି ସମସ୍ତଙୁ୍କ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କେର, େସପରି େସହି
େଲାକ, େଯ ମୂଖର୍କୁ େବତନ ଦଏି ଓ େଯ ପଥିକକୁ େବତନ ଦଏି।
11 ଆପଣା ବାନି୍ତ ପ୍ରତ ିେଫରିବା କୁକ୍କରୁ େଯପରି, ପୁନଃ ପୁନଃ ଆପଣା
ଅଜ୍ଞାନତାର କମର୍ କରିବା ମୂଖର୍ େସପରି। 12 େଯ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର ଜ୍ଞାନୀ,
ଏପରି େଲାକକୁ େଦଖୁଅଛ କି ? ତାହା ଅେପକ୍ଷା ମୂଖର୍ ବଷିୟେର ଅଧିକ
ଭରସା ଅଛ।ି 13 ଅଳସୁଆ କେହ, ବାଟେର ସଂିହ ଅଛ,ି ସଡ଼କେର ସଂିହ
ଅଛ।ି 14 େଯପରି କବ୍ଜାେର କବାଟ ବୁେଲ, େସପରି ଅଳସୁଆ ଆପଣା
ଶଯ୍ୟାେର ଥାଇ କେର। 15 ଅଳସୁଆ ଥାଳୀେର ହାତ ବୁଡ଼ାଇ ଆଉ ଥେର
ତାହା ମୁଖକୁ େନବାକୁ ଥକିଯାଏ। 16 ସାତ ଜଣ ସୁବଚିାରସଦି୍ଧ
ଉତ୍ତରକାରୀ ଅେପକ୍ଷା ଅଳସୁଆ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର ଜ୍ଞାନବାନ। 17 େଯଉଁ
େଲାକ ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ ଆପଣାର ଅସମ୍ପକର୍ୀୟ ବବିାଦେର ରାଗାନି୍ୱ ତ
ହୁଏ, େସ କୁକ୍କରୁ କାନ ଧରିବା େଲାକ ତୁଲ୍ୟ। 18 ଅଗି୍ନବାଣ, ତୀର ଓ
ମୃତୁୁ୍ୟ ନେିକ୍ଷପକାରୀ ବାତୁଳ େଯପରି; 19 ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ େଯଉଁ
େଲାକ ଭୁଲାଇ କେହ, ମୁଁ କ’ଣ େକୗତୁକ କରୁ ନାହିଁ ? େସ େସପରି।
20 କାଷ୍ଠ େଶଷ େହେଲ ଅଗି୍ନ ନଭି ିଯାଏ, କେଣ୍ଣର୍ଜପ ନ ଥିେଲ କଳି ନବୃିତ୍ତ
ହୁଏ। 21 େଯପରି ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାରକୁ ଅଙ୍ଗାର ଓ ଅଗି୍ନକୁ କାଷ୍ଠ, େସପରି
ବବିାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ କଳିହୁଡ଼ା େଲାକ। 22 କେଣ୍ଣର୍ଜପର ବାକ୍ୟ ଅମୃତ
ତୁଲ୍ୟ, ତାହା ଉଦରର ଅନ୍ତରାଳୟକୁ ଚାଲଯିାଏ। 23 ଅନୁରାଗୀ ଓଷ୍ଠ ଓ
ମନ୍ଦ ହୃଦୟ ରୂପା ଖାଦେର ମଣ୍ଡତି ମୃତି୍ତକାପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। 24 ଘୃଣାକାରୀ
ଆପଣା ଓଷ୍ଠେର କପଟ କେର, ମାତ୍ର ମନେର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ରେଖ। 25 େସ
ମିଷ୍ଟ ସ୍ୱରେର କହେିଲ, ତାହାକୁ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ, େଯେହତୁ ତାହାର
ହୃଦୟେର ସାତଟା ଘୃଣ୍ୟ ବଷିୟ ଥାଏ। 26 ତାହାର ଘୃଣା କପଟେର
ଆପଣାକୁ ଆବୃତ କେଲ େହଁ ତାହାର ମନ୍ଦତା ସଭାେର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
27 େଯ ଖାତ େଖାେଳ, େସ ଆେପ ତହିଁ ଭତିେର ପଡ଼ବି; ପୁଣ,ି େଯ
ପଥର ଗଡ଼ାଏ, ତାହା ତାହାର ଉପରକୁ େନଉଟବି। 28 ମିଥ୍ୟାବାଦୀ-ଜିହ୍ୱା
ଯାହାକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କେର, ତାହାକୁ ହିଁ ଘୃଣା କେର; ପୁଣ,ି ଚାଟୁବାଦୀ ମୁଖ
ସବର୍ନାଶ ଜନ୍ମ ାଏ।

ତୁେମ୍ଭ କାଲରି ବଷିୟେର ଦପର୍ କଥା କୁହ ନାହିଁ; େଯେହତୁ
ଏକ ଦନି କଅଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣା ନାହିଁ।
2 ଅନ୍ୟ େଲାକ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ନଜି ମୁଖ

ତାହା ନ କରୁ; ଅପର େଲାକ କରୁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ନଜି ଓଷ୍ଠ ତାହା ନ କରୁ।
3 ଭାରୀ ପଥର ଓ ଗରୁୁ ବାଲ;ି ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନର ବରିକି୍ତ , େସ ଦୁଇରୁ
ଭାରୀ। 4 େକାପ ନଷୁି୍ଠର ଓ େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଳୟକାରୀ; ମାତ୍ର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ଆଗେର
କିଏ ଠିଆ େହାଇ ପାେର ? 5 ଗପୁ୍ତ େପ୍ରମଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁେଯାଗ
ଭଲ। 6 େପ୍ରମକାରୀର କ୍ଷତ ବଶି୍ୱାସନୀୟ; ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ ର ଚୁମ୍ୱନ ବହୁଳ।
7 ତୃପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମହୁଚାକକୁ ଘୃଣା କେର; ମାତ୍ର କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ ପ୍ରାଣୀକୁ ତକି୍ତ
ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ ମିଷ୍ଟ। 8 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିଭ୍ରମଣ କେର, େସ
ବସାରୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ପକ୍ଷୀର ତୁଲ୍ୟ। 9 େତୖଳ ଓ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ମନକୁ
ଆହ୍ଲାଦତି କେର, ମନର ମନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଜାତ ମିତ୍ରର ମିଷ୍ଟତା ତଦ୍ରୁ ପ କେର।
10 ନଜିର ବନୁ୍ଧକୁ ଓ ପିତାର ବନୁ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର
ବପିଦ ଦନିେର ଆପଣା ଭାଇର ଗହୃକୁ ଯାଅ ନାହିଁ; ଦୂରସ୍ଥ ଭାଇଠାରୁ

ନକିଟସ୍ଥ ପ୍ରତବିାସୀ ଭଲ। 11 େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ ଓ େମା’
ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦତି କର; ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ନନି୍ଦକକୁ ଉତ୍ତର େଦଇ
ପାରିବ।ି 12 ଚତୁର େଲାକ ବପିଦ େଦଖି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଏ; ମାତ୍ର
ଅସତକର୍ େଲାକ ଆଗ ବଢ଼ ିଶାସି୍ତ ପାଏ। 13 ଅପରିଚତି େଲାକ ପାଇଁ େଯ
ଲଗା ହୁଏ, ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ନଅି; ପୁଣ,ି େଯ ପରସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜାମିନ୍ ହୁଏ,
ତାହାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖ। 14 େଯଉଁ େଲାକ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଆପଣା
ମିତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ ରବେର ଆଶୀବର୍ାଦ କେର, ତାହାର େସହ ିକମର୍ ତାହା ପ୍ରତି
ଅଭଶିାପ ରୂେପ ଗଣତି େହବ। 15 ଭାରୀ ବୃଷି୍ଟଦନିେର ଅବରିତ ବନୁି୍ଦପାତ
ଓ କଳିହୁଡ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଦୁଇ ଏକ ସମାନ ଅଟନି୍ତ। 16 େଯ ତାକୁ ଅଟକାଏ,
େସ ବାୟୁକୁ ଅଟକାଏ ଓ ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ େତୖଳ ଉପେର ପେଡ଼।
17 େଯପରି ଲୁହା ଲୁହାକୁ ସେତଜ କେର, େସପରି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ବନୁ୍ଧର
ମୁଖ ସେତଜ କେର। 18 େଯେକହ ିଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷା କେର, େସ ତହିଁର
ଫଳ ଖାଏ; ପୁଣ,ି େଯ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗୀ ଥାଏ, େସ ସମ୍ମାନ
ପାଏ। 19 େଯପରି ଜଳ ମୁଖକୁ ମୁଖ େଦଖାଏ, େସପରି ହୃଦୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ମନୁଷ୍ୟ େଦଖାଏ। 20 େଯପରି ପାତାଳ ଓ ବନିାଶ ସ୍ଥାନ େକେତେବେଳ
ତୃପ୍ତ ନୁେହଁ, େସପରି ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାସକଳ େକେତେବେଳ ତୃପ୍ତ ନୁେହଁ।
21 େକାୟିେର ରୂପା, ଉହ୍ମାଇେର ସୁନା, ପ୍ରଶଂସାେର ମନୁଷ୍ୟ ପରୀକି୍ଷତ
ହୁଏ। 22 ତୁେମ୍ଭ ଗହମ ସହତି ଅଜ୍ଞାନକୁ ଢ଼ଙିି୍କେର କୁଟେିଲ େହଁ ତାହାର
ଅଜ୍ଞାନତା ଛାଡ଼ଯିିବ ନାହିଁ। 23 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େମଷପଲର ଅବସ୍ଥା ଜାଣବିା
ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, ପୁଣ ିଆପଣା ପଶୁପଲ ବଷିୟେର ଉତ୍ତମ ରୂେପ
ମେନାେଯାଗ କର। 24 କାରଣ ସମ୍ପତି୍ତ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ନୁେହଁ ଓ ମୁକୁଟ
କ’ଣ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେର ଥାଏ ? 25 ଘାସ କଟା େହେଲ କଅଁଳ ଘାସ
ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଆଉ ପବର୍ତମାନର ତୃଣ ସଂଗହୃୀତ ହୁଏ।
26 େମଷଛୁଆମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବସ୍ତ୍ର େଦେବ; ପୁଣ,ି େଛଳି ତୁମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରର
ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ। 27 ପୁଣ,ି େଛଳିଦୁଧ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର
ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ େହବ; ଆଉ, ତୁମ୍ଭ ଦାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଜୀବକିା
େହବ।

େକହ ିନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ ଦୁଷ୍ଟ ପଳାଏ; ମାତ୍ର ଧାମିର୍କମାେନ
ସଂିହ ପରି ସାହସକି। 2 େଦଶର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ତହିଁର
ଅଧିପତ ିଅେନକ ହୁଅନି୍ତ; ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମାନ ଓ ଜ୍ଞାନବାନ

େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତହିଁର ସି୍ଥରତା ଦୀଘର୍ ହୁଏ। 3 େଯଉଁ ଦରିଦ୍ର  େଲାକ
ଦୀନହୀନକୁ ଉପଦ୍ରବ କେର, େସ ପ୍ଳାବନକାରୀ ବୃଷି୍ଟ ପରି; ତହିଁେର
ଭକ୍ଷ୍ୟର ଅଭାବ ଘେଟ। 4 ବ୍ୟବସ୍ଥାତ୍ୟାଗକାରୀମାେନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା
କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଆଜ୍ଞା ପାଳିବା େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି ବେିରାଧ
କରନି୍ତ। 5 ମନ୍ଦ େଲାକମାେନ ନ୍ୟାୟ ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାେନ ସବୁ ବଷିୟ ବୁଝନି୍ତ। 6 ଦି୍ୱ ପଥଗାମୀ କୁଟଳି େଲାକ
ଧନୀ େହେଲ େହଁ ତାହା ଅେପକ୍ଷା ଆପଣା ସଦି୍ଧତାେର ଗମନକାରୀ ଦରିଦ୍ର
େଲାକ ଭଲ। 7 େଯ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାେନ, େସ ବୁଦି୍ଧମାନ ପୁତ୍ର; ପୁଣ,ି େଯ
େପଟାଥର୍ୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଏ, େସ ଆପଣା ପିତାକୁ ଲଜ୍ଜ ା ଦଏି। 8 େଯଉଁ
େଲାକ ସୁଧ ଓ ବୃଦି୍ଧ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ସମ୍ପତି୍ତ ବୃଦି୍ଧ କେର, େସ ଦୀନହୀନ
ପ୍ରତ ିଦୟାକାରୀ ପାଇଁ ତାହା ସଞ୍ଚୟ କେର। 9 େଯଉଁ େଲାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଶୁଣବିାରୁ ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େଫରାଏ, ତାହାର ପ୍ରାଥର୍ନା ହିଁ ଘୃଣାର ବଷିୟ ହୁଏ।
10 େଯଉଁ େଲାକ ସରଳ େଲାକକୁ ମନ୍ଦ ପଥେର ଯିବାକୁ ଭୁଲାଏ, େସ
ସ୍ୱକୃତ ଖାତେର ଆେପ ପଡ଼ବି; ମାତ୍ର ସଦି୍ଧ େଲାେକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାର
କରିେବ। 11 ଧନବାନ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର ଜ୍ଞାନବାନ; ମାତ୍ର ବୁଦି୍ଧମାନ
ଦୀନହୀନ େଲାକ ତାହାର ପରିଚୟ ନଏି। 12 ଧାମିର୍କମାେନ ଜୟ କେଲ
ମହାେଗୗରବ ହୁଏ; ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ିେହେଲ େଲାେକ ଆପଣାକୁ
ଲୁଚାନି୍ତ। 13 େଯ ଆପଣା ଅଧମର୍ ଆଚ୍ଛାଦନ କେର, େସ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାେଡ଼, େସ ଦୟା ପାଇବ।
14 େଯଉଁ େଲାକ ସବୁେବେଳ କୁକମର୍ କରିବାକୁ ଭୟ ରେଖ, େସ ଧନ୍ୟ;
ମାତ୍ର େଯ ଆପଣା ମନକୁ କଠିନ କେର, େସ ଆପଦେର ପଡ଼ବି।
15 େଯପରି ଗଜ୍ଜ ର୍ନକାରୀ ସଂିହ ଓ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାଲୁ; େସପରି ଦୀନହୀନ
ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପେର ଦୁଷ୍ଟ କତ୍ତର୍ା। 16 େଯଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୁଦି୍ଧହୀନ, େସ ମଧ୍ୟ ଅତି
ଉପଦ୍ରବୀ ହୁଏ, ମାତ୍ର େଯ େଲାଭକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ଆପଣା ଦନି
ବଢ଼ାଇବ। 17 େଯଉଁ େଲାକ େକୗଣସ ିେଲାକର ରକ୍ତେର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ,
େସ ଗତ୍ତର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଳାଇବ; େକହ ିତାହାକୁ ନ ଅଟକାଉ। 18 େଯଉଁ
େଲାକ ସଦି୍ଧ ଭାବେର ଚାେଲ, େସ ରକ୍ଷା ପାଏ; ମାତ୍ର ଆପଣା ପଥେର
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କୁଟଳି େଲାକ ଅକସ୍ମାତ୍ ପଡ଼ବି। 19 ଆପଣା ଭୂମି େଯ ଚେଷ, େସ
ଯେଥଷ୍ଟ ଆହାର ପାଇବ; ପୁଣ,ି େଯ ଅସାର େଲାକଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ,
ତାହାର ଯେଥଷ୍ଟ ଦରିଦ୍ର ତା େହବ। 20 ବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାକ ଆଶୀବର୍ାଦେର ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ
େହବ; ମାତ୍ର େଯ ଧନବାନ େହବାକୁ ଅତ ିଉଦ୍ୟମ କେର, େସ ଅଦଣ୍ଡତି
େନାହବି। 21 ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ। କିଅବା ଖେଣ୍ଡ ରୁଟ ିପାଇଁ
ଅଧମର୍ କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ। 22 କୁଦୃଷି୍ଟ େଲାକ ସମ୍ପତି୍ତ ପେଛ େଦୗେଡ଼,
ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଅଭାବ ଆକ୍ରମଣ କରିବ େବାଲ ିେସ ଜାେଣ ନାହିଁ।
23 ଜିହ୍ୱାେର ଚାଟୁବାଦ କରିବା େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନୁେଯାଗ
କରିବା େଲାକ େଶଷେର ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ। 24 େଯ ଆପଣା ପିତା
କିମ୍ୱା ମାତାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅପହରଣ କରି କେହ, ଏଥିେର କିଛ ିଅଧମର୍ ନାହିଁ,
େସ ସଂହାରକର ସଙ୍ଗୀ। 25 ବହୁପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ପ୍ରାଣ ବବିାଦ ଜନ୍ମ ାଏ, ମାତ୍ର
େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର ରେଖ, େସ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େହବ। 26 େଯ
ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣେର ନଭିର୍ର ରେଖ, େସ ମୂଖର୍; ମାତ୍ର େଯ ଜ୍ଞାନେର
ଚାେଲ, େସ ରକ୍ଷା ପାଇବ। 27 େଯ ଦରିଦ୍ର କୁ ଦାନ କେର, ତାହାର ଅଭାବ
େହବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଯ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ମୁେଦ, େସ ଅେନକ ଅଭଶିାପ
ପାଇବ। 28 ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଉନ୍ନତ େହେଲ, େଲାେକ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଲୁଚାନି୍ତ ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହେଲ, ଧାମିର୍କଗଣ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ ହୁଅନି୍ତ।

େଯଉଁ େଲାକ ଥରକୁ ଥର ଅନୁେଯାଗ ପାଇେଲ େହଁ ଆପଣା
ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କେର, େସ ପ୍ରତକିାର ବନୁି ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ େହବ।
2 ଧାମିର୍କମାେନ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହେଲ, େଲାକମାେନ ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ;

ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ପାଇେଲ, େଲାକମାେନ ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର କରନି୍ତ।
3 େଯଉଁ େଲାକ ଜ୍ଞାନକୁ େସ୍ନହ କେର, େସ ଆପଣା ପିତାକୁ ଆନନି୍ଦତ
କେର; ମାତ୍ର େଯ େବଶ୍ୟାମାନଙ୍କଠାେର ଅନୁରକ୍ତ, େସ ଆପଣା ସମ୍ପତି୍ତ
ଉଡ଼ାଇ ଦଏି। 4 ରାଜା ସୁବଚିାର ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ସୁସି୍ଥର କେର; ମାତ୍ର େଯ
ଉପହାରପି୍ରୟ, େସ ତାହା ଉଜାଡ଼ ିପକାଏ। 5 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀର ଚାଟୁବାଦ କେର, େସ ତାହାର ପାଦ ପାଇଁ ଜାଲ ପ୍ରସାେର।
6 ମନ୍ଦ େଲାକର ଅଧମର୍େର ଫାନ୍ଦ ଥାଏ; ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ ଗାନ ଓ ଆନନ୍ଦ
କେର। 7 ଧାମିର୍କ େଲାକ ଦୀନହୀନମାନଙ୍କ ଗହୁାରି ବଷିୟେର ବଜି୍ଞ; ମାତ୍ର
ତାହା ଜାଣବିା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ବୁଦି୍ଧ ନାହିଁ। 8 ନନି୍ଦକମାେନ ନଗରକୁ
ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ କରନି୍ତ; ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀମାେନ େକ୍ର ାଧ ନବିାରଣ କରନି୍ତ। 9 ଅଜ୍ଞାନ
ସହତି ଜ୍ଞାନବାନର ବବିାଦ େହେଲ, େସ େକ୍ର ାଧ କେଲ କି ହସେିଲ, କିଛି
ଶାନି୍ତ ନାହିଁ। 10 ରକ୍ତପାତପି୍ରୟ େଲାକମାେନ ସଦି୍ଧ ବ୍ୟକି୍ତକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ;
ପୁଣ,ି େସମାେନ ସରଳ େଲାକର ପ୍ରାଣ େଖାଜନି୍ତ। 11 ମୂଖର୍ ଆପଣାର ସବୁ
େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କେର; ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ତାହା ସମ୍ଭାଳି କ୍ଷାନ୍ତ କେର।
12 ଶାସନକତ୍ତର୍ା େଯେବ ମିଥ୍ୟା କଥାେର କାନ େଡେର, େତେବ ତାହାର
େସବକ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ। 13 ଦରିଦ୍ର  ଓ ଉପଦ୍ରବୀ ଏକତ୍ର ମିଳନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଭୟର ଚକ୍ଷୁ ଦୀପି୍ତମାନ କରନି୍ତ। 14 େଯଉଁ ରାଜା ବଶି୍ୱସ୍ତ ରୂେପ
ଦୀନହୀନମାନଙ୍କର ବଚିାର କେର, ତାହାର ସଂିହାସନ ସଦାକାଳ ସୁସି୍ଥର
େହବ। 15 ବାଡ଼ ିଓ ଅନୁେଯାଗ ଜ୍ଞାନ ଦଏି; ମାତ୍ର ପିଲାକୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛାେର
ଛାଡ଼େିଦେଲ, େସ ତାହାର ମାତାକୁ ଲଜ୍ଜ ା ଦଏି। 16 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ
ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହେଲ, ଅଧମର୍ ବେଢ଼; ମାତ୍ର ଧାମିର୍କମାେନ େସମାନଙ୍କର ନପିାତ
େଦଖିେବ। 17 ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଶାସି୍ତ େଦେଲ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାନି୍ତ େଦବ;
ପୁଣ,ି େସ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣକୁ ସୁଖ େଦବ। 18 ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ ଅଭାବେର
େଲାକମାେନ ବନିଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ; ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାେଳ, େସ
ଧନ୍ୟ। 19 କଥାମାତ୍ରେର ଦାସର ଦମନ ହୁଏ ନାହିଁ; େଯେହତୁ େସ ବୁଝେିଲ
େହଁ ମେନାେଯାଗ କେର ନାହିଁ। 20 ତୁେମ୍ଭ କି କଥାେର ଚଞ୍ଚଳ େଲାକକୁ
େଦଖୁଅଛ ? ତାହା ଅେପକ୍ଷା ମୂଖର୍ ବଷିୟେର ଅଧିକ ଭରସା ଅଛ।ି 21 େଯ
ପିଲାଦନୁି ଆପଣା ଦାସକୁ େଗହ୍ଲା କରି ପାେଳ, େଶଷେର େସହ ିଦାସ
ତାହାର ପୁତ୍ର େହାଇ ଉେଠ। 22 େକ୍ର ାଧୀ େଲାକ ବବିାଦ ଜନ୍ମ ାଏ, ପୁଣ,ି
ରାଗାନ୍ଧ େଲାକ ବହୁତ ଅଧମର୍ କେର। 23 ମନୁଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାର ତାହାକୁ
ନତ କରିବ; ମାତ୍ର ଯାହାର ଆତ୍ମା ବନିତ, େସ ସମ୍ମାନ ପାଇବ।
24 େଚାରର ଭାଗୀ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ରାଣ କରାଇବାର
କଥା ଶୁେଣ, କିନୁ୍ତ କିଛ ିପ୍ରକାଶ କେର ନାହିଁ। 25 େଲାକଭୟ ଫାନ୍ଦଜନକ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାେର େଯ ନଭିର୍ର ରେଖ, େସ ସୁରକି୍ଷତ େହବ।
26 ଅେନେକ ଶାସନକତ୍ତର୍ାର ଅନୁଗ୍ରହ ଚାହାନି୍ତ ; ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ବଚିାର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ହୁଏ। 27 ଅଧମର୍କାରୀ େଲାକ ଧାମିର୍କର ଘୃଣା ବଷିୟ,
ପୁଣ,ି ସରଳପଥଗାମୀ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ଘୃଣା ବଷିୟ ହୁଏ।

ଆଗରୁର କଥା

ଯାକିର ପୁତ୍ର ଆଗରୁର କଥା : ଅଥର୍ ଭାେରାକି୍ତ। େସ ମନୁଷ୍ୟ
ଈଥୀେୟଲକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଈଥୀେୟଲ ଓ ଉକଲକୁ କେହ :
2 ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ପଶୁବତ୍, ପୁଣ,ି େମା’ଠାେର

ମନୁଷ୍ୟର ବେିବଚନା ନାହିଁ। 3 ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖି ନାହିଁ, ଅବା ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ
ବଷିୟକ ବଦି୍ୟା େମା’ଠାେର ନାହିଁ। 4 କିଏ ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ କରି େସଠାରୁ
ଅବେରାହଣ କରିଅଛ ି? କିଏ ଆପଣା ମୁଷି୍ଟେର ବାୟୁ ଏକତ୍ର କରିଅଛ ି?
କିଏ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରେର ଜଳସମୂହକୁ ବାନି୍ଧଅଛ ି? କିଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ସୀମା
ନରୂିପଣ କରିଅଛ ି? ତାହାଙ୍କର ନାମ କଅଣ ? ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ
କଅଣ ? ଏହା େଯେବ ଜାଣ, େତେବ କୁହ। 5 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ବାକ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ; େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନଅିନି୍ତ , େସ
େସମାନଙ୍କର ଢ଼ାଲ। 6 ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟେର େଯାଗ କର ନାହିଁ, କେଲ େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁେଯାଗ କରିେବ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜଣା ପଡ଼ବି। 7 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଏ ଦୁଇ ବର ମାଗିଅଛ,ି ମୁଁ ମରିବା ପୂବର୍ରୁ ତାହା େମାେତ
େଦବାକୁ ଅସମ୍ମତ ହୁଅ ନାହିଁ। 8 ଅସାରତା ଓ ମିଥ୍ୟାକଥା େମା’ଠାରୁ ଦୂର
କର; େମାେତ ଦରିଦ୍ର ତା କି ଧନ ଦଅି ନାହିଁ; େମା’ ପଡ଼ରି ଭାଗ େଦଇ
େମାେତ ପ୍ରତେିପାଷଣ କର। 9 େନାହେିଲ ମୁଁ ପରିତୃପ୍ତ େହାଇ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହବି,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ? କିଅବା ଦରିଦ୍ର  େହେଲ େଚାରି
କରି ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ମିଥ୍ୟାେର େନବ।ି 10 ଦାସର ପ୍ରଭୁ
ନକିଟେର ତାହାର ଅପବାଦ କର ନାହିଁ, କେଲ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭଶିାପ େଦବ
ଓ ତୁେମ୍ଭ ଅପରାଧୀ ଗଣତି େହବ। 11 େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ପିତାକୁ ଶାପ
ଦଅିନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଆପଣା ମାତାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନି୍ତ ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ ବଂଶ
ଅଛ।ି 12 ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର ନମିର୍ଳ, ଏପରି ଏକ ବଂଶ ଅଛ,ି ତଥାପି
େସମାେନ ଆପଣା ମଳିନତାରୁ େଧୗତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ। 13 ଏକ ବଂଶ
ଅଛ,ି ଆଃ, େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ କିପରି ଉଚ୍ଚ ! େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ପତା
ଉତ୍ଥିତ େହାଇଅଛ।ି 14 ପୃଥିବୀରୁ ଦୁଃଖୀମାନଙୁ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଦରିଦ୍ରମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଦନ୍ତ ଖଡ୍ଗ  ପରି ଓ
କଳଦନ୍ତ ଛୁରୀ ପରି, ଏପରି ଏକ ବଂଶ ଅଛ।ି 15 େଜାକର ଦୁଇ କନ୍ୟା
ଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ କହନି୍ତ ଦଅି, ଦଅି। ତନିଟିା ବସ୍ତୁ ଅଛ,ି ଯାହା େକେବ
ତୃପ୍ତ ନୁେହଁ, ପୁଣ,ି ଚାରି ବସ୍ତୁ େକେବ କେହ ନାହିଁ, ଯେଥଷ୍ଟ େହଲା।
16 ପାତାଳ ଓ ବନ୍ଧ୍ୟା-ଗଭର୍; ଜଳେର ଅତୃପ୍ତ ଭୂମି ଓ ଅଗି୍ନ, େଯ କେହ
ନାହିଁ, ଯେଥଷ୍ଟ େହଲା। 17 େଯଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଆପଣା ପିତାକୁ ପରିହାସ କେର
ଓ ମାତାର କଥା ମାନବିାକୁ ତୁଚ୍ଛେବାଧ କେର, ତାହା ଉପତ୍ୟକାର ଡାମରା
କାଉମାେନ କାଢ଼ ିପକାଇେବ, ପୁଣ,ି ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀର ଛୁଆମାେନ ତାହା
ଖାଇେବ। 18 ତନି ିକଥା େମାହର େବାଧାଗମ୍ୟ, ପୁଣ,ି ଚାରି କଥା ମୁଁ ଜାଣୁ
ନାହିଁ। 19 ଆକାଶେର ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀର ଗତ,ି ପ୍ରସ୍ତରେର ସପର୍ର ଗତ,ି
ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଜାହାଜର ଗତ,ି ଯୁବତୀଠାେର ପୁରୁଷର ଗତ।ି 20 େସହି
ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗତ,ି େସ ଖାଇ ମୁହଁ େପାଛ ିଦଏି ଓ କେହ,
ଆେମ୍ଭ କିଛ ିଅଧମର୍ କରି ନାହୁଁ। 21 ତନି ିକଥାର ଭାରେର ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ
ହୁଏ, ପୁଣ ିଚାରି କଥାର ଭାରେର ମଧ୍ୟ, ତାହା େସ ସହ ିପାେର ନାହିଁ;
22 ରାଜତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ ଦାସର ଭାର ଓ ଆହାରେର ପରିତୃପ୍ତ ମୂଢ଼ର ଭାର;
ବବିାହ େହବା ଘୃଣ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାର; 23 ପୁଣ,ି ଆପଣା କତ୍ତ୍ର ର୍ୀର
ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ ଦାସୀର ଭାର। 24 ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀେର ସାନ, ମାତ୍ର
ଅତଶିୟ ଜ୍ଞାନବାନ, 25 ପିମ୍ପୁଡ଼ଗିଣ ଦୁବର୍ଳ ଜାତ,ି ତଥାପି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେର
ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ। 26 ଶାଫନ୍ ଜନୁ୍ତଗଣ ଶକି୍ତହୀନ ଜାତ,ି ତଥାପି
େସମାେନ େଶୖଳେର ଆପଣା ଆପଣା ବସା ନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ।
27 ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିରାଜା ନାହିଁ, ତଥାପି େସସମେସ୍ତ ଦଳବଦ୍ଧ
େହାଇ ଗମନ କରନି୍ତ। 28 ପୁଣ,ି ଝଟିପିିଟ ିହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଧରାଯାଏ, ତଥାପି
େସ ରାଜାର ଅଟ୍ଟାଳିକାେର ଥାଏ। 29 ତନି ିପ୍ରାଣୀ ସୁନ୍ଦର ରୂେପ ଗମନ
କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ସୁନ୍ଦର ରୂେପ ଗମନ କରନି୍ତ; 30 ପଶୁମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ବକି୍ରମୀ ସଂିହ କାହା ସମ୍ମୁଖରୁ େଫେର ନାହିଁ। 31 ଯୁଦ୍ଧାଶ୍ୱ ; ଛାଗ
ଓ ରାଜା, ଯାହା ବରୁିଦ୍ଧେର େକହ ିଉେଠ ନାହିଁ। 32 େଯେବ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାେର ମୂଢ଼ର କମର୍ କରିଥାଅ, କିଅବା େଯେବ କୁକଳ୍ପନା
କରୁଥାଅ, େତେବ ଆପଣା ମୁଖେର ହାତ ଦଅି। 33 କାରଣ େଯପରି ଦୁଗ୍ଧ
ମନ୍ଥନେର ଲବଣୀ ବାହାେର ଓ ନାସକିା ମନ୍ଥନେର ରକ୍ତ ବାହାେର; ତଦ୍ରୂ ପ
େକ୍ର ାଧ ମନ୍ଥନେର ବବିାଦ ବାହାେର।
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ଲମୂେୟଲ ରାଜାର କଥା

ଲମୂେୟଲ ରାଜାର କଥା: ଅଥର୍ାତ୍, ତାହାର ମାତା ତାହାକୁ
ଯାହା ଶିଖାଇଥିଲା, େସହ ିଭାେରାକି୍ତ। 2 େହ େମାହର ପୁତ୍ର,
େହ େମା’ ଗଭର୍ର ପୁତ୍ର, େହ େମା’ ମାନତର ପୁତ୍ର, କଅଣ

କହବି ି? 3 ତୁେମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙୁ୍କ ଆପଣା ବଳ ଦଅି ନାହିଁ, ଅବା ରାଜାମାେନ
ଯହିଁେର ବନିଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ , ତହିଁେର ଗତ ିକର ନାହିଁ। 4 େହ ଲମୂେୟଲ,
ରାଜାମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା ଉଚତି ନୁେହଁ, ରାଜାମାନଙ୍କର
ଉଚତି ନୁେହଁ; କିଅବା ମଦ୍ୟ କାହିଁ େବାଲ ିକହବିା ଭୂପତମିାନଙ୍କର ଉଚତି
ନୁେହଁ। 5 େସମାେନ ପାନ କେଲ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାେସାରି ଦୁଃଖୀସନ୍ତାନ
ସମସ୍ତଙ୍କର ବଚିାର ବପିରୀତ କରିେବ। 6 ମୃତକଳ୍ପ େଲାକକୁ ମଦ୍ୟ ଦଅି ଓ
ତକି୍ତମନା େଲାକକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଦଅି। 7 େସ େଲାକ ପାନ କରି ଆପଣା
ଦରିଦ୍ର ତା ପାେସାରୁ ଓ ଆପଣା େକ୍ଳଶ ଆଉ ମନେର ନ କରୁ। 8 ଘୁଙ୍ଗା
େଲାକଙ୍କ ପକ୍ଷେର, ସମସ୍ତ ଅନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷେର, ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଅ।
9 ମୁଖ ଫିଟାଇ ଯଥାଥର୍ ବଚିାର କର, ପୁଣ,ି ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର
ସୁବଚିାର କର।

ସବର୍ଗଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ ା ସ୍ତ୍ରୀ

10 ଗଣୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇପାେର ? ମୁକ୍ତ ାଠାରୁ ହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ
ଅଧିକ। 11 ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାହାଠାେର ନଭିର୍ର କେର, ପୁଣ,ି
ତାହାର ଲାଭର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। 12 େସ ଜୀବନଯାଏ ସ୍ୱାମୀର କ୍ଷତ ିନ
କରି ମଙ୍ଗଳ କେର। 13 େସ େମଷେଲାମ ଓ ମସନିା େଖାଜି ସେନ୍ତାଷେର
ଆପଣା ହସ୍ତେର କମର୍ କେର। 14 େସ ବାଣଜି୍ୟ-ଜାହାଜ ତୁଲ୍ୟ; େସ ଦୂରରୁ
ଆପଣା ଆହାର ଆେଣ। 15 ମଧ୍ୟ େସ ରାତି୍ର ଥାଉ ଥାଉ ଉେଠ ଓ ଆପଣା

ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେର ଓ ଦାସୀଗଣଙୁ୍କ ନରୂିପିତ
କମର୍ ଦଏି। 16 େସ େକ୍ଷତ୍ରର ବଷିୟ ବୁଝ ିତାହା କିେଣ, େସ ଆପଣା
ହସ୍ତର ଫଳ େଦଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ କେର। 17 େସ ବଳେର ଆପଣା
ଅଣ୍ଟା ବାେନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ବାହୁ ବଳବାନ କେର। 18 ଆପଣା ବ୍ୟାପାର େଯ
ଲାଭଜନକ, ଏହା େସ ବୁେଝ; ପୁଣ,ି ରାତି୍ରକାଳେର ତାହାର ପ୍ରଦୀପ
ଲଭିଯିାଏ ନାହିଁ। 19 େସ ଚରଖାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଏ, ପୁଣ,ି ତାହାର ହସ୍ତ
ତାକୁଡ଼ ିଧେର। 20 େସ ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମୁକ୍ତହସ୍ତା ହୁଏ ଓ
ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ହାତ ବଢ଼ାଏ। 21 େସ ହମି ଲାଗି ଆପଣା
ପରିବାର ବଷିୟେର ଭୟ କେର ନାହିଁ; େଯେହତୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିବାର
ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନି୍ତ। 22 େସ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ
ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେର, ପୁଣ,ି େସ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମବସ୍ତ୍ର ଓ ଧୂମ୍ରବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ପିେନ୍ଧ।
23 ତାହାର ସ୍ୱାମୀ େଦଶୀୟ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ନଗର-ଦ୍ୱ ାରେର ବସବିା
େବେଳ ଚହି୍ନାଯାଏ। 24 େସ ସୂକ୍ଷ୍ମବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବକି୍ରୟ କେର, ପୁଣ,ି
ବଣକିମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର କଟବିନ୍ଧନ ସମପର୍ଣ କେର। 25 ବଳ ଓ େଶାଭା
ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ; ପୁଣ,ି ଭବଷି୍ୟତକାଳ ବଷିୟେର େସ ହାସ୍ୟ କେର।
26 େସ ଜ୍ଞାନେର ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ; ତାହାର ଜିହ୍ୱାେର ଦୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଥାଏ। 27 େସ ଆପଣା ପରିବାରର ଆଚରଣେର ମେନାେଯାଗ କେର,
ପୁଣ,ି ଆଳସ୍ୟର ଆହାର ଖାଏ ନାହିଁ। 28 ତାହାର ସନ୍ତାନମାେନ ଉଠି
ତାହାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହନି୍ତ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାହାକୁ (ଏରୂପ)
ପ୍ରଶଂସା କେର; 29 ଅେନକ କନ୍ୟା ଗଣୁ େଦଖାଇ ଅଛନି୍ତ , ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
େସସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ରଷ୍ଠ। 30 ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନାଜନକ ଓ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ
ଅସାର; ମାତ୍ର େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେର, େସ ପ୍ରଶଂସତିା େହବ।
31 ତାହାର ହାତର ଫଳ ତାହାକୁ ଦଅି, ପୁଣ,ି ତାହାର ନଜି କମର୍ ନଗର-
ଦ୍ୱ ାରେର ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁ।
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ଉପେଦଶକ

ସମସ୍ତ ଅସାର

ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ରାଜା, ଉପେଦଶକଙ୍କର
ବାକ୍ୟମାଳା।

2 ଉପେଦଶକ କହୁଅଛନି୍ତ ,
“ଅସାରର ଅସାର, ଅସାରର ଅସାର, ସକଳ ହିଁ ଅସାର।
3 ମନୁଷ୍ୟ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମେର ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ,
ତାହାର େସହସିବୁରୁ କି ଲାଭ ?
4 ଏକ ପିଢ଼ ିଯାଏ ଓ ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ ିଆେସ;
କିନୁ୍ତ ପୃଥିବୀ ସଦାକାଳ ଥାଏ।
5 ମଧ୍ୟ ସୂଯର୍୍ୟ ଉଦତି ହୁଏ ଓ ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ,
ପୁଣ ିଆପଣା ଉଦୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସତ୍ୱର ହୁଏ।
6 ବାୟୁ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ ଯାଏ ଓ ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ େଫେର;
ଆପଣା ପଥେର ସବର୍ଦା ଘୁେର
ଓ ବାୟୁ ଆପଣା ଚକ୍ର କୁ ପୁନବର୍ାର େଫେର।

7 ନଦୀସବୁ ସମୁଦ୍ର କୁ ବହଯିାଆନି୍ତ ,
ତଥାପି ସମୁଦ୍ର  ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ ନାହିଁ;
ନଦୀସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ଗମନ ସ୍ଥାନକୁ ପୁନବର୍ାର ଗମନ କରନି୍ତ।

8 ସମଗ୍ର ବଷିୟ କ୍ଳ ାନି୍ତପୂଣ୍ଣର୍; ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବଣ୍ଣର୍ନା କରି ପାେର ନାହିଁ;
ଚକ୍ଷୁ ଦଶର୍ନେର ତୃପ୍ତ ନୁେହଁ, କିଅବା କଣ୍ଣର୍ ଶ୍ରବଣେର ତୃପ୍ତ ନୁେହଁ।
9 ଯାହା େହାଇଅଛ,ି ତାହା ହିଁ େହବ
ଓ ଯାହା କରାଯାଇଅଛ,ି ତାହା ହିଁ କରାଯିବ;
ପୁଣ,ି ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ େକୗଣସ ିନୂତନ ବଷିୟ ନାହିଁ।

10 ଯାହା ବଷିୟେର ମନୁଷ୍ୟମାେନ କହନି୍ତ ,
େଦଖ, ଏହା ନୂତନ, ଏହାପରି କି େକୗଣସ ିବଷିୟ ଅଛ ି?
ତାହା ତ ଏଥିପୂେବର୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍କାଳୀନ ସମୟେର ଥିଲା।

11 ପୂବର୍କାଳୀନ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କିଛ ିସ୍ମରଣ ନ ଥାଏ;
କିଅବା ଭବଷି୍ୟତେର େଯଉଁମାେନ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ,
େସମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହିଁ ଉତ୍ତରକାଳୀନ ଭବଷି୍ୟତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର

ନ ଥିବ।”

ଜ୍ଞାନର ଅସାରତା

12 ମୁଁ ଉପେଦଶକ, ଯିରୂଶାଲମେର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ରାଜା ଥିଲ।ି
13 ପୁଣ,ି ଆକାଶ ତେଳ କୃତ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା ଆେଲାଚନା ଓ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ କଲ;ି ଏତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ପରେମଶ୍ୱର େଯ
ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବ୍ୟସ୍ତ େହବାକୁ େଦଇଅଛନି୍ତ , ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ
େକ୍ଲଶଜନକ। 14 ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ କୃତ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ମୁଁ ନରିୀକ୍ଷଣ କରିଅଛ;ି
ଆଉ େଦଖ, ସବୁ ଅସାର, ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନମାତ୍ର।

15 ଯାହା ବଙ୍କା, ତାହା ସଳଖ କରାଯାଇ ନ ପାେର ପୁଣ,ି
ଯାହା ଅଭାବ, ତାହା ଗଣତି େହାଇ ନ ପାେର।
16 ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟେର ଭାବ ିକହଲି,ି “େଦଖ, ଯିରୂଶାଲମେର େମା’

ପୂେବର୍ ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ;ି
ଆହୁରି, େମାହର ହୃଦୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବଦି୍ୟାେର ମହା ଅନୁଭବୀ େହାଇଅଛ।ି”
17 ତହୁଁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ , ପୁଣ ିପାଗଳାମି ଓ ଅଜ୍ଞାନତାର ତତ୍ତ୍ୱ  ଜାଣବିା
ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ କଲ;ି ଏହା ହିଁ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ େବାଲ ିଜାଣଲି।ି

18 କାରଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନେର ବହୁତ େକ୍ଲଶ ଥାଏ;
ପୁଣ,ି େଯ ବଦି୍ୟା ବୃଦି୍ଧ କେର, େସ ଦୁଃଖ ବୃଦି୍ଧ କେର।

ସୁଖେଭାଗର ଅସାରତା

ମୁଁ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହଲି,ି “ଆସ, ମୁଁ ଏେବ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱ ାରା ପରୀକ୍ଷା କରିବ;ି ଏେହତୁ ସୁଖେଭାଗ କର; ଆଉ
େଦଖ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସାର।” 2 ମୁଁ ହାସ୍ୟ ବଷିୟେର କହଲି,ି

“ତାହା ପାଗଳାମି”, ଆନନ୍ଦ ବଷିୟେର କହଲି,ି “ତାହା କଅଣ କେର ?”
3 ମୁଁ କିପରି ମଦ୍ୟପାନେର ଶରୀରକୁ ତୁଷ୍ଟ କରିବ ିଓ ଆକାଶ ତେଳ
ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ କଅଣ କରିବା ଭଲ, ଏହା ଜାଣପିାରିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିପରି ଅଜ୍ଞାନତା ଅବଲମ୍ୱନ କରିବ,ି ଏହା ମେନ ମେନ ଅନୁସନ୍ଧାନ
କଲ,ି ଏହ ିସମୟେର ମଧ୍ୟ େମାହର ମନ ଜ୍ଞାନେର େମାେତ ପଥ ପ୍ରଦଶର୍ନ
କରୁଥିଲା।

4 ମୁଁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ମହତ୍ ମହତ୍ କମର୍ କଲ;ି ମୁଁ ଗହୃମାନ ନମିର୍ାଣ
କଲ;ି ମୁଁ ଅେନକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ;ି 5 ମୁଁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ
ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଉପବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ସବର୍ପ୍ରକାର ଫଳବୃକ୍ଷ
େରାପଣ କଲ;ି 6 ମୁଁ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ଉତ୍ପାଦକ ବନେର ଜଳ େସଚନ ପାଇଁ
ପୁଷ୍କରିଣୀମାନ େଖାଳାଇଲ;ି 7 ମୁଁ ଦାସଦାସୀଗଣ କ୍ରୟ କଲ ିଓ େମାହର
ଗହୃରୁ ଜାତ ଦାସଗଣ ଥିେଲ; ଆହୁରି େମା’ ପୂେବର୍ ଯିରୂଶାଲମସି୍ଥତ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା େମାହର େଗାେମଷାଦ ିପଶୁପଲ ଅଧିକ ଥିେଲ; 8 ମୁଁ
ରୂପା ଓ ସୁନା, ପୁଣ ିନାନା ରାଜାର ଓ ନାନା ପ୍ରେଦଶର ବେିଶଷ ବେିଶଷ
ସମ୍ପତି୍ତ ସଂଗ୍ରହ କଲ;ି ମୁଁ ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣର
ତୁଷି୍ଟକାରଣୀ ଅେନକ ଉପପତ୍ନୀ ପାଇଲ।ି

9 ଏହରୂିେପ େମା’ ପୂେବର୍ ଯିରୂଶାଲମେର େଯଉଁମାେନ ଥିେଲ, େସହି
ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ ଓ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହଲ;ି ମଧ୍ୟ େମାହର ଜ୍ଞାନ
େମା’ଠାେର ରହଲିା।

10 ପୁଣ,ି େମା’ ଚକ୍ଷୁ ଯାହା େଦଖି ଯାହା କଲା, ତାହା ମୁଁ ତାହାକୁ
ନେିଷଧ କଲ ିନାହିଁ;

ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ େକୗଣସ ିସୁଖେଭାଗରୁ ବାରଣ କଲ ିନାହିଁ,
କାରଣ େମାହର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସକାଶୁ େମାହର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ କଲା;
ପୁଣ,ି େମାହର ସକଳ ପରିଶ୍ରମରୁ ଏହା େମାହର ଅଂଶ ଥିଲା।
11 ତହୁଁ େମାହର ହସ୍ତ େଯଉଁ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିଲା
ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମେର ମୁଁ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ େହାଇଥିଲ,ି
ତହିଁ ପ୍ରତ ିମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ;ି

ଆଉ, େଦଖ, ସବୁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ ମାତ୍ର,
ପୁଣ ିସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ େକୗଣସ ିଲାଭ ନ ଥିଲା।

ଜ୍ଞାନୀର ଓ ମୂଖର୍ର େଶଷ ଦଶା

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଜ୍ଞାନ, ପାଗଳାମି ଓ ଅଜ୍ଞାନତା େଦଖିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ
େହଲ;ି

କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ ରାଜାଙ୍କ ପେର ଆେସ, େସ କଅଣ କରିବ ?
ଯାହା କରାଯାଇଅଛ,ି ତାହା ହିଁ ମାତ୍ର।

13 ତହୁଁ ମୁଁ େଦଖିଲ,ି େଯପରି ଅନ୍ଧକାର ଅେପକ୍ଷା ଦୀପି୍ତ ଉତ୍ତମ,
େସପରି ଅଜ୍ଞାନତା ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତମ।
14 ଜ୍ଞାନବାନର ଚକ୍ଷୁ ତାହାର ମସ୍ତକେର ଥାଏ,
ପୁଣ ିମୂଖର୍ ଅନ୍ଧକାରେର ଭ୍ରମଣ କେର,
ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏକ ଦଶା ଘେଟ, ଏହା ମୁଁ େଦଖିଲ।ି

15 ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହଲି,ି
“ମୂଖର୍ ପ୍ରତ ିେଯରୂପ ଘେଟ, େମା’ ପ୍ରତ ିହିଁ େସରୂପ ଘଟବି;
େତେବ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ େହଲ ି?”
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ତହୁଁ ମୁଁ ମେନ ମେନ କହଲି,ି “ଏହା ହିଁ ଅସାର।”
16 କାରଣ େଯପରି ମୂଖର୍ର, େସପରି ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକର ସ୍ମରଣ

ସଦାକାଳ ନ ଥାଏ;
େଯେହତୁ ଭବଷି୍ୟତେର ସମେସ୍ତ ଭୁଲ ିଯାଇଥିେବ।
ଆହା ! ମୂଖର୍ େଯପରି ମେର, ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ େସପରି ମେର।

17 ତହୁଁ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କଲ;ି
େଯେହତୁ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ କୃତ କାଯର୍୍ୟ େମା’ ପ୍ରତ ିେକ୍ଲଶେବାଧକ େହଲା;
କାରଣ ସବୁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ ମାତ୍ର।

ପରିଶ୍ରମର ଅସାରତା

18 ପୁଣ,ି ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ମୁଁ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମେର ପରିଶ୍ରାନ୍ତ େହଲ,ି
େମାହର େସହସିବୁ ପରିଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କଲ;ି କାରଣ େମାହର
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ତାହାସବୁ ଛାଡ଼ ିଯିବାକୁ େହବ। 19 ଆଉ, େସ ଜ୍ଞାନୀ
କି ମୂଖର୍ େହବ, କିଏ ଜାେଣ ? ତଥାପି ମୁଁ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ
ପରିଶ୍ରମେର ପରିଶ୍ରାନ୍ତ େହାଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କଲ,ି େସ େମାହର େସହି
ସକଳ ପରିଶ୍ରମର ଫଳାଧିକାରୀ େହବ; ଏହା ହିଁ ଅସାର। 20 ଏେହତୁ
ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ମୁଁ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମେର ପରିଶ୍ରାନ୍ତ େହଲ,ି େସହ ିସମସ୍ତ
ବଷିୟେର ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ନରିାଶ କରାଇବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ େହଲ।ି

21 କାରଣ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ ଜ୍ଞାନ, ବଦି୍ୟା ଓ ଦକ୍ଷତା ସହତି ପରିଶ୍ରମ କେର;
ତଥାପି େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ତହିଁେର ପରିଶ୍ରମ କରି ନାହିଁ, ତାହାର ଅଧିକାର
ନମିେନ୍ତ େସ ତାହା ଛାଡ଼ଯିିବ। ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ଅତ ିମନ୍ଦ। 22 େତେବ
ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ମନୁଷ୍ୟ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମେର ଓ ହୃଦୟର ଚନି୍ତ ାେର
ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, େସସବୁରୁ େସ କ’ଣ ପାଏ ? 23 କାରଣ ତାହାର ଦନିସବୁ
େକବଳ ଦୁଃଖମୟ ଓ ତାହାର କାଯର୍୍ୟ ମନସ୍ତାପଜନକ; ରାତି୍ରେର ମଧ୍ୟ
ତାହାର ହୃଦୟ ବଶି୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସାର।

24 େଭାଜନ ଓ ପାନ ପୁଣ ିନଜି ପରିଶ୍ରମେର ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଖେଭାଗ
କରାଇବା ଅେପକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଆଉ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ବଷିୟ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ମୁଁ
େଦଖିଲ,ି ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ହୁଏ। 25 କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବନିା କିଏ
େଭାଜନ କରି ପାରିବ ଅବା ସୁଖେଭାଗ କରି ପାରିବ ? 26 େଯେହତୁ
େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତୁଷ୍ଟ କେର, େସ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ, ବଦି୍ୟା ଓ
ଆନନ୍ଦ ଦଅିନି୍ତ ; ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଷି୍ଟକାରୀ େଲାକକୁ େଦବା ପାଇଁ
ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଞ୍ଚୟ କରଣାେଥର୍ ପାପୀକୁ େସ କାଯର୍୍ୟ ଦଅିନି୍ତ। ଏହା ହିଁ ଅସାର
ଓ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ ମାତ୍ର।

ସମସ୍ତ ବଷିୟର ନରୂିପିତ ସମୟ

ସବୁ ବଷିୟର ଉଚତି୍ ସମୟ ଅଛ ିଓ ଆକାଶ ତେଳ ସବୁ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟର ଉଚତି୍ ସମୟ ଅଛ;ି

2 ଜନ୍ମ  େହବାର ସମୟ ଓ ମରିବାର ସମୟ;
େରାପିବାର ସମୟ, ଯାହା େରାପିତ େହଲା, ତାହା ଉପାଡ଼ବିାର ସମୟ;
3 ବଧ କରିବାର ସମୟ ଓ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ସମୟ;
ଭାଙି୍ଗବାର ସମୟ ଓ ନମିର୍ାଣ କରିବାର ସମୟ,
4 େରାଦନ କରିବାର ସମୟ ଓ ହସବିାର ସମୟ;
ବଳିାପ କରିବାର ସମୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସମୟ;
5 ପ୍ରସ୍ତର ପକାଇବାର ସମୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ;
ଆଲଙି୍ଗନ କରିବାର ସମୟ ଓ ଆଲଙି୍ଗନରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବାର ସମୟ,
6 ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାର ସମୟ ଓ ହଜାଇବାର ସମୟ;
ରଖିବାର ସମୟ ଓ ପକାଇ େଦବାର ସମୟ;
7 ଚରିିବାର ସମୟ ଓ ସେିଲଇ କରିବାର ସମୟ;
ନୀରବ ରହବିାର ସମୟ ଓ କଥା କହବିାର ସମୟ;
8 େପ୍ରମ କରିବାର ସମୟ ଓ ଘୃଣା କରିବାର ସମୟ;
ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଓ ଶାନି୍ତର ସମୟ ଅଛ।ି

ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ କାଯର୍୍ୟ

9 କମର୍କାରୀ ବ୍ୟକି୍ତର ଆପଣା ପରିଶ୍ରମେର କି ଲାଭ ? 10 ପରେମଶ୍ୱର
ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବ୍ୟସ୍ତ େହବା ପାଇଁ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତାହା
ମୁଁ େଦଖିଅଛ।ି 11 େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଷିୟକୁ ତାହାର ସମୟେର େଶାଭତି

କରିଅଛନି୍ତ; ମଧ୍ୟ େସ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଅଛନି୍ତ;
ତଥାପି ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରଥମଠାରୁ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ ,
ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ  ପାଇ ପାେର ନାହିଁ।

12 ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁକମର୍ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
େସମାନଙ୍କର ଆଉ େକୗଣସ ିମଙ୍ଗଳ ବଷିୟ ନାହିଁ। 13 ଆହୁରି, ପ୍ରେତ୍ୟକ
ମନୁଷ୍ୟ େଭାଜନ ପାନ କରି ଆପଣା ସକଳ ପରିଶ୍ରମେର ସୁଖେଭାଗ
କରିବ, ଏହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। 14 ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା
କିଛ ିକରନି୍ତ , ତାହା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ; ତାହା ବଢ଼ାଯାଇ ନ ପାେର, କିଅବା
ତାହା ଊଣା କରାଯାଇ ନ ପାେର; ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଭୀତ େହବା ପାଇଁ େସ ତାହା କରିଅଛନି୍ତ।

15 ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ଥିଲା;
ପୁଣ,ି ଯାହା େହବ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା;
ଆଉ, ଯାହା ଗତ େହାଇଅଛ,ି
ପରେମଶ୍ୱର ତାହା ପୁନବର୍ାର ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ।

େଶଷ ଦଶା

16 ଆହୁରି, ମୁଁ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ବଚିାର ସ୍ଥାନେର େଦଖିଲ,ି େସଠାେର
ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛ,ି ପୁଣ ିଧମର୍ସ୍ଥାନେର େଦଖିଲ,ି େସଠାେର େହଁ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛ।ି
17 ମୁଁ ମେନ ମେନ କହଲି,ି “ପରେମଶ୍ୱର ଧାମିର୍କ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ବଚିାର
କରିେବ; କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନସ୍କାମନା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ
ଅଛ।ି” 18 ମୁଁ ମେନ ମେନ କହଲି,ି “ପରେମଶ୍ୱର େଯପରି ମନୁଷ୍ୟ
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିେବ ଓ େସମାେନ ନେିଜ େଯ େକବଳ ପଶୁ
ତୁଲ୍ୟ, ଏହା େଯପରି େସମାେନ େଦଖିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ
ଏହା େହଉଅଛ।ି”

19 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିଯାହା ଘେଟ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ତାହା ଘେଟ; ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିହିଁ ଏକରୂପ ଘଟଣା ଘେଟ; ଏ େଯପରି
ମେର, େସ େସପରି ମେର; ପୁଣ,ି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଏକ; ଆଉ,
ପଶୁଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର େକୗଣସ ିପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ; କାରଣ ସବୁ ଅସାର।
20 ସମେସ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନି୍ତ; ସମେସ୍ତ ଧୂଳିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଓ ସମେସ୍ତ
ପୁନବର୍ାର ଧୂଳିେର ଲୀନ ହୁଅନି୍ତ। 21 ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗାମୀ ଓ ପଶୁର
ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀର ଅେଧାଗାମୀ ହୁଏ େବାଲ ିକିଏ ଜାେଣ ? 22 ଏେହତୁ
ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱକମର୍େର ଆନନ୍ଦ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ଆଉ ତାହାର କିଛ ିଅଧିକ
ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ େବାଲ ିମୁଁ େଦଖିଲ;ି କାରଣ ଏହା ହିଁ ତାହାର ଅଧିକାର;
ଆଉ, ତାହା ପେର ଯାହା ଘଟବି, ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ କିଏ ତାହାକୁ
େଫରାଇ ଆଣ ିପାେର ?

ଜଗତେର ଅନ୍ୟାୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ େଫରି ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ କୃତ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ
େଦଖିଲ;ି
ଆଉ େଦଖ, ଅତ୍ୟାଚାରପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁପାତ ହୁଏ,

ଓ େସମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀ େକହ ିନାହିଁ;
ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ପରାକ୍ରମ ଅଛ,ି
ମାତ୍ର ଉପଦ୍ରବପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀ େକହ ିନାହିଁ।
2 ଏେହତୁ ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ଜୀବତି େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ଏଥି ପୂବର୍ରୁ ମୃତମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କଲ;ି
3 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜନି୍ମ  ନାହିଁ
ଓ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ କୃତ ମନ୍ଦ କମର୍ େଦଖି ନାହିଁ,
ତାହାକୁ ମୁଁ େସହ ିଉଭୟଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ କଲ।ି

4 ତହୁଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦକ୍ଷ କାଯର୍୍ୟ େଦଖିଲ ିେଯ, ତହିଁ
ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଈଷର୍ାପାତ୍ର ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ
ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ ମାତ୍ର।

5 ମୂଖର୍ ଆପଣା ହସ୍ତ ଏକତ୍ର ମୁଠା କରି
ଆପଣା ମାଂସ େଭାଜନ କେର।
6 ପରିଶ୍ରମ ଓ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ ସହତି ଦୁଇ ମୁଠି ଅେପକ୍ଷା
ଶାନି୍ତ ସହତି ଏକ ମୁଠି ଭଲ।
7 େତେବ ମୁଁ େଫରି ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଅସାରତା େଦଖିଲ।ି
8 େକୗଣସ ିେଲାକ ଏକାକୀ ଥାଏ ଓ ତାହାର ଦି୍ୱ ତୀୟ େକହ ିନାହିଁ;
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କିଅବା ତାହାର ପୁତ୍ର କି ଭ୍ର ାତା ନାହିଁ;
ତଥାପି ତାହାର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ସୀମା ନାହିଁ,
ଅଥବା ଧନେର ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ତୃପ୍ତ ନୁେହଁ।

େସ କେହ, େତେବ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି
ଓ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ମଙ୍ଗଳରୁ ବଞ୍ଚତି କରିଅଛ ି?
ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ଲଶଜନକ।

ସଙ୍ଗୀର ମୂଲ୍ୟ

9 ଏକ ଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ,
କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ

ହୁଅନି୍ତ।
10 େସମାେନ ପଡ଼େିଲ, ଜେଣ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକୁ ଉଠାଇବ;
ମାତ୍ର େଯ ପଡ଼ବିା େବେଳ ଏକାକୀ ଥାଏ ଓ
ଯାହାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ନ ଥାଏ, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର।
11 ଆହୁରି, ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ଶୟନ କେଲ ଉଷ୍ଣ ହୁଅନି୍ତ;
ମାତ୍ର ଜେଣ କିପରି ଏକାକୀ ଉଷ୍ଣ େହାଇପାେର ?
12 େଯେବ େକହ ିଏକାକୀ ଥିବା େଲାକକୁ ପରାସ୍ତ କେର,
େତେବ ଦୁଇ ଜଣ ତାହାର ପ୍ରତବିାଧା କରିେବ;
ପୁଣ,ି ତି୍ରଗଣୁ ରଜୁ୍ଜ ଶୀଘ୍ର ଛଣି୍ଡ ିଯାଏ ନାହିଁ।

େଲାକପି୍ରୟତା ଚାଲିଯାଏ

13 େଯଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ନେିବର୍ାଧ ରାଜା ଆଉ େକୗଣସ ିପରାମଶର୍ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ,

ତାହା ଅେପକ୍ଷା ଦରିଦ୍ର  ଓ ଜ୍ଞାନବାନ ଯୁବା େଲାକ ଭଲ।
14 କାରଣ େସ ରାଜା େହବା ପାଇଁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସଲିା;
ଆହୁରି, େସ ତାହାର ରାଜ୍ୟେର ଦରିଦ୍ର  େହାଇ ଜନି୍ମ  ଥିଲା।
15 ମୁଁ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଗମନକାରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ େଦଖିଲ ିେଯ,
େସମାେନ େସହ ିଯୁବାର, େଯଉଁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ବ୍ୟକି୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାନେର

ଉଠିଲା, ତାହାର ସଙ୍ଗୀ।
16 େସ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େହଲା, େସହ ିେଲାକମାେନ ଅସଂଖ୍ୟ;
ତଥାପି ଉତ୍ତରକାଳୀନ େଲାକମାେନ ତାହାଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ ନାହିଁ।

ନଶି୍ଚୟ ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ ମାତ୍ର।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ

ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯିବା େବେଳ ସାବଧାନେର ଆପଣା
ଚରଣ ରଖ; କାରଣ ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ଶ୍ରବଣାେଥର୍ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବାର ଉତ୍ତମ; େଯଣୁ େସମାେନ ମନ୍ଦ

କମର୍ କରନି୍ତ େବାଲ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।
2 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମୁଖେର ଅବେିବକୀ ହୁଅ ନାହିଁ
ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େକୗଣସ ିକଥା କହବିା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ

ଚଞ୍ଚଳ ନ େହଉ;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍େର ଅଛନି୍ତ ଓ ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀେର ଅଛ;
ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ କଥା କହବିା ପୁବର୍ରୁ ଭଲ ଭାବେର ଚନି୍ତ ା କର।
3 କାରଣ କାଯର୍୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟେର ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ;
ପୁଣ ିବାକ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟେର ମୂଖର୍ର ରବ ହୁଏ।
4 ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ମାନତ କେଲ,
ତାହା ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ ବଳିମ୍ୱ କର ନାହିଁ;

କାରଣ ମୂଖର୍ମାନଙ୍କଠାେର ତାହାଙ୍କର ସେନ୍ତାଷ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ମାନତ କର, ତାହା ପରିେଶାଧ କର।
5 ମାନତ କରି ପରିେଶାଧ ନ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ତୁମ୍ଭର ମାନତ ନ କରିବାର ଭଲ।
6 ତୁମ୍ଭ ଶରୀରକୁ ପାପ କରାଇବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖକୁ ଦଅି ନାହିଁ; କିଅବା

ଏହା ଭୁଲବଶତଃ େହଲା େବାଲ ିଦୂତ ସାକ୍ଷାତେର କୁହ ନାହିଁ; କାହିଁକି
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ରବେର କ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର କାଯର୍୍ୟ ବନିାଶ କରିେବ
? 7 କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଅସାରତାର ବାହୁଲ୍ୟ ଓ ବହୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଏହପିରି
ଘେଟ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କର।

ସମ୍ମାନ, ସମ୍ପଦର ଅସାରତା

8 େଯେବ ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିପ୍ରେଦଶେର ଦରିଦ୍ର  ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ,
ଅତ୍ୟାଚାରପୂବର୍କ ବଚିାର ଓ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟଥା େହବାର େଦଖ, େତେବ େସ
ବଷିୟେର ଚମତୃ୍କତ ହୁଅ ନାହିଁ; କାରଣ ଉଚ୍ଚ ଅେପକ୍ଷା ଜେଣ ଉଚ୍ଚତର
େଦଖନି୍ତ; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଅଛନି୍ତ। 9 ଆହୁରି, ପୃଥିବୀର
ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମିେନ୍ତ; େକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ରାଜା ଆେପ େସବତି ହୁଅନି୍ତ।

10 େଯଉଁ େଲାକ ରୂପା ଭଲ ପାଏ, େସ ରୂପାେର ତୃପ୍ତ େହବ ନାହିଁ;
କିଅବା େଯଉଁ େଲାକ ପ୍ରଚୁରତା ଭଲ ପାଏ, େସ ଆୟବୃଦି୍ଧେର ତୃପ୍ତ

େହବ ନାହିଁ;
ଏହା ହିଁ ଅସାର।

11 ସମ୍ପତି୍ତ ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ, ତହିଁର େଭାକ୍ତ ାମାେନ ବୃଦି୍ଧ ପାଆନି୍ତ;
ଏଣୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁେର େଦଖିବା ଛଡ଼ା ତହିଁର ଅଧିକାରୀର କି ଲାଭ ?
12 ଶ୍ରମଜୀବୀ େଲାକ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ଖାଇେଲ େହଁ ତାହାର ନଦି୍ର ା

ସୁଖକର ହୁଏ;
ମାତ୍ର ଧନବାନର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ତାହାକୁ ନଦି୍ର ା ଯିବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।
13 ଧନ ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ଧନ ରକି୍ଷତ ହୁଏ,
ଏହ ିଏକ ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱରୂପ ଅନଷି୍ଟ ମୁଁ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ େଦଖିଅଛ;ି
14 ଆଉ, ଦୁଘର୍ଟଣା ଦ୍ୱ ାରା େସହସିବୁ ଧନ କ୍ଷୟ ପାଏ;
ପୁଣ,ି େସ ପୁତ୍ର ଜାତ କେଲ, ତାହା ହସ୍ତେର କିଛ ିନ ଥାଏ।
15 େସ ଆପଣା ମାତୃଗଭର୍ରୁ େଯପରି ଆସଲିା,
େସପରି ଉଲଙ୍ଗ େହାଇ ଆସବିା ପରି େଫରିଯିବ,

ଆଉ େସ ଆପଣା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ୱହସ୍ତେର ଯାହା ବହ ିେନଇ ପାରିବ,
ଏପରି କିଛ ିସେଙ୍ଗ େନବ ନାହିଁ।
16 ପୁଣ,ି େସ େଯପରି ଆସଲିା, ସବର୍େତାଭାେବ େଯ େସପରି ଯିବ,
ଏହା ହିଁ ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱରୂପ ଅନଷି୍ଟ;
ଏଣୁ ବାୟୁ ନମିେନ୍ତ େସ ପରିଶ୍ରମ କେଲ, ତାହାର କି ଲାଭ ?

17 ଆହୁରି, େସ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଅନ୍ଧକାରେର ଆହାର କେର,
ପୁଣ ିେସ ଅତଶିୟ ବରିକ୍ତ ହୁଏ,
ଆଉ ତାହାକୁ ପୀଡ଼ା ଓ େକାପ ଘେଟ।

18 େଦଖ, େଭାଜନ ଓ ପାନ କରିବାର ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ
ପରମାୟୁ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମ କେର,
େସହ ିସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମେର ସୁଖେଭାଗ କରିବାର, ଏହା ହିଁ ତାହା ପକ୍ଷେର
ଉତ୍ତମ ଓ ମେନାହର େବାଲ ିମୁଁ େଦଖିଅଛ;ି କାରଣ ଏହା ହିଁ ତାହାର
ଅଂଶ। 19 ଆହୁରି, ପରେମଶ୍ୱର େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଧନ ସମ୍ପତି୍ତ ଦାନ କରି
ତାହା େଭାଗ କରିବାକୁ, ଆପଣା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା
ପରିଶ୍ରମେର ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା େଦେଲ, ଏହା ହିଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦାନ। 20 େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ପରମାୟୁର ଦନିସବୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ
କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାର ହୃଦୟେର ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ାଇ
ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ।

ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ମୁଁ ଏକ ଦୁଃଖର ବଷିୟ େଦଖିଅଛ,ି ଆଉ ତାହା
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଭାରୀ; 2 ପରେମଶ୍ୱର କାହାକୁ କାହାକୁ
ଏେତ ଧନ, ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦଅିନି୍ତ େଯ, ତାହାର ମେନାବାଞ୍ଛା

ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବାକୁ େକୗଣସ ିବଷିୟର ଅଭାବ ନ ଥାଏ, ତଥାପି ତାହା େଭାଗ
କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ
େଲାକ ତାହା େଭାଗ କେର; ଏହା ଅସାର ଓ ମନ୍ଦ ବ୍ୟାଧି ସ୍ୱରୂପ।

3 ଯଦ ିେକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଶେହ ସନ୍ତାନ ଜାତ କରି ଅେନକ ବଷର୍ ବଞ୍ଚି
ଦୀଘର୍ଜୀବୀ ହୁଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ରାଣ ଯଦ ିସୁଖେର ତୃପ୍ତ ନ ହୁଏ, ଆହୁରି
ଯଦ ିତାହାକୁ କବର ଦଆି ନ ଯାଏ, େତେବ ମୁଁ କେହ, େସହ ିେଲାକ
ଅେପକ୍ଷା ଜନ୍ମ  େହବା ସମୟେର ମୃତୁୁ୍ୟବରଣ କରିଥିବା ଶିଶୁଟ ିଉତ୍ତମ
ଅେଟ; 4 କାରଣ ଏହ ିମୃତ ଜାତ ଶିଶୁ ବାଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଆେସ ଓ
ଅନ୍ଧକାରେର ଯାଏ, ଆଉ ତାହାର ନାମ ଅନ୍ଧକାରେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  ହୁଏ;
5 ଆହୁରି, ଏହ ିଶିଶୁ ସୂଯର୍୍ୟ େଦଖି ନାହିଁ କି ଜାଣ ିନାହିଁ; ତଥାପି ଏହ ିମୃତ
ଜାତ ଶିଶୁ େସ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବଶି୍ରାମ ପାଏ; 6 ପୁଣ,ି େସ
ମନୁଷ୍ୟ େକୗଣସ ିମଙ୍ଗଳ େଭାଗ ନ କରି ଦୁଇଗଣୁ ସହସ୍ର ବଷର୍ ବଞ୍ଚେିଲ
େହଁ ସମେସ୍ତ କି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯା’ନି୍ତ ?

7 ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ତାହାର ମୁଖ ନମିେନ୍ତ,
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ତଥାପି େଭାଜନର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ ନାହିଁ।
8 ଏଣୁ ମୂଖର୍ ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀର କି ଲାଭ ?
ଆଉ, ଜୀବତିମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଚଳିବାକୁ ଜାେଣ େଯଉଁ ଦରିଦ୍ର

େଲାକ,
ତାହାର ଅବା କି ଲାଭ ?

9 ମନର ଲାଳସା ଅେପକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତ େଭାଗ ଭଲ;
ଏହା ହିଁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶ୍ଚାଦ୍ଧାବନ ମାତ୍ର।
10 ଯାହା େହାଇଅଛ,ି ଅେନକ କାଳ େହଲା ତହିଁର ନାମ ଦଆି

ଯାଇଥିଲା, ଆଉ େସ ମତ୍ତର୍୍ୟ େବାଲ ିଜଣା;
ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ଅେପକ୍ଷା ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ସେଙ୍ଗ ବେିରାଧ କରି ନ ପାେର।
11 ଅସାରତାବଦ୍ଧର୍କ ଅେନକ କଥା ଅଛ,ି
ତହିଁେର ମନୁଷ୍ୟର କି ଲାଭ ?
12 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ଆପଣାର େଯଉଁ ଅସାର ଜୀବନର

ଦନିସବୁ େକ୍ଷପଣ କେର,
େସହ ିଜୀବନ କାଳେର ତାହାର ମଙ୍ଗଳ କଅଣ, ଏହା କିଏ ଜାେଣ ?

ଆଉ, ମନୁଷ୍ୟର ମରଣାେନ୍ତ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଯାହା ଘଟବି,
ଏହା କିଏ ତାହାକୁ ଜଣାଇ ପାେର ?

ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୀ

ବହୁମୂଲ୍ୟ େତୖଳ ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ନାମ ଭଲ
ଓ ଜନ୍ମ  ଦନି ଅେପକ୍ଷା ମରଣ ଦନି ଭଲ।
2 େଭାଜଗହୃକୁ ଯିବାଠାରୁ ବଳିାପ ଗହୃକୁ ଯିବାର ଭଲ;

କାରଣ ତାହା ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟର େଶଷ ଗତି
ଓ ଜୀବତି େଲାକ ତହିଁେର ମେନାେଯାଗ କରିବ।

3 ହାସ୍ୟଠାରୁ େଖଦ ଭଲ;
କାରଣ ମୁଖର ବଷିଣ୍ଣର୍ତା ଦ୍ୱ ାରା ହୃଦୟ ପ୍ରସନ୍ନ  ହୁଏ।
4 ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବଳିାପ ଗହୃେର ଥାଏ,
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ଗହୃେର ଥାଏ।
5 ମୂଖର୍ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣବିା ଅେପକ୍ଷା
ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଭତ୍ସର୍ନା ଶୁଣବିାର ଭଲ।
6 କାରଣ ହାଣ୍ଡ ିତେଳ କଣ୍ଟାର ଚଡ଼ଚଡ଼ ଶବ୍ଦ େଯପରି,
ମୂଖର୍ର ହାସ୍ୟ େସପରି; ଏହା ହିଁ ଅସାର।
7 ନଶି୍ଚୟ ଅନ୍ୟାୟ ଧନଗ୍ରହଣ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକକୁ ନେିବର୍ାଧ କେର
ଓ ଲାଞ୍ଚ ବୁଦି୍ଧ ନଷ୍ଟ କେର।
8 କାଯର୍୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା ତହିଁର ସମାପି୍ତ ଭଲ;
ପୁଣ,ି ଆତ୍ମାେର ଗବର୍ୀ େହବା ଅେପକ୍ଷା ଆତ୍ମାେର ଧୀର େହବା ଭଲ।
9 େକ୍ର ାଧ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆତ୍ମାେର ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର େକ୍ର ାଧ ଅବସ୍ଥାନ କେର।
10 ବତ୍ତର୍ମାନ କାଳ ଅେପକ୍ଷା ପୂବର୍ କାଳ ଭଲ ଥିବାର କାରଣ କଅଣ,

ଏହା ନ କୁହ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଏ ବଷିୟ ଜ୍ଞାନେର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ନାହଁ।
11 ଜ୍ଞାନ େପୖତୃକ ଅଧିକାରର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ତମ;
ଆହୁରି, ସୂଯର୍୍ୟଦଶର୍ୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା ଅଧିକ େଶ୍ରଷ୍ଠ।
12 କାରଣ ଧନ େଯପରି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ େସପରି ଆଶ୍ରୟ

ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ;
ମାତ୍ର ବଦି୍ୟାର େଶ୍ରଷ୍ଠତା ଏହ ିେଯ, ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ଅଧିକାରୀର ଜୀବନ

ରକ୍ଷା କେର।
13 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ବେିବଚନା କର;

କାରଣ େସ ଯାହା ବଙ୍କା କରିଅଛନି୍ତ , କିଏ ତାହା ସଳଖ କରି ପାେର ?
14 ସୁଖ ସମୟେର ଆନନି୍ଦତ ହୁଅ ଓ ଦୁଃଖ ସମୟେର ବେିବଚନା କର;
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭବଷି୍ୟତେର ଯାହା ଘଟବି, ତାହା େଯପରି େସ ଜାଣ ିନ

ପାେର,
ଏଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପାେଖ ପାେଖ ରଖିଅଛନି୍ତ।

15 ମୁଁ ଆପଣା ଅସାରତା ସମୟେର ଏହସିବୁ େଦଖିଅଛ;ି
ଧାମିର୍କ େଲାକ େକେବ େକେବ ଆପଣା ଧାମିର୍କତାେର ବନିଷ୍ଟ ହୁଏ,
ପୁଣ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଆପଣା ଦୁଷି୍କ୍ରୟାେର ଦୀଘର୍ଜୀବୀ ହୁଏ।

16 ଅତରିିକ୍ତ ଧାମିର୍କ ହୁଅ ନାହିଁ; କିଅବା ଆପଣାକୁ ଅତ ିଜ୍ଞାନୀ େଦଖାଅ
ନାହିଁ;

କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ବନିାଶ କରିବ ?
17 ତୁେମ୍ଭ ଅତ ିଦୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ, କିଅବା ନେିବର୍ାଧ ହୁଅ ନାହିଁ;
ଆପଣା କାଳ ପୂବର୍େର କାହିଁକି ମରିବ ?
18 ଏହା ଧରି ରଖିବାର, ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ହସ୍ତ କାଢ଼ ିନ େନବାର ତୁମ୍ଭର

ଉତ୍ତମ;
କାରଣ େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କେର, େସ ଏହସିବୁରୁ ଉତ୍ତୀଣ୍ଣର୍ େହବ।
19 ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକ ପ୍ରତ ିନଗରସ୍ଥ ଦଶ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଅେପକ୍ଷା
ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ବଳ ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ।
20 ପାପ ନ କରି ସତ୍କମର୍ କେର,
ଏପରି ଜେଣ ଧାମିର୍କ ନଶି୍ଚୟ ପୃଥିବୀେର ନାହିଁ।
21 ମଧ୍ୟ େଯେତ କଥା କୁହାଯାଏ, େସହ ିସବୁେର ମେନାେଯାଗ କର

ନାହିଁ;
କେଲ େକଜାଣ ିତୁମ୍ଭ ଦାସ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଭଶିାପ େଦବାର ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣବି;
22 କାରଣ ତୁମ୍ଭ ମନ ଜାେଣ େଯ,
ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େସହପିରି ବାରମ୍ୱାର ଅଭଶିାପ େଦଇଅଛ।
23 ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା ଏହସିବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛ।ି ମୁଁ କହଲି,ି

“ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ େହବ,ି”
ମାତ୍ର ତାହା େମା’ଠାରୁ ଦୂର ଥିଲା।
24 ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ଦୂରେର ଅଛ ିଓ ଅତ ିଗଭୀର;
ତାହା କିଏ ପାଇ ପାେର ?
25 ଜ୍ଞାନ ଓ ବଷିୟମାନର ତତ୍ତ୍ୱ  ଜାଣବିାକୁ,
ପୁଣ ିଦୁଷ୍ଟତା େଯ ନେିବର୍ାଧତା ଓ ମୂଖର୍ତା େଯ ପାଗଳାମି,

ଏହା ଜାଣବିାକୁ ମୁଁ େଫରିଲି
ଓ େମାହର ମନ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ ନବିଷି୍ଟ

େହଲା।
26 ଆଉ, ମୁଁ େଦଖୁଅଛ ିେଯ,
େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ତଃକରଣ ଫାନ୍ଦ ଓ ଜାଲ ସ୍ୱରୂପ ଓ ହସ୍ତ ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ,
େସ ମୃତୁୁ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ତକି୍ତ ଅେଟ;

େଯେକହ ିପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତୁଷ୍ଟ କେର, େସ ତାହାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ;
ମାତ୍ର ପାପୀ ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ଧରାଯିବ।
27 ଉପେଦଶକ କହନି୍ତ , େଦଖ, ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ  ଜାଣବିା ପାଇଁ ଏକ ବଷିୟକୁ

ଆେରକ ସେଙ୍ଗ ରଖି ଏହା ପାଇଅଛ;ି 28 େମାହର ପ୍ରାଣ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଅଦ୍ୟାପି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହା ପାଇ ନାହିଁ; ସହସ୍ର ମଧ୍ୟେର
ମୁଁ ଏକ ପୁରୁଷ ପାଇଅଛ;ି ମାତ୍ର େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇ
ନାହିଁ। 29 େଦଖ, ମୁଁ ଏତକିି ମାତ୍ର ପାଇଅଛ ିେଯ, ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ
ସରଳ କରି ନମିର୍ାଣ କେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ଅେନକ ଉଦ୍ଭାବନ ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିଅଛନି୍ତ।

ଜ୍ଞାନବାନର ତୁଲ୍ୟ କିଏ ଅଛ ି?
ଓ କିଏ ବଷିୟର ଭାବାଥର୍ ଜାେଣ ?

ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ତାହାର ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ  କେର
ଓ ତାହାର ମୁଖର କାଠିନ୍ୟ ପରିବତ୍ତିର୍ତ ହୁଏ।

ରାଜାଜ୍ଞା ପାଳନ

2 ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ମୁଁ ଏହା ପରାମଶର୍ ଦଏି ଓ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଶପଥ କରିବା ସକାଶୁ ତାହା କର। 3 ତାଙ୍କ
ଛାମୁରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ ନାହିଁ; େକୗଣସ ିମନ୍ଦ ବଷିୟର
ସପକ୍ଷେର ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ; କାରଣ ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, େସ ତାହା
କରନି୍ତ। 4 େଯେହତୁ ରାଜାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରାକ୍ରମବଶିିଷ୍ଟ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ କଅଣ
କରୁଅଛ, ଏହା ତାଙୁ୍କ କିଏ କହ ିପାେର ?

5 େଯ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେର, େସ େକୗଣସ ିମନ୍ଦ ବଷିୟ ଜାଣବି ନାହିଁ;
ପୁଣ ିଜ୍ଞାନୀର ମନ ସମୟ ଓ ବଚିାର ଜାେଣ;
6 କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଭପି୍ରାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଓ ବଚିାର ଅଛ;ି
େଯେହତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ତାହା ପକ୍ଷେର ଅତଶିୟ;
7 କାରଣ କଅଣ ଘଟବି, ତାହା େସ ଜାେଣ ନାହିଁ
ଓ କିପ୍ରକାେର ତାହା ଘଟବି, ଏହା କିଏ ତାହାକୁ ଜଣାଇ ପାେର ?
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8 ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ଉପେର େକୗଣସି
ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ;

କିଅବା ମରଣ ଦନି ଉପେର ତାହାର କିଛ ିକ୍ଷମତା ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି େସହ ିଯୁଦ୍ଧରୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ;

ଅଥବା ଦୁଷ୍ଟତାେର ଆସକ୍ତ େଲାକକୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ।

ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଧାମିର୍କ

9 ଏହସିବୁ ମୁଁ େଦଖିଅଛ ିଓ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ କାଯର୍୍ୟ
କରାଯାଏ, ତହିଁେର ମୁଁ ମେନାେଯାଗ କରିଅଛ;ି େକେବ େକେବ ଏକ
ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଉପେର ତାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ କ୍ଷମତା ଥାଏ।
10 ଆହୁରି, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ କବରପ୍ରାପ୍ତ େହବା େଦଖିଲ;ି ପୁଣ ିଯଥାଥର୍
କମର୍କାରୀମାେନ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ ଓ ନଗରରୁ ବସି୍ମୃତ େହେଲ; ଏହା
ହିଁ ଅସାର େଦଖିଲ।ି 11 କୁକମର୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଅତଶିୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦନ ନ
େହବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁକମର୍ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଆସକ୍ତ ହୁଏ। 12 ଯଦ୍ୟପି ପାପୀ ଶେହ ଥର ଦୁଷ୍କମର୍ କରି ଦୀଘର୍ଜୀବୀ
ହୁଏ, ତଥାପି ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ଜାେଣ େଯ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକାରୀମାେନ
ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଭୀତ ହୁଅନି୍ତ େବାଲ ିେସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ;
13 ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟର ମଙ୍ଗଳ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା େସ ଆପଣା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ
ପରମାୟୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଭୀତ
ନୁେହଁ। 14 ପୃଥିବୀେର ଏହ ିେଗାଟଏି ଅସାରତା ସାଧିତ ହୁଏ; େକେବ
େକେବ ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ କମର୍ାନୁଯାୟୀ ଫଳ ଘେଟ, ପୁଣ ିେକେବ
େକେବ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ କମର୍ାନୁଯାୟୀ ଫଳ ଘେଟ; ମୁଁ କହଲି,ି
“ଏହା ହିଁ ଅସାର।”

15 ତହୁଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସା କଲ,ି କାରଣ େଭାଜନ ଓ ପାନ ଓ
ଆନନ୍ଦ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ ିଆଉ େକୗଣସ ିଉତ୍ତମ
ବଷିୟ ନାହିଁ; େଯଣୁ େସ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ତାହାର
ପରମାୟୁ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମ କେର, େସହ ିସବୁେର ଏହା ହିଁ
ତାହାର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହବ। 16 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ  ଜାଣବିାକୁ ଓ
ପୃଥିବୀେର ସାଧିତ କାଯର୍୍ୟ େଦଖିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କଲ ି(କାରଣ ଦବିାରାତ୍ର
ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ନଦି୍ର ା େଦେଖ ନାହିଁ, ଏପରି େଲାକ ମଧ୍ୟ ଅଛନି୍ତ);
17 େସେତେବେଳ ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସକଳ କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟ େଦଖିଲ ିେଯ,
ମନୁଷ୍ୟ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ସାଧିତ କାଯର୍୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ  ପାଇ ନ ପାେର; କାରଣ ତାହା
ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ େଯେତ ପରିଶ୍ରମ କେଲ େହଁ ତାହା ପାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ; ଆହୁରି, ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ତାହା ଜାଣବିାକୁ ଚନି୍ତ ା କେଲ େହଁ
ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ  ପାଇବାକୁ ସମଥର୍ େହବ ନାହିଁ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୃତୁୁ୍ୟ

ମୁଁ ଏହସିବୁ ବଷିୟେର ମେନାନେିବଶ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲ;ି
ଧାମିର୍କ ଓ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ହସ୍ତଗତ; ଏହା େପ୍ରମ କି ଘୃଣା, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜାେଣ ନାହିଁ;

ସବୁ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଥାଏ।
2 ସବୁ ବଷିୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମାନ ଘେଟ;
ଧାମିର୍କ ଓ ଦୁଷ୍ଟ, ସୁଶୀଳ, ପୁଣ ିଶୁଚ ିଓ ଅଶୁଚ;ି ଯଜ୍ଞକାରୀ ଓ

ଅଯଜ୍ଞକାରୀ,
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏକ ଘଟଣା ହୁଏ;

ସୁଶୀଳ େଯପରି, ପାପୀ େସପରି;
ପୁଣ,ି ଶପଥକାରୀ େଯପରି, ଶପଥ ଭୟକାରୀ େସପରି।
3 ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ େଯେତ କାଯର୍୍ୟ କରାଯାଏ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଦୁଃଖର ବଷିୟ

ଏହ ିେଯ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମାନ ଘଟଣା ହୁଏ; ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ
ସନ୍ତାନଗଣର ହୃଦୟ ଦୁଷ୍ଟତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ବଞ୍ଚଥିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ହୃଦୟେର ପାଗଳାମି ଥାଏ, ପୁଣ ିତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସମାେନ ମୃତମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯାଆନି୍ତ। 4 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ ଜୀବତି େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର
ମିଶି୍ରତ, ତାହାର ଭରସା ଥାଏ; େଯେହତୁ ମୃତ ସଂିହ ଅେପକ୍ଷା ଜୀବତି
କୁକ୍କରୁ ଭଲ।

5 ଜୀବତି େଲାେକ ମରିେବ େବାଲ ିଜାଣନି୍ତ ;
ମାତ୍ର ମୃତ େଲାକମାେନ କିଛ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ,

କିଅବା େସମାେନ ଆଉ େକୗଣସ ିଫଳ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ;

କାରଣ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟକ ସ୍ମରଣ ବସି୍ମୃତ ହୁଏ।
6 େଯପରି େସମାନଙ୍କର େପ୍ରମ,
େସପରି େସମାନଙ୍କର ଘୃଣା ଓ ଈଷର୍ା ନଷ୍ଟ ହୁଏ;

କିଅବା ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଯାହା କିଛ ିକରାଯାଏ,
ତହିଁେର ଅନନ୍ତ କାଳ େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଂଶ ନ ଥାଏ।
7 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମାଗର୍େର ଯାଅ,
ଆନନ୍ଦେର ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କର

ଓ ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତେର ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କର;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିେଲଣ।ି
8 ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର ସବର୍ଦା ଶୁଭ୍ର ଥାଉ
ଓ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକେର େତୖଳର ଅଭାବ ନ େହଉ।
9 ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଅସାର ଆୟୁଷର େଯେତ ଦନି

େଦଇଅଛନି୍ତ , ତୁମ୍ଭର େସହ ିଅସାର ଆୟୁଷର ସମସ୍ତ ଦନି ଆପଣା ପି୍ରୟତମା
ଭାଯର୍୍ୟା ସେଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦେର ବାସ କର; କାରଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟେର ଓ ସୂଯର୍୍ୟ
ତେଳ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ, େସହ ିପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟେର ଏହା ହିଁ
ତୁମ୍ଭର ଅଂଶ। 10 ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ େଯେକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ପାଏ, ତାହା
ଆପଣା ଶକି୍ତେର କର; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛ, େସହି
କବରେର େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ, କି କଳ୍ପନା, କି ବଦି୍ୟା, କି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।

11 ମୁଁ େଫରି ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ େଦଖିଲ ିେଯ,
ଦ୍ରୁ ତଗାମୀମାନଙୁ୍କ ବାଜି, କି ବୀରମାନଙୁ୍କ ଜୟ,
ଅବା ଜ୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ନ , କିଅବା ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧନ,
ଅଥବା ପଣ୍ଡତିମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମୟ ଓ ଆକସି୍ମକ ଘଟଣା ଘେଟ।

12 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମୃତୁ୍ୟର ସମୟ ଜାେଣ ନାହିଁ;
େଯପରି ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଅଶୁଭ ଜାଲେର ପଡ଼ନି୍ତ ଓ େଯପରି ପକ୍ଷୀଗଣ

ଫାନ୍ଦେର ଧରାଯାଆନି୍ତ ,
େସହପିରି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଅକସ୍ମାତ୍ ଉପସି୍ଥତ ବପିଦ ସମୟେର

ଧରାପଡ଼ନି୍ତ।

ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନତା

13 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଏହ ିପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ େଦଖିଅଛ,ି ଆଉ ତାହା
େମା’ ଦୃଷି୍ଟେର ମହତ୍ େବାଧ େହଲା; 14 ଯଥା, ଅଳ୍ପ େଲାକବଶିିଷ୍ଟ ଏକ
କ୍ଷୁଦ୍ର  ନଗର ଥିଲା; ଆଉ, ଏକ ମହାରାଜା ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସ ିତାହା
େବଷ୍ଟନ କଲା ଓ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ କଲା।
15 ଏପରି ସମୟେର ତାହା ମଧ୍ୟେର ଏକ ଦରିଦ୍ର  ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ
େଦଖାଗଲା, ପୁଣ ିେସ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା ନଗର ରକ୍ଷା କଲା; ତଥାପି
େସହ ିଦରିଦ୍ର  େଲାକକୁ େକହ ିସ୍ମରଣ କଲା ନାହିଁ।

16 େତେବ ମୁଁ କହଲି,ି
“ବଳ ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତମ;
ତଥାପି ଦରିଦ୍ର  େଲାକର ଜ୍ଞାନ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୁଏ
ଓ ତାହାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ।

17 ମୂଖର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶାସନକାରୀର ଚତି୍କାର ଅେପକ୍ଷା
ଶାନ୍ତେର କଥିତ ଜ୍ଞାନୀର ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଣାଯାଏ।
18 ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତମ;
ମାତ୍ର ଜେଣ ପାପୀ ବହୁ ମଙ୍ଗଳ ନାଶ କେର।”

ମଲା ମାଛ ିଗନ୍ଧବଣକିର ସୁଗନି୍ଧ େତୖଳ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ କରି ପକାଏ;
ତଦ୍ରୂ ପ ଅଳ୍ପ ମୂଖର୍ତା ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରୀ।
2 ଜ୍ଞାନୀର ହୃଦୟ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ପଥେର ନଏି;

ମାତ୍ର ମୂଖର୍ର ହୃଦୟ ତାହାକୁ ଭୁଲ୍ ପଥେର ନଏି।
3 ଆହୁରି, ମୂଖର୍ ପଥେର ଗମନ କଲା େବେଳ ତାହାର ବୁଦି୍ଧର ଅଭାବ

େଦଖାଯାଏ,
ପୁଣ ିେସ ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ କେହ େଯ, େସ ମୂଖର୍।
4 ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଶାସନକତ୍ତର୍ାର ମନେର ବରୁିଦ୍ଧଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେଲ,

ଆପଣା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ନାହିଁ;
କାରଣ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର ଦ୍ୱ ାରା ମହା ମହା ଅନଷି୍ଟ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ।
5 ମୁଁ ସୂଯର୍୍ୟ ତେଳ ଏକ ମନ୍ଦ ବଷିୟ େଦଖିଅଛ,ି
ତାହା ଶାସନକତ୍ତର୍ାଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଭୁଲ୍ ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ;
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6 ମୂଖର୍ତା ଅତ ିଉଚ୍ଚ ପଦେର ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ,
ପୁଣ ିଧନୀ ନୀଚ ସ୍ଥାନେର ବେସ।
7 ମୁଁ ଦାସମାନଙୁ୍କ ଅଶ୍ୱ ଉପେର
ଓ ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଦାସ ତୁଲ୍ୟ ପାଦଗତେିର ଗମନ କରିବାର

େଦଖିଅଛ।ି
8 େଯ ଗତ୍ତର୍ େଖାେଳ, େସ ତହିଁେର ପଡ଼ବି
ଓ େଯଉଁ େଲାକ େବଢ଼ା ଭାେଙ୍ଗ, ତାହାକୁ ସପର୍ କାମୁଡ଼ବି।
9 େଯଉଁ େଲାକ ପଥର େଖାେଳ, େସ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତ ପାଇବ;
ପୁଣ,ି େଯ କାଠ ଚେିର, େସ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆପଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ।
10 ଲୁହା ଦନ୍ଥରା େହେଲ ଯଦ ିେକହ ିତାହାର ଦାଢ଼ ନ ପଜାଏ,
େତେବ ତାହା ଉତ୍ତାେର ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରେୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ;
ମାତ୍ର କତ୍ତର୍ବ୍ୟକୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଫଳଦାୟକ।

11 ସପର୍ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ େହବା ପୂବର୍ରୁ କାମୁଡ଼େିଲ ଗଣୁଆିର କିଛ ିଲାଭ ନାହିଁ।
12 ଜ୍ଞାନୀର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ;
ମାତ୍ର ମୂଖର୍ର ନଜି ଓଷ୍ଠାଧର ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।
13 ତାହାର ମୁଖର ବାକ୍ୟାରମ୍ଭ ଅଜ୍ଞାନତା ଅେଟ
ଓ ତାହାର କଥାର େଶଷ ଦୁଃଖଦାୟୀ ପାଗଳାମି ଅେଟ।
14 ମୂଖର୍ ବହୁତ କଥା କେହ; ତଥାପି କଅଣ େହବ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାେଣ

ନାହିଁ;
ଆଉ, ତାହା ଉତ୍ତାେର ଯାହା ଘଟବି, କିଏ ତାହାକୁ ଜଣାଇ ପାେର ?
15 ପ୍ରେତ୍ୟକ ମୂଖର୍ର ପରିଶ୍ରମ ତାହାକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ କେର,
କାରଣ କିପରି ନଗରକୁ ଯିବାର ହୁଏ, ତାହା େସ ଜାେଣ ନାହିଁ।
16 େହ େଦଶ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା ଯଦ ିବାଳକ ହୁଏ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିପତଗିଣ ଯଦ ିପ୍ରଭାତେର େଭାଜନ କରନି୍ତ ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର।

17 େହ େଦଶ, କୁଳୀନର ପୁତ୍ର େଯେବ ତୁମ୍ଭର ରାଜା ହୁଏ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଧିପତଗିଣ େଯେବ ମତ୍ତତା ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ବଳ ନମିେନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର େଭାଜନ କରନି୍ତ , େତେବ

ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ !
18 ଆଳସ୍ୟେର ଛାତ ବସଯିାଏ,
ପୁଣ ିହସ୍ତର ଶିଥିଳତାେର ଗହୃେର ଜଳ ଝେର।
19 ହାସ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ,
ପୁଣ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଜୀବନ ଆନନି୍ଦତ କେର;
ଧନ ସବୁ କାଯର୍୍ୟେର ଆେସ।

20 ରାଜାଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଅି ନାହିଁ, ନା ମେନ ମେନ ହିଁ ଦଅି ନାହିଁ;
ଆଉ, ଧନୀକୁ ଆପଣା ଶୟନ ଗହୃେର ଅଭଶିାପ ଦଅି ନାହିଁ;

କାରଣ ଶୂନ୍ୟର ପକ୍ଷୀ େସହ ିରବ େଘନ ିଯିବ
ଓ ପକ୍ଷଧାରୀ େସ କଥା ଜଣାଇ େଦବ।

ଜ୍ଞାନୀର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ

ତୁେମ୍ଭ ଜଳ ଉପେର ଆପଣା ଭକ୍ଷ୍ୟ ପକାଅ,
କାରଣ ଅେନକ ଦନି ଉତ୍ତାେର ତାହା ପାଇବ।
2 ସାତ ଜଣକୁ, ବରଞ୍ଚ ଆଠ ଜଣକୁ ଅଂଶ ବତିରଣ କର;

କାରଣ ପୃଥିବୀେର କି ବପିଦ ଘଟବି,
ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ।

3 େମଘମାଳ ବୃଷି୍ଟେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ ପୃଥିବୀେର ତାହା ଢ଼ାଳି ଦଅିନି୍ତ ;
ପୁଣ,ି ବୃକ୍ଷ ଯଦ ିଦକି୍ଷଣ କି ଉତ୍ତର ଦଗିେର ପେଡ଼,
େତେବ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ପେଡ଼, େସହ ିସ୍ଥାନେର ରହବି।

4 େଯଉଁ େଲାକ ପବନକୁ ଅନାଏ, େସ ବୁଣବି ନାହିଁ
ଓ େଯଉଁ େଲାକ େମଘକୁ ଅନାଏ, େସ କାଟବି ନାହିଁ।
5 ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ବାୟୁର ଗତ,ି
ଅବା ଗଭର୍ବତୀର ଉଦରେର ଅସି୍ଥ କିପରି ବେଢ଼, ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ,
େସପରି ସବର୍ସାଧକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କମର୍ ହିଁ ଜାଣ ନାହିଁ।

6 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭାତେର ବୀଜ ବୁଣ
ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ ଆପଣା ହସ୍ତ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ;

କାରଣ ଏହା ଅବା ତାହା ସଦି୍ଧ େହବ,
ଅବା ଉଭୟ ସମାନ ଉତ୍ତମ େହବ,

ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ।
7 ପ୍ରକୃତେର ଆଲୁଅ ସୁଖଦାୟକ,
ପୁଣ ିଚକ୍ଷୁ ପକ୍ଷେର ସୂଯର୍୍ୟ ଦଶର୍ନ ତୁଷି୍ଟକର।
8 ହଁ, ଯଦ ିମନୁଷ୍ୟ ଅେନକ ବଷର୍ ବେଞ୍ଚ,
େତେବ େସହ ିସବୁେର େସ ଆନନ୍ଦ କରୁ;

ମାତ୍ର ଅନ୍ଧକାରର ଦନିସବୁ େସ ମେନ ରଖୁ,
କାରଣ େସହ ିଦନିସବୁ ଅେନକ େହବ।
ଯାହା ଯାହା ଘେଟ, ସବୁ ଅସାର।

ଯୁବ ସଂପ୍ରଦାୟକୁ ପରାମଶର୍

9 େହ ଯୁବା େଲାକ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଯୗବନାବସ୍ଥାେର ଆନନ୍ଦ କର
ଓ େଯୗବନ କାଳେର ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ,

ପୁଣ ିଆପଣା ମନର ଗତେିର ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦଶର୍ନେର ଚାଲ;
ମାତ୍ର ପରେମଶ୍ୱର ଏହସିବୁ ବଷିୟ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ ବଚିାରେର ଆଣେିବ,
ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ।

10 ଏେହତୁ ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ବରିକି୍ତ ଦୂର କର
ଓ ଆପଣା ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର;
କାରଣ େଯୗବନ ଓ ଜୀବନର ଉତ୍ତମାଂଶ ଅସାର।

ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ େଯୗବନ କାଳେର ଆପଣା ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ
କର;

େଯେହତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛ,ି େଯଉଁସବୁ ବଷର୍େର ତୁେମ୍ଭ
କହବି,

“ଏହସିବୁେର େମାହର କିଛ ିସୁଖ ନାହିଁ, େସହସିବୁ ବଷର୍ ସନି୍ନ କଟ
େହଉଅଛ।ି”

2 େସହ ିସମୟେର ସୂଯର୍୍ୟ, ଦୀପି୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ତାରାଗଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ
େହେବ,

ପୁଣ ିବୃଷି୍ଟ ଉତ୍ତାେର ପୁନବର୍ାର େମଘ େହବ;
3 େସହ ିଦନି ଗହୃ ରକ୍ଷକମାେନ ଥରହର େହେବ
ଓ ବଳବାନ େଲାେକ ଆେପ ନତ େହେବ

ଓ େପଷିକାମାେନ ଅଳ୍ପ େହବାରୁ କମର୍ରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେବ,
ପୁଣ ିଝରକାେର ଦୃଷି୍ଟକାରିଣୀମାେନ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତା େହେବ;
4 ଓ ପଥଆେଡ଼ ଦ୍ୱ ାର ରୁଦ୍ଧ େହବ,
େସହ ିସମୟେର େପଷଣ ଶବ୍ଦ କ୍ଷୀଣ େହବ,

ପୁଣ ିପକ୍ଷୀର ନାଦେର େଲାକ ଜାଗି ଉଠିବ
ଓ ବାଦ୍ୟକାରିଣୀ କନ୍ୟାଗଣ କ୍ଷୀଣ େହେବ;
5 ଆହୁରି, େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବଷିୟେର ଭୀତ େହେବ
ଓ ପଥେର ତ୍ରାସ େହବ;
ଆଉ, ବାଦାମ ବୃକ୍ଷ ପୁଷି୍ପତ େହବ
ଓ ଫଡ଼ଙି୍ଗ ଆପଣା ଭାରେର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ େହବ
ଓ କାମନା ନେିସ୍ତଜ େହବ;

କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଚରି ନବିାସକୁ ଯାଏ
ଓ େଶାକକାରୀମାେନ ପଥେର ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ;
6 େସହ ିସମୟେର ରୂପାର ତାର ହୁଗଳୁା େହବ,
ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର ଭଗ୍ନ େହବ,

ମାଟରି ପାତ୍ର ଜଳେସ୍ରାତ ନକିଟେର ଚୂଣ୍ଣର୍ େହବ
ଓ କୂପେର ଚକ୍ର ଭଗ୍ନ େହବ;
7 ପୁଣ,ି ଧୂଳି ପୂବର୍ ପରି ମୃତି୍ତକାେର ଲୀନ େହବ,
ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆତ୍ମା େଫରି ଯିବ।
8 ଉପେଦଶକ କହନି୍ତ , “ଅସାରର ଅସାର, ସବୁ ହିଁ ଅସାର।”

ସାର କଥା

9 ଆହୁରି, ଉପେଦଶକ ଜ୍ଞାନବାନ େହବାରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନତି୍ୟ ଜ୍ଞାନ
ଶିକ୍ଷା େଦେଲ; ପୁଣ,ି େସ ବେିବଚନା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଅେନକ
ହେିତାପେଦଶ କ୍ରମ ଅନୁସାେର ସଜାଡ଼ ିରଖିେଲ। 10 ଉପେଦଶକ
ମେନାହର ବାକ୍ୟ ଓ ଯାହା ସରଳ ଭାବେର େଲଖାଗଲା, େସହ ିସତ୍ୟ
ବାକ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ। 11 ଜ୍ଞାନବାନର ବାକ୍ୟସବୁ ଅଙୁ୍କଶ
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ସ୍ୱରୂପ ଓ ସଭାପତଗିଣର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧ େଲୗହ କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ, ତାହାସବୁ
ଏକ ପାଳକ ଦ୍ୱ ାରା ଦତ୍ତ େହାଇଅଛ।ି

12 ଆହୁରି, େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ତୁେମ୍ଭ ଉପେଦଶ ଗ୍ରହଣ କର; ଅେନକ
ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବାର େଶଷ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ବହୁ ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀରର
କ୍ଳ ାନି୍ତଜନକ।

13 ସାର କଥା ଏହ;ି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛ;ି
ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କର;
କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂଣ୍ଣର୍ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କମର୍।

14 େଯେହତୁ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରେତ୍ୟକ କମର୍,
ପୁଣ ିଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗପୁ୍ତ ବଷିୟ ବଚିାରେର ଆଣେିବ।
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1

2

ପରମ ଗୀତ

ଶେଲାମନଙ୍କର ପରମ ଗୀତ।

କନ୍ୟାର େପ୍ରମ ଆହ୍ୱାନ

2 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମୁଖ-ଚୁମ୍ୱନେର େମାେତ ଚୁମ୍ୱନ କର; କାରଣ ତୁମ୍ଭ
େପ୍ରମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ। 3 ତୁମ୍ଭ ସୁଗନି୍ଧ େତୖଳର ସୁବାସ ଉତ୍ତମ;
ତୁମ୍ଭ ନାମ ଢ଼ଳା ସୁଗନି୍ଧ େତୖଳ ସ୍ୱରୂପ; େତଣୁ କୁମାରୀଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ
କରନି୍ତ। 4 େମାେତ ତୁେମ୍ଭ ଟାଣ ିନଅି; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ
ଧାଇଁବା; ରାଜା ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୁରକୁ େମାେତ ଆଣଅିଛନି୍ତ; ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭଠାେର ଆନନି୍ଦତ େହବା ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବା। ଆେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭ େପ୍ରମ ବଷିୟ ଅଧିକ କହବିା; ଯଥାଥର୍େର େଲାେକ ତୁମ୍ଭକୁ
େପ୍ରମ କରନି୍ତ।

କନ୍ୟା

5 େହ ଯିରୂଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ, ମୁଁ େକଦାରର ତମ୍ୱୁ ତୁଲ୍ୟ,
ଶେଲାମନଙ୍କର ଯବନକିା ତୁଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ା, ତଥାପି ସୁନ୍ଦରୀ। 6 ମୁଁ
କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ା, ସୂଯର୍୍ୟ େମାେତ ବବିଣ୍ଣର୍ା କରିଅଛ ିେବାଲ ିେମା’ ପ୍ରତ ିକୁଦୃଷି୍ଟ କର
ନାହିଁ। େମା’ ମାତାର ସନ୍ତାନଗଣ େମା’ ପ୍ରତ ିକୁପିତ େହେଲ, େସମାେନ
େମାେତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରସମୂହର ରକି୍ଷକା କେଲ; ମାତ୍ର ମୁଁ ନଜି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ରକ୍ଷା କରି ନାହିଁ। 7 େହ େମା’ ପ୍ରାଣର ପି୍ରୟତମ, ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାେର
ଆପଣା ପଲ ଚରାଉଅଛ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାେଳ େଯଉଁଠାେର ଶୟନ କରାଉଅଛ,
ତାହା େମାେତ ଜଣାଅ; କାରଣ ତୁମ୍ଭ ସଖାଗଣର ପଲ ନକିଟେର ମୁଁ କାହିଁକି
ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନକାରିଣୀ ତୁଲ୍ୟ େହବ ି?

ବର

8 େହ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ନ ଜାଣ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ପଲର ପଦଚହି୍ନ ଧରି ଗମନ କର ଓ େମଷପାଳକମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁ
ନକିଟେର ଆପଣା େଛଳିଛୁଆମାନଙୁ୍କ ଚରାଅ। 9 େହ େମାହର ପି୍ରେୟ, ମୁଁ
ଫାେରାର ରଥର ଅଶି୍ୱନୀ ସେଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭର ଉପମା େଦଇଅଛ।ି 10 ତୁମ୍ଭର
ଗାଲ ଅଳଙ୍କାରେର ସଜି୍ଜତ, ତୁମ୍ଭ ଗଳେଦଶ ରତ୍ନହାରେର ସୁେଶାଭତି।

ଅନ୍ୟମାେନ

11 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରୂପା ଭୁଣ୍ଡଲିଗା ସୁବଣ୍ଣର୍ େବଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।

କନ୍ୟା

12 ରାଜା େଭାଜନାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ଥିବା େବେଳ େମା’ ସୁଗନି୍ଧର
ସୁବାସ ବ୍ୟାପ୍ତ େହଲା। 13 େମାହର ପି୍ରୟତମ େମା’ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟେର ଥିବା
ଗନ୍ଧରସ ବୃକ୍ଷର େଥାପା ତୁଲ୍ୟ େମା’ ପ୍ରତ ିଅଟନି୍ତ। 14 େମା’ ପି୍ରୟତମ
େମା’ ପ୍ରତ ିଐନଗଦୀର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ େମେହନି୍ଦ ପୁଷ୍ପ ଗଚୁ୍ଛ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।

ବର

15 େହ େମାହର ପି୍ରେୟ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ଦରୀ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ଦରୀ
ଅଟ; ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ କେପାତ ତୁଲ୍ୟ।

କନ୍ୟା

16 େଦଖ, େହ େମାହର ପି୍ରୟତମ, ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ଦର, ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ମେନାହର;
ଆହୁରି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ହରିଦ୍ବଣ୍ଣର୍ ଅେଟ। 17 ଏରସ କାଷ୍ଠ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗହୃର କଡ଼ ିଓ େଦବଦାରୁ କାଷ୍ଠ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବରଗା।

ମୁଁ ଶାେରାଣର େଗାଲାପ ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାର କଇଁଫୁଲ ଅେଟ।

ବର

2 େଯପରି କଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟେର କଇଁଫୁଲ, େସହପିରି ଯୁବତୀଗଣ ମଧ୍ୟେର
େମାହର ପି୍ରୟା।

କନ୍ୟା

3 େଯପରି ବନବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ, େସପରି
ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାହର ପି୍ରୟତମ। ମୁଁ ପରମ ଆନନ୍ଦେର ତାଙ୍କ ଛାୟା
ତେଳ ବସଲି ିଓ ତାଙ୍କ ଫଳ େମା’ ତୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା। 4 େସ ଆପଣା
େଭାଜନପାନର ଗହୃକୁ େମାେତ ଆଣେିଲ, େମା’ ଉପେର େପ୍ରମ ହିଁ ତାଙ୍କର
ପତାକା େହଲା। 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େଦଇ େମାେତ ସୁସି୍ଥର କର,
ନାଗରଙ୍ଗ ଫଳେର େମାେତ ଆଶ୍ୱାସ ଦଅି; କାରଣ ମୁଁ େପ୍ରମ ପୀଡ଼ତିା।
6 ତାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ େମା’ ମସ୍ତକ ତେଳ ଅଛ,ି ପୁଣ ିତାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ
େମାେତ ଆଲଙି୍ଗନ କେର। 7 େହ ଯିରୂଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ହରିଣୀ ଓ ମୃଗୀଗଣର ଶପଥ େଦଉଅଛ ିେଯ, େପ୍ରମର ବାସନା
େନାହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େପ୍ରମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ, କି ଉେତ୍ତଜନା କର
ନାହିଁ।

ପି୍ରୟତମଙ୍କ ପ୍ରତ ିକନ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧା

8 ଏହ ିତ େମା’ ପି୍ରୟତମଙ୍କ ରବ ! େଦଖ, େସ ପବର୍ତଗଣ ଉପେର
କୁଦ ିକୁଦ,ି ଉପପବର୍ତଗଣ ଉପେର େଡଇଁ େଡଇଁ ଆସୁଅଛନି୍ତ। 9 େମାହର
ପି୍ରୟତମ ହରିଣ ଓ ତରୁଣ ମୃଗ ତୁଲ୍ୟ; େଦଖ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀର
ପେଛ ଠିଆ େହଉଅଛନି୍ତ , େସ ଝରକାେର ଅନାଉଅଛନି୍ତ , େସ ଜାଲ ିପରଦା
ବାେଟ ଆପଣାକୁ େଦଖାଉ ଅଛନି୍ତ। 10 େମାହର ପି୍ରୟତମ କଥା କହେିଲ ଓ
େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ େମାହର ପି୍ରେୟ, େମାହର ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ,
ବାହାରି ଆସ। 11 କାରଣ, େଦଖ, ଶୀତକାଳ ଗତ େହଲା, ବୃଷି୍ଟ େଶଷ
େହାଇଗଲା; 12 ଭୂମିେର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ପୁଟତି େହଉଅଛ,ି ପକ୍ଷୀଗଣର
ଗାୟନକାଳ ଉପସି୍ଥତ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶେର କେପାତର ରବ ଶୁଣା
ଯାଉଅଛ;ି 13 ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱ ଅପକ୍ୱ ଫଳମାନ ପକ୍ୱ କରୁଅଛ ିଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପୁଷି୍ପତ େହାଇ ସୁବାସ େଦଉଅଛ।ି େହ େମାହର ପି୍ରେୟ, େମାହର
ସୁନ୍ଦରୀ, ଉଠ, ବାହାରି ଆସ। 14 େହ େମାହର କେପାତୀ, ତୁେମ୍ଭ େଶୖଳର
ଫାଟେର ଗଡ଼ନି୍ତ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତରାଳେର ଅଛ, େମାେତ ତୁମ୍ଭ ରୂପ େଦଖିବାକୁ
ଦଅି, େମାେତ ତୁମ୍ଭ ରବ ଶୁଣବିାକୁ ଦଅି; କାରଣ ତୁମ୍ଭ ରବ ସୁମିଷ୍ଟ ଓ ତୁମ୍ଭ
ରୂପ ମେନାହର। 15 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରନାଶକ ଶୃଗାଳମାନଙୁ୍କ,
କ୍ଷୁଦ୍ର  ଶୃଗାଳମାନଙୁ୍କ ଧର; କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପୁଷି୍ପତ
େହାଇଅଛ।ି” 16 େମା’ ପି୍ରୟତମ େମାହର ଓ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅେଟ; େସ
କଇଁଫୁଲବନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ପଲ ଚରାଉଅଛନି୍ତ। 17 େହ େମାହର
ପି୍ରୟତମ, ଦବିସ ଶୀତଳ େହବା ଓ ଛାୟା ବହଯିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େଫରି
ଆସ ିେବଥର ପବର୍ତେଶ୍ରଣୀସ୍ଥ ହରିଣ ଓ ମୃଗଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ।
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କନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ

ଯାହାଙୁ୍କ େମାହର ପ୍ରାଣ େପ୍ରମ କେର, ତାଙୁ୍କ ମୁଁ ରାତି୍ରକାେଳ
ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର େଖାଜିଲ;ି ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େଖାଜିଲ,ି ମାତ୍ର ପାଇଲି
ନାହିଁ। 2 ମୁଁ କହଲି,ି ମୁଁ ଏେବ ଉଠି ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବ,ି

ଯାହାଙୁ୍କ େମା’ ପ୍ରାଣ େପ୍ରମ କେର, ତାଙୁ୍କ ମୁଁ ଗଳି ଗଳି ଓ ଛେକ ଛେକ
େଖାଜିବ;ି ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େଖାଜିଲ,ି ମାତ୍ର ପାଇଲ ିନାହିଁ। 3 ନଗର ଭ୍ରମଣକାରୀ
ପ୍ରହରୀମାେନ େମାେତ େଦଖିେଲ; ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିଲ,ି ଯାହାଙୁ୍କ େମା’
ପ୍ରାଣ େପ୍ରମ କେର, ତାଙୁ୍କ କି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଲ ? 4 େସମାନଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ବିାର ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ଉତ୍ତାେର ଯାହାଙୁ୍କ େମା’ ପ୍ରାଣ େପ୍ରମ କେର, ତାଙୁ୍କ
ପାଇଲ;ି ମୁଁ ଆପଣା ମାତୃଗହୃକୁ ଓ େମା’ ଗଭର୍ଧାରିଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ନ
ଆଣବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙୁ୍କ ଧରି ରଖିଲ,ି ଆଉ ଯିବାକୁ େଦଲ ିନାହିଁ। 5 େହ
ଯିରୂଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ହରିଣୀ ଓ ମୃଗୀଗଣର
ଶପଥ େଦଉଅଛ ିେଯ, େପ୍ରମର ବାସନା େନାହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େପ୍ରମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ, କି ଉେତ୍ତଜିତ କର ନାହିଁ।

ବବିାହକୁ ବରର ଆଗମନ

6 ଗନ୍ଧରସ ଓ କୁନୁ୍ଦରୁେର, ଗନ୍ଧବଣକିର ସବର୍ପ୍ରକାର ସୁଗନି୍ଧ ଚୂଣ୍ଣର୍େର
ସୁବାସତି େହାଇ ଧୂମସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ େଯ ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ କିଏ ?
7 େଦଖ, ତାହା ଶେଲାମନଙ୍କର ବଶି୍ରାମର ଆସନ; ତହିଁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଷାଠିଏ ଜଣ ବୀର ଅଛନି୍ତ। 8 େସମାେନ
ସମେସ୍ତ ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ ଓ ଯୁଦ୍ଧେର ନପିୁଣ; ରାତି୍ରକାଳର ଆଶଙ୍କା େହତୁ
ପ୍ରେତ୍ୟକର କଟେିଦଶେର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଖଡ୍ଗ  ବନ୍ଧା ଥାଏ। 9 ଶେଲାମନ ରାଜା
ଆପଣା ପାଇଁ ଲବିାେନାନର କାଷ୍ଠର ଏକ ପାଲଙିି୍କ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 10 େସ
ତହିଁର ସ୍ତମ୍ଭସବୁ ରୂପାର, ତହିଁର ତଳଭାଗ ସୁନାର, ତହିଁର ଆସନ
ବାଇଗଣଆି ରଙ୍ଗର କେଲ, ତହିଁର ମଧ୍ୟଭାଗ ଯିରୂଶାଲମର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର
ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରମେର ମଣ୍ଡତି। 11 େହ ସେିୟାନର କନ୍ୟାଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବାହାେର ଯାଇ ମୁକୁଟଭୂଷିତ ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ୍କ େଦଖ, ତାଙ୍କ ବବିାହ
ଦନିେର ଓ ତାଙ୍କ ମନର ଆନନ୍ଦ ଦନିେର ତାଙ୍କ ମାତା ତାଙୁ୍କ େସହ ିମୁକୁଟ
ପିନ୍ଧାଇ ଅଛନି୍ତ।

କନ୍ୟାର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟକୁ ବରର ପ୍ରଶଂସା

େହ େମାହର ପି୍ରେୟ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ଦରୀ; େଦଖ ତୁେମ୍ଭ
ସୁନ୍ଦରୀ; ଓଢ଼ଣା ତେଳ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ କେପାତ ତୁଲ୍ୟ; ତୁମ୍ଭର େକଶ
ଗିଲୀୟଦ ପବର୍ତ ପାଶ୍ୱର୍େର ଆରାମକାରୀ େଛଳିପଲ ତୁଲ୍ୟ।

2 ତୁମ୍ଭର ଦନ୍ତ-ପଂକି୍ତ ନୂତନ େଲାମକଟା, ସ୍ନାନରୁ ଉତ୍ଥିତା େମଷୀପଲ
ତୁଲ୍ୟ; େସମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଅଛ,ି ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କାହାରି ଛୁଆ ମରି ନାହିଁ। 3 ତୁମ୍ଭର ଓଷ୍ଠାଧର ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ସୂତା ତୁଲ୍ୟ ଓ
ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ମେନାହର; ଓଢ଼ଣ ିତେଳ ତୁମ୍ଭ ଗାଲ ଡାଳିମ୍ୱ ତୁଲ୍ୟ। 4 ତୁମ୍ଭର
ଗଳେଦଶ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ନମିେନ୍ତ ନମିିର୍ତ ଦାଉଦଙ୍କ ଦୁଗର୍ ତୁଲ୍ୟ, େସହ ିଦୁଗର୍
ମଧ୍ୟେର ଏକ ସହସ୍ର ଚମର୍, ବୀରଗଣର ସକଳ ଢ଼ାଲ ଟଙ୍ଗାଗଲା।
5 କଇଁଫୁଲବନେର ଚରିବାର ଯାଆଁଳା ହରିଣ ଛୁଆ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର
ସ୍ତନଯୁଗଳ। 6 ଦବିସ ଶୀତଳ େହବା ଓ ଛାୟା ବହଯିିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ
ଗନ୍ଧରସ-ପବର୍ତ ଓ କୁନୁ୍ଦରୁ-ଉପପବର୍ତକୁ ଯିବ।ି 7 େହ େମାହର ପି୍ରେୟ,
ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ; ତୁମ୍ଭଠାେର େକୗଣସ ିଖୁଣ ନାହିଁ। 8 େହ େମାହର
କେନ୍ୟ, େମା’ ସେଙ୍ଗ ଲବିାେନାନରୁ, େମା’ ସେଙ୍ଗ ଲବିାେନାନରୁ ଆସ;
ଅମାନାର ଶୃଙ୍ଗରୁ, ସନୀର୍ ଓ ହେମର୍ାଣର ଶୃଙ୍ଗରୁ, ସଂିହମାନଙ୍କ ଗହ୍ୱରରୁ,
ଚତିାବାଘମାନଙ୍କ ପବର୍ତରୁ ତଳକୁ ଆସ। 9 େହ େମାହର ପି୍ରେୟ, େହ
େମାହର କନ୍ୟା, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଚତି୍ତ ହରଣ କରିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର
ଏକ ଦୃଷି୍ଟେର, ଆପଣା ଗଳାର ଏକ ହାରେର େମାହର ଚତି୍ତ ହରଣ
କରିଅଛ। 10 େହ େମାହର ପି୍ରେୟ, େମାହର କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ କିପରି
ମେନାରମ ! ତୁମ୍ଭ େପ୍ରମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅେପକ୍ଷା କିପରି ଉତ୍ତମ ! ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ
େତୖଳର ସୁଗନ୍ଧ ସବର୍ପ୍ରକାର ସୁଗନି୍ଧଦ୍ର ବ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା କିପରି ଉତ୍ତମ ! 11 େହ
େମାହର କନ୍ୟା, ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧରରୁ ମଧୁଚାକ ପରି େଟାପା େଟାପା କ୍ଷେର;
ମଧୁ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ତୁମ୍ଭ ଜିହ୍ୱା ତେଳ ଥାଏ; ତୁମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରର ସୁଗନ୍ଧ ଲବିାେନାନର
ସୁଗନ୍ଧ ତୁଲ୍ୟ। 12 େମାହର ପି୍ରେୟ, େମାହର କନ୍ୟା ଏକ ରୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ;

ଏକ ରୁଦ୍ଧ ନଝିର୍ର, ଏକ ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ ଜଳାକାର ସଦୃଶ୍ୟ। 13 ତୁମ୍ଭର ପଲ୍ଲ ବ
ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫଳବଶିିଷ୍ଟ ଡାଳିମ୍ୱ ଉପବନ; େମେହନି୍ଦ, ସୁଗନି୍ଧ ବୃକ୍ଷର
ଚାରାବଶିିଷ୍ଟ, 14 ଜଟାମାଂସୀ ଓ କୁଙୁ୍କମ, ବଚ ଓ ଦାରୁଚନି,ି ସବର୍ପ୍ରକାର
କୁନୁ୍ଦରୁ ବୃକ୍ଷବଶିିଷ୍ଟ ଗନ୍ଧରସ ଓ ଅଗରୁୁ, ସବର୍ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ସୁଗନି୍ଧ
ବୃକ୍ଷବଶିିଷ୍ଟ। 15 ତୁେମ୍ଭ ଉଦ୍ୟାନସମୂହର ଜଳାକର, ଅମୃତ ଜଳର କୂପ ଓ
ଲବିାେନାନରୁ ପ୍ରବାହତି େସ୍ରାତ ସଦୃଶ୍ୟ।

ଏକତ୍ର େପ୍ରେମାଦ୍ୟାନେର କନ୍ୟା

16 େହ ଉତ୍ତରୀୟ ବାୟୁ, ଜାଗ; େହ ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁ, ଆସ; େମା’
ଉଦ୍ୟାନର ସୁଗନି୍ଧ େଯପରି ନଗିର୍ତ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ତହିଁ ଉପେର ବହ।
େମାହର ପି୍ରୟତମ ଆପଣା ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସନୁ୍ତ ଓ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ

ଫଳସବୁ େଭାଜନ କରନୁ୍ତ।

ବର

େହ େମାହର ପି୍ରେୟ, େମାହର କନ୍ୟା, ମୁଁ ଆପଣା ଉଦ୍ୟାନକୁ
ଆସଅିଛ;ି ମୁଁ ଆପଣା ଗନ୍ଧରସ ଓ ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ
କରିଅଛ;ି ମୁଁ ଆପଣା ମଧୁଚାକ ଓ ମଧୁ େଭାଜନ କରିଅଛ;ି ମୁଁ

ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିଅଛ।ି

ଅନ୍ୟମାେନ

େହ ବନୁ୍ଧଗଣ, େଭାଜନ କର; େହ ପି୍ରୟତମଗଣ, ପାନ କର, ହଁ,
ଯେଥଷ୍ଟ ପାନ କର।

ପି୍ରୟତମଙୁ୍କ କନ୍ୟାର ଅେନ୍ୱଷଣ

2 ମୁଁ ନଦିି୍ର ତା ଥିଲ,ି ମାତ୍ର େମାହର ହୃଦୟ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା; ଏହ ିତ େମା’
ପି୍ରୟତମଙ୍କ ରବ, େସ ଦ୍ୱ ାରେର ଆଘାତ କରି କହୁଅଛନି୍ତ , “େହ େମାହର
ଭଗିନୀ, େମାହର ପି୍ରେୟ, େମାହର କେପାତୀ, େମାହର ଶୁଦ୍ଧମେତ; େମା’
ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଅ; କାରଣ େମାହର ମସ୍ତକ ଶିଶିରେର, େମାହର େକଶ
ରାତି୍ରର ଜଳବନୁି୍ଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।” 3 ମୁଁ ଆପଣା ଜାମା କାଢ଼ ିପକାଇଅଛ,ି
କିପରି ପୁନବର୍ାର ତାହା ପିନି୍ଧବ ି? ମୁଁ ଆପଣା ପାଦ େଧାଇଅଛ;ି କିପରି
ପୁନବର୍ାର ତାହା ମଳିନ କରିବ ି? 4 େମା’ ପି୍ରୟତମ ଦ୍ୱ ାରର ଛଦି୍ର େର
ଆପଣା ହସ୍ତ େଥାଇେଲ, ତହିଁେର େମାହର ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉେତ୍ତଜିତ
େହଲା। 5 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ରୟତମଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇବାକୁ ଉଠିଲ;ି
କିଳିଣୀର େବଣ୍ଟ ଉପେର େମା’ ହସ୍ତରୁ ଗନ୍ଧରସ, େମା’ ଅଙୁ୍ଗଳିରୁ ଦ୍ର ବ
ଗନ୍ଧରସ କ୍ଷରିଲା। 6 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ରୟତମଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇଲ;ି ମାତ୍ର
େମାହର ପି୍ରୟତମ ସ୍ଥାନାନ୍ତେର ଚାଲ ିଯାଇଥିେଲ। େସ କଥା କହବିା େବେଳ
େମାହର ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ଗିଲା; ମୁଁ ତାଙୁ୍କ େଖାଜିଲ,ି ମାତ୍ର ପାଇପାରିଲ ିନାହିଁ; ମୁଁ
ତାଙୁ୍କ ଡାକିଲ,ି ମାତ୍ର େସ େମାେତ େକୗଣସ ିଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ।
7 ନଗର ଭ୍ରମଣକାରୀ ପ୍ରହରୀମାେନ େମାେତ େଦଖିେଲ, େସମାେନ େମାେତ
ପ୍ରହାର କେଲ, େସମାେନ େମାେତ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କେଲ। ପ୍ରାଚୀର-ରକ୍ଷକମାେନ
େମା’ଠାରୁ େମାହର ଆଚ୍ଛାଦନ-ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିେନଇଗେଲ। 8 େହ
ଯିରୂଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ, େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ପି୍ରୟତମଙ୍କର େଦଖା
ପାଇବ, େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶପଥ େଦଇ କହୁଅଛ,ି ମୁଁ େପ୍ରମପୀଡ଼ତିା
େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ କହବି।

ଅନ୍ୟମାେନ

9 େହ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମ୍ଭ ପି୍ରୟତମ କି ବଷିୟେର
ଅନ୍ୟ ପି୍ରୟତମଠାରୁ ଅଧିକ ? ତୁେମ୍ଭ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶପଥ େଦଉଅଛ,
ତୁମ୍ଭ ପି୍ରୟତମ କି ବଷିୟେର ଅନ୍ୟ ପି୍ରୟତମଠାରୁ ଅଧିକ ?

ପି୍ରୟତମଙୁ୍କ କନ୍ୟାର ପ୍ରଶଂସା

10 େମାହର ପି୍ରୟତମ େଶ୍ୱତ ଓ ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍, ଦଶ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ।
11 ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ତୁଲ୍ୟ, ତାଙ୍କର େକଶ କୁଞ୍ଚତି ଓ ଡାମରା
କାଉ ତୁଲ୍ୟ କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍। 12 ତାଙ୍କର େନତ୍ରଯୁଗଳ ଜଳେସ୍ରାତ ନକିଟସ୍ଥ
କେପାତ ତୁଲ୍ୟ; ଦୁଗ୍ଧେର େଧୗତ ଓ ଯଥା ସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପିତ। 13 ତାଙ୍କର
ଗାଲ ସୁଗନି୍ଧ ଲତାର କିଆରି ସ୍ୱରୂପ, ସୁଗନି୍ଧ ତୃଣର ତଟ ସ୍ୱରୂପ; ତାଙ୍କର
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ଓଷ୍ଠାଧର କଇଁଫୁଲ ତୁଲ୍ୟ, ତହିଁରୁ ଦ୍ର ବ ଗନ୍ଧରସ କ୍ଷେର। 14 ତାଙ୍କ
ହସ୍ତଦ୍ୱୟ େବୖଦୁଯର୍୍ୟ ମଣେିର ଖଚତି ସୁବଣ୍ଣର୍ ମୁଦି୍ର କା ତୁଲ୍ୟ; ତାଙ୍କ ଶରୀର
ନୀଳକାନ୍ତ ମଣ-ିମଣ୍ଡତି ଗଜଦନ୍ତମୟ ଶିଳ୍ପକମର୍ ତୁଲ୍ୟ। 15 ତାଙ୍କ େଗାଡ଼
ଦୁଇଟ ିଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଚୁଙ୍ଗୀେର ସ୍ଥାପିତ ମମର୍ର ପ୍ରସ୍ତରର ସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ; ତାଙ୍କର
ଦୃଶ୍ୟ ଲବିାେନାନ ସଦୃଶ, ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ। 16 ତାଙ୍କ ମୁଖ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମିଷ୍ଟ; ହଁ, େସ ସବର୍େତାଭାେବ ମେନାହର। େହ ଯିରୂଶାଲମର
କନ୍ୟାଗଣ, ଏହ ିେମାହର ପି୍ରୟତମ, ଏହ ିେମାହର ସଖା।

ଅନ୍ୟମାେନ

େହ ନାରୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମ୍ଭର ପି୍ରୟତମ
େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଇଅଛନି୍ତ ? ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
େଖାଜି ପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପି୍ରୟତମ େକଉଁଆେଡ ଯାଇଛନି୍ତ

କୁହ ?

କନ୍ୟା

2 େମାହର ପି୍ରୟତମ ଆପଣା ଉଦ୍ୟାନକୁ, ସୁଗନି୍ଧ ଲତାର କିଆରିକୁ,
ଉଦ୍ୟାନସମୂହେର (ପଲ) ଚରାଇବାକୁ ଓ କଇଁଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ
ଯାଇଅଛନି୍ତ। 3 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ରୟତମଙ୍କର ଓ େମା’ ପି୍ରୟତମ େମାହର; େସ
କଇଁଫୁଲ ବନେର ଆପଣା ପଲ ଚରାନି୍ତ।

ବର

4 େହ େମାହର ପି୍ରେୟ, ତୁେମ୍ଭ ତସିର୍ା ପରି ସୁନ୍ଦରୀ, ଯିରୂଶାଲମ ପରି
େଶାଭାବତୀ, ଧ୍ୱଜାଧାରୀ େସୖନ୍ୟ ପରି ଭୟଙ୍କରୀ। 5 ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଆଡଢ଼ୁ
ଆପଣା ଆଖି େଫରାଅ, କାରଣ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ପରାସ୍ତ େହାଇଅଛ।ି ତୁମ୍ଭର
େକଶ ଗିଲୀୟଦ ପାଶ୍ୱର୍େର ଆରାମକାରୀ େଛଳିପଲ ତୁଲ୍ୟ। 6 ତୁମ୍ଭର ଦନ୍ତ-
ପଂକି୍ତ ସ୍ନାନରୁ ଉତ୍ଥିତା େମଷୀପଲ ତୁଲ୍ୟ; େସମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକର ଯାଆଁଳା
ଛୁଆ ଅଛ,ି ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଛୁଆ ମରି ନାହିଁ। 7 ତୁମ୍ଭ
ଓଢ଼ଣା ତେଳ ତୁମ୍ଭର ଗାଲ ଡାଳିମ୍ୱଖଣ୍ଡ ସଦୃଶ। 8 ଷାଠିଏ ରାଣୀ ଓ ଅଶୀ
ଉପପତ୍ନୀ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୁବତୀ ଅଛନି୍ତ। 9 ମାତ୍ର େମା’ କେପାତୀ, େମା’
ଶୁଦ୍ଧମତ ିଅଦି୍ୱ ତୀୟା; େସ ଆପଣା ମାତାର ଏକମାତ୍ର; େସ ଆପଣା
ଗଭର୍ଧାରିଣୀର ମେନାନୀତା। କନ୍ୟାମାେନ ତାହାକୁ େଦଖି ଧନ୍ୟା େବାଲି
କହେିଲ; ହଁ, ରାଣୀ ଓ ଉପପତ୍ନୀଗଣ ତାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କେଲ। 10 ଏହି
େଯ ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ଉଦୀୟମାନା, ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୂଯର୍୍ୟ ତୁଲ୍ୟ
ବଶିୁଦ୍ଧା, ଧ୍ୱଜାବଶିିଷ୍ଟ େସୖନ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଭୟଙ୍କରୀ, େସ କିଏ ?

କନ୍ୟା

11 ମୁଁ ଉପତ୍ୟକାର ନବୀନ ବୃକ୍ଷସବୁ େଦଖିବାକୁ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପଲ୍ଲ ବତି
େହାଇଅଛ ିକି ନାହିଁ ଓ ଡାଳିମ୍ୱ ଫୁଲ ଧରିଅଛ ିକି ନାହିଁ, େଦଖିବାକୁ
ଆେକ୍ରାଟ୍ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗଲ।ି 12 ମୁଁ ଜ୍ଞାତ େହବା ପୂେବର୍ େମାହର ପ୍ରାଣ
େମା’ ରାଜକୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ରଥ ମଧ୍ୟେର େମାେତ ରଖିଲା।

ଅନ୍ୟମାେନ

13 େହ ଶୂଲମିେୟ, େଫର, େଫର; ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିବା,
େଫର, େଫର।

ବର

ମହନୟିମସ୍ଥ ନୃତ୍ୟକୁ େଯପରି, େସପରି କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୂଲମିୟାକୁ
ଅନାଇବ ?

େହ ରାଜକେନ୍ୟ, ପାଦୁକାେର ତୁମ୍ଭ ଚରଣ କିପରି ସୁନ୍ଦର। ତୁମ୍ଭର
କଟମିଣ୍ଡଳ ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପକର ହସ୍ତେର ନମିିର୍ତ ରତ୍ନହାର ସ୍ୱରୂପ।
2 ତୁମ୍ଭର ନାଭେିଦଶ ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅଭାବ ନ ଥିବା ବତୁ୍ତର୍ଳ

ତାଟଆି ତୁଲ୍ୟ; ତୁମ୍ଭର ଉଦର କଇଁଫୁଲ-ମଣ୍ଡତି ଗହମରାଶି ତୁଲ୍ୟ।
3 ତୁମ୍ଭର ସ୍ତନଯୁଗଳ ହରିଣୀର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ତୁଲ୍ୟ। 4 ତୁମ୍ଭର ଗଳେଦଶ
ଗଜଦନ୍ତମୟ ଦୁଗର୍ ସଦୃଶ; ତୁମ୍ଭ େନତ୍ରଯୁଗଳ େବଥ୍-ରବ୍ବୀମ ନଗରଦ୍ୱ ାର
ନକିଟସ୍ଥ ହେିଷ୍ବାନ ସେରାବର ସଦୃଶ; ତୁମ୍ଭ ନାସକିା ଦେମ୍ମଶକ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
ଲବିାେନାନର ଦୁଗର୍ ତୁଲ୍ୟ। 5 ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ କମିର୍ଲ ପବର୍ତ ତୁଲ୍ୟ, ପୁଣ ିତୁମ୍ଭ

ମସ୍ତକର େକଶ ବାଇଗଣଆି ରଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ; ତହିଁର େବଣୀ-ପାଶେର ରାଜା
ବନ୍ଦୀ ରୂେପ ଧୃତ ଅଟନି୍ତ। 6 େହ ପି୍ରେୟ, ତୁଷି୍ଟ ଜନ୍ମ ାଇବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
କିପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ମେନାହାରିଣୀ ! 7 ତୁମ୍ଭ ଶରୀରର ଦୀଘର୍ତା ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ
ତୁଲ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ସ୍ତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର େପଣ୍ଡା ତୁଲ୍ୟ। 8 ମୁଁ କହଲି,ି ମୁଁ ଖଜୁ୍ଜର୍ର
ବୃକ୍ଷ ଆେରାହଣ କରିବ,ି ମୁଁ ତହିଁର ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିବ ି: ତୁମ୍ଭ ସ୍ତନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର େପଣ୍ଡା ତୁଲ୍ୟ େହଉ; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ନଶି୍ୱାସର ଆଘ୍ରାଣ ନାଗରଙ୍ଗ
ଫଳର ବାସନା ତୁଲ୍ୟ େହଉ; 9 ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ସେବର୍ାତ୍ତମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତୁଲ୍ୟ,
ତାହା େମା’ ପି୍ରୟତମଙ୍କ ଗଳେଦଶେର ଚକି୍କଣ ଗଳିଯାଏ, ପୁଣ ିତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠ
ଓ ଦାନ୍ତ େଦଇ ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲଯିାଏ। 10 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ରୟତମଙ୍କର ଓ
ତାଙ୍କର ବାସନା େମା’ ପ୍ରତ ିଅଛ।ି

କନ୍ୟାର େପ୍ରମ ପ୍ରଦାନ

11 ଆସ, େମା’ ପି୍ରୟତମ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଉ; ଆେମ୍ଭମାେନ
ପଲ୍ଲ ୀଗ୍ରାମେର କାଳେକ୍ଷପଣ କରୁ। 12 ଆେମ୍ଭମାେନ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଉ; ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପଲ୍ଲ ବତି ଓ ତହିଁର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ପୁଟତି ଓ
ଡାଳିମ୍ୱ ପୁଷି୍ପତ େହାଇଅଛ ିକି ନାହିଁ, ତାହା େଦଖୁ; େସଠାେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆପଣା େପ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିବ।ି 13 ଦୂଦାଫୁଲ ସୁବାସ େଦଉଅଛ,ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ସବର୍ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ
ଫଳ ଅଛ,ି ପି୍ରୟତମଙ୍କ ପ୍ରତ ିବ୍ୟାକୁଳତା େହ େମାହର ପି୍ରୟତମ, ତାହାସବୁ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରଖିଅଛ।ି

ଆହା, େଯ େମା’ ମାତାଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରିଅଛ,ି ଏପରି େମା’
ସେହାଦର ତୁଲ୍ୟ େଯେବ ତୁେମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତ ! େତେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ବାହାେର େଦଖିେଲ, ତୁମ୍ଭକୁ ଚୁମ୍ୱନ ଦଅିନି୍ତ ; ଆଉ, େକହ ିେମାେତ

ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତା ନାହିଁ। 2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଥ କଢ଼ାଇ ଆପଣା ମାତାଙ୍କ ଗହୃକୁ
େଘନ ିଆସନି୍ତ , େସ େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦଅିେନ୍ତ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁଗନି୍ଧ ମିଶିି୍ରତ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, େମାହର ଡାଳିମ୍ୱରସ ପାନ କରାନି୍ତ। 3 ତାଙ୍କ ବାମ ହସ୍ତ େମା’
ମସ୍ତକ ତେଳ ରହବି ଓ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହସ୍ତ େମାେତ ଆଲଙି୍ଗନ କରିବ।
4 େହ ଯିରୂଶାଲମର କନ୍ୟାଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶପଥ େଦଉଅଛ ିେଯ,
େପ୍ରମର ବାସନା େନାହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େପ୍ରମକୁ ଜଗାଅ ନାହିଁ, କି
ଉେତ୍ତଜିତ କର ନାହିଁ।

ଅନ୍ୟମାେନ

5 ଆପଣା ପି୍ରୟତମଙ୍କ ଉପେର ଆଉଜି ପଡ଼ ିପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଅଛ ିେଯ,
େସ କିଏ ? ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଗାଇଲ;ି େସଠାେର ତୁମ୍ଭ
ମାତା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରସବ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତା େହେଲ, େସଠାେର େସ ପ୍ରସବ
େବଦନାଗ୍ରସ୍ତା େହାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରସବ କେଲ।

କନ୍ୟା

6 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େମାହର ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ହୃଦୟେର, େମାହର ତୁଲ୍ୟ
ଆପଣା ବାହୁେର ଧାରଣ କର; କାରଣ େପ୍ରମ ମୃତୁୁ୍ୟ ପରି ବଳବାନ;
ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ପାତାଳ ପରି ଦୃଢ଼; ତହିଁର ଶିଖା ଅଗି୍ନଶିଖା, ଅତ ିଭୟଙ୍କର
ଅଗି୍ନଶିଖା। 7 ଅପାର ଜଳରାଶି େପ୍ରମକୁ ନବିର୍ାଣ କରି ନ ପାେର, କିଅବା
ବଢ଼ ିତାହା ବୁଡ଼ାଇ ନ ପାେର; ଯଦ ିେକହ ିେପ୍ରମ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଗହୃର
ସବର୍ସ୍ୱ େଦବ, େତେବ େସ େଲାକ ନତିାନ୍ତ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ େହବ।

ଅନ୍ୟମାେନ

8 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାଟଏି ସାନ ଭଗିନୀ ଅଛ,ି ତାହାର ସ୍ତନ େହାଇ
ନାହିଁ; େଲାେକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଗିନୀକି ମାଗିବା ଦନିେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା
ପାଇଁ କଅଣ କରିବା ? 9 ଯଦ ିେସ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପା ହୁଏ, େତେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଉପେର ରୂପାର ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ କରିବା; ଆଉ, ଯଦ ିେସ
ଦ୍ୱ ାର ସ୍ୱରୂପା ହୁଏ, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏରସ ପଟାେର ତାହାକୁ ଆବରଣ
କରିବା।

କନ୍ୟା

10 ମୁଁ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପା ଓ େମାହର ସ୍ତନ ତହିଁର ଦୁଗର୍ ସ୍ୱରୂପ; େସହି
ସମୟେର ତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ମୁଁ ଶାନି୍ତପ୍ରାପ୍ତାର ତୁଲ୍ୟ ଥିଲ।ି 11 ବାଲ-
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ହାେମାନେର ଶେଲାମନଙ୍କର ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା; େସ ରକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ
ତାହା ଭଡ଼ା େଦଇଥିେଲ; ପ୍ରେତ୍ୟକ ରକ୍ଷକକୁ ତହିଁର ଫଳ ପାଇଁ ଏକ ଏକ
ସହସ୍ର ରୂପା ମୁଦ୍ର ା େଦବାକୁ ପଡ଼ଲିା। 12 େମାହର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େମା’
ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ;ି େହ ଶେଲାମନ, େସହ ିସହସ୍ର ମୁଦ୍ର ା ତୁେମ୍ଭ ପାଇବ ଓ
ତହିଁର ଫଳରକ୍ଷକମାେନ ଦୁଇ ଶତ ମୁଦ୍ର ା ପାଇେବ।

ବର

13 େହ ଉପବନବାସନିୀ, ମିତ୍ରଗଣ ତୁମ୍ଭର ରବ ଶୁଣନି୍ତ ; ତାହା େମାେତ
ଶ୍ରବଣ କରାଅ।

କନ୍ୟା

14 େହ େମାହର ପି୍ରୟତମ, ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ, ସୁଗନି୍ଧମୟ ପବର୍ତେଶ୍ରଣୀ
ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ମୃଗ ବା ହରିଣଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ।
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1

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ

ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟଙ୍କର ଦଶର୍ନ, େସ ଯିହୁଦା ରାଜାଗଣ
ଉଷୀୟ, େଯାଥମ୍, ଆହସ୍ ଓ ହଜିକୀୟର ରାଜତ୍ୱ  ସମୟେର
ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ବଷିୟେର ଏହ ିଦଶର୍ନ ପାଇେଲ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁେଯାଗ

2 େହ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଶୁଣ, େହ ପୃଥିବୀ, କଣ୍ଣର୍ପାତ କର, କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହଅିଛନି୍ତ;
“ଆେମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପ୍ରତପିାଳନ ଓ ଭରଣେପାଷଣ କରିଅଛୁ,
ମାତ୍ର େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛନି୍ତ।”
3 େଗାରୁ ଆପଣା ଖାଉନ୍ଦକୁ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଆପଣା କତ୍ତର୍ାର କୁଣ୍ଡକୁ ଚେିହ୍ନ;
ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାେଣ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ବେିବଚନା କରନି୍ତ

ନାହିଁ।
4 ଆହା ପାପିଷ୍ଠ େଗାଷ୍ଠୀ, ଅଧମର୍େର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ େଲାେକ,
ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ବଂଶ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସନ୍ତାନଗଣ !
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର

ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ବମିୁଖ େହାଇ ପଛକୁ ଚାଲ ିଯାଇଅଛନି୍ତ।
5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକ ଅଧିକ ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି

ଆହୁରି ପ୍ରହାରିତ େହବ ?
ମସ୍ତକଯାକ ପୀଡ଼ତି ଓ ସମୁଦାୟ ହୃଦୟ ଦୁବର୍ଳ େହାଇଅଛ।ି
6 ପାଦର ତଳଠାରୁ ମସ୍ତକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଛ ିସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ;
େକବଳ କ୍ଷତ, ଦାଗ ଓ ପୂଜପୂଣ୍ଣର୍ ଘା; େସହସିବୁ ଟପିା କିମ୍ୱା ବନ୍ଧା ଯାଇ

ନାହିଁ, କିଅବା େତୖଳ ଦ୍ୱ ାରା େକାମଳ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଗରସବୁ ଅଗି୍ନେର

ଦଗ୍ଧ;
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂମି ବେିଦଶୀମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତେର ଗ୍ରାସ

କରନି୍ତ ,
ତାହା ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବନିଷ୍ଟ େହବା ତୁଲ୍ୟ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହାଇଅଛ।ି
8 ପୁଣ,ି ସେିୟାନର କନ୍ୟା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର କୁଟୀର,
କାକୁଡ଼େିକ୍ଷତ୍ରର ବସା, ଅବରୁଦ୍ଧ ନଗର ତୁଲ୍ୟ େହାଇ ରହଅିଛ।ି
9 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ ିଅଳ୍ପ େଲାକ ଅବଶିଷ୍ଟ

ରଖି ନ ଥିେଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ସେଦାମର ତୁଲ୍ୟ େହାଇଥା’ନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭମାେନ ହେମାରାର

ତୁଲ୍ୟ େହାଇଥା’ନୁ୍ତ।
10 େହ ସେଦାମର ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ,
େହ ହେମାରାର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ବ୍ୟବସ୍ଥାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପାର ବଳିଦାନର

ଅଭପି୍ରାୟ କଅଣ ?”
“ଆେମ୍ଭ େମଷଗଣର େହାମବଳିେର ଓ ପୁଷ୍ଟ ପଶୁଗଣର େମଦେର ପୂଣ୍ଣର୍

େହାଇଅଛୁ;
ପୁଣ,ି ବୃଷ କିମ୍ୱା େମଷ କିମ୍ୱା ଛାଗଳମାନଙ୍କ ରକ୍ତେର ଆମ୍ଭର ତୁଷି୍ଟ ନାହିଁ।
12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହବା େବେଳ
ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଙ୍ଗଣସକଳ ପଦ ତେଳ ଦଳିବା ପାଇଁ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ

ଚାହିଁଅଛ ି?
13 ଅସାର େନୖେବଦ୍ୟ ଆଉ ଆଣ ନାହିଁ; ଧୂପଦାହ ଆମ୍ଭର ଘୃଣତି;
ତୁମ୍ଭର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ବଶି୍ରାମବାର, ସଭାର େଘାଷଣା ଏହ ିଅଧମର୍ ଓ

ମହାସଭା ଆେମ୍ଭ ସହ ିପାରୁ ନାହୁଁ।

14 ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନରୂିପିତ ପବର୍ସବୁ ଘୃଣା
କେର;
େସହସିବୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେକ୍ଲଶକର; ଆେମ୍ଭ େସହସିବୁ ବହବିାକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ

େହାଇଅଛୁ।
15 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କଲା େବେଳ ଆେମ୍ଭ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା;
ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲା େବେଳ ଆେମ୍ଭ ଶୁଣବିା ନାହିଁ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ରକ୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।
16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ େଧୗତ କର, ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକର;
ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର କି୍ରୟାର ମନ୍ଦତା ଦୂର କର;
କୁକି୍ରୟା କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ;
17 ସୁକି୍ରୟା କରିବାକୁ ଶିଖ;
ନ୍ୟାୟବଚିାର େଚଷ୍ଟା କର, ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର,
ପିତୃହୀନମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବଚିାର କର, ବଧିବାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ପ୍ରତବିାଦ

କର।”
18 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତର ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର କରୁ;
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପସବୁ ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ପରି େହେଲ େହଁ ହମି ପରି ଶୁକ୍ଳବଣ୍ଣର୍

େହବ;
େସହସିବୁ େଲାହତିବଣ୍ଣର୍ ପରି ରଙ୍ଗ େହେଲ େହଁ େମଷେଲାମ ପରି େହବ।
19 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ମତ ଓ ଆଜ୍ଞାବହ େହବ, େତେବ େଦଶର ଉତ୍ତମ

ଫଳ େଭାଗ କରିବ।
20 ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଅସମ୍ମତ ଓ ବରୁିଦ୍ଧାଚାରୀ େହବ, େତେବ

ଖଡ୍ଗ ଭୁକ୍ତ େହବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଏହା କହଅିଛ।ି

ପାପପୂଣ୍ଣର୍ ନଗରୀ

21 ବଶି୍ୱସ୍ତ ନଗରୀ କିପରି େବଶ୍ୟା େହାଇଅଛ ି! େସ ନ୍ୟାୟବଚିାରେର
ପୂଣ୍ଣର୍ା ଥିଲା। ଧମର୍ ତାହା ମଧ୍ୟେର ବାସ କଲା, ମାତ୍ର ଏେବ
ହତ୍ୟାକାରୀମାେନ ଅଛନି୍ତ। 22 ତୁମ୍ଭର ରୂପା ଖାଦ େହାଇଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଜଳମିଶି୍ରତ େହାଇଅଛ।ି 23 ତୁମ୍ଭର ଅଧିପତମିାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ ଓ
େଚାରମାନଙ୍କର ସଖା; ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଲାଞ୍ଚ ଭଲ ପା’ନି୍ତ ଓ ପାରିେତାଷିକର
ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନି୍ତ; େସମାେନ ପିତୃହୀନମାନଙ୍କର ବଚିାର କରନି୍ତ ନାହିଁ,
କିଅବା ବଧିବାର ଗହୁାରି େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆେସ ନାହିଁ। 24 ଏେହତୁ
ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ବଳଦାତା କହନି୍ତ , ଶୁଣ, ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ବପିକ୍ଷଗଣ ବଷିୟେର ଆରାମ ପାଇବା ଓ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
ଶତ୍ରୁ ଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା; 25 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ୍ତ
େଫରାଇ ତୁମ୍ଭର ଖାଦ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ସୀସାସବୁ
କାଢ଼ ିେନବା; 26 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ କାଳ ପରି ତୁମ୍ଭର ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣଙୁ୍କ
ଓ ଆଦ୍ୟ ସମୟ ପରି ତୁମ୍ଭ ମନ୍ତ୍ର ୀଗଣଙୁ୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା; ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ
ତୁେମ୍ଭ ଧମର୍ପୁରୀ, ବଶି୍ୱସ୍ତ ନଗରୀ େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ େହବ। 27 ସେିୟାନ
ନ୍ୟାୟବଚିାର ଦ୍ୱ ାରା ଓ ତାହାର େଫରି ଆସବିା େଲାକମାେନ ଧାମିର୍କତା
ଦ୍ୱ ାରା ମୁକି୍ତ ପାଇେବ। 28 ମାତ୍ର ଅଧମର୍ାଚାରୀ ଓ ପାପୀମାେନ ଏକତ୍ର ବନିଷ୍ଟ
େହେବ ଓ େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ , େସମାେନ
ସଂହାରିତ େହେବ। 29 କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛତି ଅେଲାନ୍
ବୃକ୍ଷ ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ େହେବ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର
ମେନାନୀତ ଉଦ୍ୟାନସକଳର ବଷିୟେର ହତାଶ େହବ। 30 େଯେହତୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଷ୍କପତ୍ର ଅେଲାନ୍ ବୃକ୍ଷ ଓ ନଜିର୍ଳ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ େହବ।
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31 ପୁଣ,ି ବଳବାନ େଲାକ ଛଣପଟ ପରି ଓ ତାହାର କମର୍ ଅଗି୍ନକଣା ପରି
େହବ; େସ ଦୁଇ ଏକତ୍ର ଜ୍ୱ ଳିବ ଓ େକହ ିତାହା ଲଭିାଇବ ନାହିଁ।

ସ୍ଥାୟୀ ଶାନି୍ତ

ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ, ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ବଷିୟେର
େଯଉଁ ଦଶର୍ନ ପାଇେଲ, ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। 2 େଶଷ କାଳେର
ଏରୂପ ଘଟବି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପବର୍ତ, ପବର୍ତଗଣର ଶିଖର

ଉପେର ସ୍ଥାପିତ େହବ ଓ ଉପପବର୍ତଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଉଚ୍ଚୀକୃତ େହବ; ଆଉ,
ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ େସ୍ରାତ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ବହ ିଆସେିବ। 3 ପୁଣ,ି
ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହେିବ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍ତକୁ, ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯାଉ; ତହିଁେର େସ
ଆପଣା ପଥ ବଷିୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେବ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ
ମାଗର୍େର ଗମନ କରିବା।” କାରଣ ସେିୟାନଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ
ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନଗିର୍ତ େହବ। 4 ପୁଣ,ି େସ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର କରିେବ ଓ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ନଷି୍ପତି୍ତ କରିେବ; ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ଭାଙି୍ଗ ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ
କରିେବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଚ୍ଛର୍ା ଭାଙି୍ଗ ଦାଆ ନମିର୍ାଣ କରିେବ; ଏକ
େଦଶୀୟ େଲାେକ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ  ଉଠାଇେବ
ନାହିଁ, କିଅବା େସମାେନ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିେବ ନାହିଁ। 5 େହ ଯାକୁବ ବଂଶ,
ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୀପି୍ତେର ଗମନ କରୁ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନି

6 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ,
େଯେହତୁ େସମାେନ ପୂବର୍େଦଶୀୟ ଆଚାରେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଗଣକ େହାଇଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି େସମାେନ ବେିଦଶୀୟ
ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି ହସ୍ତ ତାଳି ଦଅିନି୍ତ। 7 େସମାନଙ୍କ େଦଶ ମଧ୍ୟ ରୂପା ଓ
ସୁନାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍; େସମାନଙ୍କ ଧନର ସୀମା ନାହିଁ; ଆହୁରି, େସମାନଙ୍କ
େଦଶ ଅଶ୍ୱେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ େସମାନଙ୍କ ରଥର ସୀମା ନାହିଁ। 8 େସମାନଙ୍କ
େଦଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତମିାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଙୁ୍ଗଳିନମିିର୍ତ
ସ୍ୱହସ୍ତକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରନି୍ତ। 9 ସାମାନ୍ୟ େଲାକ ଅେଧାମୁଖ ଓ
ମହାନ େଲାକ ନତ ହୁଏ; ଏେହତୁ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ। 10 ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟାନକତ୍ତ୍ୱ  ଓ ତାହାଙ୍କ ମହମିାର େତଜରୁ, େଶୖଳେର ପ୍ରେବଶ
କରି ଧୂଳିେର ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ। 11 ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଦୃଷି୍ଟ ନତ େହବ ଓ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଅବନତ େହବ, ପୁଣ,ି େସହ ିଦନିେର େକବଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ େହେବ। 12 କାରଣ ଅହଙ୍କାରୀ, ଗବିର୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚୀକୃତ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଦନି ଉପସି୍ଥତ
େହବ, ତହିଁେର ତାହା ନତ େହବ; 13 ଅଥର୍ାତ୍, (େସହ ିଦନି) ଲବିାେନାନର
ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ସକଳ ଏରସ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତକୂିଳ ଓ ବାଶନର ସମସ୍ତ
ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତକୂିଳ; 14 ପୁଣ,ି ସକଳ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତର ପ୍ରତକୂିଳ ଓ
ସକଳ ଉନ୍ନତ ଉପପବର୍ତର ପ୍ରତକୂିଳ; 15 ଆଉ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍ର
ପ୍ରତକୂିଳ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀରର ପ୍ରତକୂିଳ; 16 ତଶର୍ୀଶ୍ର ସକଳ
ଜାହାଜର ପ୍ରତକୂିଳ ଓ ମେନାହର ସକଳ ଶିଳ୍ପକମର୍ର ପ୍ରତକୂିଳ େହବ।
17 ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତା ନତ େହବ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର
ଅବନତ େହବ; ଆଉ େସହ ିଦନିେର େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ େହେବ।
18 ପୁଣ,ି ପ୍ରତମିାସକଳ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ଲୁପ୍ତ େହେବ। 19 ଆଉ,
େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅତଶିୟ କମି୍ପତ କରିବାକୁ ଉଠିେବ,
େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ ଭୟାନକତ୍ତ୍ୱ  ଓ ମହମିାର େତଜରୁ
େଶୖଳର ଗମୁ୍ଫା ଓ ପୃଥିବୀର ଗତ୍ତର୍େର ପ୍ରେବଶ କରିେବ। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ
ପୃଥିବୀକୁ ଅତଶିୟ କମି୍ପତ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିେଲ, ତାହାଙ୍କ ଭୟାନକତ୍ତ୍ୱ  ଓ
ତାହାଙ୍କ ମହମିାର େତଜରୁ େଶୖଳର ଗହ୍ୱର ଓ େଶୖଳର ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ସ୍ଥାନେର
ପ୍ରେବଶ କରିବା ପାଇଁ; 21 ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଭଜନାେଥର୍ ନମିିର୍ତ
େରୗପ୍ୟମୟ ପ୍ରତମିା ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ମୟ ପ୍ରତମିାଗଣକୁ େସହ ିଦନି ମୂଷିକ ଓ
ଚାମଚକିାଗଣର ନକିଟେର ପକାଇ େଦବ। 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାସାେଗ୍ର
ପ୍ରାଣବାୟୁଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟର (ଆଶ୍ରୟରୁ) କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ; କାରଣ େସ କାହା
ମଧ୍ୟେର ଗଣ୍ୟ ?

ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଶାସି୍ତ

େଦଖ, ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାଠାରୁ
ଯଷି୍ଟ ଓ ଯଷି୍ଟକା, ଅଥର୍ାତ୍, ଅନ୍ନ  ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଯଷି୍ଟ ଓ ଜଳ
ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଯଷି୍ଟକା ଦୂର କରୁଅଛନି୍ତ; 2 ବୀର, େଯାଦ୍ଧା;

ବଚିାରକତ୍ତର୍ା, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞ, ପ୍ରାଚୀନ; 3 ପଚାଶପତ,ି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ
ମନୁଷ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ର ୀ, ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପକର ଓ ନପିୁଣ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ (ଦୂରୀକୃତ
େହେବ)। 4 “ଆେମ୍ଭ ବାଳକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିକରିବା ଓ
ଶିଶୁମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କରିେବ। 5 ଆଉ, େଲାକମାେନ
ଏକ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ଦ୍ୱ ାରା
ଉପଦ୍ରୁ ତ େହେବ; ବାଳକ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ଅଧମ େଲାକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ
େଲାକ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗବର୍ାଚରଣ କରିବ। 6 େକହ ିେକହ ିଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ
ତାହାର ପିତୃଗହୃେର ଧରି କହେିବ, ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ହୁଅ, ପୁଣ,ି ଏହ ିନପିତତି (ରାଜ୍ୟ) ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତାଧୀନ େହଉ;
7 େସ େସହ ିଦନି ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ କହବି ମୁଁ ଚକିିତ୍ସକ େହବ ିନାହିଁ;
କାରଣ େମା’ ଗହୃେର ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ୱା ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
େଲାକମାନଙ୍କର ଶାସନକତ୍ତର୍ା କର ନାହିଁ।” 8 େଯେହତୁ ଯିରୂଶାଲମ ବନିଷ୍ଟ
ଓ ଯିହୁଦା ପତତି େହାଇଅଛ;ି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପବଶିିଷ୍ଟ ଚକ୍ଷୁକୁ
େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଓ କି୍ରୟା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳ
ଅେଟ। 9 େସମାନଙ୍କ ମୁଖର ଆକାର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି;
ପୁଣ,ି େସମାେନ ସେଦାମର ନ୍ୟାୟ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାପ ପ୍ରକାଶ କରି
େଗାପନ କରନି୍ତ ନାହିଁ। େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ସନ୍ତାପ େହବ ! କାରଣ
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅନଷି୍ଟ ଆେପ କରିଅଛନି୍ତ। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଧାମିର୍କର ବଷିୟେର କୁହ େଯ, ତାହାର ମଙ୍ଗଳ େହବ, େଯେହତୁ େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ର ଫଳ ଭୁଞି୍ଜେବ। 11 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର ସନ୍ତାପ େହବ !
ତାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି; କାରଣ ତାହାର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ
ତାହାକୁ ଦଆିଯିବ। 12 େମା’ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟ େଦଖିେଲ,
ବାଳକମାେନ େମା’ େଲାକମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବକାରୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଶାସନ କରନି୍ତ। େହ େମାହର େଲାକମାେନ, ତୁମ୍ଭର
ପଥଦଶର୍କମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୁଲାନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ଗମନର ପଥ ନଷ୍ଟ କରନି୍ତ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତବିାଦ କରିବାକୁ ଠିଆ େହଉଅଛନି୍ତ , େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର
ବଚିାର କରିବାକୁ ଠିଆ େହଉଅଛନି୍ତ। 14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ର ଓ ଅଧିପତଗିଣର ସହତି ବଚିାରେର
ଉପସି୍ଥତ େହେବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ହିଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରାସ କରିଅଛ;
ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗହୃେର ଅଛ;ି 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଳି ପକାଉଅଛ ଓ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମୁଖ ଘଷି
ପକାଉଅଛ, ଏଥିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଭପି୍ରାୟ କ’ଣ ? ପ୍ରଭୁ, ବାହନିୀଗଣର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। 16 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ସେିୟାନର
କନ୍ୟାଗଣ ଅହଙ୍କାରିଣୀ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗ୍ରୀବା ଲମ୍ୱାଇ ଓ କଟାକ୍ଷ କରି
ଗମନ କରନି୍ତ , ଗମନ କରୁ କରୁ ଚଞ୍ଚଳ ପାଦସଞ୍ଚାର ଓ ଚରଣେର ରୁଣୁଝୁଣୁ
ଶବ୍ଦ କରନି୍ତ; 17 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ ସେିୟାନର କନ୍ୟାଗଣର ମସ୍ତକ କାଛୁମୟ
କରିେବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅନାବୃତ କରିେବ।
18 େସହ ିଦନି ପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ଗବର୍ ସ୍ୱରୂପ ନୂପୁର, ଜାଲବିସ୍ତ୍ର,
ଚନ୍ଦ୍ର ହାର; 19 କଣ୍ଣର୍ଭୂଷଣ, ଚୁଡ଼,ି ଘୁମୁଟା; 20 ଶିେରାଭୂଷଣ, ପାଦର ବଳା,
କଟବିନ୍ଧନୀ, ଅତରଧାନୀ, କବଚ; 21 ମୁଦ,ି ନଥ; 22 ଉତ୍ସବକାଳୀନ ବସ୍ତ୍ର,
ଆବରଣୀୟ ବସ୍ତ୍ର, ସାଲ, ଗାଞି୍ଜଆ; 23 ଦପର୍ଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର, ଶିେରାବନ୍ଧନୀ
ଓ ଓଢ଼ଣ ିକାଢ଼ ିପକାଇେବ। 24 ତହିଁେର ସୁଗନି୍ଧଦ୍ର ବ୍ୟ ବଦଳେର ଦୁଗର୍ନ୍ଧ
ପୂଜ, କଟବିନ୍ଧନୀର ପରିବେତ୍ତର୍ ରଜୁ୍ଜ, ସୁନ୍ଦର େକଶବନି୍ୟାସ ବଦଳେର
େକଶଶୂନ୍ୟତା ଓ ଆବରଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିବେତ୍ତର୍ ଚଟର ପଟୁକା; େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ
ବଦଳେର େପାଡ଼ାଦାଗ େହବ। 25 ତୁମ୍ଭର ପୁରୁଷମାେନ ଖଡ୍ଗ ାଘାତେର ଓ
ତୁମ୍ଭର ବକି୍ରମୀଗଣ ଯୁଦ୍ଧେର ପତତି େହେବ। 26 ସେିୟାନର
ନଗରଦ୍ୱ ାରସକଳ େଶାକ, ବଳିାପ କରିେବ ଓ େସ ଅକିଞ୍ଚନା େହାଇ ଭୂମିେର
ବସବି।

େସହ ିଦନି ସାତ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେଣ ପୁରୁଷକୁ ଧରି କହେିବ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଅନ୍ନ  େଭାଜନ କରିବୁ ଓ ନଜି ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧବୁ;
େକବଳ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ୟାତ େହଉ; ତୁେମ୍ଭ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଦୂର କର।”

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 1:31 422 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 3:26
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ ଶାଖା

2 େସହ ିଦନି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବଞ୍ଚଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାଖା ମେନାରମ ଓ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବ, ଆଉ େଦଶର ଫଳ
ଉତ୍ତମ ଓ ମେନାହର େହବ। 3 ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁ େଯେତେବେଳ ବଚିାରକ ଆତ୍ମା
ଓ ଦାହକ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ସେିୟାନର କନ୍ୟାଗଣର ମଳ େଧୗତ କରିେବ ଓ
ଯିରୂଶାଲମ ମଧ୍ୟରୁ ତହିଁର ରକ୍ତ ଦୂର କରି େଦେବ; 4 େସେତେବେଳ
ସେିୟାନେର େଯେକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ରେହ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ଜୀବତି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକର ନାମ ଲଖିିତ
ହୁଏ, େସ ପବତି୍ର େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ େହବ। 5 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନ
ପବର୍ତସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ଆବାସ ଓ ତାହାର ସକଳ ସଭା ଉପେର ଦବିସେର
େମଘ ଓ ଧୂମ ଓ ରାତି୍ରେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନର େତଜ ସୃଷି୍ଟ କରିେବ; କାରଣ
ସମୁଦାୟ ପ୍ରତାପ ଉପେର ଚନ୍ଦ୍ର ାତପ ବସି୍ତୃତ େହବ। 6 ପୁଣ,ି ଦବିସେର
ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ଛାୟା ନମିେନ୍ତ, ଆଉ ଝଡ଼ ଓ ବୃଷି୍ଟରୁ ଆଶ୍ରୟ ଓ ଆଚ୍ଛାଦନ ସ୍ଥାନ
ସ୍ୱରୂପ େହବା ନମିେନ୍ତ ଏକ ଆବାସ େହବ।

ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର

ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ରୟତମଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ବଷିୟେର େମା’ ପି୍ରୟତମଙ୍କର େଗାଟଏି ଗୀତ ଗାନ କେର। ଅତି
ଉବର୍ରା ଏକ ପବର୍ତେର େମା’ ପି୍ରୟତମଙ୍କର େଗାଟଏି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର

ଥିଲା; 2 ପୁଣ,ି େସ ତାହା େଖାଳି ପ୍ରସ୍ତରସବୁ ବାହାର କେଲ ଓ ଅତୁ୍ୟତ୍ତମ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ତହିଁେର େରାପଣ କେଲ ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର େଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ େଖାଳିେଲ, ଆଉ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିବ
େବାଲ ିଅେପକ୍ଷାେର ରହେିଲ, ମାତ୍ର ତହିଁେର ବନ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିଲା।
3 ଏଣୁ ଏେବ େହ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାେନ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିୟ କେର, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ଓ େମା’ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର
ମଧ୍ୟେର ବଚିାର କର। 4 ମୁଁ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ଯାହା କରି ନାହିଁ,
ଏପରି େକଉଁ ଅଧିକ କମର୍ ତହିଁ ପ୍ରତ ିକରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ? ଏନମିେନ୍ତ ମୁଁ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିବ େବାଲ ିଅେପକ୍ଷା କେଲ, ତହିଁେର ବନ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ
ଫଳିଲା କାହିଁକି ? 5 ଏଣୁ ଏେବ ଶୁଣ; ମୁଁ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ ିଯାହା
କରିବ,ି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ;ି ମୁଁ ତହିଁର ବାଡ଼ କାଢ଼ ିପକାଇବ,ି
ତହିଁେର ତାହା ଗ୍ରାସ କରାଯିବ; ମୁଁ ତହିଁର େବଢ଼ା ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ,ି ତହିଁେର
ତାହା ଦଳିତ େହବ; 6 ପୁଣ,ି ମୁଁ ତାହା ଉଜାଡ଼ କରିବ;ି ତାହାର ଡାଳ କଟା
େହବ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଭୂମି େକାଡ଼ା େହବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା କାନେକାଳି ଓ
କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷମୟ େହବ; ମଧ୍ୟ ତହିଁ ଉପେର ଜଳ ବଷର୍ଣ ନ କରିବା ପାଇଁ
ମୁଁ େମଘମାଳକୁ ଆଜ୍ଞା କରିବ।ି 7 େଯେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଯିହୁଦାର େଲାେକ ତାହାଙ୍କର ମେନାରମ
ଚାରା; େସ ନ୍ୟାୟ ଅେପକ୍ଷା କେଲ, ମାତ୍ର େଦଖ, ଉପଦ୍ରବ; ଧାମିର୍କତା
ଅେପକ୍ଷା କେଲ, ମାତ୍ର େଦଖ, କ୍ରନ୍ଦନ।

ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀ-ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର

8 େଦଶେର େଯପରି ଆଉ ସ୍ଥାନ ନ ଥିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ଏକାକୀ ବାସ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଗହୃକୁ ଗହୃ, େକ୍ଷତ୍ରକୁ େକ୍ଷତ୍ର
ଲଗାଉଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର !
9 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ କଣ୍ଣର୍େର କହନି୍ତ , ନଶି୍ଚୟ ଅେନକ ଗହୃ
ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ବୃହତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଗହୃମାନ ନବିାସବହିୀନ େହବ।
10 କାରଣ ଦଶ ଏକର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ଏକ ମହଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଉତ୍ପନ୍ନ
େହବ ଓ ଦଶ ମହଣ ବୀଜରୁ େକବଳ ଏକ ମହଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ।
11 େଯଉଁମାେନ ସୁରାପାନ କରିବାକୁ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠନି୍ତ;
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଉତ୍ତପ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାତି୍ରେର ବଳିମ୍ୱ କରନି୍ତ , େସମାେନ
ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! 12 େସମାନଙ୍କ େଭାଜିେର ବୀଣା, େନବଲ, ତବଲା,
ବଂଶୀ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଥାଏ; ମାତ୍ର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ନରିୀକ୍ଷଣ
କରନି୍ତ ନାହିଁ କିଅବା ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତର କମର୍ େସମାେନ ବେିବଚନା କରି
ନାହାନି୍ତ। 13 ଏଥିପାଇଁ େମାହର େଲାକମାେନ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦୀ େହାଇ
ଯାଇଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ େଲାକମାେନ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ ଓ
େସମାନଙ୍କର େଲାକସମୂହ ତୃଷାେର ଶୁଷ୍କ େହଉଅଛନି୍ତ। 14 ଏଥିପାଇଁ

ପାତାଳ ଆପଣା ଉଦର ବସି୍ତାର ଓ ଆପଣା ମୁଖ ଅପରିମିତ ରୂେପ
େମଲାଇଅଛ;ି ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର େଗୗରବ, େସମାନଙ୍କର େଲାକସମୂହ,
େସମାନଙ୍କର କଳହ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉଲ୍ଲ ାସକାରୀ େଲାକ ତହିଁ
ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇଯା’ନି୍ତ। 15 ପୁଣ,ି ସାମାନ୍ୟ େଲାକ ଅେଧାମୁଖ ଓ ମହାନ
େଲାକ ନତ ହୁଏ, ପୁଣ ିଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟ ନତ ହୁଏ; 16 ମାତ୍ର
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ବଚିାରେର ଉନ୍ନତ ହୁଅନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ
ପରେମଶ୍ୱର ଧାମିର୍କତାେର ପବତି୍ର ରୂେପ ମାନ୍ୟ ହୁଅନି୍ତ। 17 େସହି
ସମୟେର େମଷଶାବକମାେନ ଆପଣା ଚରା ସ୍ଥାନେର ଚରିବା ପରି ଚରିେବ,
ପୁଣ,ି ଭ୍ରମଣକାରୀମାେନ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େଭାଗ
କରିେବ। 18 େଯଉଁମାେନ ଅସାରତାରୂପ ରଜୁ୍ଜେର ଅପରାଧ ଓ ଶଗଡ଼
ରଜୁ୍ଜେର ପାପ ଆକଷର୍ଣ କରନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! 19 େସମାେନ
କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି େଖାଜି ପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ େସ ତ୍ୱରା
କରନୁ୍ତ, େସ ଆପଣା କାଯର୍୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରନୁ୍ତ; ଆଉ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ଜାଣ ିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଉପସି୍ଥତ େହାଇ
ଘଟୁ।” 20 େଯଉଁମାେନ ମନ୍ଦକୁ ଭଲ ଓ ଭଲକୁ ମନ୍ଦ କୁହନି୍ତ; େଯଉଁମାେନ
ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୁଅ ଓ ଆଲୁଅକୁ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ମେନ କରନି୍ତ; େଯଉଁମାେନ
ତକି୍ତକୁ ମିଷ୍ଟ ଓ ମିଷ୍ଟକୁ ତକି୍ତ ଭଳି ମେନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର
! 21 େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟେର ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ଆପଣା ଆପଣା
େବାଧେର ବୁଦି୍ଧମାନ, େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! 22 େଯଉଁମାେନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ ପରାକ୍ରମୀ ଓ ମଦ୍ୟ ମିଶି୍ରତ କରିବାକୁ ବଳବାନ;
23 େଯଉଁମାେନ ଲାଞ୍ଚ ସକାେଶ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ କରନି୍ତ ଓ ଧାମିର୍କର
ଧାମିର୍କତା ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର !
24 ଏଥିନମିେନ୍ତ ଅଗି୍ନର ଜିହ୍ୱା େଯପରି ନଡ଼ା ଗ୍ରାସ କେର ଓ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ
େଯପରି ଅଗି୍ନ ଶିଖାେର ଭସ୍ମସାତ୍ ହୁଏ, େସହପିରି େସମାନଙ୍କର ମୂଳ
ସଢ଼ଯିିବ ଓ େସମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଧୂଳି ପରି ଉଡ଼ଯିିବ; କାରଣ େସମାେନ
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ। 25 ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େକ୍ର ାଧ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହାଇଅଛ ିଓ େସ
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ
କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଉପପବର୍ତଗଣ କମି୍ପେଲ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ଶବ ସଡ଼କ
ମଧ୍ୟେର ଅଳିଆ ପରି େହଲା। ଏହ ିସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ
ନବୃିତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ପୂବର୍ ପରି ବସି୍ତାରିତ େହାଇ
ରହଅିଛ।ି 26 ପୁଣ,ି େସ ଦୂର େଦଶୀୟ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ପ୍ରତ ିେଗାଟଏି ଧ୍ୱଜା
ଉଠାଇେବ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଷ୍ େଦେବ, ପୁଣ,ି
େଦଖ, େସମାେନ ଦ୍ରୁ ତଗମନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସେିବ; 27 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େକହ ିକ୍ଳ ାନ୍ତ େହେବ ନାହିଁ, କି ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିବ ନାହିଁ; େକହ ିଢୁ଼ଳାଇେବ ନାହିଁ
କି ନଦି୍ର ା ଯିେବ ନାହିଁ; ଆଉ, େସମାନଙ୍କର କଟବିନ୍ଧନ ଫିଟବି ନାହିଁ କି
େସମାନଙ୍କର ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଛଣି୍ଡବି ନାହିଁ; 28 େସମାନଙ୍କର ତୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଧନୁସବୁ ଗଣୁଦଆି; େସମାନଙ୍କ ଅଶ୍ୱଗଣର ଖୁରା ଚକ୍ମକି
ପଥର ପରି ଓ େସମାନଙ୍କ ରଥର ଚକ୍ର ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ପରି; 29 େସମାନଙ୍କର
ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ସଂିହୀର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ପରି, େସମାେନ ଯୁବା ସଂିହ ପରି ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରିେବ;
ଆହୁରି, େସମାେନ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରି ଓ ଶିକାର ଧରି ନରିାପଦେର ତାହା େନଇ
ଯିେବ ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିେବ। 30 ପୁଣ,ି େସମାେନ େସହି
ଦନି ସମୁଦ୍ର ର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ତୁଲ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରିେବ;
ତହିଁେର ଯଦ ିେକହ ିେଦଶ ପ୍ରତ ିଅନାଇବ, େତେବ େଦଖ, ଅନ୍ଧକାର ଓ
ସଙ୍କଟ, ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ଥାନର ଦୀପି୍ତ େମଘମାଳାେର ଅନ୍ଧକାରମୟ େହବ।

ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ ଓ ଆହ୍ୱାନ

ଉଷୀୟ ରାଜା ମୃତ େହବା ବଷର୍ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ
ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େଦଖିଲ,ି ତାହାଙ୍କ ରାଜବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ
ମନି୍ଦରକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। 2 ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ସରାଫଗଣ

ଠିଆ େହେଲ; େସ ପ୍ରେତ୍ୟକର ଛଅ ଛଅ ପକ୍ଷ ଥିଲା; ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଦୁଇ
ପକ୍ଷେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ, ଦୁଇ ପକ୍ଷେର ଚରଣ
ଆଚ୍ଛାଦନ କେଲ ଓ ଦୁଇ ପକ୍ଷେର ଉଡ଼େିଲ। 3 ଆଉ, େସମାେନ ପରସ୍ପର
ଡାକି କହେିଲ, “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପବତି୍ର, ପବତି୍ର, ପବତି୍ର; ସମୁଦାୟ
ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ମହମିାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍।” 4 େସେତେବେଳ େଘାଷଣାକାରୀର
ରବେର ଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନର ମୂଳଦୁଆ କମି୍ପତ େହଲା ଓ ମନି୍ଦର ଧୂମେର

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 4:2 423 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 6:4



7

8

ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 5 େତେବ ମୁଁ କହଲି,ି “ହାୟ ହାୟ ! ମୁଁ ନଷ୍ଟ େହଲ;ି
କାରଣ ମୁଁ ଅଶୁଚ ିଓଷ୍ଠାଧରବଶିିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଅଶୁଚ ିଓଷ୍ଠାଧରବଶିିଷ୍ଟ
େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛ;ି ତଥାପି େମାହର ଚକ୍ଷୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙୁ୍କ େଦଖିଅଛ ି!” 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିସରାଫଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଏକ ଜଣ େମା’ ନକିଟକୁ ଉଡ଼ ିଆସେିଲ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତେର ଖେଣ୍ଡ ଜ୍ୱଳନ୍ତ
ଅଙ୍ଗାର ଥିଲା, େସ ଯଜ୍ଞେବଦରୁି ଚମିୁଟା ଦ୍ୱ ାରା ତାହା େନଇ ଥିେଲ;
7 ପୁଣ,ି େସ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େମାର ମୁଖ ସ୍ପଶର୍ କରି କହେିଲ, “େଦଖ, ଏହା ତୁମ୍ଭ
ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ସ୍ପଶର୍ କରିଅଛ;ି ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ ଦୂରୀକୃତ େହଲା ଓ
ତୁମ୍ଭର ପାପ େମାଚନ େହଲା।” 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର “ମୁଁ କାହାକୁ ପଠାଇବ ି?
ଓ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବ ?” ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିରବ ମୁଁ ଶୁଣଲି।ି
େତେବ ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ଅଛ;ି େମାେତ ପଠାଅ।” 9 ତହିଁେର େସ କହେିଲ,
“ଯାଅ ଓ ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣୁଛ ନଶି୍ଚୟ, ମାତ୍ର ବୁଝୁ
ନାହଁ ଓ େଦଖୁଛ ନଶି୍ଚୟ, ମାତ୍ର ଜାଣୁ ନାହଁ। 10 ଏହ ିେଲାକମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଚକ୍ଷୁେର େଦଖି ଓ କଣ୍ଣର୍େର ଶୁଣ ିଓ ଅନ୍ତଃକରଣେର ବୁଝ ିମନ
େଫରାଇ େଯପରି ସୁସ୍ଥ ନ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ
ସ୍ଥୂଳ କର ଓ େସମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍ ଭାରୀ କର ଓ େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ ିଦଅି।”
11 େତେବ ମୁଁ ପଚାରିଲ,ି “େହ ପ୍ରଭୁ, େକେତ କାଳ ଯାଏ ?” ତହିଁେର େସ
ଉତ୍ତର କେଲ, େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଗରସବୁ ନବିାସୀବହିୀନ ଓ ଗହୃସବୁ
ନରଶୂନ୍ୟ େହାଇ ଉଜାଡ଼ ନ ହୁଏ ଓ ଭୂମି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଉଜାଡ଼ ନ ହୁଏ,
12 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅତ ିଦୂର କରି ନ ଦଅିନି୍ତ ଓ େଦଶ
ମଧ୍ୟେର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅେନକ ନ ହୁଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ। 13 ଆଉ, ଯଦବିା
ତହିଁେର ଦଶମାଂଶ ରେହ, ତଥାପି ତାହା ପୁନବର୍ାର ବନିଷ୍ଟ େହବ; ଏଲା ଓ
ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ହଣା ଗେଲ େହଁ େଯପରି ତାହାର ଗଣ୍ଡ ିରେହ; େସହପିରି
େସହ ିପବତି୍ର ବଂଶ ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀର ଗଣ୍ଡସି୍ୱରୂପ ଅେଟ।

ରାଜା ଆହସ୍ଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ବାତ୍ତର୍ା

ଯିହୁଦା-ରାଜା ଉଷୀୟର େପୗତ୍ର େଯାଥମ୍ର ପୁତ୍ର ଆହସ୍ର
ସମୟେର ଅରାମର ରତ୍ସୀନ ରାଜା ଓ ରମଲୀୟର ପୁତ୍ର
େପକହ ନାେମ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିରୂଶାଲମର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ

କରିବା ନମିେନ୍ତ େସଠାକୁ ଗେଲ; ମାତ୍ର ତାହା ପରାସ୍ତ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।
2 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦାଉଦବଂଶକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା େଯ, ଅରାମ ଇଫ୍ର ୟିମର
ସହାୟ େହାଇଅଛ।ି ଏଥିେର ତାହାର ହୃଦୟ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙ୍କ
ହୃଦୟ ବାୟୁେର କମି୍ପତ ଓ ବନବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ କମି୍ପତ େହଲା।
3 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର
ଶାର-ଯାଶୂବ, ରଜକ େକ୍ଷତ୍ରର ରାଜପଥସ୍ଥ ଉପର ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାଳ
ମୁଣ୍ଡେର ଆହସ୍ର ସେଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଅ। 4 ଓ ତାହାକୁ କୁହ,
ସାବଧାନ ଓ ସୁସି୍ଥର ହୁଅ; ଏହ ିଧୂମମୟ କାଷ୍ଠର ଦୁଇ ଲାଞ୍ଜ, ଅଥର୍ାତ୍,
ରତ୍ସୀନ, ଅରାମର ଓ ରମଲୀୟର ପୁତ୍ରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ସକାଶୁ ଭୀତ
ହୁଅ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ନରିାଶ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
5 କାରଣ ଅରାମ, ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ରମଲୀୟର ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରି କହୁଅଛନି୍ତ , 6 ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ
ତାହାକୁ ଅେଧୖଯର୍୍ୟ କରୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନ
କରି ଏକ ରାଜାକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଟାେବଲର ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁ। 7 ପ୍ରଭୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତାହା ସି୍ଥର େହବ ନାହିଁ ଅବା ସଦି୍ଧ ହିଁ େହବ
ନାହିଁ।” 8 କାରଣ ଅରାମର ମସ୍ତକ ଦେମ୍ମଶକ ଓ ଦେମ୍ମଶକର ମସ୍ତକ
ରତ୍ସୀନ; ପୁଣ,ି ପଞ୍ଚଷଠି ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ଇଫ୍ର ୟିମ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇ ଏପରି
ଭଗ୍ନ େହବ େଯ, େସ ଆଉ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େହାଇ ରହବି ନାହିଁ; 9 ଆଉ,
ଇଫ୍ର ୟିମର ମସ୍ତକ ଶମରୀୟା ଓ ଶମରୀୟାର ମସ୍ତକ ରମଲୀୟର ପୁତ୍ର।
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ ନ କରିବ, େତେବ ସି୍ଥରୀକୃତ େହବ ନାହିଁ, ଏହା
ନଶି୍ଚୟ।”

ଇମ୍ମାନୁେୟଲ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଚହି୍ନ

10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହସ୍କୁ ଆହୁରି କହେିଲ, 11 “ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଏକ ଚହି୍ନ ମାଗ; ଅେଧାେଲାକେର କି
ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େଲାକେର େହଉ, ମାଗ।” 12 ମାତ୍ର ଆହସ୍ କହଲିା, “ମୁଁ ମାଗିବ ିନାହିଁ
କି ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ିନାହିଁ।” 13 ଏଥିେର େସ କହେିଲ, “େହ
ଦାଉଦର ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଶୁଣ; ମନୁଷ୍ୟର େଧୖଯର୍୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା

କରିବାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ େବାଲ ିକି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଧୖଯର୍୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ? 14 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ ଆେପ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଚହି୍ନ େଦେବ; େଦଖ, ଏକ କନ୍ୟା ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ଏକ
ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମ୍ମାନୁେୟଲ (ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ପରେମଶ୍ୱର) ରଖିବ। 15 ମନ୍ଦକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ଭଲକୁ ମେନାନୀତ କରିବାର
ଜାଣବିା େବେଳ େସ ଦହ ିଓ ମଧୁ ଖାଇବ। 16 କାରଣ ବାଳକ ମନ୍ଦକୁ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ଭଲକୁ ମେନାନୀତ କରିବାର ଜାଣବିା ପୂେବର୍ େଯଉଁ େଦଶର
ଦୁଇ ରାଜାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଘୃଣା କରୁଅଛ, େସହ ିେଦଶ ପରିତ୍ୟକ୍ତ େହବ।
17 ଇଫ୍ର ୟିମ ଯିହୁଦାଠାରୁ ପୃଥକ୍ େହବା ଦନିଠାରୁ େଯପ୍ରକାର ସମୟ
େକେବ େହାଇ ନାହିଁ, େସପ୍ରକାର ସମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଓ ତୁମ୍ଭ
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ତୁମ୍ଭ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରତ ିଘଟାଇେବ; ଅଥର୍ାତ୍, ଅଶୂରର
ରାଜାକୁ ଆଣେିବ।” 18 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସର େଦଶୀୟ
ନଦୀସବୁର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ମକି୍ଷକାର ପ୍ରତ ିଓ ଅଶୂର େଦଶୀୟ ମହୁମାଛ ିପ୍ରତ ିଶିଷ୍
େଦେବ। 19 ତହିଁେର େସସମେସ୍ତ ଆସ ିଉଚ୍ଛନି୍ନ  ଉପତ୍ୟକାସମୂହେର ଓ
େଶୖଳମାନଙ୍କର ଛଦି୍ର  ସ୍ଥାନେର ଓ କଣ୍ଟକ ବନେର ଓ ଚରାଭୂମିସମୂହେର
ବସେିବ। 20 େସହ ିଦନି ପ୍ରଭୁ ନଦୀର େସପାରିସ୍ଥ ଭଡ଼ାଟଆି କ୍ଷୁର ଦ୍ୱ ାରା,
ଅଥର୍ାତ୍, ଅଶୂରର ରାଜା ଦ୍ୱ ାରା ମସ୍ତକ, ପଦର େଲାମ େକ୍ଷୗର କରିେବ ଓ
ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଦାଢ଼ ିମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ େହବ। 21 େସହ ିଦନି େକହ ିେଗାଟଏି ଯୁବତୀ
ଗାଭୀ ଓ ଦୁଇ େଗାଟ ିେମଷ େପାଷିେଲ, 22 େସମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ଦୁଗ୍ଧର
ବାହୁଲ୍ୟେର େସ ଦହ ିଖାଇବ; କାରଣ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ
େଲାକ ଦହ ିଓ ମଧୁ ଖାଇେବ। 23 ଆହୁରି, େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ସହସ୍ର
େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ମୂଲ୍ୟର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଥିଲା, େସହ ିଦନି େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନ
କାନେକାଳି ଓ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷମୟ େହବ। 24 ପୁଣ,ି ସମୁଦାୟ େଦଶ
କାନେକାଳି ଓ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷମୟ େହବାରୁ େଲାେକ ତୀର ଓ ଧନୁ େନଇ
େସସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ। 25 ଆଉ, େଯସବୁ ପବର୍ତ େକାଡ଼େିର େଖାଳା
େହାଇଥିଲା, ତୁେମ୍ଭ କାନେକାଳି ଓ କଣ୍ଟକ ବନର ଭୟେର େସ ସ୍ଥାନକୁ
ଗମନ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ବଳଦର ଚରାସ୍ଥାନ ଓ େମଷର ପାଦ
ତେଳ ଦଳିତ େହବାର ସ୍ଥାନ େହବ।

ଅଶୂରର ରାଜାର ଆକ୍ରମଣ

ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଖଣ୍ଡ ବୃହତ
ଫଳକ େନଇ ପ୍ରଚଳିତ ଅକ୍ଷରେର ତହିଁ ଉପେର ଏହ ିକଥା
େଲଖ, ମେହର-ଶାଲଲହାଶ୍-ବସ୍ (ଲୁଟତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ,ି

ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଗମନ କରୁଅଛ)ି 2 ଆଉ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣର ନମିେନ୍ତ
ଊରୀୟ ଯାଜକ ଓ ଯିେବାରିଖୀୟର ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟକୁ ଆପଣାର ବଶି୍ୱସ୍ତ
ସାକ୍ଷୀ କରିବ।ି 3 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ୍ର ୀ ସହ ଶୟନ କରେନ୍ତ,
େସ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
କହେିଲ, “ତାହାର ନାମ ମେହର-ଶାଲଲହାଶ୍-ବସ୍ ରଖ। 4 କାରଣ
ବାଳକ େମାହର ପିତା ଓ େମାହର ମାତା େବାଲ ିଡାକିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ
ପାଇବା ପୂେବର୍ ଦେମ୍ମଶକ ଧନ ଓ ଶମରୀୟାର ଲୁଟତି ଅଶୂର ରାଜାର
ଆେଗ ଆେଗ ବହ ିନଆିଯିବ।” 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
ପୁନବର୍ାର କହେିଲ, 6 “ଏହ ିେଲାକମାେନ ଶୀେଲାହର ମନ୍ଦଗାମୀ େସ୍ରାତ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ରତ୍ସୀନ ଓ ରମଲୀୟର ପୁତ୍ରଠାେର ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛନି୍ତ;
7 ଏେହତୁ େଦଖ, ପ୍ରଭୁ ଏେବ ନଦୀର ପ୍ରବଳ, ଅପାର ଜଳ ସ୍ୱରୂପ
ଅଶୂରର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତାପକୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ଆଣୁଅଛନି୍ତ; ତହୁଁ େସ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଜଳପ୍ରଣାଳୀ ଉପେର ବଢ଼ି
ଆପଣାର ବନ୍ଧ ଉପର େଦଇ ଚାଲଯିିବ; 8 ଆଉ, େସ ପ୍ରବଳ ରୂେପ
ଆଗକୁ ବଢ଼ ିଯିହୁଦା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ; େସ ଉଚୁ୍ଛଳି ଉଠି ବ୍ୟାପି ଯିବ; େସ
କଣ୍ଠ ସରିକି ଉଠିବ; ପୁଣ,ି େହ ଇମ୍ମାନୁେୟଲ, ତାହାର ପକ୍ଷର ବସି୍ତୃତ ିଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭ େଦଶର ପ୍ରସ୍ଥ ବ୍ୟାପ୍ତ େହବ।” 9 େହ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକାଳାହଳ କର, ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭଗ୍ନ େହବ; ପୁଣ,ି େହ ଦୂରେଦଶୀୟ
େଲାକ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କଣ୍ଣର୍ପାତ କର; ତୁେମ୍ଭମାେନ କଟ ିବନ୍ଧନ
କର, ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ େହବ। 10 ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କର, ମଧ୍ୟ ତାହା ନଷି୍ଫଳ
େହବ; କଥା କୁହ, ମଧ୍ୟ ତାହା ସି୍ଥର େହବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ ପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ।
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ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ

11 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବଳ ହସ୍ତେର ଧରି େମାେତ ଏହପିରି କହେିଲ ଓ
ମୁଁ େଯପରି ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପଥେର ଗମନ ନ କରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ
େମାେତ ଆେଦଶ େଦଇ କହେିଲ, 12 ଏହ ିେଲାକମାେନ େଯଉଁ ସବୁ
ବଷିୟକୁ ଚକ୍ର ାନ୍ତ େବାଲ ିକହେିବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସବୁକୁ ଚକ୍ର ାନ୍ତ େବାଲି
କୁହ ନାହିଁ; କିଅବା େସମାନଙ୍କର ଭୟ ବଷିୟକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କର
ନାହିଁ, ଅବା ତହିଁ ବଷିୟେର ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। 13 େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ହିଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ରୂେପ ମାନ୍ୟ କରିବ, ପୁଣ,ି େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୟସ୍ଥାନ େହଉନୁ୍ତ ଓ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତ୍ରାସଭୂମି େହଉନୁ୍ତ।
14 ତହିଁେର େସ ପବତି୍ର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ େହେବ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ଉଭୟ
ବଂଶ ପ୍ରତ ିବଘି୍ନଜନକ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ବାଧାଜନକ ପାଷାଣ େହେବ, ଯିରୂଶାଲମ
ନବିାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଫାଶ ଓ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ େହେବ। 15 ଆଉ, ଅେନକ
େଲାକ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ବଘି୍ନ ପାଇ ପତତି ଓ ଭଗ୍ନ େହେବ ଓ ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼ି
ଧରାଯିେବ। 16 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟ ବାନ୍ଧ, େମା’ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ କର। 17 ପୁଣ,ି େଯ ଯାକୁବ-ବଂଶଠାରୁ
ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନି୍ତ , ମୁଁ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେପକ୍ଷା କରିବ ିଓ
ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନାଇ ରହବି।ି 18 େଦଖ, ମୁଁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େମାେତ ଦତ୍ତ ସନ୍ତାନଗଣ ସେିୟାନ ପବର୍ତନବିାସୀ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଚହି୍ନ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ।
19 ପୁଣ,ି େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିବ, େଯଉଁ ଭୂତୁଡ଼ଆି
ଓ ଗଣୁଆିମାେନ ଗଣ ଗଣ ଓ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କହନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର
ଅେନ୍ୱଷଣ କର; (ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ) େଲାକମାେନ କ’ଣ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ ନାହିଁ ? େସମାେନ କ’ଣ ଜୀବତିମାନଙ୍କ
ସପକ୍ଷେର ମୃତମାନଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ ? 20 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରମାଣ-
ବାକ୍ୟେର ଅେନ୍ୱଷଣ କର। ଯଦ ିେସମାେନ ଏହ ିବାକ୍ୟାନୁସାେର କଥା ନ
କହନି୍ତ , େତେବ ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅରୁେଣାଦୟ ନାହିଁ। 21 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଅତ ିକଠିନ ଓ କ୍ଷୁଧିତ େହାଇ େଦଶ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ
କରିେବ, ଆଉ କ୍ଷୁଧିତ େହେଲ, େସମାେନ ବରିକ୍ତ େହାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଭଶିାପ େଦଇ
ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ଆଡ଼କୁ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ କରିେବ; 22 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଭୂମି
ଆେଡ଼ ନରିୀକ୍ଷଣ କରିେବ, ଆଉ େଦଖ, ସଙ୍କଟ ଓ ଅନ୍ଧକାର, ଯାତନାରୂପ
ତମିିର; ପୁଣ,ି େସମାେନ ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାରକୁ ତାଡ଼ତି େହେବ।

ଭାବ ିରାଜା

ମାତ୍ର ପୂେବର୍ (େଯଉଁ େଦଶ) େବଦନାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା, ତାହା ଅନ୍ଧକାର
େହାଇ ରହବି ନାହିଁ। ପୂବର୍ କାଳେର େସ ସବୂଲୂନ େଦଶ ଓ
ନପ୍ତାଲ ିେଦଶକୁ ତୁଚ୍ଛନୀୟ କରିଥିେଲ, ମାତ୍ର େଶଷ କାଳେର େସ

ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର  ପଥର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ, ଯଦ୍ଦର୍ନର େସପାରିସ୍ଥ, େଗାଷ୍ଠୀଗଣର
ଗାଲଲିୀକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିେବ। 2 େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ ଅନ୍ଧକାରେର ଭ୍ରମଣ କେଲ,
େସମାେନ ମହାଆଲୁଅ େଦଖିଅଛନି୍ତ; େଯଉଁମାେନ ମୃତୁୁ୍ୟଚ୍ଛାୟାରୂପ େଦଶେର
ବାସ କେଲ, େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୀପି୍ତ ଉଦତି େହାଇଅଛ।ି 3 ତୁେମ୍ଭ େସହି
େଦଶୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କରି େସମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛ;
େସମାେନ ଶସ୍ୟ େଛଦନର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ , ଲୁଟତି ବଭିାଗ
କରିବା ସମୟର ତୁଲ୍ୟ ଉଲ୍ଲ ାସତି ହୁଅନି୍ତ , 4 କାରଣ ମିଦୀୟନର ଦନିେର
େଯପରି, େସହପିରି ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ଯୁଆଳି ଓ ତାହାର
ସ୍କନ୍ଧସି୍ଥତ ବାହୁଙି୍ଗ, ତାହାର ଉପଦ୍ରବକାରୀର ଦଣ୍ଡ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଅଛ।
5 ଏେହତୁ କଳହେର ସଜି୍ଜତ େଲାକର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ରକ୍ତେର ଜଡ଼ତି
ବସ୍ତ୍ରସବୁ ଜ୍ୱଳନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଗି୍ନ ପାଇଁ କାଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ େହବ। 6 କାରଣ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ବାଳକ ଜନି୍ମ ଅଛନି୍ତ , ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ
େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱଭାର ଥୁଆଯିବ; ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କର
ନାମ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ, ମନ୍ତ୍ର ୀ, ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା,
ଶାନି୍ତରାଜା େହବ। 7 ତାହାଙ୍କ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ ବୃଦି୍ଧ ଓ ଶାନି୍ତର ସୀମା ରହବି ନାହିଁ,
େସ ଦାଉଦଙ୍କର ସଂିହାସନେର ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟେର ଉପବଷି୍ଟ େହାଇ
ନ୍ୟାୟବଚିାର ଓ ଧାମିର୍କତାେର ଏହ ିକ୍ଷଣଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା
ସୁସି୍ଥର ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିେବ। େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଯାଗ ଏହା
ସାଧନ କରିବ।

ଅହଙ୍କାର ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶାସି୍ତ

8 ଯାକୁବ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ବାକ୍ୟ େପ୍ରରଣ କେଲ ଓ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ
ଉପେର ପଡ଼ଅିଛ,ି 9 ପୁଣ ିସମସ୍ତ େଲାକ, ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ଶମରୀୟାର
ନବିାସୀମାେନ ହିଁ ତାହା ଜାଣେିବ; େସମାେନ ଅହଙ୍କାରେର ଓ ଦପର୍ଚତି୍ତେର
କହନି୍ତ , 10 ଇଟାସବୁ ପଡ଼ ିଯାଇଅଛ ିନଶି୍ଚୟ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ କଟା
ପ୍ରସ୍ତରେର ନମିର୍ାଣ କରିବା; ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷସବୁ ହଣା େହାଇଅଛ ିନଶି୍ଚୟ, ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭମାେନ ତହିଁ ପରିବତ୍ତର୍େର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ାଇବା। 11 ଏେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପ୍ରତକୂିଳେର ରତ୍ସୀନର ବପିକ୍ଷଗଣକୁ ଉନ୍ନତ କରିେବ ଓ
ତାହାର ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କରିେବ; 12 ସମ୍ମୁଖେର ଅରାମୀୟମାେନ ଓ
ପଶ୍ଚାତେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାେନ େହେବ; ଆଉ, େସମାେନ ପ୍ରସାରିତ ମୁଖେର
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗ୍ରାସ କରିେବ। ଏସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ନବୃିତ୍ତ
ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ପୂବର୍ ପରି ବସି୍ତାରିତ େହାଇ ରହଅିଛ।ି
13 ତଥାପି େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯ ପ୍ରହାର କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ
େସମାେନ େଫରି ନାହାନି୍ତ , କିଅବା େସମାେନ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଅେନ୍ୱଷଣ କରି ନାହାନି୍ତ। 14 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ମସ୍ତକ ଓ
ଲାଙୁ୍ଗଳ, ତାଳବାହୁଙ୍ଗା ଓ ଜଳଜ ତୃଣ େଗାଟଏି ଦନିେର କାଟ ିପକାଇେବ।
15 ପ୍ରାଚୀନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ େଲାକ େସହ ିମସ୍ତକ, ପୁଣ,ି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷାଦାୟୀ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଲାଙୁ୍ଗଳ, 16 କାରଣ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର
ପଥପ୍ରଦଶର୍କମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରାନି୍ତ , ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ପଥ କଢ଼ାଯା’ନି୍ତ , େସମାେନ ବନିଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ। 17 ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ଯୁବକମାନଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କର
ପିତୃହୀନ ବାଳକ ଓ ବଧିବାଗଣ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିେବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଧମର୍ହୀନ ଓ ଦୁରାଚାରୀ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମୁଖ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ।
ଏସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ନବୃିତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର
ହସ୍ତ ପୂବର୍ ପରି ବସି୍ତାରିତ େହାଇ ରହଅିଛ।ି 18 େଯେହତୁ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଗି୍ନ ପରି
ଜ୍ୱ େଳ; ତାହା କାନେକାଳି ଓ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ଗ୍ରାସ କେର; ଆହୁରି, ତାହା
ବନର ନବିଡି଼ ସ୍ଥାନେର ଜ୍ୱ ଳି ଘନ େମଘ ତୁଲ୍ୟ ଧୂମ େହାଇ ଉପରକୁ
ଉେଠ। 19 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପେର େଦଶ ଦଗ୍ଧ େହାଇଅଛ;ି
ମଧ୍ୟ େଲାକମାେନ ଅଗି୍ନ ପାଇଁ କାଷ୍ଠ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନି୍ତ; େକହ ିଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ
ଦୟା କେର ନାହିଁ। 20 ତହିଁେର େଲାେକ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ଛଡ଼ାଇେବ, ପୁଣ,ି
କ୍ଷୁଧିତ େହେବ; ପୁଣ,ି ବାମ ହସ୍ତେର େଭାଜନ କରିେବ ଓ ତୃପ୍ତ େହେବ
ନାହିଁ; େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାହୁର ମାଂସ େଭାଜନ
କରିେବ; 21 ମନଃଶି ଇଫ୍ର ୟିମର ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ମନଃଶିର ପ୍ରତକୂିଳ
େହେବ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଯିହୁଦାର ପ୍ରତକୂିଳ େହେବ। ଏସବୁ
େହେଲ େହଁ ତାହାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ନବୃିତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ
ପୂବର୍ ପରି ବସି୍ତାରିତ େହାଇ ରହଅିଛ।ି

େଯଉଁମାେନ ଅଧମର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ ଓ େଯଉଁ
େଲଖକମାେନ ଉପଦ୍ରବର କଥା େଲଖନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର
ପାତ୍ର ! 2 େସମାେନ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଲୁଟତି

ଦ୍ର ବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କରିବା ପାଇଁ, ପିତୃହୀନମାନଙୁ୍କ ଆପଣାମାନଙ୍କର ମୃଗୟା
ସ୍ୱରୂପ କରିବା ପାଇଁ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ ନ୍ୟାୟବଚିାରରୁ େଫରାଇ ଦଅିନି୍ତ ଓ
େମାହର ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହରଣ କରନି୍ତ। 3 ଏଣୁ
ପ୍ରତଫିଳ େଦବାର ଦନିେର ଓ ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତା ବନିାଶ ସମୟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ କଅଣ କରିବ ? ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହା
ନକିଟକୁ ପଳାଇବ ? ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତାପ େକଉଁଠାେର ରଖିବ ?
4 େସମାେନ େକବଳ ବନ୍ଦୀ େଲାକମାନଙ୍କର ପଦ ତେଳ ନତ େହେବ ଓ
ହତ େଲାକମାନଙ୍କର ତେଳ ପଡ଼େିବ। ଏହ ିସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହାଙ୍କର
େକ୍ର ାଧ ନବୃିତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ପୂବର୍ ପରି ବସି୍ତାରିତ େହାଇ
ରହଅିଛ।ି

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର-ଅଶୂର

5 ହାୟ ଅଶୂର ! େସ ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧରୂପ ଦଣ୍ଡ, ତାହାର ହସ୍ତେର ଆମ୍ଭର
େକାପରୂପ ଯଷି୍ଟ ଅଛ।ି 6 ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ମୃଗୟା େନଇ
ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାଟର କାଦୁଅ ତୁଲ୍ୟ ଦଳିତ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଧମର୍ହୀନ େଗାଷ୍ଠୀର ଓ ଆମ୍ଭ େକ୍ର ାଧପାତ୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆଜ୍ଞା େଦବା। 7 ତଥାପି ତାହାର ଅଭପି୍ରାୟ େସହପିରି ନୁେହଁ, କିଅବା

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 8:11 425 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 10:7
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ତାହାର ହୃଦୟ େସହପିରି ଭାେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ବନିାଶ କରିବାକୁ ଓ ଅେନକ
େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାକୁ ତାହାର ହୃଦୟେର ଅଛ।ି 8 କାରଣ େସ
କେହ, ଆମ୍ଭର େସନାପତଗିଣ ସମେସ୍ତ କି ରାଜା ନୁହଁନି୍ତ ? 9 କେଲ୍ନା
ସହର କି କକର୍ମୀଶ୍ ସହର ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ ? ହମାତ୍ ସହର କି ଅପର୍ଦ
ସହର ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ ? ଶମରୀୟା କି ଦେମ୍ମଶକ ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ ? 10 େଯଉଁ
ପ୍ରତମିାଗଣର ରାଜ୍ୟସକଳର େଖାଦତି ମୂତ୍ତିର୍ସମୂହ, ଯିରୂଶାଲମର ଓ
ଶମରୀୟାର ମୂତ୍ତିର୍ଗଣ ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ରଷ୍ଠ, େସହ ିସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ
େହାଇଅଛ;ି 11 ଆେମ୍ଭ ଶମରୀୟା ଓ ତାହାର ପ୍ରତମିାଗଣ ପ୍ରତ ିେଯପରି
କରିଅଛୁ, ଯିରୂଶାଲମ ଓ ତାହାର ପ୍ରତମିାଗଣ ପ୍ରତ ିକ’ଣ େସହପିରି କରିବା
ନାହିଁ ? 12 ଏେହତୁ ଏପରି ଘଟବି େଯ, ପ୍ରଭୁ ସେିୟାନ ପବର୍ତେର ଓ
ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣାର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କଲା ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ
ଅଶୂର-ରାଜର ଅହଙ୍କାରମୟ ଚତି୍ତରୂପ ଫଳର ଓ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ଦୃଷି୍ଟରୂପ
ଆଡ଼ମ୍ୱରର ପ୍ରତଫିଳ େଦବା। 13 କାରଣ େସ କହଅିଛ,ି ମୁଁ ବୁଦି୍ଧମାନ
େହବାରୁ ଆପଣା ହସ୍ତର ବଳ ଓ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା ଏହା କରିଅଛ;ି ପୁଣ,ି
ମୁଁ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀର ସୀମା ଦୂର କରିଅଛ ିଓ େସମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚତି ଧନ
ହରଣ କରିଅଛ,ି ଆଉ ମୁଁ ବକି୍ରମଶାଳୀ େଲାକ ତୁଲ୍ୟ ସଂିହାସେନାପବଷି୍ଟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣଅିଛ;ି 14 ପୁଣ,ି େମାହର ହସ୍ତ ନାନା
େଗାଷ୍ଠୀର ଧନ ପକ୍ଷୀର ବସା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ ିଓ େକହ ିେଯପରି
ତ୍ୟକ୍ତ ଡମି୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କେର, େସହପିରି ମୁଁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ସଂଗ୍ରହ
କରିଅଛ;ି ଆଉ, ପକ୍ଷ ହଲାଇବାକୁ କିଅବା ଥଣ୍ଟ ଫିଟାଇବାକୁ ଅବା ଚିଁ ଚିଁ
ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିଲା। 15 କୁହ୍ରାଡ଼ ିକ’ଣ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େଛଦନକତ୍ତର୍ା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଦପର୍ କରିବ ? କରତ କ’ଣ କରତୀୟାର ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣାକୁ
େଶ୍ରଷ୍ଠ କରିବ ? େଯଉଁମାେନ ଦଣ୍ଡ ଉଠାନି୍ତ , ଦଣ୍ଡ କ’ଣ େସମାନଙୁ୍କ
ହଲାଇବ ? େଯ କାଷ୍ଠ ନୁେହଁ, ଯଷି୍ଟ କ’ଣ ତାହାକୁ ଉଠାଇବ ?
16 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ସ୍ଥୂଳକାୟ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର କ୍ଷୀଣତା ପଠାଇେବ ଓ ତାହାର ପ୍ରତାପର ତେଳ ଅଗି୍ନଦାହ ତୁଲ୍ୟ
ଦାହ େହବ। 17 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର େଜ୍ୟାତଃି ଅଗି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବ ଓ
ତାହାର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଅଗି୍ନଶିଖା ସଦୃଶ େହେବ, ଆଉ ତାହା ଜ୍ୱ ଳି େଗାଟଏି
ଦନିେର ତାହାର କାନେକାଳି ଓ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। 18 ଆଉ,
େସ ତାହାର ବନ ଓ ଉବର୍ରା େକ୍ଷତ୍ରର େଗୗରବକୁ ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ସୁଦ୍ଧା
ସଂହାର କରିେବ; ତହିଁେର ଧ୍ୱଜାଧାରୀ କ୍ଷୀଣ େହବା େବେଳ େଯପରି ହୁଏ,
େସହପିରି େହବ। 19 ପୁଣ,ି ତାହାର ବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ଏେତ ଅଳ୍ପ
େହବ େଯ, େଗାଟଏି ବାଳକ ତାହା େଲଖି ପାରିବ।

ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

20 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନିେର ଏପରି ଘଟବି େଯ, ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
ଓ ଯାକୁବ-ବଂଶର ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାେକ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରହାରକାରୀର
ଉପେର ଆଉ ନଭିର୍ର କରିେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ ସତ୍ୟ ଭାବେର
ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କରିେବ।
21 ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯାକୁବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିବ। 22 କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାେକ ସମୁଦ୍ର ର
ବାଲ ିପରି େହେଲ େହଁ େସମାନଙ୍କର େକବଳ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଫରି ଆସେିବ;
ଧାମିର୍କତାର ବଢ଼ ିସ୍ୱରୂପ ଉଚ୍ଛନି୍ନ ତା ନରୂିପିତ େହାଇଅଛ।ି 23 େଯେହତୁ
ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଉଚ୍ଛନି୍ନ ତା, ନରୂିପିତ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ ତା, ସଦି୍ଧ କରିେବ। 24 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , େହ ସେିୟାନ ନବିାସୀ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ, ଯଦ୍ୟପି ଅଶୂର
ମିସରର ରୀତ ିଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡାଘାତ କେର ଓ ତୁମ୍ଭ ବପିରୀତେର
ଆପଣା ଯଷି୍ଟ ଉଠାଏ, ତଥାପି ତାହା ବଷିୟେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ।
25 କାରଣ ଅତ୍ୟଳ୍ପ କାଳ ଉତ୍ତାେର େକ୍ର ାଧ ଓ େସମାନଙ୍କ ବନିାଶେର
ଆମ୍ଭର େକାପ ସଦି୍ଧ େହବ। 26 ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, ଓେରବ
େଶୖଳେର ମିଦୀୟନର ହତ୍ୟା କାଳେର େଯପରି କରିଥିେଲ, େସହପିରି
ତାହାର ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣା େକାରଡ଼ା ହଲାଇେବ; ଆଉ, ତାହାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ
ସାଗର ଉପେର ରହବି ଓ ମିସରର ରୀତ ିଅନୁସାେର େସ ତାହା
ଉଠାଇେବ। 27 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନିେର ତାହାର େବାଝ ତୁମ୍ଭ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଓ
ତାହାର ଯୁଆଳି ତୁମ୍ଭ ଗ୍ରୀବାରୁ ଦୂର କରାଯିବ, ପୁଣ ିଅଭେିଷକ ସକାଶୁ
ଯୁଆଳି ବନିଷ୍ଟ େହବ। 28 େସ ଅୟାତକୁ ଆସଅିଛ,ି େସ ମିେଗ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ
େଦଇ ଯାଇଅଛ;ି େସ ମିକ୍ମସେର ଆପଣା ଦ୍ର ବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖୁଅଛ;ି

29 େସମାେନ ଘାଟ ିପାର େହାଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ େଗବାେର ବସା
କରିଅଛନି୍ତ; ରାମା କମ୍ପୁଅଛ;ି ଶାଉଲର ଗିବୀୟା ପଳାୟନ କରିଅଛ।ି
30 ଆେଗା ଗଲ୍ଲ ୀମର କେନ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ରବେର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କର,
େହ ଲୟିଶ୍, କଣ୍ଣର୍ପାତ କର, ଆଃ ଦୁଃଖିନୀ ଅନାେଥାତ୍, 31 ମଦେମନା
ପଳାତକ େହାଇଅଛ;ି େଗବୀମ ନବିାସୀମାେନ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର
େହଉଅଛନି୍ତ। 32 େସ ଆଜି େନାବେର ରହବି; େସ ସେିୟାନ କନ୍ୟାର
ପବର୍ତ ଯିରୂଶାଲମ ଗିରି ପ୍ରତ ିହସ୍ତ ହଲାଉଅଛ।ି 33 େଦଖ, ପ୍ରଭୁ,
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପେର ଶାଖାସବୁ କାଟ ିପକାଇେବ;
ପୁଣ,ି ଉଚ୍ଚ ଆକୃତସିବୁ ହଣା ଯିବ ଓ ଉନ୍ନତସବୁ ନତ କରାଯିବ। 34 େସ
େଲୗହ ଦ୍ୱ ାରା ବନର ନବିଡି଼ ସ୍ଥାନ ସବୁ କାଟ ିପକାଇେବ, ପୁଣ ିଏକ
ମହାପରାକ୍ରମୀ ଦ୍ୱ ାରା ଲବିାେନାନ ନପିାତତି େହବ।

ଶାନି୍ତ ରାଜ୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିଶୀର ଗଣ୍ଡରୁି ଏକ ପଲ୍ଲ ବ ନଗିର୍ତ େହବ ଓ
ତାହାର ମୂଳରୁ ଏକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇ ଫଳ ଫଳିବ;
2 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବେିବଚନାର ଆତ୍ମା,

ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପରାକ୍ରମର ଆତ୍ମା, ବୁଦି୍ଧ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟର ଆତ୍ମା
ତାହାଙ୍କଠାେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିେବ; 3 ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟେର ତାହାଙ୍କର
ଆେମାଦ େହବ; ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷି୍ଟ ଅନୁସାେର ବଚିାର
କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ପ୍ରାନ୍ତେର ଶ୍ରବଣାନୁସାେର ଅନୁେଯାଗ
କରିେବ ନାହିଁ, 4 ମାତ୍ର େସ ଧମର୍େର ଦୀନହୀନମାନଙ୍କ ବଚିାର କରିେବ ଓ
ପୃଥିବୀସ୍ଥ ନମ୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ସକାେଶ ନ୍ୟାୟେର ଅନୁେଯାଗ କରିେବ;
ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ମୁଖସି୍ଥତ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କରିେବ ଓ
ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରର ନଃିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିେବ। 5 ଧମର୍
ତାହାଙ୍କ କଟେିଦଶର ପଟୁକା ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତତା ତାହାଙ୍କ କଟରି ପଟୁକା େହବ।
6 ଆଉ, େକନୁ୍ଦଆ ବାଘ େମଷଛୁଆ ସେଙ୍ଗ ବାସ କରିବ ଓ ଚତିାବାଘ
େଛଳିଛୁଆ ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କରିବ; ବାଛୁରି, ଯୁବା ସଂିହ ଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁ
ଏକତ୍ର ରହେିବ; ଆଉ, ଏକ ସାନ ପିଲା େସମାନଙୁ୍କ ଅଡ଼ାଇବ। 7 ପୁଣ,ି
ଗାଭୀ ଓ ଭଲୁ୍ଲକୀ ଚରିେବ; େସମାନଙ୍କର ଛୁଆସବୁ ଏକତ୍ର ଶୟନ କରିେବ;
ଆଉ, ସଂିହ ବଳଦ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ। 8 ପୁଣ,ି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ
କାଳସପର୍ର ଗତ୍ତର୍ ଉପେର େଖଳିବ ଓ ତ୍ୟକ୍ତସ୍ତନ୍ୟ ବାଳକ କୃଷ୍ଣସପର୍ର ଗତ୍ତର୍
ଉପେର ହସ୍ତ େଥାଇବ। 9 େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ପବର୍ତର େକୗଣସି
ସ୍ଥାନେର ହଂିସା କି ବନିାଶ କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ ସମୁଦ୍ର  େଯପରି ଜଳେର
ଆଚ୍ଛନ୍ନ , ପୃଥିବୀ େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
10 ଆଉ, େସହ ିଦନିେର େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ଧ୍ୱଜା ରୂେପ ସ୍ଥାପିତ େଯ ଯିଶୀର
ମୂଳ, ନାନା େଦଶୀୟମାେନ ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ; ଆଉ,
ତାହାଙ୍କର ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବ। 11 ଆହୁରି, େସହ ିଦନିେର
ପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଅଶୂରରୁ, ମିସରରୁ ଓ
ପେଥ୍ରାଷରୁ, କୂଶରୁ, ଏଲମ୍, ଶିନୀୟରରୁ ଓ ହମାତରୁ ଓ ସମୁଦ୍ର ର
ଦ୍ୱ ୀପସମୂହରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ପୁନବର୍ାର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଆପଣା
ହସ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିେବ। 12 ପୁଣ,ି େସ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଧ୍ୱଜା
ଉଠାଇେବ ଓ ପୃଥିବୀର ଚତୁେଷ୍କାଣରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ତାଡ଼ତି େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଏକତ୍ର କରିେବ ଓ ଯିହୁଦାର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ।
13 ଆହୁରି, ଇଫ୍ର ୟିମର ଈଷର୍ା ଦୂର େହବ ଓ ଯିହୁଦାକୁ େକ୍ଲଶ େଦବା
େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ; ଇଫ୍ର ୟିମ ଯିହୁଦାକୁ ଈଷର୍ା କରିବ ନାହିଁ ଓ
ଯିହୁଦା ଇଫ୍ର ୟିମକୁ େକ୍ଲଶ େଦବ ନାହିଁ। 14 ପୁଣ,ି େସମାେନ ପଶି୍ଚମ
ଦଗିେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧ ଉପେର ଝାମ୍ପ ମାରିେବ; େସମାେନ ଏକତ୍ର
େହାଇ ପୂବର୍େଦଶୀୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟତି କରିେବ; େସମାେନ
ଇେଦାମ ଓ େମାୟାବ ଉପେର ହସ୍ତେକ୍ଷପ କରିେବ ଓ ଅେମ୍ମାନର
େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ େହେବ। 15 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସ୍ରୀୟ
ସମୁଦ୍ର ର ଜିହ୍ୱା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିେବ ଓ ଆପଣାର ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ
ଦ୍ୱ ାରା ନଦୀ ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ ହଲାଇେବ, ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରି
ସପ୍ତେସ୍ରାତ କରିେବ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶୁଷ୍କ ପଦେର ତହିଁ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ
କରାଇେବ। 16 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସବିା
େବେଳ େଯପରି ତାହା ନମିେନ୍ତ େହାଇଥିଲା, େସହପିରି ତାହାଙ୍କ
େଲାକମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ନମିେନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, ଅଶୂର େଦଶରୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ରାଜପଥ େହବ।
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ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ

େସହ ିଦନିେର ତୁେମ୍ଭ କହବି, “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ;ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ ଥିଲ, ତୁମ୍ଭର
େକ୍ର ାଧ ନବୃିତ୍ତ େହାଇଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରୁଅଛ।

2 େଦଖ, ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ; ଆେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଓ ଭୀତ
େହବା ନାହିଁ; କାରଣ ଯିେହାବା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ବଳ ଓ ଗାନ; ପୁଣ,ି େସ
ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ େହାଇଅଛନି୍ତ।” 3 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦେର
ପରିତ୍ରାଣର କୂପସମୂହରୁ ଜଳ କାଢ଼ବି। 4 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନିେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କର, େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କର କି୍ରୟାସକଳ ପ୍ରଚାର
କର, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଉନ୍ନତ େବାଲ ିବ୍ୟକ୍ତ କର। 5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର; କାରଣ େସ ମହମିାଯୁକ୍ତ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ; ତାହା
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଜ୍ଞାତ େହଉ। 6 େହ ସେିୟାନ ନବିାସନିୀ, ତୁେମ୍ଭ ଉଚ୍ଚ
ସ୍ୱର କରି ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକର; କାରଣ େଯ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ, େସ ତୁମ୍ଭ
ମଧ୍ୟେର ମହାନ ଅଟନି୍ତ।”

ବାବଲିର ଦଣ୍ଡ

ବାବଲି ବଷିୟକ ବାତ୍ତର୍ା, ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ଏହି
ଦଶର୍ନ ପାଇେଲ। 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ପବର୍ତ ଉପେର
ଧ୍ୱଜା େଟକ, େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିରବ ଉଠାଅ, ହସ୍ତ ହଲାଅ,

େସମାେନ ଅଧିପତମିାନଙ୍କର ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କରନୁ୍ତ। 3 ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ପବତି୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେଦଶ କରିଅଛୁ, ହଁ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ
ସଫଳାେଥର୍ ଆମ୍ଭର ବୀରମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ଆମ୍ଭର ଦପିର୍ତ
ଉଲ୍ଲ ାସକାରୀଗଣଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ। 4 ପବର୍ତମାନେର ମହାଜନତାର
ନ୍ୟାୟ େଲାକସମୂହର ରବ େହଉଅଛ ି! ଏକତ୍ରୀକୃତ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ
ରାଜ୍ୟସମୂହର କଳରବ େହଉଅଛ ି! େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍
େସନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଅଛନି୍ତ। 5 େସମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ତାହାଙ୍କ
େକ୍ର ାଧରୂପ ଅସ୍ତ୍ରସବୁ ସମୁଦାୟ େଦଶ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦୂର େଦଶରୁ,
ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ। 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାହାକାର କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ; ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ପ୍ରଳୟର
ନ୍ୟାୟ ତାହା ଆସବି। 7 ଏେହତୁ ସକଳ ହସ୍ତ ଦୁବର୍ଳ େହବ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ମାନବ ହୃଦୟ ତରଳି ଯିବ; 8 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ; ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଓ େବଦନା େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିବ; େସମାେନ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ତୁଲ୍ୟ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତ େହେବ; େସମାେନ ପରସ୍ପରର ବଷିୟେର ଚମତୃ୍କତ
େହେବ; େସମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଗି୍ନଶିଖା ତୁଲ୍ୟ େହବ। 9 େଦଖ, େଦଶ ଧ୍ୱଂସ
କରିବାକୁ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ପାପୀମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି
ଭୟଙ୍କର; େକ୍ର ାଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ସଂଯୁକ୍ତ େହାଇ ଆସୁଅଛ।ି 10 କାରଣ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ତାରାଗଣ ଓ ତହିଁର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଦୀପି୍ତ େଦେବ ନାହିଁ; ସୂଯର୍୍ୟ
ଆପଣା ଉଦୟ ସମୟେର ଅନ୍ଧାରଗ୍ରସ୍ତ େହବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ଆପଣା େଜ୍ୟାତ୍ସ୍ନ ା
ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। 11 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଜଗତକୁ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାେଶ ଓ
ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ ସକାେଶ ଶାସି୍ତ େଦବା ଓ ଆେମ୍ଭ
ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ଦପର୍ ନବୃିତ୍ତ କରାଇବା ଓ ଭୟଙ୍କର େଲାକର ଗବର୍ ଖବର୍
କରିବା। 12 ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅେପକ୍ଷା ମତ୍ତର୍୍ୟକୁ ଓ ଓଫୀରର ଶୁଦ୍ଧ
ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅେପକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ କରିବା। 13 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ କମ୍ପାନି୍ୱ ତ କରିବା, ଆଉ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େକାପେର ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧର ଦନିେର ପୃଥିବୀ ଟଳି ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଚୁ୍ୟତ
େହବ। 14 ତହିଁେର ଏପରି ଘଟବି େଯ, ତାଡ଼ତି ହରିଣର ନ୍ୟାୟ ଓ
ଅରକ୍ଷକ େମଷ ତୁଲ୍ୟ େଲାକମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େଗାଷ୍ଠୀ
ପ୍ରତ ିେଫରିେବ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େଦଶ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ
କରିେବ। 15 େଯ େକୗଣସ ିେଲାକର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ମିଳିବ, ତାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରବଦି୍ଧ
େହବ ଓ େଯ େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ଧରା ଯିବ, େସ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହବ।
16 େସମାନଙ୍କର ଶିଶୁଗଣ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର କଚଡ଼ା ଯିେବ;
େସମାନଙ୍କର ଗହୃ ଲୁଟତି େହବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟାମାେନ
ବଳାତ୍କାରେର ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଯିେବ। 17 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର
ମାଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଉେତ୍ତଜିତ କରିବା, େସମାେନ ରୂପାକୁ ଅନାଇେବ ନାହିଁ ଓ
ସୁନାେର େସମାେନ ତୁଷ୍ଟ େହେବ ନାହିଁ। 18 େସମାନଙ୍କର ଧନୁ

ଯୁବକମାନଙୁ୍କ କଚାଡ଼ ିପକାଇବ ଓ େସମାେନ ଗଭର୍ର ଫଳ ପ୍ରତ ିକିଛ ିଦୟା
କରିେବ ନାହିଁ, ବାଳକଗଣ ପ୍ରତ ିେସମାନଙ୍କର କୃପାଦୃଷି୍ଟ େହବ ନାହିଁ।
19 ପୁଣ,ି ରାଜ୍ୟସମୂହର େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଦପର୍ର
ଲାବଣ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ େଯ ବାବଲି, ତାହା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ପାଟତି
ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ତୁଲ୍ୟ େହବ। 20 ତାହା କଦାଚ ବସତ ିସ୍ଥାନ
େହବ ନାହିଁ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ େକହ ିତହିଁେର ବାସ କରିେବ ନାହିଁ;
ଆରବୀୟ େଲାେକ େସଠାେର ତମ୍ୱୁ ପକାଇେବ ନାହିଁ, କିଅବା
େମଷପାଳକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଲ େସଠାେର ଶୁଆଇେବ ନାହିଁ।
21 ମାତ୍ର ବନ୍ୟ ପଶୁମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଶୟନ କରିେବ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଗହୃ ଚତି୍କାରକାରୀ ଜନୁ୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ; ଓଟପକ୍ଷୀ
େସଠାେର ବାସ କରିେବ ଓ ଛାଗମାେନ େସଠାେର ନୃତ୍ୟ କରିେବ।
22 ପୁଣ,ି େକନୁ୍ଦଆମାେନ େସମାନଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକାେର ଓ ଶୃଗାଳମାେନ
େସମାନଙ୍କ ମେନାରମ ପ୍ରାସାଦେର େବାବାଇେବ; ତାହାର କାଳ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
ଓ ତାହାର ଦନିସବୁ ଦୀଘର୍ େହବ ନାହିଁ।

ନବିର୍ାସନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିେବ, ପୁଣ,ି
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପୁନବର୍ାର ମେନାନୀତ କରିେବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ େଦଶେର ସ୍ଥାପନ କରିେବ, ତହିଁେର ବେିଦଶୀ

େଲାକ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ େହବ, େସମାେନ ଯାକୁବ ବଂଶ ପ୍ରତି
ଆସକ୍ତ େହେବ। 2 ପୁଣ,ି ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େନଇ
େସମାନଙ୍କ ନଜି ସ୍ଥାନେର ପହଞ୍ଚାଇ େଦେବ; ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ ଦାସଦାସୀ ରୂେପ ଅଧିକାର କରିେବ;
ପୁଣ,ି େସମାେନ େଯଉଁମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀ େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି
େନେବ ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଉପଦ୍ରବକାରୀମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ
କରିେବ।

ବାବଲି ରାଜା ପ୍ରତ ିଇସ୍ରାଏଲର ବଦି୍ରୂ ପ

3 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ ଓ େକ୍ଲଶରୁ ଓ
େଯଉଁ କେଠାର ଦାସତ୍ୱ େର ତୁମ୍ଭକୁ ଦାସ୍ୟ କମର୍ କରିବାକୁ େହଲା, ତହିଁରୁ
ବଶି୍ରାମ େଦେବ, 4 େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭ ବାବଲି ରାଜ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
କଥା େନଇ କହବି, ଯଥା, ଉପଦ୍ରବକାରୀ କିପରି େଶଷ େହାଇଅଛ ି!
ସୁବଣ୍ଣର୍ ନଗରୀ କିପରି େଶଷ େହାଇଅଛ ି! 5 େଯଉଁମାେନ େକାପେର ନାନା
େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଅନବରତ ଆଘାତ କେଲ ଓ ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକଙୁ୍କ
େକ୍ର ାଧେର ଶାସନ କରି ଅନବିାରିତ ରୂେପ ତାଡ଼ନା କେଲ, 6 ସଦାପ୍ରଭୁ
େସହ ିଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଯଷି୍ଟ ଓ ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ରାଜଦଣ୍ଡ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇ
ଅଛନି୍ତ। 7 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁସି୍ଥର େହାଇଅଛ;ି େସମାେନ
ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କରୁଅଛନି୍ତ। 8 ହଁ, େଦବଦାରୁ ଓ ଲବିାେନାନର ଏରସ
ବୃକ୍ଷସକଳ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଆନନ୍ଦ କରି କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଭୂମିସାତ୍
େହବାଠାରୁ େକୗଣସ ିେଛଦନକତ୍ତର୍ା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆସ ିନାହିଁ।
9 ତୁମ୍ଭ ଆଗମନ ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧଃସ୍ଥ
ପାତାଳ ଚାଳିତ ହୁଏ; ତାହା ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ମୃତମାନଙୁ୍କ, ପୃଥିବୀର
ପ୍ରଧାନମାନଙୁ୍କ ହିଁ ଜଗାଏ; ତାହା େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ରାଜାସକଳକୁ େସମାନଙ୍କ
ସଂିହାସନରୁ ଉଠାଇଅଛ।ି 10 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଉତ୍ତର େଦଇ ତୁମ୍ଭକୁ
କହେିବ, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି କ୍ଷୀଣବଳ େହଲ ? ତୁେମ୍ଭ
କ’ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାନ େହଲ ? 11 ତୁମ୍ଭର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭ େନବଲ
ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର ପାତାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅବେରାହତି େହାଇଅଛ;ି କୀଟ ତୁମ୍ଭ ତେଳ
ପ୍ରସାରିତ (ବଛିଣା) ଓ କୃମି ତୁମ୍ଭର ଆଚ୍ଛାଦନ େହାଇଅଛ।ି 12 େହ ପ୍ରଭାତୀ
ତାରା, ପ୍ରତୁ୍ୟଷର ପୁତ୍ର ! ତୁେମ୍ଭ କିପରି ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପତତି େହଲ !
େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ ତୁେମ୍ଭ େଯ ନତ କରିଥିଲ, ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଭୂମିେର ନକିି୍ଷପ୍ତ
େହଲ ! 13 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ମେନ ମେନ କହଥିିଲ, ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ
କରିବା, ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଆପଣା ସଂିହାସନ
ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା; ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଗିର ପ୍ରାନ୍ତସି୍ଥତ ସମାଗମ ପବର୍ତେର
ଉପବଷି୍ଟ େହବା; 14 ଆେମ୍ଭ େମଘମାଳର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଆେରାହଣ
କରିବା; ଆେମ୍ଭ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କର ତୁଲ୍ୟ େହବା। 15 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ପାତାଳକୁ, ଗତ୍ତର୍ର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାକୁ ଅବେରାହତି େହବ। 16 େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖନି୍ତ , େସମାେନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂେପ ନରିୀକ୍ଷଣ କରି ତୁମ୍ଭ ବଷିୟ
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ବେିବଚନା କରି କହେିବ, େଯ ପୃଥିବୀକୁ କମ୍ପାନି୍ୱ ତ କଲା, େଯ
ରାଜ୍ୟସମୂହକୁ ଥରହର କରାଇଲା; 17 େଯ ଜଗତକୁ ଅରଣ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ କଲା
ଓ ତହିଁର ନଗରସମୂହକୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲା; େଯ ଆପଣା ବନ୍ଦୀଗଣକୁ
େସମାନଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ଲିା ନାହିଁ, େସ କି ଏହ ିପୁରୁଷ ?
18 େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ରାଜାଗଣ, େସମାନଙ୍କର ସମେସ୍ତ ହିଁ, ସମ୍ଭ୍ରମେର ଆପଣା
ଆପଣା ଗହୃେର ଶୟନ କରୁଅଛନି୍ତ। 19 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଘୃଣତି ଶାଖା ତୁଲ୍ୟ,
ଖଡ୍ଗବଦି୍ଧ ଓ ଗତ୍ତର୍ର ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟେର ନକିି୍ଷପ୍ତ ହତ େଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ଆଚ୍ଛାଦତି
େହାଇ, ଆପଣା କବରଠାରୁ ଦୂରେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହାଇଅଛ; ତୁେମ୍ଭ ପଦଦଳିତ
ଶବ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ। 20 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କବରସ୍ଥ େହବ
ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଦଶ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଅଛ, କୁକି୍ରୟାକାରୀମାନଙ୍କ ବଂଶର ନାମ ଅନନ୍ତ
କାଳ ଉଲି୍ଲ ଖିତ େହବ ନାହିଁ। 21 ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ଉଠି େଯପରି ପୃଥିବୀ
ଅଧିକାର ନ କରନି୍ତ ଓ ଜଗତକୁ ନଗରେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ନ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅପରାଧ ସକାଶୁ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ହତ୍ୟାସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 22 ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିବା,” ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ
ବାବଲିରୁ ନାମ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ପୁତ୍ର ଓ େପୗତ୍ର, ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା,”
23 ଆହୁରି, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େସହ ିନଗରକୁ ଝଙି୍କ
ପକ୍ଷୀର ଅଧିକାର ଓ ଜଳାଶୟ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ସଂହାରରୂପ ଝାଡଢ଼ୁ ଦ୍ୱ ାରା
ତାହାକୁ ଝାଡ଼ ିପକାଇବା।”

ଅଶୂର ପ୍ରତ ିଭାବବାଣୀ

24 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରି କହଅିଛନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଯାହା
ଭାବଅିଛୁ, ନଶି୍ଚୟ ତଦ୍ରୂ ପ ଘଟବି ଓ ଆେମ୍ଭ େଯପରି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛୁ,
େସହପିରି ସି୍ଥର େହବ; 25 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଦଶେର ଅଶୂରୀୟକୁ ଭଗ୍ନ
କରିବା ଓ ଆପଣା ପବର୍ତ ଉପେର ତାହାକୁ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କରିବା;
େତେବ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହାର ଯୁଆଳି ଓ େସମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରୁ ତାହାର
ଭାର ଦୂରୀକୃତ େହବ।” 26 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ବଷିୟେର ଏହ ିମନ୍ତ୍ରଣା
ସି୍ଥର େହାଇଅଛ ିଓ ଏହ ିହସ୍ତ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ଉପେର ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ।ି
27 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ତାହା କିଏ
ଅନ୍ୟଥା କରିବ ? ଓ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ବସି୍ତାରିତ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ କିଏ
ତାହା େଫରାଇବ ?

ପେଲଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରତ ିଭାବବାଣୀ

28 େଯଉଁ ବଷର୍େର ଆହସ୍ ରାଜାଙ୍କର ମୃତୁୁ୍ୟ େହଲା, େସହ ିବଷର୍ର ଏହି
ଭାବବାଣୀ। 29 େହ ପେଲଷ୍ଟୀେୟ, େଯଉଁ ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରହାର କଲା,
ତାହା ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ; କାରଣ
ସପର୍ର ମୂଳରୁ କାଳସପର୍ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ ଓ ଅଗି୍ନମୟ ଉଡ଼ନ୍ତା ସପର୍ ତାହାର
ଫଳ େହବ। 30 ପୁଣ,ି ଦରିଦ୍ରର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ େଭାଜନ କରିବ ଓ
ଦୀନହୀନମାେନ ନରିାପଦେର ଶୟନ କରିେବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭର ମୂଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସଂହାରିତ େହବ।
31 େହ ନଗର ଦ୍ୱ ାର, ହାହାକାର କର; େହ ନଗର, କ୍ରନ୍ଦନ କର; େହ
ପେଲଷ୍ଟୀେୟ, ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ ତରଳି ଯାଇଅଛ;ି କାରଣ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ
ଧୂମ ଆସୁଅଛ ିଓ େକହ ିଆପଣା ନରୂିପିତ ସମୟେର ଦୂରେର ଠିଆ େହଉ
ନାହିଁ। 32 ଆଉ, ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀର ଦୂତଗଣକୁ କି ଉତ୍ତର ଦଆିଯିବ ? ଏହି
େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ େଲାକମାେନ ଆଶ୍ରୟ ନଅିନି୍ତ।

େମାୟାବ ପ୍ରତ ିଭାବବାଣୀ

େମାୟାବ ବଷିୟକ ଭବଷି୍ୟତ ବାଣୀ। େମାୟାବର ଆର ନଗର
ଏକ ରାତି୍ର ମଧ୍ୟେର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ଓ ଧ୍ୱଂସତି େହଲା; ଏକ ରାତି୍ର
ମଧ୍ୟେର େମାୟାବର କୀର୍ ନଗର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ଓ ଧ୍ୱଂସତି େହଲା।

2 େସ େରାଦନ କରିବା ପାଇଁ େବୖଥତ୍କୁ ଓ ଦୀେବାନ୍କୁ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକୁ
ଯାଇଅଛ;ି ନେବା ଓ େମଦବାର ବଷିୟେର େମାୟାବ ହାହାକାର କରୁଅଛ;ି
େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ େହାଇଅଛ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକର ଦାଢ଼ ିକଟା
େହାଇଅଛ।ି 3 େସମାନଙ୍କର ସବୁ ସଡ଼କେର େଲାକମାେନ ଚଟବସ୍ତ୍ର

ପିନୁ୍ଧଅଛନି୍ତ; ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃର ଛାତ ଉପେର ଓ ଛକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଅତଶିୟ େରାଦନ କରି ହାହାକାର କରୁଅଛନି୍ତ।
4 ହେିଷ୍ବାନ ଓ ଇଲୀୟାଲୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛନି୍ତ; େସମାନଙ୍କର ରବ ଯହସ୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୁଣା ଯାଉଅଛ;ି ଏେହତୁ େମାୟାବର ସସଜ୍ଜ  େଲାେକ ଆତ୍ତର୍ନାଦ
କରୁଅଛନି୍ତ; ତାହାର ପ୍ରାଣ ତାହା ମଧ୍ୟେର କମି୍ପତ େହଉଅଛ।ି 5 ଆମ୍ଭର
ହୃଦୟ େମାୟାବ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛ;ି ତାହାର କୁଳୀନମାେନ େସାୟର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇଗ୍ଲତ୍-ଶଲୀଶୀୟାକୁ ପଳାଉ ଅଛନି୍ତ; କାରଣ େସମାେନ େରାଦନ
କରୁ କରୁ ଲୂହୀତ-ଘାଟୀ ଉପରକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ; େହାେରାନୟିମ ବାଟେର
ବନିାଶ େହତୁ େସମାେନ ଆତ୍ତର୍ନାଦ କରୁଅଛନି୍ତ। 6 କାରଣ ନମି୍ରୀମର
ଜଳସମୂହ ଶୂନ୍ୟ େହବ; ତୃଣ ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ,ି ନବୀନ ତୃଣର ଅଭାବ
େହଉଅଛ,ି ହରିଦ୍ବଣ୍ଣର୍ର କିଛ ିହିଁ ନାହିଁ। 7 ଏେହତୁ େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ଧନ ଓ ରକି୍ଷତ ଦ୍ରବ୍ୟସବୁ ବାଇଶୀ ବୃକ୍ଷର େସ୍ରାତ
ନକିଟକୁ େନଇ ଯିେବ। 8 କାରଣ େମାୟାବର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସୀମାକୁ
କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଯାଇଅଛ;ି ତହିଁର ହାହାକାର ଇଗ୍ଲୟିମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ତହିଁର
ହାହାକାର େବେରଲୀମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛ।ି 9 କାରଣ ଦୀେମାନର
ଜଳସମୂହ ରକ୍ତମୟ େହାଇଅଛ;ି ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଦୀେମାନର ଉପେର ଆହୁରି
ଦୁଃଖ ଓ େମାୟାବର ପଳାତକ େଲାକ ଉପେର ଓ େଦଶର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
ଉପେର େଗାଟଏି ସଂିହ ଆଣବିା।

ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାନ୍ତର ଅଭମିୁଖସ୍ଥ େସଲା ସହରଠାରୁ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ
ନମିେନ୍ତ ସେିୟାନ କନ୍ୟାର ପବର୍ତକୁ େମଷ ପଠାଅ। 2 କାରଣ
େମାୟାବର କନ୍ୟାଗଣ ଅେଣ୍ଣର୍ାନ ପାର େହବାର ସମସ୍ତ

ସ୍ଥାନେର ଭ୍ରମଣକାରୀ ପକ୍ଷୀ ପରି ଓ ପକ୍ଷୀର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  ବସା ପରି େହେବ।
3 ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଅି, ବଚିାର କର; ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳର ଆପଣା ଛାୟାକୁ ରାତି୍ର ତୁଲ୍ୟ
କର; ବହଷି୍କତୃ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଲୁଚାଅ; ଭ୍ରମଣକାରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରକାଶ କର
ନାହିଁ। 4 ଆମ୍ଭର ବହଷି୍କତୃ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ବାସ କରିବାକୁ
ଦଅି; ବନିାଶକାରୀର ସମ୍ମୁଖରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାୟାବର ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ହୁଅ;
କାରଣ ପୀଡ଼କ ମହାଜନ ଅକିଞ୍ଚତି େହାଇଅଛ,ି ଅପକାର ନବୃିତ୍ତ େହଉଅଛ,ି
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟକାରୀମାେନ େଦଶରୁ ସଂହାରିତ େହଉଅଛନି୍ତ। 5 ପୁଣ,ି ଦୟାେର
ଏକ ସଂିହାସନ ସ୍ଥାପିତ େହବ ଓ ଏକ ଜଣ ସତ୍ୟତାେର ଦାଉଦଙ୍କର ତମ୍ୱୁ
ମଧ୍ୟେର ତହିଁ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ େହେବ; େସ ନ୍ୟାୟ ଅେନ୍ୱଷଣ କରି ବଚିାର
କରିେବ ଓ ଧମର୍ ସାଧନ କରିବାେର ସତ୍ୱର େହେବ। 6 ଆେମ୍ଭମାେନ
େମାୟାବର ଗବର୍ ବଷିୟେର ଶୁଣଅିଛୁ େଯ, େସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗବର୍ୀ, ତାହାର
ଅହଙ୍କାର ଓ ତାହାର ଗବର୍ ଓ ତାହାର େକାପର କଥା ଶୁଣଅିଛୁ; ତାହାର
ଦପର୍ କିଛ ିହିଁ ନୁେହଁ। 7 ଏେହତୁ େମାୟାବ େମାୟାବର ନମିେନ୍ତ ହାହାକାର
କରିବ, ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ହାହାକାର କରିବ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଦୁଃଖିତ େହାଇ କୀର-େହରସତ ସହରର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଚକି୍ତ ନମିେନ୍ତ ବଳିାପ
କରିବ। 8 େଯେହତୁ ହେିଷ୍ବାନ ସହରର େକ୍ଷତ୍ରସବୁ ଓ ସବି୍ମା ନଗରର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ମ୍ଳାନ େହଉଅଛ;ି େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ତହିଁର ମେନାନୀତ
ଚାରାସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇ ଅଛନି୍ତ; େସହସିବୁ ଯାେସର ନଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ,
ପ୍ରାନ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏେଣେତେଣ ଗେଲ; ତାହାର ଶାଖାସବୁ ଚାରିଆେଡ଼ ବସି୍ତୃତ
େହଲା, େସହସିବୁ ସମୁଦ୍ର  ପାର େହାଇ ଗେଲ। 9 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ
ଯାେସରର େରାଦନ କାଳେର ସବି୍ମାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନମିେନ୍ତ େରାଦନ
କରିବା; େହ ହେିଷ୍ବାନ, େହ ଇଲୀୟାଲୀ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାତକ ଜଳେର
ତୁମ୍ଭକୁ ତନି୍ତ ାଇବା; କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳେର ଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶସ୍ୟ
ଉପେର ଯୁଦ୍ଧଧ୍ୱନ ିପଡ଼ଅିଛ।ି 10 ପୁଣ,ି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ ଉବର୍ରା େକ୍ଷତ୍ରରୁ
ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛ;ି ଆଉ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ଗାନ ଅବା ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିେହବ
ନାହିଁ; େକହ ିପଦ ଦ୍ୱ ାରା ଚାପି ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବାହାର କରିବ
ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହର ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିନବୃିତ୍ତ କରିଅଛୁ। 11 ଏହି
କାରଣରୁ ଆମ୍ଭର ନାଡ଼ୀ େମାୟାବର ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତର କୀେହର୍ରସର
ପାଇଁ ବୀଣା ପରି ବାଜୁଅଛ।ି 12 ପୁଣ,ି େମାୟାବ ଆେପ ଉପସି୍ଥତ େହବା
େବେଳ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ଆପଣାକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ
ଧମର୍ଧାମେର ପ୍ରେବଶ କରିବା େବେଳ େସ କୃତାଥର୍ େହବ ନାହିଁ। 13 ବଗିତ
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାୟାବ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହଥିିେଲ। 14 ମାତ୍ର
ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େବତନଜୀବୀର ବଷର୍ ତୁଲ୍ୟ ତନି ିବଷର୍
ମଧ୍ୟେର େମାୟାବର େଗୗରବ ତାହାର ମହାଜନତା ସୁଦ୍ଧା ତୁଚ୍ଛୀକୃତ େହବ,
ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅତ ିଅଳ୍ପ େହବ ଓ ଗଣନାେଯାଗ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।
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ଦେମ୍ମଶକ ପ୍ରତ ିଭାବବାଣୀ

ଦେମ୍ମଶକ ବଷିୟକ ଭାବବାଣୀ। େଦଖ, ଦେମ୍ମଶକ ଆଉ
ନଗର ନ େହାଇ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା କାନ୍ଥଡ଼ାର ଢ଼ପିି
େହବ। 2 ଅେରାୟରର ନଗରସବୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ େହାଇଅଛ;ି

େସହ ିସବୁ ପଶୁପଲର ପାଇଁ େହବ, େସମାେନ େସଠାେର ଶୟନ କରିେବ,
ଆଉ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହିଁ। 3 ଆହୁରି, ଇଫ୍ର ୟିମରୁ
ଦୁଗର୍ ଓ ଦେମ୍ମଶକରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଅରାମର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୁପ୍ତ େହବ;
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସହ ିସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର
େଗୗରବ ତୁଲ୍ୟ େହବ। 4 ଆଉ, େସହ ିଦନିେର ଯାକୁବର େଗୗରବ ହ୍ରାସ
କରାଯିବ ଓ ତାହାର ମାଂସର ସ୍ଥୂଳତା କ୍ଷୀଣ େହବ; 5 ଆଉ, େଯପରି
ଶସ୍ୟ କାଟବିା େଲାକ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା େବେଳ ଓ ତାହାର
ହସ୍ତ ଶିଷା କାଟବିା େବେଳ, କିଅବା େଯପରି େକହ ିରଫାୟୀମ ତଳଭୂମିେର
ପତତି ଶିଷା ସାଉଣି୍ଟବା େବେଳ ହୁଏ, େସହପିରି େହବ। 6 ତଥାପି
ଜୀତବୃକ୍ଷର ଫଳ ଝାଡ଼ ିେନଲା ଉତ୍ତାେର େଯପରି ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ
ଶାଖାେର ଦୁଇ ତନି ିେଗାଟା ଫଳ ଓ ଫଳବାନ ବୃକ୍ଷର ବାହାରସ୍ଥ ଶାଖାେର
ଚାରି ପାଞ୍ଚ େଗାଟା ଫଳ ଥାଏ,” େସହପିରି ତାହାର କିଛ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି,
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ। 7 େସହ ିଦନିେର ମନୁଷ୍ୟ
ଆପଣା ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନାଇବ ଓ ତାହାର ଚକ୍ଷୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖିବ। 8 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ
ଯଜ୍ଞେବଦସିମୂହର ପ୍ରତ ିଅନାଇବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଅଙୁ୍ଗଳିକୃତ
ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ଅବା ସୂଯର୍୍ୟ ପ୍ରତମିାସକଳର ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖିବ ନାହିଁ।
9 େସହ ିଦନି ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗରସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଭୟେର
ବନସ୍ଥ ଓ ପବର୍ତର ଉପରିସ୍ଥ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନ ତୁଲ୍ୟ େହବ ଓ େଦଶ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହବ। 10 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାେସାରିଅଛ
ଓ ଆପଣା ଶକି୍ତ ସ୍ୱରୂପ େଶୖଳ ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗୀ େହାଇ ନାହଁ;
ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାରା େରାପଣ କରୁଅଛ ଓ ବେିଦଶୀୟ
କଲମ ସେଙ୍ଗ ତାହା ବସାଉଅଛ; 11 ତୁେମ୍ଭ େରାପଣ କରିବା ଦନି ତହିଁର
ଚାରିଆେଡ଼ ବାଡ଼ େଦଉଅଛ ଓ ପ୍ରାତଃକାଳେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବୀଜକୁ
ପୁଷି୍ପତ କରାଉଅଛ; ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ପ୍ରତକିାରହୀନ େଶାକ ସମୟେର ଫଳ
ଉଡ଼ଯିାଏ। 12 ଆଃ! ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀର େକାଳାହଳ, େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ର
କେଲ୍ଲ ାଳର ତୁଲ୍ୟ କେଲ୍ଲ ାଳ ଧ୍ୱନ ିକରୁଅଛନି୍ତ; ନାନା େଦଶୀୟଗଣ ମାଡ଼ି
ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ ିପରି ମାଡ଼ ିଆସୁଅଛନି୍ତ ! 13 ନାନା
େଦଶୀୟଗଣ, ମହା ଜଳରାଶି ମାଡ଼ ିଆସବିା ପରି ମାଡ଼ ିଆସୁଅଛନି୍ତ; ମାତ୍ର
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଧମକାଇେବ, ତହିଁେର େସମାେନ ଦୂରକୁ ପଳାଇେବ ଓ
ବାୟୁ ସମ୍ମୁଖେର ପବର୍ତସ୍ଥ ତୁଷ ତୁଲ୍ୟ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଅଗ୍ରେତ ଘୂଣ୍ଣର୍ାୟମାନ
ଧୂଳି ତୁଲ୍ୟ ତାଡ଼ତି େହେବ। 14 େଦଖ, ସନ୍ଧ୍ୟାକାେଳ ତ୍ରାସ ଓ ପ୍ରଭାତର
ପୂେବର୍ େସମାେନ ନାହାନି୍ତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲୁଟତିକାରୀମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପହରଣକାରୀମାନଙ୍କ ବାଣ୍ଟ ଏହ।ି

କୂଶେଦଶ ପ୍ରତ ିଭାବବାଣୀ

ଆଃ ! କୂଶେଦଶୀୟ ନଦୀଗଣର େସପାରିସି୍ଥତ ପକ୍ଷର
ଶବ୍ଦବଶିିଷ୍ଟ େଦଶ; 2 େସ ସମୁଦ୍ର  ପଥେର ନଳନମିିର୍ତ
େନୗକାେର ଜଳ ଉପେର ଦୂତଗଣକୁ େପ୍ରରଣ କରି କେହ, େହ

ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ଦୂତଗଣ, େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାେକ ଦୀଘର୍କାୟ ଓ ଚକି୍କଣ,
େଯଉଁ ଜନବୃନ୍ଦ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭୟଙ୍କର; େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାେକ ପରିମାଣ
କରନି୍ତ ଓ ଦଳିତ କରନି୍ତ , େଯଉଁମାନଙ୍କ େଦଶ ନଦନଦୀେର ବଭିକ୍ତ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଅ ! 3 େହ ଜଗନି୍ନ ବାସୀଗଣ; େହ
ପୃଥିବୀର ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ, ପବର୍ତମାନର ଉପେର ଧ୍ୱଜା ଉତ୍ଥତି େହବା
େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୃଷି୍ଟ କର ଓ ତୂରୀ ବାଜିବା େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଶ୍ରବଣ କର। 4 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହପିରି କହଅିଛନି୍ତ , “ଖରା
ସମୟେର ନମିର୍ଳ ତାପ ପରି, ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦନକାଳୀନ ତାପ ସମୟେର
ଶିଶିରଯୁକ୍ତ େମଘ ପରି ଆେମ୍ଭ କ୍ଷାନ୍ତ େହବା ଓ ଆପଣା ବାସସ୍ଥାନେର ଥାଇ
ନରିୀକ୍ଷଣ କରିବା।” 5 େଯେହତୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପୂେବର୍ ମୁକୁଳ
େହାଇଗଲା ଉତ୍ତାେର ଓ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େହାଇ ପାଚୁଥିବା ସମୟେର େସ
ଦାଆ େନଇ ତହିଁର ପଲ୍ଲ ବ କାଟ ିପକାଇେବ ଓ ତହିଁର ବସି୍ତାରିତ ଶାଖାସବୁ
େଛଦନ କରି ପକାଇେବ। 6 ପବର୍ତସ୍ଥ ଦୁରନ୍ତ ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପୃଥିବୀର

ପଶୁଗଣ ନମିେନ୍ତ େସହ ିସବୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ େହବ; ଦୁରନ୍ତ ପକ୍ଷୀଗଣ ତହିଁ
ଉପେର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ େକ୍ଷପଣ କରିେବ ଓ ପୃଥିବୀର ପଶୁସବୁ ତହିଁ ଉପେର
ଶୀତକାଳ େକ୍ଷପଣ କରିେବ। 7 େସହ ିସମୟେର ଦୀଘର୍କାୟ ଓ ଚକି୍କଣ
ଓ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭୟଙ୍କର ଏକ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାେକ; େଯଉଁମାେନ ପରିମାଣ
କରନି୍ତ ଓ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କରନି୍ତ , େଯଉଁମାନଙ୍କର େଦଶ ନଦନଦୀେର
ବଭିକ୍ତ, ଏପରି ଏକ ଜନବୃନ୍ଦ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପହାର ରୂେପ
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମବଶିିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସେିୟାନ ପବର୍ତକୁ
ଅଣାଯିେବ।

ମିସର ପ୍ରତ ିଭାବବାଣୀ

ମିସର ବଷିୟକ ଭବଷି୍ୟତ ବାଣୀ। େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ
େମଘେର ଆେରାହଣ କରି ମିସରକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି
ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ମିସରର ପ୍ରତମିାଗଣ କମ୍ପାନି୍ୱ ତ େହେବ ଓ

ମିସରର ହୃଦୟ ତାହାର ମଧ୍ୟେର ତରଳି ଯିବ। 2 ପୁଣ,ି “ଆେମ୍ଭ
ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଉେତ୍ତଜିତ କରିବା; ତହିଁେର
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ; ନଗର ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର,
ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର, ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ। 3 ଆଉ, ମିସରର ଆତ୍ମା ତାହା
ମଧ୍ୟେର ଶୂନ୍ୟ କରାଯିବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ମନ୍ତ୍ରଣା ଗ୍ରାସ କରିବା; ତହିଁେର
େସମାେନ ପ୍ରତମିା, େମାହକ, ଭୂତୁଡ଼ଆି ଓ ଗଣୁଆିମାନଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିେବ। 4 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ଏକ ନଦି୍ଦର୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିବା ଓ ଏକ ଦୁରନ୍ତ ରାଜା େସମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ
କରିବ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 5 ପୁଣ,ି ସମୁଦ୍ର
ଜଳଶୂନ୍ୟ େହବ ଓ ନଦୀ କ୍ଷୟ ପାଇ ଶୁଷ୍କ େହବ। 6 ଆଉ, ନଦୀସବୁ
ଦୁଗର୍ନ୍ଧ େହବ; ମିସରର େସ୍ରାତସବୁ ସାନ େହାଇ ଶୁଖିଯିବ; ନଳ ଓ ଜଳଜ
ତୃଣ ଶୁଷ୍କ େହାଇଯିବ। 7 ନୀଳ ନଦୀ ନକିଟସ୍ଥ, ନୀଳ ନଦୀର ତୀରବତ୍ତର୍ୀ
ପଡ଼ଆିସବୁ ଓ ନୀଳ ନଦୀ ନକିଟେର ଯାହା କିଛ ିବୁଣାଯାଏ, େସହ ିସବୁ
ଶୁଷ୍କ େହାଇ ଉଡ଼ଯିିବ ଓ ଆଉ ରହବି ନାହିଁ। 8 େକଉଟମାେନ ମଧ୍ୟ ବଳିାପ
କରିେବ ଓ େଯଉଁମାେନ ନୀଳ ନଦୀେର ବନଶୀ ପକାନି୍ତ , େସମାେନ
ସମେସ୍ତ େଶାକ କରିେବ, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ଜଳେର ଜାଲ ପ୍ରସାରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଅବସନ୍ନ  େହେବ। 9 ଆହୁରି, େଯଉଁମାେନ ପରିଷ୍କତୃ ଛଣପଟର
କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାେନ ଶୁକ୍ଳ  ବସ୍ତ୍ର ବୁଣନି୍ତ , େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ
େହେବ। 10 ପୁଣ,ି ତାହାର ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହବ,
େବତନ ପାଇଁ କାଯର୍୍ୟ କରିବା େଲାକ ସମେସ୍ତ ପ୍ରାଣେର ଦୁଃଖିତ େହେବ।
11 େସାୟନର ଅଧିପତମିାେନ ନତିାନ୍ତ ନେିବର୍ାଧ ଅଟନି୍ତ; ଫାେରାର ବଜି୍ଞବର
ମନ୍ତ୍ର ୀଗଣର ମନ୍ତ୍ରଣା ପଶୁବତ୍ େହାଇଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପରି କରି
ଫାେରାକୁ କହୁଅଛ, ଆେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ ରାଜାଗଣର
ସନ୍ତାନ ? 12 େତେବ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ େକଉଁଠାେର ?
େସମାେନ ଏେବ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଉନୁ୍ତ ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ମିସର
ବଷିୟେର ଯାହା ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା େସମାେନ ଜାଣନୁ୍ତ।
13 େସାୟନର ଅଧିପତମିାେନ ନେିବର୍ାଧ େହାଇଅଛନି୍ତ , େନାଫର
ଅଧିପତମିାେନ ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ; େଯଉଁମାେନ ମିସରୀୟ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର
େକାଣପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ, େସମାେନ ମିସରକୁ ବପିଥେର ଗମନ କରାଇଅଛନି୍ତ।
14 ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସର ମଧ୍ୟେର ଭ୍ର ାନି୍ତରୂପ ଆତ୍ମା ମିଶି୍ରତ କରିଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି
ମତ୍ତ େଲାକ େଯପରି ଆପଣା ବାନି୍ତେର ଟଳଟଳ େହାଇ ପେଡ଼, େସହପିରି
େସମାେନ ମିସରକୁ ତାହାର ପ୍ରେତ୍ୟକ କମର୍େର ବପିଥଗାମୀ କରାଇଅଛନି୍ତ।
15 ପୁଣ,ି ମସ୍ତକ କିମ୍ୱା ଲାଙୁ୍ଗଳ, କିମ୍ୱା ତାଳବାହୁଙ୍ଗା କିମ୍ୱା ଜଳଜ ତୃଣ
ଯାହା କରିପାେର, ଏପରି େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ ମିସର ପାଇଁ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ମିସର, ଅଶୂର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ

16 େସହ ିଦନି ମିସର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େହବ, ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ, ତାହା ଉପେର େଯଉଁ ହସ୍ତ ହଲାନି୍ତ , ତାହାଙ୍କର େସହ ିହସ୍ତ
ହଲବିା ସକାଶୁ େସ କମି୍ପବ ଓ ଭୀତ େହବ। 17 ମିସର ପ୍ରତ ିଯିହୁଦା
େଦଶ ତ୍ରାସଜନକ େହବ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପ୍ରତକୂିଳେର
େଯଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନି୍ତ , ତହିଁ ସକାଶୁ େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ଯିହୁଦାର ନାମ
କୁହାଯାଏ, େସ ଭୀତ େହବ। 18 େସହ ିଦନି ମିସର େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପାଞ୍ଚ
ନଗର କିଣାନୀୟ ଭାଷାବାଦୀ େହେବ ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
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ନାମେର ଶପଥ କରିେବ, ଏକ ନଗର ଉତ୍ପାଟନ ନଗର େବାଲ ିଖ୍ୟାତ
େହବ। 19 େସହ ିଦନି ମିସର େଦଶର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିେହବ ଓ ତହିଁର ସୀମା ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପିତ େହବ। 20 ପୁଣ,ି ତାହା ମିସର େଦଶେର
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚହି୍ନ ଓ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ େହବ; କାରଣ
େସମାେନ ଉପଦ୍ରବୀଗଣର ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରିେବ,
ତହିଁେର େସ ଜେଣ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଓ ରକ୍ଷକ ପଠାଇେବ ଓ େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଧାର କରିେବ। 21 ପୁଣ,ି ମିସରକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଆିଯିବ ଓ
େସହ ିଦନି ମିସରୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣେିବ; ଆହୁରି, େସମାେନ ବଳି
ଓ େନୖେବଦ୍ୟ େଦଇ ଆରାଧନା କରିେବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ମାନତ
କରି ତାହା ପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ। 22 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ମିସରକୁ ପ୍ରହାର କରିେବ,
ପ୍ରହାର କରିେବ ଓ ସୁସ୍ଥ କରିେବ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରି ଆସେିବ, ତହିଁେର େସ େସମାନଙ୍କର ବନିତ ିଗ୍ରାହ୍ୟ କରି େସମାନଙୁ୍କ
ସୁସ୍ଥ କରିେବ। 23 େସହ ିଦନି ମିସରଠାରୁ ଅଶୂରକୁ ଏକ ରାଜପଥ ପଡ଼ବି,
ତହିଁେର ଅଶୂରୀୟମାେନ ମିସରକୁ ଓ ମିସରୀୟମାେନ ଅଶୂରକୁ ଯାତାୟତ
କରିେବ; ପୁଣ,ି ମିସରୀୟମାେନ ଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆରାଧନା
କରିେବ। 24 େସହ ିଦନି ଇସ୍ରାଏଲ, ମିସର ଓ ଅଶୂରର ସେଙ୍ଗ ତୃତୀୟ
େହାଇ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର ଆଶୀବର୍ାଦର ପାତ୍ର େହବ; 25 କାରଣ
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି କହଅିଛନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର
େଲାକ ମିସର, ଆମ୍ଭର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଅଶୂର ଓ ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ଇସ୍ରାଏଲ
ଆଶୀବର୍ାଦଯୁକ୍ତ େହଉନୁ୍ତ।”

ମିସର ଓ କୂଶ େଦଶ ପ୍ରତ ିଏକ ଚହି୍ନ

ଅଶୂରର ରାଜା ସେଗର୍ାନର େପ୍ରରିତ ତତ୍ତର୍ାନ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ େଯଉଁ
ବଷର୍ ଅେସ୍ଦାଦକୁ ଆସ ିତାହା ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ହସ୍ତଗତ
କଲା; 2 େସହ ିସମୟେର ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ଦ୍ୱ ାରା

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, “ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ କଟେିଦଶରୁ ଚଟବସ୍ତ୍ର ଫିଟାଅ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼,” ତହିଁେର େସ ତାହା କରି ବବିସ୍ତ୍ର ଓ
ଶୂନ୍ୟପଦ େହାଇ ଭ୍ରମଣ କଲା। 3 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆମ୍ଭର
ଦାସ ଯିଶାଇୟ ମିସର ଓ କୂଶ େଦଶ ପ୍ରତ ିଏକ ଚହି୍ନ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ ଲକ୍ଷଣ
ସ୍ୱରୂପ େହବା ପାଇଁ େଯପରି ତନି ିବଷର୍ ବବିସ୍ତ୍ର ଓ ଶୂନ୍ୟପଦ େହାଇ ଭ୍ରମଣ
କରିଅଛ;ି 4 େସହପିରି ଅଶୂରର ରାଜା ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଲଜ୍ଜ ାର ନମିେନ୍ତ
ଆବାଳବୃଦ୍ଧ ମିସ୍ରୀୟ ବନ୍ଦୀ ଓ କୂଶୀୟ ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙୁ୍କ ବବିସ୍ତ୍ର,
ଶୂନ୍ୟପଦ ଓ ଅନାବୃତ କଟ ିକରି େଘନଯିିବ। 5 ତହିଁେର େଲାକମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସଭୂମି କୂଶ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦପର୍ ସ୍ୱରୂପ ମିସର
ସକାଶୁ ନରିାଶ ଓ ଲଜି୍ଜତ େହେବ। 6 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ଏହ ିସମୁଦ୍ର
ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ନବିାସୀମାେନ କହେିବ, େଦଖ, ଅଶୂରର ରାଜାଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର
ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁଠାକୁ ପଳାଇଲୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
େସହ ିବଶି୍ୱାସଭୂମି ଏହ ିପ୍ରକାର; େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅବା କିପରି ବଞ୍ଚବିା
?

ବାବଲିର ପତନର ଦଶର୍ନ

ସାଗର ସମୀପସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତର ବଷିୟକ ଭାବବାଣୀ। ତାହା ଦକ୍ଷିଣ
ଦଗିେର ଅତ ିେବଗେର ଅଗ୍ରସର ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ,
ଏକ ଭୟଙ୍କର େଦଶରୁ ଆସୁଅଛ।ି 2 ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ

ଦଶର୍ନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ;ି ବଶି୍ୱାସଘାତକ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା
କରୁଅଛ ିଓ ଲୁଟତିକାରୀ ଲୁଟୁଅଛ।ି େହ ଏଲମ୍, ଉପରକୁ ଯାଅ; େହ
ମାଦୀେୟ, ଅବେରାଧ କର; ମୁଁ ତହିଁର ହାହାକାର ଧ୍ୱନସିବୁ ନବୃିତ୍ତ
କରିଅଛ।ି 3 ଏନମିେନ୍ତ େମାହର କଟେିଦଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
େହାଇଅଛ;ି ପ୍ରସବକାରିଣୀର େବଦନା ତୁଲ୍ୟ େବଦନା େମାେତ ଆକ୍ର ାନ୍ତ
କରିଅଛ;ି ମୁଁ ଏପରି ବ୍ୟଥିତ େଯ, ମୁଁ ଶୁଣ ିପାରୁ ନାହିଁ; ମୁଁ ଏପରି ବହି୍ୱଳ
େଯ, ମୁଁ େଦଖି ପାରୁ ନାହିଁ। 4 େମାହର ହୃଦୟ ଧକାଉ ଅଛ,ି ମହାତ୍ରାସ
େମାେତ ଭୀତ କରାଉ ଅଛ;ି େଯଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ମୁଁ ବାଞ୍ଛା କଲ,ି ତାହା େମା’
ପ୍ରତ ିଥରହରର କାରଣ େହାଇଅଛ।ି 5 େସମାେନ େମଜ ସଜାନି୍ତ ,
େସମାେନ ପ୍ରହରୀ ନଯିୁକ୍ତ କରନି୍ତ , େସମାେନ େଭାଜନ କରନି୍ତ , େସମାେନ
ପାନ କରନି୍ତ; େହ ଅଧିପତମିାେନ, ଉଠ, ଢ଼ାଲ େତୖଳାକ୍ତ କର। 6 କାରଣ,
ପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହ ିକଥା କହଅିଛନି୍ତ , “ଯାଅ, ଏକ ଜଣ ପ୍ରହରୀ ନଯିୁକ୍ତ

କର; େସ ଯାହା େଦେଖ, ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁ; 7 ପୁଣ,ି େସ େଯେତେବେଳ
ଏକ ଦଳ େସୖନ୍ୟ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ, ଏକ ଦଳ ଗଦ୍ଦର୍ଭାେରାହୀ ଓ
ଏକ ଦଳ ଉଷ୍ଟ୍ରାେରାହୀ େଦଖିବ, େସେତେବେଳ େସ ମେନାେଯାଗ-ପୂବର୍କ
ଅତ ିଯତ୍ନେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କରିବ।” 8 ତହିଁେର େସ ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ
କରି କହଲିା, “େହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦନିେବେଳ ନରିନ୍ତର ପ୍ରହରୀଦୁଗର୍େର ଠିଆ
େହାଇଥାଏ ଓ େକେତକ ରାତି୍ର େହଲା ମୁଁ ଆପଣା ପହରା ସ୍ଥାନେର
ଅବସ୍ଥାପିତ େହାଇଅଛ,ି” 9 ଆଉ, େଦଖ, ଏଠି ଏକ ଦଳ େଲାକ ଦୁଇ
ଦୁଇ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େହାଇ ଆସୁଅଛନି୍ତ। ଆହୁରି, େସ ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର କରି କହଲିା,
“ବାବଲି ପଡ଼ଲିା; ପଡ଼ଲିା ଓ ତାହାର େଖାଦତି ପ୍ରତମିାସବୁ ଭାଙି୍ଗ ଭୂମିସାତ୍
େହଲା।” 10 େହ େମାହର ମଦ୍ଦିର୍ତ ଓ େମା’ ଖମାରର ଶସ୍ୟ, ମୁଁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣଅିଛ,ି
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଲ।ି

11 ଦୂମା ବଷିୟକ ଭାବବାଣୀ। ଜେଣ େସୟୀରଠାରୁ େମାେତ ଡାକି
କହୁଅଛ,ି “ପ୍ରହରୀ, େକେତ ରାତ୍ର େହଲା ? ପ୍ରହରୀ, େକେତ ରାତ୍ର େହଲା
?” 12 ପ୍ରହରୀ କହଲିା, “ପ୍ରଭାତ ଆସୁଅଛ ିଓ ରାତି୍ର ହିଁ ଆସୁଅଛ;ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିପଚାରିବ, ପଚାର; ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫର, ଆସ।”

13 ଆରବ ବଷିୟକ ଭାବବାଣୀ। େହ ଦଦାନୀୟ ପଥିକ ଦଳ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆରବର ବନ ମଧ୍ୟେର ରାତି୍ର ଯାପନ କରିବ। 14 େଯଉଁ ଜନ
ତୃଷିତ ଥିଲା, େସମାେନ ତାହା ନକିଟକୁ ଜଳ ଆଣେିଲ; େତମା
େଦଶବାସୀମାେନ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନଇ ପଳାତକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ କେଲ।
15 କାରଣ େସମାେନ ଖଡ୍ଗ ରୁ, ନେିଷ୍କାଷ ଖଡ୍ଗ ରୁ, ଗଣୁଦଆି ଧନୁରୁ ଓ
େକ୍ଲଶଜନକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାଇେଲ। 16 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
କହଅିଛନି୍ତ , “େବତନଜୀବୀର ବଷର୍ ପ୍ରମାେଣ ଏକ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର େକଦାରର
ସକଳ ପ୍ରତାପ ଲୁପ୍ତ େହବ; 17 ଆଉ, େକଦାର ବଂଶୀୟ ବୀରଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ” କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହା କହଅିଛନି୍ତ।

ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ ିଭାବବାଣୀ

ଦଶର୍ନ ଉପତ୍ୟକା ବଷିୟକ ଭାବବାଣୀ। ଏେବ ତୁମ୍ଭର କ’ଣ
େହଉଅଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଗହୃର ଛାତ ଉପରକୁ
ଯାଇଅଛ ? 2 େହ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନପିୂେଣ୍ଣର୍, େକାଳାହଳଯୁେକ୍ତ

ନଗରୀ, ଉଲ୍ଲ ାସପି୍ରେୟ ପୁରୀ; ତୁମ୍ଭର ହତ େଲାକମାେନ ଖଡ୍ଗ େର ହତ
େହାଇ ନାହାନି୍ତ , କିଅବା େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧେର ମରି ନାହାନି୍ତ। 3 ତୁମ୍ଭର
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ସମେସ୍ତ ଏକାେବେଳ ପଳାଇେଲ, େସମାେନ ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଧା ଗେଲ; ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ େଲାକ ଏକତ୍ର ବନ୍ଧା ଗେଲ,
େସମାେନ ଦୂରକୁ ପଳାଇେଲ। 4 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହଲି,ି “େମାେତ ଛାଡ଼ି
ଅନ୍ୟଆେଡ଼ ଅନାଅ, ମୁଁ ଅତଶିୟ େରାଦନ କରିବ;ି େମା’ େଗାଷ୍ଠୀୟ
କନ୍ୟାର ସବର୍ନାଶ ବଷିୟେର େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କର
ନାହିଁ। 5 କାରଣ ଦଶର୍ନ ଉପତ୍ୟକାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର, େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େପ୍ରରିତ ପରାଜୟର, ଦଳନର, ବ୍ୟାକୁଳତାର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ
େହବାର ଓ ପବର୍ତଗଣ ପ୍ରତ ିଆତ୍ତର୍ନାଦ କରିବାର ଦନି ଏହ।ି 6 ପୁଣ,ି
ଏଲମ୍ ରଥାେରାହୀ, ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େସୖନ୍ୟ ସହତି ତୂଣ ଧାରଣ କଲା ଓ
କୀର୍ ଢ଼ାଲ ଅନାବୃତ କଲା। 7 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଅତ ିଉତୃ୍କଷ୍ଟ ଉପତ୍ୟକାସବୁ
ରଥମାନଙ୍କେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର
ସସଜ୍ଜ  େହାଇଥିେଲ।” 8 ପୁଣ,ି େସ ଯିହୁଦାର ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ ିପକାଇେଲ ଓ
େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭ ବନଗହୃସ୍ଥ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କଲ। 9 ଆଉ, ଦାଉଦ
ନଗରର ଭଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅେନକ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଲ ଓ ନୀଚସ୍ଥ
ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳସବୁ ଏକତ୍ର କଲ। 10 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ
ଗହୃସବୁ ଗଣନା କଲ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗହୃସବୁ ଭାଙି୍ଗଲ।
11 ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁରାତନ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀରର
ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ଜଳାଶୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ; ମାତ୍ର େଯ ଏହା ସାଧନ କେଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନାଇଲ ନାହିଁ, କିଅବା େଯ ଦୀଘର୍କାଳରୁ ଏଥିର
ସଂକଳ୍ପ କେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଆଦର କଲ ନାହିଁ। 12 ପୁଣ,ି େସହି
ଦନି ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ େରାଦନ ଓ ବଳିାପ ଓ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ
ଓ କଟେିଦଶେର ଚଟବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ଡାକିେଲ; 13 ମାତ୍ର େଦଖ, ଆେମାଦ
ପ୍ରେମାଦ, େଗାବଧ ଓ େମଷହନନ, ମାଂସ େଭାଜନ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ
େହଉଅଛ;ି ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ ପାନ କରୁ, କାରଣ କାଲି
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ଆେମ୍ଭମାେନ ମରିବା। 14 ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ପ୍ରକାଶ କେଲ, ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିଅପରାଧ କ୍ଷମା େହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏରୂପ କହନି୍ତ। 15 ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନକିଟକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବ୍ନ
ନକିଟକୁ ଯାଇ କୁହ, 16 ତୁେମ୍ଭ ଏଠାେର କଅଣ କରୁଅଛ ? ଓ ଏଠାେର
ତୁମ୍ଭର କିଏ ଅଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ କବର େଖାଳିଅଛ ? େସ
ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ଆପଣା କବର େଖାଳିଅଛ ିଓ େଶୖଳେର ଆପଣା ନମିେନ୍ତ
ବାସସ୍ଥାନ େଖାଦନ କରିଅଛ ି! 17 େଦଖ, ବୀରର ନ୍ୟାୟ ସଦାପ୍ରଭୁ
ବଳେର ତୁମ୍ଭକୁ େଫାପାଡ଼ ିେଦେବ, ହଁ, େସ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଡୁ଼ାଇେବ।
18 ନଶି୍ଚୟ େସ େପଣ୍ଡୁ ପରି ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଲାଇ ଓ ଘୂରାଇ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ
େଦଶେର ନେିକ୍ଷପ କରିେବ; େସଠାେର ତୁେମ୍ଭ ମରିବ ଓ େସଠାେର ତୁମ୍ଭର
େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ ରଥସବୁ ରହବି, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର କଳଙ୍କ
ସ୍ୱରୂପ। 19 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦରୁ ତଡ଼ ିେଦବା ଓ େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ତୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନରୁ ଟାଣ ିଆଣ ିତଳକୁ ପକାଇେବ। 20 ଆଉ, େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦାସକୁ, ହଲି୍କୀୟର ପୁତ୍ର ଇଲୟିାକୀମ୍କୁ ଡାକିବା; 21 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଚାଗା ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭ କଟବିନ୍ଧନୀେର
ତାହାକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ ାଧିକାର ତାହା ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିବା; ତହିଁେର େସ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙ୍କର ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶର
ପିତା େହବ। 22 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦବଂଶର ଚାବ ିତାହାର ସ୍କନ୍ଧେର
ରଖିବା, େସ ଫିଟାଇେଲ, େକହ ିବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ଓ େସ ବନ୍ଦ କେଲ,
େକହ ିଫିଟାଇବ ନାହିଁ। 23 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଖିଲ ପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନେର
ତାହାକୁ ବଦି୍ଧ କରିବା ଓ େସ ଆପଣା ପିତୃବଂଶର େଗୗରବର ସଂିହାସନ
ସ୍ୱରୂପ େହବ। 24 ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ତାହାର ପିତୃବଂଶର ସକଳ
େଗୗରବ, ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଓ ପାନପାତ୍ରଠାରୁ କଳଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର
ପାତ୍ର ତାହା ଉପେର ଟଙ୍ଗାଇେବ। 25 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଯଉଁ ଖିଲ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନେର ବଦ୍ଧ ଥିଲା, ତାହା େସହ ିଦନି ଅପସରି ଯିବ
ଓ ତାହା େଖାଦତି େହାଇ ତେଳ ପଡ଼ବି, ପୁଣ ିତାହା ଉପେର ଥିବାର େବାଝ
ନଷ୍ଟ େହବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛନି୍ତ।”

େସାର ସୀେଦାନ ପ୍ରତ ିଭାବବାଣୀ

େସାର ବଷିୟକ ଭାବବାଣୀ। େହ ତଶର୍ୀଶ୍ର ଜାହାଜସକଳ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାହାକାର କର; କାରଣ ତାହା ଏପରି ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହଲା େଯ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିଗହୃ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା

ପ୍ରେବଶିବାର ପଥ ନାହିଁ; କିତ୍ତୀମ େଦଶରୁ ଏହା େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ
େହଲା। 2 େହ ଦ୍ୱ ୀପନବିାସୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୀରବ ହୁଅ; ସମୁଦ୍ର
ପାରଗାମୀ ସୀେଦାନୀୟ ବଣକିମାେନ ତୁମ୍ଭ (େଦଶ)କୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ।
3 ପୁଣ,ି ମହାଜଳରାଶିେର ଷୀେୟାରର ବୀଜ ଓ ନୀଳ ନଦୀର ଶସ୍ୟ
ତାହାର ଆୟ ଥିଲା; ପୁଣ,ି ତାହା ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜ ସ୍ୱରୂପ
ଥିଲା। 4 େହ ସୀେଦାନ, ତୁେମ୍ଭ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅ, କାରଣ ସାଗର, ସାଗରର
ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଏହ ିକଥା କହଅିଛ,ି “ଆେମ୍ଭ ପ୍ରସବେବଦନା େଭାଗି ନାହୁଁ,
ପ୍ରସବ କରି ନାହୁଁ କିଅବା ଯୁବକଗଣର ପ୍ରତପିାଳନ କରି ନାହୁଁ, କିମ୍ୱା
ଯୁବତୀଗଣର ଭରଣେପାଷଣ କରି ନାହୁଁ।” 5 ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ମିସରେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େଲାକମାେନ େସାର ବଷିୟକ ସମ୍ୱାଦେର ଅତ୍ୟନ୍ତ
ବ୍ୟଥିତ େହେବ। 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାର େହାଇ ତଶର୍ୀଶ୍କୁ ଯାଅ; େହ
ଦ୍ୱ ୀପନବିାସୀମାେନ, ହାହାକାର କର। 7 ଏହ ିକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଉଲ୍ଲ ାସକାରିଣୀ ନଗରୀ ? ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳେର େହଁ ପ୍ରାଚୀନ ଥିଲା;
ଏହାର ଚରଣ ଦୂର େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ େନଇଗଲା।
8 ମୁକୁଟ ବତିରଣକାରିଣୀ େସାରର ବଣକିମାେନ ରାଜ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାର
ମହାଜନମାେନ ପୃଥିବୀର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ େଲାକ; ତାହାର ବପିରୀତେର ଏହି
ମନ୍ତ୍ରଣା କିଏ କରିଅଛ ି? 9 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଭୂଷଣର
ଅହଙ୍କାର ଅଶୁଚ ିକରିବା ଓ ପୃଥିବୀର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ େଲାକସମସ୍ତଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛନୀୟ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛନି୍ତ। 10 ଆେଗା ତଶର୍ୀଶ୍ର କେନ୍ୟ,
ତୁେମ୍ଭ ନୀଳ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା େଦଶ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯାଅ, ତୁମ୍ଭର
କଟବିନ୍ଧନ ଆଉ ନାହିଁ। 11 େସ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର
କରିଅଛନି୍ତ , େସ ରାଜ୍ୟସକଳକୁ ହଲାଇ ଅଛନି୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁ କିଣାନର ଦୃଢ଼
ଦୁଗର୍ସବୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାର ପ୍ରତକୂିଳେର ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ।

12 ପୁଣ,ି େସ କହେିଲ, “ଆେଗା ସୀେଦାନର ଉପଦ୍ରୁ େତ, ଅନୂେଢ଼ କେନ୍ୟ,
ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବ ନାହିଁ, ଉଠ, ପାର େହାଇ କିତ୍ତୀମକୁ ଯାଅ;
େସଠାେର ସୁଦ୍ଧା ତୁେମ୍ଭ କିଛ ିବଶି୍ରାମ ପାଇବ ନାହିଁ।”
13 କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର େଦଶକୁ େଦଖ; ଏହ ିେଲାେକ ଆଉ ନାହାନି୍ତ ; ବନ୍ୟ
ଜନୁ୍ତଗଣ ନମିେନ୍ତ ଅଶୂରୀୟ ତାହା ନରୂିପଣ କରିଅଛ;ି େସମାେନ ଦୁଗର୍ କରି
ତାହାର ଅଟ୍ଟାଳିକାସକଳ ଉତ୍ପାଟନ କେଲ; େସ ତାହା କାନ୍ଥଡ଼ାର ଢ଼ପିି
କଲା। 14 େହ ତଶର୍ୀଶ୍ର ଜାହାଜସମୂହ, ହାହାକାର କର, କାରଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଲା। 15 େସହ ିଦନି ଏପରି ଘଟବି
େଯ, ଏକ ରାଜାର ଅଧିକାରର ସମୟ ପ୍ରମାେଣ େସାର ସତୁରି ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସି୍ମୃତ େହବ; ସତୁରି ବଷର୍ େଶଷ େହଲା ଉତ୍ତାେର େବଶ୍ୟାର ଗୀତ
ଅନୁଯାୟୀ େସାର ପ୍ରତ ିଘଟବି। 16 େହ ବସି୍ମୃତ େବେଶ୍ୟ, ବୀଣା େନଇ
ନଗର ଭ୍ରମଣ କର; ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ସ୍ମୃତପିଥେର ଆସବି, ଏଥିପାଇଁ ମଧୁର
ତାଳେର ବଜାଅ, ଅେନକ ଗୀତ ଗାଅ। 17 ଆହୁରି, ସତୁରି ବଷର୍ ସମାପ୍ତ
େହଲା ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସାରର ତତ୍ତ୍ୱ  ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିେବ, ତହୁଁ େସ
ଆପଣା ଭଡ଼ାଟୀୟା ବୃତି୍ତକୁ େଫରିବ, ପୁଣ,ି ଭୂମଣ୍ଡଳେର ସବର୍ତ୍ର ପୃଥିବୀସ୍ଥ
ସକଳ ରାଜ୍ୟ ସେଙ୍ଗ େବଶ୍ୟା ବୃତି୍ତ କରିବ। 18 ଆଉ, ତାହାର ବାଣଜି୍ୟ ଓ
ଭଡ଼ା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ; ତାହା ଭଣ୍ଡାରେର ରଖାଯିବ
ନାହିଁ କି ସଞ୍ଚୟ କରାଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ବାସ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ଯେଥଷ୍ଟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଚରିସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତ୍ର
ନମିେନ୍ତ ତାହାର ବାଣଜି୍ୟ େହବ।

ସମୂଦାୟ ପୃଥିବୀର ବଚିାର

େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଉଜାଡ଼ କରୁଅଛନି୍ତ , ଆଉ
ତାହା ଓଲଟାଇ ତହିଁର ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରୁଅଛନି୍ତ।
2 ତହିଁେର େଯପରି େଲାକମାନଙ୍କର, େସହପିରି ଯାଜକର;

େଯପରି ଦାସର, େସହପିରି ତାହାର କତ୍ତର୍ାର; େଯପରି ଦାସୀର, େସହପିରି
ତାହାର କତ୍ତ୍ର ର୍ୀର; େଯପରି କ୍ରୟକାରୀର, େସହପିରି ବକି୍ରୟକାରୀର; େଯପରି
ମହାଜନର, େସହପିରି ଖାତକର; େଯପରି ସୁଧଗ୍ରାହୀର, େସହପିରି
ସୁଧଦାତାର ପ୍ରତ ିଘଟବି। 3 ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ଲୁଟତି େହବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଅିଛନି୍ତ। 4 ପୃଥିବୀ େଶାକ
କରି ନେିସ୍ତଜ େହଉଅଛ,ି ଜଗତ ମ୍ଳାନ େହାଇ ନେିସ୍ତଜ େହଉଅଛ,ି ପୃଥିବୀର
ଉଚ୍ଚ େଲାକମାେନ ମ୍ଳାନ ହୁଅନି୍ତ। 5 ପୃଥିବୀ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙ୍କ ପଦ ତେଳ
ଅପବତି୍ର େହାଇଅଛ,ି କାରଣ େସମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥାସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନି୍ତ ,
ବଧିି ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛନି୍ତ , ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ନୟିମ ଭାଙି୍ଗଅଛନି୍ତ। 6 ଏେହତୁ
ଅଭଶିାପ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ ିଓ ତନି୍ନ ବାସୀଗଣ ଅପରାଧୀ
େହାଇଅଛନି୍ତ; ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ପୃଥିବୀ ନବିାସୀମାେନ ଦଗ୍ଧ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ
ଅଳ୍ପ େଲାକ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନି୍ତ। 7 ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଶାକ କରୁଅଛ,ି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ମ୍ଳାନ େହଉଅଛ,ି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚତି୍ତ ସମେସ୍ତ ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ ଛାଡଢ଼ୁଅଛନି୍ତ।
8 ତବଲାର ଆେମାଦ ନବୃିତ୍ତ େହଉଅଛ,ି ଉଲ୍ଲ ାସକାରୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନ ିେଶଷ
େହଉଅଛ,ି ବୀଣାର ଆନନ୍ଦ ନବୃିତ୍ତ େହଉଅଛ।ି 9 େଲାକମାେନ ଗାନ
ସହକାେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିେବ ନାହିଁ; ସୁରାପାୟୀମାନଙୁ୍କ ସୁରା ତକି୍ତ
ଲାଗିବ। 10 ନଜିର୍ନ ନଗର ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ;ି େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ େଯପରି
ଭତିରକୁ ଯାଇ ନ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗହୃ ରୁଦ୍ଧ େହାଇଅଛ।ି
11 ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସକାେଶ ସଡ଼କେର ଚତି୍କାର ହୁଏ; ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ
ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ  େହାଇଅଛ,ି େଦଶର ଆେମାଦ ଯାଇଅଛ।ି 12 ନଗରେର
ଧ୍ୱଂସତା ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ଓ ଦ୍ୱ ାର ଭଗ୍ନ େହାଇ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ।ି
13 କାରଣ େଯପରି ଜୀତବୃକ୍ଷ ଝାଡ଼ବିା େବେଳ ହୁଏ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ
ଉତ୍ତାେର େଯପରି ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସାଉଁଟବିାର ହୁଏ, େସହପିରି ପୃଥିବୀସ୍ଥ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଘଟବି। 14 ଏମାେନ ଉଚ୍ଚ ରବ କରିେବ,
ଏମାେନ ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକରିେବ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା ସକାଶୁ େସମାେନ
ସମୁଦ୍ର ରୁ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନ ିକରିେବ। 15 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍େଦଶେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଅଥର୍ାତ୍, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର
େଗୗରବ ସମୁଦ୍ର ର ଦ୍ୱ ୀପସମୂହେର ପ୍ରକାଶ କର। 16 ଧାମିର୍କମାେନ େଶାଭା
ପାଆନି୍ତ , ଏହ ିଗାନ ଆେମ୍ଭମାେନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରୁ ଶୁଣଅିଛୁ। ମାତ୍ର
ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛ,ି ମୁଁ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛ ି! ମୁଁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର
!” ବଶି୍ୱାସଘାତକମାେନ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛନି୍ତ; ହଁ,
ବଶି୍ୱାସଘାତକମାେନ ଅତଶିୟ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛନି୍ତ।” 17 େହ
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ପୃଥିବୀନବିାସୀ େଲାକ, ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଭୟ, ଗତ୍ତର୍ ଓ ଫାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ।ି
18 ଆଉ, ଏପରି ଘଟବି, େକହ ିଯଦ ିଭୟର ଶବ୍ଦରୁ ପଳାଏ, େସ ଗତ୍ତର୍େର
ପଡ଼ବି; େକହ ିଗତ୍ତର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସେିଲ, େସ ଫାନ୍ଦେର ଧରା ଯିବ;
କାରଣ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ଝରକାସବୁ ମୁକ୍ତ ଅଛ ିଓ ପୃଥିବୀର ମୂଳସବୁ କମ୍ପମାନ
େହଉଅଛ।ି 19 ପୃଥିବୀ ନତିାନ୍ତ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହଉଅଛ,ି ପୃଥିବୀ ନତିାନ୍ତ ତରଳି
ଯାଇଅଛ,ି ପୃଥିବୀ ଅତଶିୟ ବଚିଳିତ େହାଇଅଛ।ି 20 ପୃଥିବୀ ମତ୍ତ େଲାକ
ପରି ଟଳଟଳ େହବ ଓ କୁଡ଼ଆି ଘର ପରି ଏେଣେତେଣ େଦାହଲବି; ଆଉ,
ତାହାର ଅପରାଧ ତାହା ଉପେର ଭାରୀ େହବ, ତହିଁେର େସ ପଡ଼ବି, ଆଉ
ଉଠିବ ନାହିଁ। 21 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥମାନଙ୍କର
େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତକୁ ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳେର ଭୂମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ରାଜାଗଣଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।
22 ତହିଁେର େଯପରି ବନ୍ଦୀମାେନ କୂପେର ଏକତ୍ରୀକୃତ ହୁଅନି୍ତ , େସହପିରି
େସମାେନ ଏକତ୍ରୀକୃତ େହାଇ ବନ୍ଦୀଗହୃେର ରୁଦ୍ଧ େହେବ, ପୁଣ,ି ଅେନକ
ଦନି ଉତ୍ତାେର େସମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ। 23 େସେତେବେଳ
ଚନ୍ଦ୍ର  ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ସୂଯର୍୍ୟ ଲଜି୍ଜତ େହବ; କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ସେିୟାନ ପବର୍ତେର, ଯିରୂଶାଲମେର ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ର ସମ୍ମୁଖେର
ମହାପ୍ରତାପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ।

ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର; ମୁଁ ତୁମ୍ଭର
େଗୗରବ କରିବ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ;ି କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକି୍ରୟା, ଅଥର୍ାତ୍, ପୁରାତନ କାଳର ମନ୍ତ୍ରଣାସବୁ

ବଶି୍ୱସ୍ତତାେର ଓ ସତ୍ୟେର ସାଧନ କରିଅଛ। 2 େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ନଗରକୁ
ଢ଼ପିି, ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରକୁ କାନ୍ଥଡ଼ା କରିଅଛ; ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ
ରାଜପୁରୀକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିଅଛ; ତାହା ଆଉ େକେବ ନମିିର୍ତ େହବ ନାହିଁ।
3 ଏଥିପାଇଁ ବଳବାନ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର େଗୗରବ କରିେବ ଓ ଭୟଙ୍କର
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ନଗର ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ କରିବ। 4 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଦରିଦ୍ରର
ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍, ଦୀନହୀନର ସଙ୍କଟ ସମୟେର ତାହାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍, ଭୟଙ୍କର
େଲାକମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ପ୍ରବଳ ବତାସ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଚୀରେର ଲାଗିବା େବେଳ
ପ୍ରବଳ ବତାସ ନବିାରକ ଆଶ୍ରୟ, ତାପ ନବିାରକ ଛାୟା େହାଇଅଛ।
5 େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ଶୁଷ୍କ େଦଶେର ତାପକୁ, େସହପିରି ବେିଦଶୀମାନଙ୍କର
େକାଳାହଳକୁ ନବିାରଣ କରିବ; େଯପରି େମଘର ଛାୟା ଦ୍ୱ ାରା ତାପ,
େସହପିରି ଭୟଙ୍କର େଲାକମାନଙ୍କର ଗାୟନ ଧ୍ୱନ ିକ୍ଷାନ୍ତ କରାଯିବ।
6 ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିପବର୍ତେର ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ
ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟର ଏକ େଭାଜ, ପୁରାତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର,
େମଦପୂଣ୍ଣର୍ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟର, ସୁନମିର୍ଳୀକୃତ ପୁରାତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଏକ
େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ। 7 ଆଉ, ସବର୍େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ
ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ଅିଛ ିଓ ସବର୍େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର
ପ୍ରସାରିତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା େସ ଏହ ିପବର୍ତେର ବନିାଶ କରିେବ। 8 େସ
ମୃତୁୁ୍ୟକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନମିେନ୍ତ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ,
ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ େଲାତକ ଜଳ େପାଛ ିେଦେବ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରୁ
ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ଦୁନର୍ାମ ଦୂର କରିେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହଅିଛନି୍ତ। 9 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ଏହ ିକଥା କୁହାଯିବ, “େଦଖ, ଏହି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର; ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଓ
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ; ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ; ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷା କରିଅଛୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ କୃତ ପରିତ୍ରାଣେର
ଆନନି୍ଦତ େହାଇ ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବୁ।” 10 କାରଣ ଏହ ିପବର୍ତେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଧିଷି୍ଠତ େହବ, ଆଉ େଯପରି କୁଟା ଖତଗଦାର
ଜଳେର ପଦ ତେଳ ଦଳିତ ହୁଏ, େସହପିରି େମାୟାବ ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ଦଳିତ
େହବ। 11 ଆଉ, ପହଁରିବା େଲାକ େଯପରି ପହଁରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର
କେର, େସହପିରି େସ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବ; ମାତ୍ର
ତାହାର ହସ୍ତ-େକୗଶଳ ସେମତ େସ ତାହାର ଗବର୍ ଖବର୍ କରିେବ। 12 ପୁଣ,ି
େସ ତୁମ୍ଭର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀରଯୁକ୍ତ ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ନପିାତ କରି ନତ କରିଅଛନି୍ତ ଓ
ତାହା ଭୂମିସାତ୍ କରି ଧୂଳିେର ମିଶାଇ ଅଛନି୍ତ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ବଜିୟ

େସହ ିଦନି ଯିହୁଦା େଦଶେର ଏହ ିଗୀତ ଗାନ କରାଯିବ;
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଗାଟଏି ଦୃଢ଼ ନଗର ଅଛ;ି େସ ପରିତ୍ରାଣକୁ
ତହିଁର ପ୍ରାଚୀର ଓ ପରିଖା ସ୍ୱରୂପ କରିେବ।

2 ସତ୍ୟପାଳନକାରୀ ଧାମିର୍କ େଗାଷ୍ଠୀ େଯପରି ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗରର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ମୁକ୍ତ କର। 3 ଯାହାର ମନ
ତୁମ୍ଭଠାେର ସି୍ଥର ଥାଏ, ତାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶାନି୍ତେର ରଖିବ; କାରଣ େସ
ତୁମ୍ଭଠାେର ନଭିର୍ର ରେଖ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ନଭିର୍ର ରଖ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାବାଃଙ୍କଠାେର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ େଶୖଳ
ଅଛ।ି 5 ପୁଣ,ି େସ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥାନ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ, ଉନ୍ନତ ନଗରକୁ ଅବନତ
କରିଅଛନି୍ତ; େସ ତାହା ଅବନତ କରି ଭୂମିସାତ୍ କରନି୍ତ; େସ ତାହାକୁ
ଧୂଳିେର ମିଶାଇ ଦଅିନି୍ତ। 6 ପାଦ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ପାଦ ଓ
ଦୀନହୀନମାନଙ୍କ ପାଦବେିକ୍ଷପ ତାହା ଦଳିତ କରିବ। 7 ଧାମିର୍କର ମାଗର୍
ସରଳ; ଯଥାଥିର୍କ େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କର ପଥ େଦଖାଉଅଛ। 8 େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଶାସନ ମାଗର୍େର ତୁମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷାେର ରହଅିଛୁ;
ତୁମ୍ଭର ନାମ ଓ ତୁମ୍ଭର ସ୍ମରଣ ଚହି୍ନ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଆକାଂକ୍ଷା
ଅଛ।ି 9 ରାତି୍ରକାଳେର ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ସହତି ତୁମ୍ଭର ଆକାଂକ୍ଷା କରିଅଛ;ି
ହଁ, ମୁଁ ଆପଣା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ସହତି ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ;ି
କାରଣ ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭର ଶାସନସକଳ ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ
ଜଗନି୍ନ ବାସୀମାେନ ଧମର୍ ଶିକ୍ଷା କରନି୍ତ। 10 ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ
କରାଗେଲ େହଁ େସ ଧମର୍ ଶିଖିବ ନାହିଁ; ସରଳତାର େଦଶେର େସ ଅନ୍ୟାୟ
କରିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିାକୁ ଅନାଇବ ନାହିଁ। 11 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଉତ୍ଥତି େହାଇଅଛ,ି ତଥାପି େସମାେନ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
େଲାକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ତୁମ୍ଭର ଉେଦ୍ଯାଗ େଦଖି େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ;
ହଁ, ଅଗି୍ନ ତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷଗଣକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। 12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଶାନି୍ତ ନରୂିପଣ କରିବ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛ। 13 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିଥିେଲ, ମାତ୍ର େକବଳ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ
ନାମର କୀତ୍ତର୍ନ କରିବା। 14 େସମାେନ ମରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଆଉ
ଜୀବତି େହେବ ନାହିଁ; େସମାେନ ମୃତ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଉଠିେବ
ନାହିଁ; ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତଫିଳ େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିଅଛ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଲୁପ୍ତ କରିଅଛ। 15 ତୁେମ୍ଭ ଏ େଦଶୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ
କରିଅଛ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଦଶୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହାଇଅଛ; ତୁେମ୍ଭ େଦଶର ସୀମାସକଳ ବସି୍ତାର
କରିଅଛ। 16 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସଙ୍କଟ ସମୟେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭର
ଅେନ୍ୱଷଣ କରିଅଛନି୍ତ , ତୁମ୍ଭର ଶାସି୍ତ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଥିବା େବେଳ
େସମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା ଢ଼ାଳି ପକାଇେଲ। 17 ଗଭିର୍ଣୀ ପ୍ରସବକାଳର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
େହବା େବେଳ େଯପରି ବ୍ୟଥିତା ହୁଏ ଓ େବଦନାେର କ୍ରନ୍ଦନ କେର,
େସହପିରି େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର େହାଇଅଛୁ।
18 ଆେମ୍ଭମାେନ ଗଭିର୍ଣୀ େହାଇଅଛୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟଥିତା େହାଇ ବାୟୁ
ପ୍ରସବ କରିଅଛୁ; ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଶର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରି ନାହୁଁ; କିଅବା
ଜଗନି୍ନ ବାସୀମାେନ ଭୂମିଷ୍ଠ େହାଇ ନାହାନି୍ତ। 19 ତୁମ୍ଭର ମୃତମାେନ ଜୀବତି
େହେବ; େମାହର ଶବସବୁ ଉଠିେବ। େହ ଧୂଳିନବିାସୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଉଠି ଗାନ କର; କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଶିଶିର ତୃଣର ଶିଶିର ତୁଲ୍ୟ ଓ ଭୂମି
ମୃତମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି େଦବ। 20 େହ େମାହର େଲାେକ, ଆସ, ତୁମ୍ଭର
ଅନ୍ତରାଳୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ତୁମ୍ଭ ଚାରିଆେଡ଼ ଦ୍ୱ ାର ରୁଦ୍ଧ କର; େକ୍ର ାଧ ବହି
ଯିବାଯାଏ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ। 21 କାରଣ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ପୃଥିବୀ ନବିାସୀମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସକାେଶ େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା ପାଇଁ
ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସୁଅଛନି୍ତ; ପୃଥିବୀ ହିଁ ଆପଣା ମଧ୍ୟସ୍ଥ
ରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଓ ଆପଣା ହତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ
ନାହିଁ।”

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 24:18 432 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 26:21
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ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାର

େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ନଦି୍ଧର୍ୟ, ବୃହତ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ
ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ସପର୍ ଲବିୟିାଥନକୁ ଓ ବକ୍ରଗାମୀ ସପର୍
ଲବିୀୟାଥନକୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ; ଆଉ, େସ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥ

ଦୀଘର୍କାୟ ଜନୁ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ କରିେବ। 2 େସହ ିଦନିେର ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର। 3 “ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା
ରକ୍ଷା କରୁ; ଆେମ୍ଭ ନମିିଷକୁ ନମିିଷ ତହିଁେର ଜଳ େସଚନ କରିବା; େକହି
େଯପରି ତାହାର କ୍ଷତ ିନ କେର, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଦବିାରାତ୍ର ତାହା ରକ୍ଷା
କରିବା। 4 ଆମ୍ଭଠାେର େକ୍ର ାଧ ନାହିଁ; ଆଃ, ଯଦ ିକାନେକାଳି ଓ କଣ୍ଟକ
ବୃକ୍ଷସବୁ ଯୁଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ ହୁଅେନ୍ତ ! େତେବ ଆେମ୍ଭ ଆକ୍ରମଣ କରି
େସହ ିସବୁକୁ ଏକାେବେଳ ଦଗ୍ଧ କରନୁ୍ତ। 5 ନେଚତ୍ ଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ମିଳନ
କରିବା ପାଇଁ େସ ଆମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ଅବଲମ୍ୱନ କରୁ; ହଁ, େସ ଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
ମିଳନ କରୁ। 6 ଭବଷି୍ୟତ କାଳେର ଯାକୁବ େଚର ବାନି୍ଧବ; ଇସ୍ରାଏଲ ମୁକ୍ତ
ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  େହବ ଓ େସମାେନ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଫଳେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ।”
7 ତାହାର ପ୍ରହାରକାରୀମାନଙୁ୍କ େସ େଯପରି ପ୍ରହାର କେଲ, େସହପିରି େସ
କି ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରିଅଛନି୍ତ ? ଅବା, ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ହତ େଲାକମାନଙ୍କ
ତୁଲ୍ୟ େସ କି ହତ େହାଇଅଛ ି? 8 ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବାହାର କରିବା େବେଳ
ପରିତ୍ରାଣକ୍ର େମ ତାହା ସେଙ୍ଗ ବବିାଦ କରୁଅଛ; େସ ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ଦନିେର
ନଜି ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଅଛନି୍ତ। 9 ଏେହତୁ ଏହା
ଦ୍ୱ ାରା ଯାକୁବର ଅପରାଧ ମାଜିର୍ତ େହବ ଓ ତାହାର ପାପ ଦୂରୀକୃତ
େହବାର ସମସ୍ତ ଫଳ ଏହ;ି େସ ଯଜ୍ଞେବଦରି ପ୍ରସ୍ତର ସବୁକୁ ଚୂନର ଭଗ୍ନ
ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ କେଲ, ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ ଓ ସୂଯର୍୍ୟ ପ୍ରତମିାସବୁ ଆଉ ଉଠିେବ
ନାହିଁ। 10 କାରଣ ସୁଦୃଢ଼ ନଗର ପ୍ରାନ୍ତରର ତୁଲ୍ୟ ନଜିର୍ନ, େଲାକ ବବିଜିର୍ତ
ଓ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବସତ ିସ୍ଥାନ େହାଇଅଛ;ି େସହ ିସ୍ଥାନେର େଗାବତ୍ସ ଚରିବ ଓ
ଶୟନ କରିବ, ପୁଣ,ି ବୃକ୍ଷର ଶାଖାସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। 11 ତହିଁର ଡାଳସବୁ
ଶୁଷ୍କ େହେଲ ଭଙ୍ଗା ଯିବ; ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଆସ ିତହିଁେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇେବ; କାରଣ
େସହ ିେଲାକମାେନ ବୁଦି୍ଧହୀନ; ଏେହତୁ େଯ େସମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ କେଲ, େସ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିେବ ନାହିଁ ଓ େଯ େସମାନଙୁ୍କ ଗଢ଼େିଲ, େସ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିେବ ନାହିଁ। 12 େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ
ପ୍ଲାବତି ନଦୀ ସୀମା ମିସରର େସ୍ରାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଫଳ ଝାଡ଼େିବ, ପୁଣ,ି
େହ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ଏକ େହାଇ ସଂଗହୃୀତ
େହବ। 13 ଆଉ, େସହ ିଦନିେର ଏକ ବୃହତ ତୂରୀ ବାଜିବ; ପୁଣ,ି ଅଶୂର
େଦଶେର ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ଓ ମିସର େଦଶେର ତାଡ଼ତି େଲାକମାେନ ଆସେିବ;
ପୁଣ,ି େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ପବତି୍ର ପବର୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ
କରିେବ।

ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ ିବଚିାର

ଇଫ୍ର ୟିମର ମତ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପରାସ୍ତ
େଲାକମାନଙ୍କର ଦପର୍ସୂଚକ ମୁକୁଟ, ଫଳଶାଳୀ ଉପତ୍ୟକାର
ମସ୍ତକେର ଥିବା ତାହାର ସୁନ୍ଦର ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ ମ୍ଳାନପ୍ରାୟ

ପୁଷ୍ପ, ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! 2 େଦଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ବଳବାନ ଓ ସାହସକି
େଲାକ ଅଛ;ି େସ ଶିଳାଯୁକ୍ତ ଝଡ଼ର, ପ୍ରଳୟକାରୀ ବତାସର ନ୍ୟାୟ, ଶୀଘ୍ର
ଧାବମାନ ପ୍ରବଳ ଜଳର ଝଡ଼ ତୁଲ୍ୟ, ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଭୂମିେର ନେିକ୍ଷପ କରିବ।
3 ଇଫ୍ର ୟିମର ମତ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ଦପର୍ସୂଚକ ମୁକୁଟ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ
େହବ; 4 ଆଉ, ଫଳଶାଳୀ ଉପତ୍ୟକାର ମସ୍ତକେର ସି୍ଥତ ତାହାର ସୁନ୍ଦର
ଭୂଷଣର ମ୍ଳାନପ୍ରାୟ ପୁଷ୍ପ, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ପୂବର୍େର ଆଦ୍ୟପକ୍ୱ ଡମିି୍ୱରି ଫଳ
ତୁଲ୍ୟ େହବ; ଯାହା େକହ ିେଦଖିବା ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେର ଓ ହସ୍ତେର ଧରିବା
ମାତ୍ର ଗ୍ରାସ କେର। 5 େସହ ିଦନିେର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ନମିେନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ଓ େଶାଭାକର କିରୀଟ
ସ୍ୱରୂପ େହେବ; 6 ପୁଣ,ି ବଚିାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଉପବଷି୍ଟ େଲାକ ପ୍ରତି
ବଚିାରଜନକ ଆତ୍ମା ଓ େଯଉଁମାେନ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ଯୁଦ୍ଧ େଫରାଇ ଦଅିନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଳ ସ୍ୱରୂପ େହେବ। 7 ମାତ୍ର ଏମାେନ ହିଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର
ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ ସୁରାପାନ ଦ୍ୱ ାରା ବପିଥେର ଯାଇଅଛନି୍ତ; ଯାଜକ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସୁରାପାନ ଦ୍ୱ ାରା ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େସମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରାସ କରିଅଛ,ି ସୁରାପାନ ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ବପିଥେର ଯାଇଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ଦଶର୍ନେର ଭ୍ର ାନ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , ବଚିାରେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ନି୍ତ। 8 କାରଣ,

େମଜସବୁ ବାନି୍ତ ଓ ମଳେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍, େକୗଣସ ିପରିଷ୍କତୃ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।
9 େସ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା େଦବ ? େସ କାହାକୁ ସମାଚାର ବୁଝାଇ େଦବ
? କି ଦୁଗ୍ଧତ୍ୟାଗୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନରୁ ନବୃିତ୍ତ ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ? 10 କାରଣ, ଏ ତ
ବଧିି ଉପେର ବଧିି, ବଧିି ଉପେର ବଧିି; ଧାଡ଼ ିଉପେର ଧାଡ଼,ି ଧାଡ଼ ିଉପେର
ଧାଡ଼;ି ଏଠି ଅଳ୍ପ , େସଠି ଅଳ୍ପ। 11 ନା, ମାତ୍ର େସ ବେିଦଶୀୟ ଓଷ୍ଠାଧର ଓ
ପରଭାଷା ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କଥା କହେିବ; 12 େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ଏହ ିବଶି୍ରାମ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ ଦଅିନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି ଏହ ିତ ଆରାମ,” ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣବିାକୁ ସମ୍ମତ େହେଲ ନାହିଁ।
13 ଏେହତୁ େସମାେନ େଯପରି ଯାଇ ପଶ୍ଚାତ୍ ପଡ଼ ିଭଗ୍ନ େହେବ, ଫାନ୍ଦେର
ପଡ଼େିବ ଓ ଧୃତ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ବଧିି ଉପେର ବଧିି, ବଧିି ଉପେର ବଧିି; ଧାଡ଼ ିଉପେର ଧାଡ଼,ି ଧାଡ଼ ିଉପେର
ଧାଡ଼;ି ଏଠି ଅଳ୍ପ , େସଠି ଅଳ୍ପ େହବ।

ସେିୟାନର େକାଣ ପଥର

14 ଏେହତୁ େହ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କର ଶାସନକାରୀ
ନନି୍ଦକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ
କହଅିଛ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ମୃତୁୁ୍ୟ ସେଙ୍ଗ ନୟିମ କରିଅଛୁ ଓ ପାତାଳ ସେଙ୍ଗ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନି୍ଧ ଅଛ;ି ଏେହତୁ ଜଳପ୍ରଳୟରୂପ େକାରଡ଼ା ଉପସି୍ଥତ
େହବା େବେଳ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବି ନାହିଁ; କାରଣ
ଆେମ୍ଭମାେନ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରିଅଛୁ ଓ ଅସତ୍ୟର
ତେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଲୁଚାଇଅଛୁ,” 16 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଭତିି୍ତମୂଳ ନମିେନ୍ତ ସେିୟାନେର
ଏକ ପ୍ରସ୍ତର, ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ ପ୍ରସ୍ତର, ଦୃଢ଼ ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ବହୁମୂଲ୍ୟ
େକାଣପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ; େଯ ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ ଚଞ୍ଚଳ େହବ
ନାହିଁ। 17 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟ ବଚିାରକୁ ପରିମାଣ ରଜୁ୍ଜ ଓ ଧାମିର୍କତାକୁ
ଓଳମ କରିବା; ଆଉ, ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ମିଥ୍ୟାରୂପ ଆଶ୍ରୟକୁ ବନିାଶ କରିବ ଓ
ଜଳରାଶି ଲୁଚବିା ସ୍ଥାନକୁ ମଗ୍ନ କରିବ। 18 ପୁଣ,ି ମୃତୁୁ୍ୟ ସହତି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୃତ ନୟିମ ରହତି କରାଯିବ ଓ ପାତାଳ ସେଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସନି୍ଧ ସି୍ଥର ରହବି ନାହିଁ; ଜଳପ୍ରଳୟରୂପ େକାରଡ଼ା ଉପସି୍ଥତ େହବା େବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଦଳିତ େହବ। 19 ତାହା େଯେତଥର ଉପସି୍ଥତ େହବ,
େସେତଥର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧରିବ; କାରଣ ପ୍ରଭାତକୁ ପ୍ରଭାତ, ଦବିସ ଓ ରାତି୍ର
ତାହା ଉପସି୍ଥତ େହବ; ଆଉ, େସହ ିସମାଚାର ବୁଝବିାର େକବଳ
ତ୍ରାସଜନକ େହବ। 20 କାରଣ, ଆପଣାକୁ ଲମ୍ୱାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର
ଶଯ୍ୟା ସାନ ଓ ଆପଣାକୁ େଘାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଅଣଓସାର।
21 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯପରି ପରାସୀମ ପବର୍ତେର, େସହପିରି
ଉଠିେବ, େଯପରି ଗିବୀେୟାନ୍ର ତଳଭୂମିେର, େସହପିରି େସ େକ୍ର ାଧ
କରିେବ; ତହିଁେର େସ ଆପଣାର କାଯର୍୍ୟ, ଆପଣାର ଅଦୁ୍ଭତ କାଯର୍୍ୟ ସଦି୍ଧ
କରିେବ ଓ ଆପଣାର ବ୍ୟାପାର ଓ ଆପଣାର ଅଦୁ୍ଭତ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପନ୍ନ
କରିେବ। 22 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନନି୍ଦକ ହୁଅ ନାହିଁ, ପେଛ ଅବା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଦୃଢ଼ ହୁଏ; କାରଣ ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଉଚ୍ଛନି୍ନ ତାର, ନରୂିପିତ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ ତାର କଥା ଶୁଣଅିଛୁ। 23 ତୁେମ୍ଭମାେନ କଣ୍ଣର୍ େଦଇ ଆମ୍ଭର ରବ
ଶୁଣ; ମେନାେଯାଗ କରି ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। 24 କୃଷକ ବୀଜ
ବୁଣବିା ପାଇଁ କ’ଣ ନତି୍ୟ ହଳ ବୁଲାଏ ? େସ କ’ଣ ନତି୍ୟ ଶିଆର କରି
ଆପଣାର ଭୂମିର େଟଳା ଭାେଙ୍ଗ ? 25 େସ କ’ଣ ଭୂମିର ଉପରଭାଗ
ସମାନ କଲା ଉତ୍ତାେର କଳାଜୀରା ବଞି୍ଚ ିଦଏି ନାହିଁ ଓ ଜୀରା ବୁେଣ ନାହିଁ
ଓ ଧାଡ଼ ିଧାଡ଼ ିକରି ଗହମ, ନରୂିପିତ ସ୍ଥାନେର ଯବ ଓ େକ୍ଷତ୍ରର ସୀମାେର
କ’ଣ ଜହ୍ନା ବୁେଣ ନାହିଁ ? 26 କାରଣ, ତାହାର ପରେମଶ୍ୱର ତାହାକୁ
ଯଥାଥର୍ ଉପେଦଶ ଦଅିନି୍ତ ଓ େସ ତାହାକୁ ଶିଖାନି୍ତ। 27 େଯେହତୁ
କଳାଜୀରା େକୗଣସ ିତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରେର ମଦ୍ଦିର୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଅବା ଜୀରା
ଉପେର ଶକଟ ଚକ୍ର ବୁଲାଯାଏ ନାହିଁ; ମାତ୍ର କଳାଜୀରା ଯଷି୍ଟେର ଓ ଜୀରା
ଦଣ୍ଡେର ପିଟାଯାଏ। 28 ରୁଟରି ଶସ୍ୟ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରାଯାଏ; କାରଣ େସ
ଚରିକାଳ ତାହା ମଦ୍ଦର୍ନ କରିବ ନାହିଁ; ଆଉ, ଯଦ୍ୟପି ତାହାର ଶକଟ ଚକ୍ର
ଓ ତାହାର ଅଶ୍ୱଗଣ ତାହା ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ପକାନି୍ତ , ତଥାପି େସ ତାହା ଚୂଣ୍ଣର୍
କେର ନାହିଁ। 29 ଏହା ହିଁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ହୁଏ, େସ
ମନ୍ତ୍ରଣାେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନେର ମହାନ।
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ହାୟ ଅରୀେୟଲ, ଅରୀେୟଲ, ଦାଉଦର ଛାଉଣ ିନଗର !
ବଷର୍କୁ ବଷର୍ େଯାଗ କର; ପବର୍ମାନ ପାଳି ଅନୁକ୍ର େମ ଆସୁ;
2 େତେବ ଆେମ୍ଭ ଅରୀେୟଲ ପ୍ରତ ିଦୁଃଖ ଘଟାଇବା, ତହୁଁ

େଶାକ ଓ ବଳିାପ େହବ ଓ ତାହା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅରୀେୟଲ (ଦାହସ୍ଥାନ)
ତୁଲ୍ୟ େହବ। 3 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କରିବା ଓ ଗଡ଼ବନ୍ଦୀ କରି ତୁମ୍ଭକୁ େବଷ୍ଟନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତକୂିଳେର
ଅବେରାଧକ ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 4 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଅବନତ େହବ ଓ
ଭୂମିରୁ କଥା କହବି ଓ ଧୂଳିରୁ ତୁମ୍ଭର କଥା କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରଯୁକ୍ତ େହବ; ଆଉ,
ଭୂତୁଡ଼ଆିର ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭର ରବ ଭୂମିରୁ ବାହାରିବ ଓ ଧୂଳିରୁ ତୁମ୍ଭ କଥାର
ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ଉଠିବ। 5 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣର େଲାକସମୂହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିର
ନ୍ୟାୟ େହବ ଓ ଭୟଙ୍କରମାନଙ୍କର େଲାକସମୂହ ଉଡ଼ଯିିବା ତୁଷ ପରି
େହବ; ଏକ ନମିିଷେର ହଠାତ୍ ଏହା ଘଟବି। 6 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
େମଘଗଜ୍ଜ ର୍ନ, ଭୂମିକମ୍ପ, ମହାଶବ୍ଦ, ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ, ଝଡ଼ ଓ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନଶିଖା
ସହତି ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ  େନେବ। 7 ପୁଣ,ି ସବର୍େଗାଷ୍ଠୀୟ େଯଉଁ େଲାକସମୂହ
ଅରୀେୟଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରନି୍ତ , ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁମାେନ ତାହାର ଓ
ତାହାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହାକୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ  କରନି୍ତ ,
େସସମେସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ, ରାତି୍ରକାଳୀନ ଦଶର୍ନ ତୁଲ୍ୟ େହେବ। 8 ଆଉ,
େଯପରି କ୍ଷୁଧିତ େଲାକ ସ୍ୱପ୍ନେର େଭାଜନ କରୁଅଛ ିେବାଲ ିେଦେଖ, ମାତ୍ର
ଜାଗ୍ରତ େହେଲ, ତାହାର ପ୍ରାଣ ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ; ଅବା େଯପରି ତୃଷିତ େଲାକ
ଜଳ ପାନ କରୁଅଛ ିେବାଲ ିସ୍ୱପ୍ନେର େଦେଖ, ମାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ େହେଲ େଦଖ,
େସ ଦୁବର୍ଳ ଥାଏ ଓ ତାହାର ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ ଥାଏ, ସେିୟାନ ପବର୍ତର
ପ୍ରତକୂିଳେର ଯୁଦ୍ଧକାରୀ ସବର୍େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାକସମୂହ େସହପିରି େହେବ।
9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ଥଗିତ ଓ ଚମତୃ୍କତ ହୁଅ; ଆେମାଦ କରି ଅନ୍ଧ ହୁଅ;
େସମାେନ ମତ୍ତ ଅଛନି୍ତ , ମାତ୍ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ନୁେହଁ; େସମାେନ ଟଳଟଳ
ହୁଅନି୍ତ , ମାତ୍ର ସୁରାପାନେର ନୁେହଁ। 10 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର େଘାର ନଦି୍ର ାଜନକ ଆତ୍ମା ଢ଼ାଳିଅଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍-
ବକ୍ତ ାଗଣରୂପ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି୍ର ତ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଦଶର୍କଗଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ମସ୍ତକ େସ ଆଚ୍ଛାଦତି କରିଅଛନି୍ତ। 11 ପୁଣ,ି ଯାବତୀୟ ଦଶର୍ନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିମୁଦ୍ର ାଙ୍କବଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ,ି େକହି
ଶିକି୍ଷତ େଲାକକୁ ତାହା େଦଇ ଅନୁଗ୍ରହ କରି “ଏହା ପାଠ କର” କହେିଲ,
େସ କେହ, “ଏହା ମୁଦ୍ର ାଙ୍କବଦ୍ଧ, ଏଣୁ ମୁଁ ପାଠ କରି ନ ପାେର।”
12 ଆଉ, େସହ ିପୁସ୍ତକ ଅଶିକି୍ଷତ େଲାକକୁ େଦଇ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି “ଏହା
ପାଠ କର” କହେିଲ, େସ କେହ, “ମୁଁ ଶିକି୍ଷତ େଲାକ ନୁେହଁ।” 13 ଆହୁରି,
ପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନି୍ତ ଓ େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖେର ଓ ଓଷ୍ଠାଧରେର ଆମ୍ଭର ସମ୍ମାନ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରେର ରଖିଅଛନି୍ତ ଓ
ଆମ୍ଭ ବଷିୟକ େସମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଭୟ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଶିକି୍ଷତ ଆଜ୍ଞା
ଅେଟ।” 14 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ
ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍, ଅଥର୍ାତ୍, ଅଦୁ୍ଭତ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ କରିବା, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର
ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବନିଷ୍ଟ େହବ ଓ େସମାନଙ୍କର ବେିବକୀ
େଲାକମାନଙ୍କର ବୁଦି୍ଧ ଲୁଚାଯିବ। 15 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା
ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରଣା ଗପୁ୍ତ କରିବାକୁ ଅତଶିୟ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ , େସମାେନ
ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! ଆଉ, େସମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ କରି
କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଏ େଦଖୁଅଛ ି? ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଏ ଚହୁି୍ନଅଛ ି?”
16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଷିୟକୁ ଓଲଟାଇ ପକାଉଅଛ ! କୁମ୍ଭକାର କି ମାଟରି
ତୁଲ୍ୟ ଗଣ୍ୟ େହବ; “ଏ ବ୍ୟକି୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ନମିର୍ାଣ କରି ନାହିଁ,” ନମିିର୍ତ ବସ୍ତୁ
କି ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା ବଷିୟେର ଏହା କହବି ? କିମ୍ୱା “ତାହାର କିଛ ିବୁଦି୍ଧ ନାହିଁ,
ଗଢ଼ା ବସ୍ତୁ କି ଗଢ଼ବିା ବ୍ୟକି୍ତ ବଷିୟେର ଏହା କହବି ?” 17 ଅତ ିଅଳ୍ପ
କାଳ ଉତ୍ତାେର ଲବିାେନାନ କି ଫଳବାନ େକ୍ଷତ୍ରେର ପରିଣତ େହବ ନାହିଁ ଓ
ଫଳବାନ େକ୍ଷତ୍ର କି ଅରଣ୍ୟ େବାଲ ିଗଣ୍ୟ େହବ ନାହିଁ ? 18 ପୁଣ,ି େସହି
ଦନିେର ବଧିର ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ଶୁଣବି, ପୁଣ,ି ତମିିର ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ
ଅନ୍ଧର ଚକ୍ଷୁ େଦଖିବ। 19 ମଧ୍ୟ ନମ୍ର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଆପଣା ଆପଣା ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ାଇେବ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦରିଦ୍ର ମାେନ
ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରିେବ। 20 କାରଣ ଭୟଙ୍କର
େଲାକ ଅକିଞ୍ଚନା େହାଇଅଛ,ି ନନି୍ଦକ ନବୃିତ୍ତ େହଉଅଛ ିଓ େଯଉଁମାେନ

ଅଧମର୍ ପାଇଁ ଜଗି ରହନି୍ତ , େସସମେସ୍ତ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ; 21 େସମାେନ
କଥାେର ମନୁଷ୍ୟକୁ େଦାଷୀ କରନି୍ତ ଓ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର େଦାଷବକ୍ତ ା ନମିେନ୍ତ
ଫାନ୍ଦ ପାତନି୍ତ ଓ ଅକାରଣେର ଧାମିର୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରନି୍ତ। 22 ଏେହତୁ
ଅବ୍ରହାମର ମୁକି୍ତକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବ ବଂଶ ବଷିୟେର ଏହପିରି କହନି୍ତ;
“ଯାକୁବ ଏେବ ଲଜି୍ଜତ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହାର ମୁଖ ମଳିନ େହବ
ନାହିଁ। 23 ମାତ୍ର େଯେତେବେଳ େସ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ସ୍ୱରୂପ ତାହାର
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟେର େଦଖିବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆମ୍ଭ
ନାମକୁ ପବତି୍ର କରି ମାନେିବ; ହଁ, େସମାେନ ଯାକୁବର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙୁ୍କ ପବତି୍ର
େବାଲ ିମାନେିବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ କରିେବ।
24 େଯଉଁମାେନ ଭ୍ର ାନ୍ତମନା, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବୁଦି୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ଓ
ବଚସାକାରୀମାେନ ତତ୍ତ୍ୱ -କଥା ଶିଖିେବ।”

ମିସରର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଯଉଁ ବେିଦ୍ର ାହୀ ସନ୍ତାନଗଣ” ମନ୍ତ୍ରଣା
କରନି୍ତ , ମାତ୍ର “ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ; ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ପାପ
ଉପେର ପାପ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦନେର ଆଚ୍ଛାଦନ କରନି୍ତ ,

ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ, େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର !
2 େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ନ ପଚାରି ଫାେରାର ବଳେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବଳିଷ୍ଠ
କରିବାକୁ ଓ ମିସରର ଛାୟାେର ଆଶ୍ରୟ େନବାକୁ ମିସରକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ
ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନି୍ତ। 3 ଏେହତୁ ଫାେରାର ବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜ ାଜନକ
େହବ ଓ ମିସରର ଛାୟାେର ଆଶ୍ରୟ େନବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପମାନଜନକ
େହବ। 4 କାରଣ ତାହାର ଅଧିପତମିାେନ େସାୟନେର ଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାର
ରାଜଦୂତଗଣ ହାେନଷକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ। 5 େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ େସମାନଙ୍କର
ଉପକାର କରି ନ ପାରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େସସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ
େହେବ, େସ େଗାଷ୍ଠୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କିମ୍ୱା ଉପକାରଜନକ ନୁହନି୍ତ , ମାତ୍ର
ଲଜ୍ଜ ା ଓ ଦୁନର୍ାମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନି୍ତ।” 6 ଦକି୍ଷଣର ପଶୁଗଣ ବଷିୟକ ଭବଷି୍ୟତ
ବାଣୀ। େଯଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଯୁବା ଓ ବୃଦ୍ଧ ସଂିହ, କାଳସପର୍ ଓ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ
ଅଗି୍ନମୟ ସପର୍ ଆସନି୍ତ , ଏପରି ସଙ୍କଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ େଦଶ େଦଇ
େଯଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କର ଉପକାର େହବ ନାହିଁ, ଏପରି ଏକ
େଗାଷ୍ଠୀ ନକିଟକୁ, େସମାେନ ଯୁବା ଗଦ୍ଦର୍ଭଗଣର ସ୍କନ୍ଧେର ଆପଣାମାନଙ୍କର
ଧନ ଓ ଉଷ୍ଟ୍ରଗଣର କୁବ୍ଜା ଉପେର ଆପଣାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ ବହ ିନଅିନି୍ତ।
7 କାରଣ ମିସର ମିଥ୍ୟା ଓ ବୃଥାେର ସାହାଯ୍ୟ କେର; ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ତାହାକୁ ନଷି୍କମର୍େର ଉପବଷି୍ଟ ରାହବ େବାଲ ିନାମ େଦଇଅଛୁ।

ଅବାଧ୍ୟ ଜାତି

8 ଏେବ ଯାଅ, େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଏକ ଫଳକେର ତାହା େଲଖ ଓ
ତାହା େଯପରି ଆସନ୍ତା କାଳ ନମିେନ୍ତ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହବି,
ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର ତାହା ଲପିିବଦ୍ଧ କର। 9 କାରଣ
େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ େଗାଷ୍ଠୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସନ୍ତାନ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣବିାକୁ ଅସମ୍ମତ ସନ୍ତାନ; 10 େସମାେନ ଦଶର୍କଗଣକୁ କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଶର୍ନ କର ନାହିଁ” ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଯଥାଥର୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ନାହିଁ,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକାମଳ କଥା କୁହ ଓ ଭ୍ର ାନି୍ତଜନକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର;
11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଥରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ବାଟ ଛାଡ଼ ିଦଅି, ଇସ୍ରାଏଲର
ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର କରାଅ।” 12 ଏେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ,
ପୁଣ,ି ଉପଦ୍ରବ ଓ କୁଟଳିତାେର ବଶି୍ୱାସ କରି ତହିଁ ଉପେର ନଭିର୍ର
ରଖୁଅଛ; 13 ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଭତିି୍ତର ପତନଶୀଳ େଯଉଁ େଟାଲା ଫାଟ,
ହଠାତ୍ ଏକାେବେଳ ଭାଙି୍ଗ ପେଡ଼, ତାହାରି ତୁଲ୍ୟ ଏହ ିଅପରାଧ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହବ।” 14 ପୁଣ,ି େଯପରି କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ଭଙ୍ଗାଯାଏ,
େସହପିରି େସ କିଛ ିଦୟା ନ କରି ତାହା ଚୂଣ୍ଣର୍ କରି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେବ;
ତହିଁେର ଚୁଲ୍ଲ ୀରୁ ଅଗି୍ନ କିଅବା କୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ େନବା ଭଳି ଖେଣ୍ଡ ଖପରା ହିଁ
ତହିଁରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। 15 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ
କହେିଲ, “େଫରିେଲ ଓ ଶାନ୍ତ େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ;
ସୁସି୍ଥରତା ଓ ବଶି୍ୱାସେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ େହବ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅସମ୍ମତ େହଲ। 16 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ କହଲି, ନା, ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଶ୍ୱେର
ପଳାଇବୁ; ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଳାତକ େହବ; ଆଉ କହଲି,
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ଆେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ବାହନେର ଚଢ଼ବିା; ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍
େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ େହେବ। 17 ଏକ ଜଣର ଧମକେର
ସହସ୍ର େଲାକ ପଳାୟନ କରିେବ; ପାଞ୍ଚ ଜଣର ଧମକେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପଳାୟନ କରିବ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବର୍ତର ଶୃଙ୍ଗେର ଏକ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ
ଓ ଉପପବର୍ତେର ପତାକାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ େହାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହବି।”
18 ପୁଣ,ି ତହିଁ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ
ଅେପକ୍ଷା କରିେବ, ଆଉ ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିବା
ନମିେନ୍ତ େସ ଉନ୍ନତ େହେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବଚିାରକାରୀ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ; େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରନି୍ତ ,
େସସମେସ୍ତ ଧନ୍ୟ।

େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

19 େଲାକମାେନ ସେିୟାନେର, ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କରିେବ; ତୁେମ୍ଭ
ଆଉ େରାଦନ କରିବ ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭର କ୍ରନ୍ଦନ ରବେର େସ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅନୁଗ୍ରହ କରିେବ; େସ ଶୁଣବିା ମାେତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦେବ। 20 ପୁଣ,ି
ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖରୂପ ଖାଦ୍ୟ ଓ େକ୍ଲଶରୂପ ଜଳ ଦଅିନି୍ତ ,
ତଥାପି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଗଣ ଆଉ ଗପୁ୍ତ ରହେିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର
ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭ ଶିକ୍ଷକଗଣକୁ େଦଖିବ। 21 ପୁଣ,ି ଦକି୍ଷଣେର କିମ୍ୱା ବାମେର
େଫରିବା େବେଳ ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ ତୁମ୍ଭ ପଛଆଡଢ଼ୁ ଏହ ିକଥା ଶୁଣବି, “ପଥ
ଏହ,ି ଏଥିେର ହିଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗମନ କର।” 22 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାର େରୗପ୍ୟ ପ୍ରତମିାଗଣର ମଣ୍ଡନ ଓ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ସ୍ୱଣ୍ଣର୍
ପ୍ରତମିାଗଣର ଆଭରଣ ଅଶୁଚ ିକରିବ; ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସବୁକୁ ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ
ତୁଲ୍ୟ ପକାଇ େଦବ; ତୁେମ୍ଭ କହବି, “ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ।” 23 ପୁଣ,ି
ଭୂମିେର ବୁଣବିା ନମିେନ୍ତ େସ ତୁମ୍ଭ ବୀଜ ପାଇଁ ବୃଷି୍ଟ େଦେବ; ଭୂମୁ୍ୟତ୍ପନ୍ନ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦେବ ଓ ତାହା ଉତ୍ତମ ଓ ପ୍ରଚୁର େହବ; େସହ ିଦନିେର ତୁମ୍ଭ
ପଶୁପଲ ପ୍ରଶସ୍ତ ଚରାସ୍ଥାନେର ଚରିେବ। 24 ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଚାଷକାରୀ ବଳଦ,
ଯୁବା ଗଦ୍ଦର୍ଭମାେନ ଚାଲୁଣୀ ଓ କୁଲାେର ଝଡ଼ା ସୁମିଶି୍ରତ ଶସ୍ୟାଦ ିଖାଇେବ।
25 ଆଉ, େଯଉଁ ମହାହତ୍ୟା ଦନିେର ଦୁଗର୍ସବୁ ପତତି େହବ, େସହି
ଦନିେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତେର, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ଗିରିେର ନଦୀ ଓ
ଜଳେସ୍ରାତ େହବ। 26 ଆହୁରି, େଯଉଁ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କର ଆଘାତ ସ୍ଥାନ ବାନି୍ଧେବ ଓ ପ୍ରହାରଜାତ େସମାନଙ୍କ କ୍ଷତ
ସୁସ୍ଥ କରିେବ, େସହ ିଦନିେର ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଦୀପି୍ତ ସୂଯର୍୍ୟର ଦୀପି୍ତ ତୁଲ୍ୟ େହବ,
ଆଉ ସୂଯର୍୍ୟର ଦୀପି୍ତ ସାତ ଦନିର ଦୀପି୍ତ ତୁଲ୍ୟ ସପ୍ତଗଣୁ େହବ। 27 େଦଖ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ତାହାଙ୍କ େକ୍ର ାଧେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଓ ନବିଡି଼ ଧୂମରାଶି େହାଇ
ଦୂରରୁ ଆସୁଅଛ;ି ତାହାଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଧର େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ତାହାଙ୍କର
ଜିହ୍ୱା ସବର୍ଗ୍ରାସକ ଅଗି୍ନ ତୁଲ୍ୟ; 28 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ପ୍ଳାବତି
େସ୍ରାତ ତୁଲ୍ୟ, ସବର୍େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅସାରତାରୂପ ଚାଲୁଣୀେର
ଚଲାଇବା ନମିେନ୍ତ ତାହା କଣ୍ଠ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଠୁଅଛ;ି ଆଉ, େଗାଷ୍ଠୀସମୂହର
ମୁଖେର ଭ୍ର ାନି୍ତଜନକ ଲଗାମ ଦଆିଯିବ। 29 ପବତି୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନର
ରାତି୍ରେର େଯପରି, େସହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗାନ କରିବ; ପୁଣ,ି େଲାେକ
େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍ତକୁ, ଇସ୍ରାଏଲର େଶୖଳ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ବଂଶୀ ବଜାଇ ଗମନ କରନି୍ତ , େସହପିରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚତି୍ତ ଆନନି୍ଦତ
େହବ। 30 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଓ ସବର୍ଗ୍ରାସକ
ଅଗି୍ନଶିଖା, େତାଫାନ, ଝଡ଼ ଓ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାର ପ୍ରତାପାନି୍ୱ ତ ରବ
ଶୁଣାଇେବ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତର ଅବେରାହଣ େଦଖାଇେବ। 31 କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବେର ଅଶୂର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇ ଭଗ୍ନ େହବ, େସ ତାହାକୁ
ଦଣ୍ଡାଘାତ କରିେବ। 32 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ନରୂିପିତ ଯଷି୍ଟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା
ଉପେର େଥାଇେବ, ତହିଁର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆଘାତ ସମୟେର ତବଲା ଓ ବୀଣା
ବାଜିବ ଓ େସ େସମାନଙ୍କ ସହତି ମହାଯୁଦ୍ଧ କରିେବ। 33 କାରଣ େତାଫତ୍
(ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡ) ପୂବର୍କାଳରୁ ନମିିର୍ତ େହାଇଅଛ ିଓ ତାହା ରାଜାର ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହାଇଅଛ;ି େସ ତାହାକୁ ଗଭୀର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ତହିଁର ସ୍ତୂପ ଅଗି୍ନ
ଓ ପ୍ରଚୁର କାଷ୍ଠମୟ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫୁତ୍କାର ଗନ୍ଧକ େସ୍ରାତନ୍ୟାୟ ତାହା
ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ କେର।

ମିସର ଉପେର ନଭିର୍ରକାରୀ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର

େଯଉଁମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ମିସରକୁ ଯାଆନି୍ତ ଓ
ଅଶ୍ୱଗଣେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ ଓ ରଥ ଅେନକ େହବାରୁ, ଆଉ
ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ ଅତ ିବଳବାନ େହବାରୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର

ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ; ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ ଅନାନି୍ତ , କିଅବା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ ନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! 2 ତଥାପି
େସ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ େସ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇେବ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ବାକ୍ୟ
ଅନ୍ୟଥା କରିେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ କୁକି୍ରୟାକାରୀମାନଙ୍କ ବଂଶର ପ୍ରତକୂିଳେର
ଓ ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କ ସହାୟଗଣର ପ୍ରତକୂିଳେର ଉଠିେବ।
3 ମିସ୍ରୀୟମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର, ପରେମଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ
ଅଶ୍ୱଗଣ ମାଂସ ମାତ୍ର, ଆତ୍ମା ନୁହନି୍ତ ; ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର
କେଲ, ସହାୟକାରୀ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ବି ଓ ସହାୟପ୍ରାପ୍ତ ପଡ଼ଯିିବ, ପୁଣ ିଦୁେହଁ
ଏକତ୍ର ବନିଷ୍ଟ େହେବ। 4 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଯପରି ସଂିହ ଓ ଯୁବା ସଂିହ ଆପଣା ଶିକାର ଉପେର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କେର,
ଅେନକ ଅେନକ େମଷପାଳକ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଡକା ଗେଲ େହଁ େସ
େସମାନଙ୍କ ରବେର ଉଦ୍ବଗି୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କ େକାଳାହଳେର
ଆପଣାକୁ ଅବନତ କେର ନାହିଁ, େସହପିରି େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ସେିୟାନ ପବର୍ତେର ଓ ତହିଁର ଉପପବର୍ତେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ
ଆସେିବ। 5 େଯପରି ପକ୍ଷୀମାେନ ଉଡ଼ ିଉଡ଼ ିରକ୍ଷା କରନି୍ତ , େସହପିରି
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ; େସ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା
କରି ଉଦ୍ଧାର କରିେବ, େସ ତାହାକୁ ନସି୍ତାର କରି ରକ୍ଷା କରିେବ। 6 େହ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅତଶିୟ େଦ୍ର ାହାଚରଣ କରି
ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ େହାଇଅଛ, ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ। 7 କାରଣ
େସହ ିଦନିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତନମିିର୍ତ
େରୗପ୍ୟପ୍ରତମିା ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍- ପ୍ରତମିାରୂପ ପାପବସ୍ତୁ ପକାଇ େଦବ। 8 େସହି
ସମୟେର ଅଶୂରୀୟ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହବ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଖଡ୍ଗ େର
ନୁେହଁ; ପୁଣ ିଖଡ୍ଗ  ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଖଡ୍ଗ  ନୁେହଁ; ଆଉ,
େସ ଖଡ୍ଗ  ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇବ ଓ ତାହାର ଯୁବକମାେନ ପରାଧୀନ େହେବ।
9 ପୁଣ,ି ତ୍ରାସପ୍ରଯୁକ୍ତ ତାହାର େଶୖଳ ଅନ୍ତହିର୍ତ େହବ ଓ ତାହାର
ଅଧିପତମିାେନ ଧ୍ୱଜା େଦଖି ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହେବ,” ସେିୟାନେର ଯାହାଙ୍କର ଅଗି୍ନ
ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ଯାହାଙ୍କର ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡ ଅଛ,ି େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ।

ଜେଣ ଧାମିର୍କ ରାଜା

େଦଖ, ଏକ ରାଜା ଧମର୍ାନୁସାେର ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ ଓ
ଅଧିପତମିାେନ ନ୍ୟାୟାନୁସାେର ଶାସନ କରିେବ। 2 ପୁଣ,ି
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ବତାସରୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଓ ଝଡ଼ରୁ ଆଶ୍ରୟ, ଶୁଷ୍କ

ସ୍ଥାନେର ଜଳେସ୍ରାତ, ଶ୍ରାନି୍ତଜନକ ଭୂମିେର ବୃହତ େଶୖଳର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ
େହେବ। 3 ପୁଣ,ି ଦଶର୍କମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ଦଳା େହବ ନାହିଁ ଓ
େଶ୍ରାତାମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ମେନାେଯାଗ କରିବ। 4 ଆହୁରି, ଅବେିବଚକର ଚତି୍ତ
ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ଓ େତାତଲାମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ସହଜେର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହବି।
5 ମୂଢ଼ େଲାକ ମହାତ୍ମା େବାଲ ିଓ ଖଳ େଲାକ ଉଦାର େବାଲ ିଆଉ
ବଖି୍ୟାତ େହବ ନାହିଁ। 6 କାରଣ ପାଷାଣ୍ଡତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଭ୍ର ାନି୍ତର କଥା କହବିା ପାଇଁ, କ୍ଷୁଧିତର ପ୍ରାଣ ଶୂନ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୃଷିତର ଜଳ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୂଢ଼ େଲାକ ଦୁଷ୍ଟତାର
କଥା କହବି ଓ ତାହାର ହୃଦୟ ଅଧମର୍ କଳ୍ପନା କରିବ। 7 ଆହୁରି, ଖଳ
େଲାକର ଉପାୟସବୁ ମନ୍ଦ; େସ ନମ୍ର େଲାକକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯଥାଥର୍ କଥା
କହବିା େବେଳ ଦୀନହୀନକୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ଦ୍ୱ ାରା ନାଶ କରିବା ପାଇଁ
କୁସଂକଳ୍ପ କଳ୍ପନା କେର। 8 ମାତ୍ର ମହାତ୍ମା ମାହାତ୍ମ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରଣା କେର ଓ
େସ ମାହାତ୍ମ୍ୟର େଚଷ୍ଟାେର ସି୍ଥର ରହବି।

ସୁଖିନୀ ନାରୀଗଣଙ୍କ ବପିଦ

9 େହ ସୁଖିନୀ ନାରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଠି େମାହର ରବ ଶୁଣ, େହ
ନଶିି୍ଚନ୍ତ ା କନ୍ୟାଗଣ, େମା’ ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର। 10 େହ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ା
ନାରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ବଷର୍ର ଉପେର େକେତକ ଦନି ଉଦ୍ବଗି୍ନା
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େହବ; କାରଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ଅଭାବ େହବ, ଫଳ ଅମଳର ସମୟ ଆସବି
ନାହିଁ। 11 େହ ସୁଖିନୀ ନାରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କମି୍ପତା ହୁଅ; େହ
ନଶିି୍ଚନ୍ତ ାମାେନ, ଉଦ୍ବଗି୍ନା ହୁଅ; ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିବବିସ୍ତ୍ରା ହୁଅ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
କଟେିଦଶେର ଚଟ ବାନ୍ଧ। 12 େସମାେନ ମେନାରମ େକ୍ଷତ୍ର ଓ ଫଳବତୀ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନମିେନ୍ତ ଛାତେିର ମାରି େହେବ। 13 େମା’ େଲାକମାନଙ୍କ ଭୂମି
କଣ୍ଟକ ଓ କାନେକାଳି ବୃକ୍ଷମୟ େହବ; ହଁ, ଉଲ୍ଲ ାସପି୍ରୟ ନଗରର
ଯାବତୀୟ ଆନନ୍ଦ-ଗହୃ ତାହା ହିଁ େହବ; 14 କାରଣ, ରାଜପୁରୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ
େହବ ଓ ଜନପୂଣ୍ଣର୍ ନଗର ଜନଶୂନ୍ୟ େହବ; ଗିରି ଓ ପ୍ରହରୀଦୁଗର୍ ଚରିକାଳ
ଗହୁାମୟ, ବନଗଦ୍ଦର୍ଭମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲ ାସ ଭୂମି ଓ ପଶୁପଲର ଚରାସ୍ଥାନ
େହବ; 15 େଶଷେର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆତ୍ମା ଢ଼ଳା ଗେଲ
ପ୍ରାନ୍ତର ଉବର୍ରା େକ୍ଷତ୍ର େହବ ଓ ଉବର୍ରା େକ୍ଷତ୍ର ଅରଣ୍ୟ େବାଲ ିଗଣାଯିବ।
16 େସେତେବେଳ ପ୍ରାନ୍ତରେର ନ୍ୟାୟ ବଚିାର ବାସ କରିବ ଓ ଉବର୍ରା
େକ୍ଷତ୍ରେର ଧାମିର୍କତା ବସତ ିକରିବ। 17 ପୁଣ,ି ଧାମିର୍କତାର କାଯର୍୍ୟ ଶାନି୍ତମୟ
େହବ; ଆଉ, ଧାମିର୍କତାର ଫଳ ନତି୍ୟ ସୁସି୍ଥରତା ଓ ନଭିର୍ୟତା େହବ।
18 ପୁଣ,ି େମାହର େଲାକମାେନ ଶାନି୍ତମୟ ବସତ ିସ୍ଥାନେର, ଦୃଢ଼
ଆବାସେର ଓ ସୁସି୍ଥର ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନେର ବାସ କରିେବ। 19 ମାତ୍ର ଅରଣ୍ୟର
ପତନେର ଶିଳାବୃଷି୍ଟ େହବ ଓ ନଗର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ନପିାତତି େହବ।
20 ସଜଳ ସ୍ଥାନସବୁେର ବୀଜ ବୁଣୁଅଛ ଓ େଗାରୁ ଗଦ୍ଦର୍ଭକୁ ବାହାେର
ପଠାଉଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ।

ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଆେପ ଲୁଟତି େନାହେିଲ େହଁ ଲୁଟୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ; ପୁଣ,ି
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା ନ କେଲ େହଁ
ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର !

ତୁେମ୍ଭ ଲୁଟବିାର ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାେର ଲୁଟତି େହବ ଓ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା
କରିବାର ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାେର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା
କରିେବ। 2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃପା କର; ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭର ଅେପକ୍ଷା କରିଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତ େସମାନଙ୍କର ବାହୁ ସ୍ୱରୂପ
ହୁଅ, ସଙ୍କଟ ସମୟେର ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ।
3 େକାଳାହଳର ଶବ୍ଦେର େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ପଳାୟନ କେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଉଠେନ୍ତ,
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହେଲ। 4 ପୁଣ,ି େଯପରି ପତଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ
କେର, େସହପିରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲୁଟତି ସଂଗହୃୀତ େହବ; େଯପରି
ଫଡ଼ଙି୍ଗମାେନ ଡଆିଁ ମାରନି୍ତ , େସହପିରି େଲାକମାେନ ତହିଁ ଉପେର ଡଆିଁ
ମାରିେବ। 5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ; କାରଣ େସ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େଲାକେର ବାସ କରନି୍ତ;
େସ ସେିୟାନକୁ ନ୍ୟାୟ ବଚିାର ଓ ଧାମିର୍କତାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ। 6 ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭ ସମୟେର ସୁସି୍ଥରତା େହବ; ପରିତ୍ରାଣର, ଜ୍ଞାନର ଓ ବୁଦି୍ଧର ବାହୁଲ୍ୟ
େହବ; ସଦାପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟ ତାହାର ଭଣ୍ଡାର। 7 େଦଖ, େସମାନଙ୍କର
ବକି୍ରମଶାଳୀମାେନ ବାହାେର କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛନି୍ତ; ସନି୍ଧ-ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀ
ଦୂତମାେନ ଅତଶିୟ େରାଦନ କରୁଅଛନି୍ତ। 8 ରାଜପଥସବୁ ନରଶୂନ୍ୟ,
ପଥିକ େକହ ିନାହିଁ; େସ ନୟିମ ଭାଙି୍ଗଅଛ,ି େସ ନଗରସବୁକୁ ତୁଚ୍ଛ
କରିଅଛ,ି େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗେଣ ନାହିଁ। 9 େଦଶ ବଳିାପ କରି ମଳିନ
େହଉଅଛ;ି ଲବିାେନାନ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ ଶୁଷ୍କ େହଉଅଛ;ି ଶାେରାଣ ଅରଣ୍ୟ
ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ;ି ପୁଣ ିବାଶନ ଓ କମିର୍ଲ୍ ପତ୍ର ଝାଡ଼ ିେଦଉଅଛନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େଚତାବନୀ

10 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଏେବ ଉଠିବା,” “ଆେମ୍ଭ ଏେବ ଆପଣାକୁ
ଉଠାଇବା; ଆେମ୍ଭ ଏେବ ଉନ୍ନତ େହବା। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁଷରୂପ
ଗଭର୍ଧାରଣ କରି ନଡ଼ା ପ୍ରସବ କରିବ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗି୍ନବତ୍ ଶ୍ୱାସବାୟୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ। 12 ପୁଣ,ି େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ଭସ୍ମୀକୃତ ଚୂନ ପରି
ଓ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କଟା କଣ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ େହେବ। 13 େହ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ
େଲାକସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ କୃତ କମର୍ର କଥା ଶୁଣ; ପୁଣ,ି େହ
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େଲାକ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପରାକ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କର।”
14 ସେିୟାନେର ପାପୀମାେନ ଭୀତ ଅଟନି୍ତ; ଅଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ କମ୍ପ ହଠାତ୍
ଆକ୍ରମଣ କରିଅଛ।ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସବର୍ଗ୍ରାସକ ଅଗି୍ନେର ବାସ
କରିପାେର ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଜ୍ୱଳନେର ବାସ
କରିପାେର ? 15 େଯଉଁ େଲାକ ଧମର୍ରୂପ ପଥେର ଚାେଲ ଓ େଯ ସରଳ
କଥା କେହ; େଯଉଁ େଲାକ ଉପଦ୍ରବଜାତ ଲାଭ ତୁଚ୍ଛ କେର ଓ ଲାଞ୍ଚ

ଧରିବା ବଷିୟରୁ ଆପଣା ହାତ ଝାଡ଼ ିଦଏି, େଯ ରକ୍ତପାତ କଥାର ଶ୍ରବଣରୁ
ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େରାଧ କେର, ପୁଣ ିଦୁଷ୍କମର୍ର ଦଶର୍ନରୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି୍ର ତ
କେର; 16 େସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ବାସ କରିବ; େଶୖଳଗଣର ଦୁରାକ୍ରମ ସ୍ଥାନ
ତାହାର ଦୁଗର୍ ସ୍ୱରୂପ େହବ; ତାହାର ଭକ୍ଷ୍ୟ ତାହାକୁ ଦଆିଯିବ; ତାହାର
ଜଳର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।

େଗୗରେବାଜ୍ୱଳ ଭବଷି୍ୟତ

17 ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ରାଜାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ଦଶର୍ନ କରିବ; ଏକ
ଦୂରବ୍ୟାପୀ େଦଶ େଦଖିବ। 18 ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ ଭୟ ବଷିୟ ଆେନ୍ଦାଳନ
କରିବ; େସ ଗଣନାକାରୀ କାହିଁ ? ମୁଦ୍ର ା େତୗଲକାରୀ କାହିଁ ? ଦୁଗର୍
ଗଣନାକାରୀ କାହିଁ ? 19 ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଦୁରନ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀକୁ, ଅଥର୍ାତ୍,
େଯଉଁମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଭାଷା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରିଲ ନାହିଁ, େଯଉଁମାନଙ୍କର
ବେିଦଶୀୟ ଭାଷା ତୁେମ୍ଭ ବୁଝ ିପାରିଲ ନାହିଁ, େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀକୁ ଆଉ େଦଖିବ
ନାହିଁ। 20 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସଭାସ୍ଥାନ ସେିୟାନ ନଗର ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ
କର; ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଶାନି୍ତମୟ ବସତସି୍ଥାନ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଦଖିବ, ତାହା
ଅଟଳ ତମ୍ୱୁ ସ୍ୱରୂପ, ତହିଁର କିଳାସବୁ େକେବ ଉପୁଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ, କିଅବା
ତହିଁର େକୗଣସ ିରଜୁ୍ଜ ଛଣି୍ଡବି ନାହିଁ। 21 ମାତ୍ର େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପ୍ରତାପେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହେବ, ପ୍ରଶସ୍ତ ନଦନଦୀ ଓ
େସ୍ରାତସମୂହର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱରୂପ େହେବ; େସହ ିସ୍ଥାନେର ଆହୁଲାଯୁକ୍ତ େକୗଣସି
େପାତ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଭୟଙ୍କର ଜାହାଜ ତାହା ପାର େହବ
ନାହିଁ। 22 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା, େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିେବ। 23 ତୁମ୍ଭର ପାଲଦଉଡ଼ସିବୁ ହୁଗଳୁା
େହାଇଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ଆପଣା ମାସ୍ତୁଲକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ପାଲକୁ ବସି୍ତାର କରି
ପାରିଲା ନାହିଁ; େସେତେବେଳ ବସି୍ତର ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ବଭିାଗ କରାଗଲା;
େଛାଟା େଲାକ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଧରିଲା। 24 ପୁଣ,ି ମୁଁ ପୀଡ଼ତି ଅଛ ିେବାଲି
ନବିାସୀେଲାକ କହବି ନାହିଁ; ତନି୍ନ ବାସୀେଲାକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା
କରାଯିବ।

େଦଶୀୟଗଣଙ୍କ ବଚିାର

େହ େଦଶୀୟଗଣ, ନକିଟକୁ ଆସ ିଶ୍ରବଣ କର, େହ
େଗାଷ୍ଠୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନାେଯାଗ କର; ପୃଥିବୀ ଓ
ତତୂ୍ପଣ୍ଣର୍ତା ଶ୍ରବଣ କରୁ; ଜଗତ ଓ ତଦୁତ୍ପନ୍ନ  ସକଳ ପଦାଥର୍

ଶ୍ରବଣ କରୁ। 2 କାରଣ େଦଶୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େକ୍ର ାଧ ଓ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତର ପ୍ରତକୂିଳେର ତାହାଙ୍କର
ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ ଅଛ;ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିଅଛନି୍ତ , େସ
େସମାନଙୁ୍କ ହତ େହବା ନମିେନ୍ତ ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ। 3 େସମାନଙ୍କର ହତ
େଲାକମାେନ ବାହାେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହେବ, େସମାନଙ୍କ ଶବରୁ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ଉଠିବ ଓ
େସମାନଙ୍କ ରକ୍ତେର ପବର୍ତମାନ ତରଳି ଯିବ। 4 ପୁଣ,ି ଆକାଶମଣ୍ଡଳର
େସୖନ୍ୟ ସମେସ୍ତ କ୍ଷୟ ପାଇେବ ଓ ଗଗନମଣ୍ଡଳ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ତୁଲ୍ୟ
ଗଡୁ଼ା େହବ; ଆଉ, େଯପରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଜୀଣ୍ଣର୍ପତ୍ର ଓ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷର
ଜୀଣ୍ଣର୍ପତ୍ର, େସହପିରି େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇେବ।
5 କାରଣ ଆମ୍ଭର ଖଡ୍ଗ  ସ୍ୱଗର୍େର ପରିତୃପ୍ତ ରୂେପ ପାନ କରିଅଛ;ି େଦଖ,
ବଚିାର ସାଧନାେଥର୍ ତାହା ଇେଦାମର ଓ ଆମ୍ଭର ଅଭଶିପ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର
ଉପେର ପଡ଼ବି। 6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଡ୍ଗ  ରକ୍ତେର ପରିତୃପ୍ତ, େମଦେର ଓ
ଛାଗଗଣର ଗଦୁର୍ାର େମଦେର ପୁଷ୍ଟ େହାଇଅଛ;ି କାରଣ ବସ୍ରାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଯଜ୍ଞ ଓ ଇେଦାମ େଦଶେର ଏକ ମହାହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ
େହବ। 7 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବନ୍ୟେଗାରୁ, ବୃଷଭ ସେଙ୍ଗ ଯୁବା ବୃଷ
ଆସେିବ; ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ େଦଶ ରକ୍ତେର ମତ୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ଧୂଳି
େମଦେର ପୁଷ୍ଟ େହବ। 8 କାରଣ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତେିଶାଧର ଦନି,
ଏହା ସେିୟାନର ବବିାଦ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତଫିଳର ବଷର୍। 9 ପୁଣ,ି ତହିଁର
େସ୍ରାତସବୁ ଝୁଣାେର, ତହିଁର ଧୂଳି ଗନ୍ଧକେର ପରିଣତ େହବ ଓ ତହିଁର ଭୂମି
ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଝୁଣା େହବ। 10 ତାହା ଦବିାରାତ୍ର ନବିର୍ାଣ େହବ ନାହିଁ; ତହିଁର
ଧୂମ ସଦାକାଳ ଉଠିବ; ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତାହା ମରୁଭୂମି େହାଇ ରହବି;
ଅନନ୍ତ କାଳ ତାହାର ମଧ୍ୟ େଦଇ େକହ ିଗମନ କରିବ ନାହିଁ। 11 ମାତ୍ର
ପାଣେିଭଳା ଓ ଝଙି୍କ ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ; ଆଉ, େପଚା ଓ ଡାମରା
କାଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ; ପୁଣ,ି େସ ତହିଁ ଉପେର ଅବସ୍ତୁତାରୂପ
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ମାନରଜୁ୍ଜ ଓ ଶୂନ୍ୟତାରୂପ ଓଳମ ଟାଣେିବ। 12 େସମାେନ ତହିଁର
କୁଳୀନମାନଙୁ୍କ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଡାକିେବ; ମାତ୍ର େକହ ିେସଠାେର ନ ଥିେବ
ଓ ତହିଁର ଅଧିପତ ିସମେସ୍ତ ଲୁପ୍ତ େହେବ। 13 ତହିଁର ଅଟ୍ଟାଳିକାସକଳେର
କଣ୍ଟକ ଓ ତହିଁର ଦୁଗର୍ସବୁେର ବଛୁିଆତ,ି କଣ୍ଟକ ଲତା ବଢ଼ବି, ତାହା
ଶୃଗାଳଗଣର ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଓଟପକ୍ଷୀଗଣର ଚରାସ୍ଥାନ େହବ। 14 ପୁଣ,ି
େସଠାେର ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ େକନୁ୍ଦଆମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ମିଳିେବ ଓ ଛାଗ
େଦବତା ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକୁ ଡାକିବ; ଆହୁରି, ନଶିାଚର େସଠାେର ବାସ କରି
ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। 15 େସହ ିସ୍ଥାନେର ଡଆିଁ ସପର୍ ଆପଣା ବସା କରି
ଡମି୍ୱ େଦବ ଓ ଛୁଆ ଫୁଟାଇ ଆପଣା ଛାୟା ତେଳ ଏକତ୍ର କରିବ; ଆହୁରି,
ଚଲିମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସଙି୍ଗନୀ ସହତି େସଠାେର ଏକତ୍ର
େହେବ। 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି
ପାଠ କର; ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଅନୁପସି୍ଥତ େହବ ନାହିଁ, େକହ ିଆପଣା
ସଙି୍ଗନୀବହିୀନ େହବ ନାହିଁ; କାରଣ େମା’ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା େସ ଏହା ଆଜ୍ଞା
କରିଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛ।ି 17 ପୁଣ,ି
େସ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ
ପରିମାପକ ରଜୁ୍ଜ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ବଭିାଗ କରି େସମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ;ି
େସମାେନ ତାହା ସଦା କାଳ ଅଧିକାର କରିେବ, େସମାେନ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ।

ପବତି୍ରତାର ପଥ

ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆନନି୍ଦତ େହବ; ଆଉ, ମରୁଭୂମି
ଉଲ୍ଲ ସତି େହାଇ େଗାଲାପ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  େହବ। 2 ତାହା
ଅତଶିୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  େହବ, ପୁଣ ିଆନନ୍ଦ ଓ ଗାନ କରି ଉଲ୍ଲ ସତି

େହବ; ଲବିାେନାନର ପ୍ରତାପ, କମିର୍ଲ୍ ଓ ଶାେରାଣର େଶାଭା ତାହାକୁ ଦତ୍ତ
େହବ; େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
େଶାଭା େଦଖିେବ। 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁବର୍ଳ ହସ୍ତକୁ ସବଳ କର ଓ ଥର ଥର
ଆଣୁ୍ଠକୁ ସୁସି୍ଥର କର। 4 ଭୀତାନ୍ତଃକରଣମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସାହସକି ହୁଅ, ଭୟ
କର ନାହିଁ; େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ପ୍ରତେିଶାଧ ସହତି,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତଫିଳ ସହତି ଆସେିବ; େସ ଆସ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରିତ୍ରାଣ କରିେବ। 5 େସେତେବେଳ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ  େହବ ଓ
ବଧିରମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ମୁକ୍ତ େହବ। 6 େସେତେବେଳ େନଙ୍ଗଡ଼ା େଲାକ
ହରିଣ ପରି ଡଆିଁ ମାରିବ ଓ ଘୁଙ୍ଗାମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଗାନ କରିବ; କାରଣ
ପ୍ରାନ୍ତରେର ଜଳ ଓ ମରୁଭୂମିେର େସ୍ରାତ ବାହାରିବ। 7 ପୁଣ,ି ମୃଗତୃଷ୍ଣା
ଜଳାଶୟ େହବ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ନଝିର୍ରମୟ େହବ; ଶୃଗାଳମାନଙ୍କର ନବିାସ
ମଧ୍ୟେର, େସମାନଙ୍କର ଶୟନ ସ୍ଥାନେର ଘାସ, ନଳ ଓ ତଣ୍ଡବିଣ େହବ।
8 ପୁଣ,ି େସଠାେର ଏକ ରାଜଦାଣ୍ଡ ଓ ପଥ େହବ, ତାହା ପବତି୍ରତାର ପଥ
େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ େହବ; ତାହା େକବଳ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େହବ, ମାତ୍ର
େକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିେଲାକ ତହିଁ ଉପେର ଗମନ କରିବ ନାହିଁ; ପଥିକମାେନ ଓ
ଅଜ୍ଞାନମାେନ ମଧ୍ୟ ତହିଁେର ଭ୍ର ାନ୍ତ େହେବ ନାହିଁ। 9 େସଠାେର େକୗଣସି
ସଂିହ ନ ଥିବ, କିଅବା େକୗଣସ ିହଂିସ୍ରକ ଜନୁ୍ତ ତହିଁ ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ,
େସମାେନ େସଠାେର େଦଖାଯିେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମୁକି୍ତପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ
େସଠାେର ଗମନ କରିେବ; 10 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନସି୍ତାରିତ େଲାକମାେନ
େଫରି ଆସେିବ ଓ ଗାନ କରୁ କରୁ ସେିୟାନେର ଉପସି୍ଥତ େହେବ ଓ
ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ଭୂଷଣ େହବ; େସମାେନ ଆନନ୍ଦ
ଓ ଆହ୍ଲାଦପ୍ରାପ୍ତ େହେବ, ପୁଣ ିେଶାକ ଓ ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯିବ।

ଯିହୁଦା ଉପେର ଅଶୂରର ଆକ୍ରମଣ

ହଜିକୀୟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ବଷର୍େର ଅଶୂରର ରାଜା
ସନ୍େହରୀବ ଯିହୁଦାର ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରସବୁର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆସ ିତାହାସବୁ ହସ୍ତଗତ କଲା। 2 ତହିଁେର ଅଶୂରର ରାଜା

ରବ୍ଶାକିକୁ ମହାେସୖନ୍ୟ ସହତି ଲାଖୀଶ୍ଠାରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ହଜିକୀୟ
ରାଜା ନକିଟକୁ ପଠାଇଲା। ଆଉ, େସ ରଜକର େକ୍ଷତ୍ର ପଥସି୍ଥତ ଉପର
ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାଳ ନକିଟେର ଠିଆ େହଲା। 3 େତେବ ହଲି୍କୀୟର ପୁତ୍ର
ଇଲୟିାକୀମ୍ ନାମକ ରାଜଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶିବ୍ନ େଲଖକ ଓ ଆସଫର ପୁତ୍ର
େଯାୟାହ ନାମକ ଇତହିାସ େଲଖକ ବାହାର େହାଇ ତାହା ନକିଟକୁ
ଆସେିଲ। 4 ତହିଁେର ରବ୍ଶାକି େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ହଜିକୀୟକୁ କୁହ, ମହାରାଜ ଅଶୂରର ରାଜା ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଏହି

େଯଉଁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ, ତାହା କିରୂପ ବଶି୍ୱାସ ? 5 ମୁଁ କହୁଅଛ,ି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବଳ େକବଳ ବୃଥା କଥା; ତୁେମ୍ଭ କାହା
ଉପେର ନଭିର୍ର କରି େମାହର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇଅଛ ? 6 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ
ଏହ ିେଛଚାନଳର ଯଷି୍ଟ ରୂପ ମିସର ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁଅଛ; ମାତ୍ର େକହି
ତହିଁ ଉପେର ଆଉଜିେଲ, ତାହା ତାହାର ହାତେର ପଶି େଫାଡ଼ ିପକାଇବ;
େଯଉଁମାେନ ମିସ୍ରୀୟ ରାଜା ଫାେରା ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖନି୍ତ , େସସମସ୍ତଙ୍କ
ପ୍ରତ ିେସ ତ ଏହ ିପ୍ରକାର। 7 ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ କୁହ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର
ରଖୁଅଛୁ; େତେବ ହଜିକୀୟ ଯାହାଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ଯାହାଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ
ଦୂର କରି େଦଇଅଛ,ି ଆଉ ଯିହୁଦାକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ କହଅିଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରିବ, େସ କ’ଣ େସହି
ନୁହନି୍ତ ?” 8 ଏେହତୁ ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମା’ ପ୍ରଭୁ ଅଶୂରର ରାଜାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ପଣ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଇ ହଜାର ଅଶ୍ୱ େଦବ,ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପାର,
େତେବ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଚଢ଼ବିା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡଢ଼ୁ େଲାକ ଆଣ।
9 େତେବ କିପରି ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ
େସନାପତକୁି ବମିୁଖ କରି ପାରିବ, ଆଉ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ନମିେନ୍ତ
ମିସର ଉପେର ବଶି୍ୱାସ କରିବ ? 10 ମୁଁ କ’ଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନିା ଏହି
ସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆସଅିଛ ି? ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ଏହ ିେଦଶ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ ତାହା ଧ୍ୱଂସ କର।” 11 ଏଥିେର ଇଲୟିାକୀମ୍, ଶିବ୍ନ ଓ
େଯାୟାହ ରବ୍ଶାକିକୁ କହେିଲ, “ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଅରାମୀୟ
ଭାଷାେର ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କୁହନୁ୍ତ; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା
ବୁଝୁଅଛୁ; ପୁଣ,ି ପ୍ରାଚୀରର ଉପରିସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର ନ କୁହନୁ୍ତ।” 12 ମାତ୍ର ରବ୍ଶାକି
େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, େମା’ ପ୍ରଭୁ କି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଏହ ିସବୁ କଥା
କହବିା ପାଇଁ େମାେତ ପଠାଇଅଛନି୍ତ ? ଏହ ିେଯଉଁ େଲାକମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆପଣା ଆପଣା ବଷି୍ଠା ଖାଇବାକୁ ଓ ମୂତ୍ର ପିଇବାକୁ
ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ବସଅିଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ କ’ଣ େମାେତ ପଠାଇ
ନାହାନି୍ତ ? 13 ତହୁଁ ରବ୍ଶାକି ଠିଆ େହାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଯିହୁଦୀୟ
ଭାଷାେର ଏହ ିକଥା କହଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମହାରାଜ ଅଶୂରର ରାଜାଙ୍କ
କଥା ଶୁଣ। 14 ରାଜା ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ
ହଜିକୀୟକୁ ଦଅି ନାହିଁ; କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ;
15 କିଅବା “ସଦାପ୍ରଭୁ ନଶି୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ ଓ ଏହ ିନଗର
ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ହସ୍ତଗତ େହବ ନାହିଁ,” ଏହ ିକଥା କହ ିହଜିକୀୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ନ କରାଉ। 16 ହଜିକୀୟର କଥା
ଶୁଣ ନାହିଁ; କାରଣ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଏହ ିକଥା କୁହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’
ସେଙ୍ଗ ସନି୍ଧ କର ଓ େମା’ କତକୁି ବାହାରି ଆସ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଡମିି୍ୱରି ଫଳ େଭାଜନ
କର, ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କୂପଜଳ ପାନ କର; 17 େଶଷେର
ମୁଁ ଆସ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦଶ ତୁଲ୍ୟ ଏକ େଦଶକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଶସ୍ୟ ଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସମୟ େଦଶ, ଆଉ ରୁଟ ିଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରମୟ େଦଶକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େନଇ ଯିବ।ି 18 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ େବାଲ ିକହି
ହଜିକୀୟ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନ ମଣାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ନାନା
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର େଦବତାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିେଦବତା କ’ଣ ଅଶୂରୀୟ
ରାଜା ହସ୍ତରୁ ଆପଣା େଦଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛ ି? 19 ହମାତର ଓ ଅପର୍ଦର
େଦବତାମାେନ କାହାନି୍ତ ? ସଫବର୍ୟିମର େଦବତାମାେନ କାହାନି୍ତ ? ଓ
େସମାେନ କ’ଣ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଶମରୀୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ ?
20 ଏହସିବୁ େଦଶର େଦବତାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକଉଁ େଦବତାମାେନ େମା’
ହସ୍ତରୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର େଦଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ େଯ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’
ହସ୍ତରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ ? 21 ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ନୀରବ
େହାଇ ରହେିଲ, ତାହାକୁ ପେଦ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର କେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହାକୁ
ଉତ୍ତର ନ ଦଅି େବାଲ ିରାଜାର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। 22 ତହିଁେର ହଲି୍କୀୟର ପୁତ୍ର
ଇଲୟିାକୀମ୍ ନାମକ ରାଜଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶିବ୍ନ େଲଖକ ଓ ଆସଫର ପୁତ୍ର
େଯାୟାହ ନାମକ ଇତହିାସ େଲଖକ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ହଜିକୀୟ
ନକିଟକୁ ଆସ ିରବ୍ଶାକିର କଥାସବୁ ତାହାକୁ ଜଣାଇେଲ।
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ଏଥିେର ହଜିକୀୟ ରାଜା ତାହା ଶୁଣେନ୍ତ, ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି ଓ
ଅଖା େଘାଡ଼ାଇ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗଲା। 2 ପୁଣ,ି େସ
ରାଜଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲୟିାକୀମ୍କୁ, ଶିବ୍ନ େଲଖକଙୁ୍କ ଓ

ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଅଖା େଘାଡ଼ାଇ ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଲା। 3 ତହିଁେର େସମାେନ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ହଜିକୀୟ ଏହପିରି କହଅିଛନି୍ତ , ଆଜ ଦନି ଆପଦ, ଅନୁେଯାଗ
ଓ ଅପମାନର ଦନି; କାରଣ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରସବଦ୍ୱ ାରେର ଉପସି୍ଥତ, ମାତ୍ର
ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଶକି୍ତ ନାହିଁ। 4 େହାଇପାେର, ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଧିକ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ
ରବ୍ଶାକିର ସମସ୍ତ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଶୁଣେିବ, ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ କଥା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ , ତହିଁ ଲାଗି ଅନୁେଯାଗ
କରିେବ; ଏେହତୁ େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ପ୍ରାଥର୍ନା କର।” 5 ଏହରୂିେପ ହଜିକୀୟ ରାଜାର ଦାସମାେନ ଯିଶାଇୟଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ। 6 ତହିଁେର ଯିଶାଇୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଏହପିରି କହବି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଅଶୂରୀୟ
ରାଜାର ଦାସମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରିବାର େଯଉଁ କଥା ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛ,
ତହିଁେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। 7 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ମଧ୍ୟେର ଏକ ଆତ୍ମା
େଦବା, ପୁଣ ିେସ େକୗଣସ ିଜନରବ ଶୁଣ ିଆପଣା େଦଶକୁ େଫରିଯିବ;
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତାହାର ନଜି େଦଶେର ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ତାହାକୁ ନପିାତ କରିବା।”
8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଲାଖୀଶ୍ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଅଛ ିେବାଲି
ରବ୍ଶାକି ଶୁଣ ିେଫରିଗଲା ଓ ତାହାକୁ ଲବି୍ନା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବାର
େଦଖିଲା। 9 ପୁଣ,ି ଅଶୂରୀୟ ରାଜା କୂଶେଦଶୀୟ ତହିର୍କ ରାଜା ବଷିୟେର
ଏହ ିକଥା ଶୁଣଲିା େଯ, େସ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସଅିଛ;ି
ଏହା ଶୁଣ ିେସ ହଜିକୀୟ ନକିଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହଲିା,
10 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟକୁ ଏହ ିକଥା କହବି,
ଯିରୂଶାଲମ ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ହସ୍ତଗତ େହବ ନାହିଁ, ଏହ ିକଥା କହି
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ-ଭୂମି ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ନ ଭୁଲାଉନୁ୍ତ।” 11 େଦଖ,
ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ସମୁଦାୟ
େଦଶ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛ; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ? 12 େମା’ ପିତୃେଲାକମାେନ େଯଉଁ େଗାଶନ, ହାରଣ,
େରତ୍ସଫ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ତଳଃସର ନବିାସୀ ଏଦନ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ବନିାଶ କେଲ, େସମାନଙ୍କର େଦବତାମାେନ କ’ଣ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କେଲ ? 13 ହମାତର ରାଜା, ଅପର୍ଦର ରାଜା, ସଫବର୍ୟିମ ନଗରର,
େହନାର ଓ ଅବ୍ବାର ରାଜା କାହାନି୍ତ ?

ହଜିକୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

14 ତହିଁେର ହଜିକୀୟ ଦୂତଗଣର ହସ୍ତରୁ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ପାଠ
କଲା; ଆଉ, ହଜିକୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ତାହା େମଲାଇଲା। 15 ଆଉ, ହଜିକୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କରି କହଲିା, 16 “େହ କିରୂବଗଣ ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ, େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀସ୍ଥ
ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ; ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ
କରିଅଛ। 17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ େଡରି ଶୁଣ; େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇ େଦଖ; ପୁଣ,ି ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧିକ୍କାର
କରିବା ପାଇଁ ସନ୍େହରୀବ ଯାହା କହ ିପଠାଇଅଛ,ି ତାହାର େସହସିବୁ
କଥା ଶୁଣ। 18 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ ସବର୍େଦଶୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ, େସମାନଙ୍କର େଦଶକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ 19 ଓ
େସମାନଙ୍କର େଦବତାଗଣକୁ ଅଗି୍ନେର ନେିକ୍ଷପ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ସତ୍ୟ;
କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ , ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତକୃତ କମର୍, କାଷ୍ଠ ଓ
ପ୍ରସ୍ତର ମାତ୍ର; ଏେହତୁ େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିଅଛନି୍ତ। 20 ଏଣୁ
ଏେବ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ତାହାର ହସ୍ତରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ, େକବଳ ତୁେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟ, ଏହା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଜାଣେିବ।”

ସନ୍େହରୀବର ପତନ

21 ଏଉତ୍ତାେର ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ହଜିକୀୟ ନକିଟକୁ କହି
ପଠାଇେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ
ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାରୁ,
22 ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହଅିଛନି୍ତ; ସେିୟାନର ଅନୂଢ଼ା
କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିହାସ କରିଅଛ;ି ଯିରୂଶାଲମର
କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଆେଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଅଛ।ି 23 ତୁେମ୍ଭ କାହାକୁ ଧିକ୍କାର ଓ
ନନି୍ଦା କରିଅଛ ? ଓ ତୁେମ୍ଭ କାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚ କରିଅଛ
ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଠାଇଅଛ ? ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ତ। 24 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଧିକ୍କାର କରିଅଛ ଓ
କହଅିଛ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଅପାର ରଥେର ପବର୍ତଗଣର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ
ଲବିାେନାନର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଆସଅିଛୁ: ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ଉଚ୍ଚ ଏରସ ବୃକ୍ଷ
ଓ ତହିଁର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟ ିପକାଇବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ତାହାର ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ଓ ତାହାର ଫଳପୂଣ୍ଣର୍ େକ୍ଷତ୍ରରୂପ
ଅରଣ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବା। 25 ଆେମ୍ଭ େଖାଳି ଜଳ ପାନ କରିଅଛୁ, ଆଉ
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପଦତଳେର ମିସରର ନଦୀସବୁ ଶୁଷ୍କ କରିବା। 26 କିପରି
ଆେମ୍ଭ ଦୀଘର୍ କାଳରୁ ଏହା ନରୂିପଣ କରିଅଛୁ ଓ ପୂବର୍କାଳରୁ ଏହା ସି୍ଥର
କରିଅଛୁ, ଏହା କ’ଣ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ ିନାହଁ ? ତୁେମ୍ଭ େଯ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ
ନଗରମାନ ବନିାଶ କରି େସହ ିସବୁକୁ ଢ଼ପିି କରିବ, ଏହା ଏେବ ଆେମ୍ଭ
ସଫଳ କରିଅଛୁ। 27 ଏେହତୁ ତନି୍ନ ବାସୀମାେନ ଅଳ୍ପ ଶକି୍ତବଶିିଷ୍ଟ େହେଲ,
େସମାେନ ହତାଶ ଓ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହେଲ; େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ରର ଘାସ ଓ
ନବୀନ ତୃଣ, ଗହୃଛାତର ଉପରିସ୍ଥ ଘାସ ଓ ଅପକ୍ୱ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ତୁଲ୍ୟ
େହେଲ। 28 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ବସବିାର, ବାହାେର ଯିବାର, ଭତିେର ଆସବିାର
ଓ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େକ୍ର ାଧ କରିବାର ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ। 29 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର େକ୍ର ାଧ କରିଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭର ଦପର୍ କଥା ଆମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍େର ଉପସି୍ଥତ
େହାଇଅଛ,ି ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନାସକିାେର ଆପଣା ଅଙୁ୍କଶ ଓ ତୁମ୍ଭ
ଓଷ୍ଠେର ଆପଣା ଲଗାମ େଦବା, ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସଲି,
େସହ ିବାଟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଫରାଇ େଦବା।” 30 ଏଣୁ (େହ
ହଜିକୀୟ,) ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏହ ିଚହି୍ନ େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିବଷର୍ ସ୍ୱୟଂ
ଉତ୍ପନ୍ନ  ଶସ୍ୟ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ ତହିଁରୁ ଅଙୁ୍କରିତ ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ;
ପୁଣ,ି ତୃତୀୟ ବଷର୍ ବୀଜ ବୁଣ ିଶସ୍ୟ କାଟବି ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି ତହିଁର
ଫଳ େଭାଗ କରିବ। 31 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦା ବଂଶର ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ାର ତଳକୁ େଚର ମାଡ଼େିବ ଓ ଉପେର ଫଳ ଫଳିେବ।
32 କାରଣ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାେକ ଓ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାେକ
ସେିୟାନ ପବର୍ତରୁ ବାହାରିେବ; େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉେଦ୍ଯାଗ
ଏହା ସଦି୍ଧ କରିବ। 33 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ବଷିୟେର ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , “େସ ଏହ ିନଗରକୁ ଆସବି ନାହିଁ, ଅବା େସଠାେର ତୀର
ମାରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଢ଼ାଲ ଧରି ଆସବି ନାହିଁ, ଅଥବା ତହିଁ
ବରୁିଦ୍ଧେର ବନ୍ଧ ବାନି୍ଧବ ନାହିଁ। 34 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େସ େଯଉଁ ବାଟେର
ଆସଲିା, େସହ ିବାଟେର େଫରିଯିବ ଓ େସ ଏହ ିନଗରକୁ ଆସବି ନାହିଁ।
35 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ସକାଶୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଏହି
ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସପକ୍ଷ େହବା।” 36 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୂତ ବାହାରି ଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣେିର ଏକ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାଶୀ ସହସ୍ର
େଲାକ ସଂହାର କେଲ; ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠେନ୍ତ,
େଦଖ, ସମେସ୍ତ ମୃତ ଶବ। 37 ତହିଁେର ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍େହରୀବ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଓ େଫରିଯାଇ ନୀନବିୀେର ବାସ କଲା। 38 ଏଉତ୍ତାେର େସ
ଆପଣାର ନେିଷ୍ରାକ ନାମକ େଦବତାର ଗହୃେର ପୂଜା କରିବା େବେଳ
ଅଦ୍ର େମ୍ମଲକ୍ ଓ ଶେରତ୍ସର ନାମକ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ତାହାକୁ ଖଡ୍ଗ େର
ବଧ କେଲ। ତହୁଁ େସମାେନ ଆରାରାଟ୍ େଦଶକୁ ପଳାୟନ କେଲ। ପୁଣ,ି
ତାହାର ପୁତ୍ର ଏସର୍ହେଦ୍ଦାନ୍ ତାହାର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କଲା।

ହଜିକୀୟଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଆେରାଗ୍ୟ ଲାଭ

େସହ ିସମୟେର ହଜିକୀୟର ସାଂଘାତକି ପୀଡ଼ା େହାଇଥିଲା।
ତହିଁେର ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାହା
ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ

ଆପଣା ଗହୃ ବଷିୟ ସଜାଡ଼; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ମରିବ, ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ।”
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2 ଏଥିେର ହଜିକୀୟ କାନ୍ଥଆେଡ଼ ମୁଖ େଫରାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହଲିା, 3 “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ମୁଁ କିପରି
ସତ୍ୟତାେର ଓ ସଦି୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣେର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରିଅଛି
ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ କମର୍ କରିଅଛ,ି ଏହା ଏେବ ସ୍ମରଣ କର।” ଆଉ,
ହଜିକୀୟ ଅତଶିୟ େରାଦନ କଲା। 4 େସେତେବେଳ ଯିଶାଇୟଙ୍କ
ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 5 ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ
ହଜିକୀୟକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଅିଛୁ, ତୁମ୍ଭର େଲାତକ
େଦଖିଅଛୁ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ ପନ୍ଦର ବଷର୍ ବୃଦି୍ଧ କରିବା। 6 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ଏହ ିନଗରକୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ
ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗରର ସପକ୍ଷ େହବା। 7 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଉକ୍ତ
ବାକ୍ୟ େଯ ସଫଳ କରିେବ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିଚହି୍ନ େହବ;
8 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆହସ୍ର ସୂଯର୍୍ୟ ଘଟକିାେର ସୂଯର୍୍ୟର ଛାୟା େଯେତ
ଆଗକୁ ଯାଇଅଛ,ି ତାହା ଦଶ ପାହୁଣ୍ଡ ପଛକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା।” ତହୁଁ
ଘଟକିାେର ସୂଯର୍୍ୟ େଯଉଁ ଦଶ ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା, ପଛକୁ େସତକିି
େଫରି ଆସଲିା। 9 ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟ ପୀଡ଼ତି େହାଇ ଆପଣା
ପୀଡ଼ାରୁ ସୁସ୍ଥ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଏହା େଲଖିଲା, ଯଥା, 10 ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ
ଆପଣା ଆୟୁର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେର ପାତାଳର ପୁରଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କରିବ;ି
ମୁଁ ଆପଣା ବଷର୍ସମୂହର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରାପି୍ତରୁ ବଞ୍ଚତି େହଲ।ି 11 ମୁଁ କହଲିି
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ, ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦଖିବ ିନାହିଁ; ମୁଁ
ଜଗନି୍ନ ବାସୀମାନଙ୍କ ସହତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ େଦଖିବ ିନାହିଁ। 12 େମାହର
ଆୟୁ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛ ିଓ େମଷପାଳକର ତମ୍ୱୁ ପରି େମା’ଠାରୁ
ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ େହାଇଅଛ;ି ମୁଁ ତନ୍ତୀ ପରି ଆପଣା ଜୀବନ ଗଡୁ଼ାଇଅଛ;ି େସ
େମାେତ ତନ୍ତରୁ କାଟ ିପକାଇେବ; ଏକ ଦବିାରାତ୍ର ମଧ୍ୟେର େସ େମାେତ
େଶଷ କରିେବ। 13 ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକୁ ସୁସି୍ଥର କଲ;ି େଯପରି
ସଂିହ, େସହପିରି େସ େମାହର ଅସି୍ଥସବୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରୁଅଛନି୍ତ; ଏକ ଦବିାରାତ୍ର
ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଶଷ କରିବ। 14 େଯପରି ତାଳେଚାଞ୍ଚ ଅବା
ସାରସ ପକ୍ଷୀ ଶବ୍ଦ କରନି୍ତ , େସହପିରି ମୁଁ ଚିଁ ଚିଁ ଶବ୍ଦ କଲ;ି ମୁଁ କେପାତ
ପରି େଶାକ କଲ;ି ଉପରକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ େମାହର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ
େହଉଅଛ;ି େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଲଗା ହୁଅ।
15 ମୁଁ କଅଣ କହବି ି? େସ ତ େମାେତ କହଅିଛନି୍ତ , ମଧ୍ୟ ଆେପ ତାହା
ସାଧନ କରିଅଛନି୍ତ; ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ତକି୍ତତା ସକାଶୁ ଆପଣାର ସବୁ
ବଷର୍ଯାକ ଧୀେର ଧୀେର ଗମନ କରିବ।ି 16 େହ ପ୍ରଭୁ, ଏହସିବୁ ଦ୍ୱ ାରା
େଲାେକ ବଞ୍ଚନି୍ତ , ଆଉ ତହିଁେର ହିଁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ େମା’ ଆତ୍ମାର ଜୀବନ
ଅଛ,ି ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସୁସ୍ଥ କରି ସଜୀବ କର। 17 େଦଖ, ମୁଁ
ଆପଣାର ଶାନି୍ତ ନମିେନ୍ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଇଲ;ି ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି
େପ୍ରମ କରି ବନିାଶକୂପରୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପଛଆେଡ଼ େମାହର ପାପସବୁ ପକାଇ େଦଇଅଛ। 18 େଯେହତୁ ପାତାଳ
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରି ନ ପାେର, ମୃତୁୁ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଗଣୁ କୀତ୍ତର୍ନ କରି ନ
ପାେର; ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାେନ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ନ ପାରନି୍ତ।
19 େଯପରି ଆଜି ମୁଁ କରୁଅଛ,ି େସହପିରି ଜୀବତି େଲାକ, େକବଳ
ଜୀବତି େଲାକ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ; ପିତା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା
ଜ୍ଞାତ କରାଇବ। 20 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ;
ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜୀବନ ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର
ସହତି େମାହର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବୁ।” 21 ଯିଶାଇୟ କହଥିିେଲ,
“େସମାେନ ଡମିି୍ୱରି ଚକି୍ତ େନଇ େସ୍ପାଟକ ଉପେର େଦଉନୁ୍ତ, ତହିଁେର େସ
ସୁସ୍ଥ େହବ।” 22 ହଜିକୀୟ ମଧ୍ୟ କହଥିିଲା, “ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ
ଯିବ,ି ଏଥିର ଚହି୍ନ କଅଣ ?”

ବାବଲିର ଦୂତ

େସହ ିସମୟେର ବଲ୍ଦନ୍ର ପୁତ୍ର ବାବଲିର ରାଜା ମେରାଦକ୍-
ବଲ୍ଦନ୍ ହଜିକୀୟ ନକିଟକୁ ପତ୍ରମାନ ଓ ଦଶର୍ନୀ ପଠାଇଲା;
କାରଣ ତାହାର ପୀଡ଼ତି େହବାର ଓ ସୁସ୍ଥ େହବାର ସମ୍ୱାଦ

େସ ଶୁଣଥିିଲା। 2 ତହିଁେର ହଜିକୀୟ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇ
ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ର ଗହୃ, ରୂପା, ସୁନା, ସୁଗନି୍ଧଦ୍ର ବ୍ୟ, ବହୁମୂଲ୍ୟ
େତୖଳ ଓ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଓ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାରସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇଲା; ହଜିକୀୟ ଯାହା େସମାନଙୁ୍କ ନ େଦଖାଇଲା, ଏପରି

େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ ତାହାର ଗହୃେର କିମ୍ୱା ତାହାର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟେର ନ
ଥିଲା। 3 େସେତେବେଳ ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହଜିକୀୟ ରାଜା
ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାକୁ କହେିଲ, “ଏହ ିେଲାକମାେନ କଅଣ କହେିଲ ?
େସମାେନ େକଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ?” ତହିଁେର ହଜିକୀୟ
କହଲିା, “େସମାେନ ଦୂର େଦଶ ବାବଲିରୁ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ।”
4 ଏଥିେର େସ ପଚାରିେଲ, “େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର କଅଣ େଦଖିଅଛନି୍ତ
?” ତହୁଁ ହଜିକୀୟ ଉତ୍ତର କଲା, “େମା’ ଗହୃେର ଯାହା ଯାହା ଅଛ,ି ସବୁ
େସମାେନ େଦଖିଅଛନି୍ତ; ଯାହା ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇଲ ିନାହିଁ, ଏପରି
େକୗଣସ ିପଦାଥର୍ େମା’ ଭଣ୍ଡାରସମୂହେର ନାହିଁ।” 5 ଏଥିେର ଯିଶାଇୟ
ହଜିକୀୟକୁ କହେିଲ, “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 6 େଦଖ,
ତୁମ୍ଭ ଗହୃସି୍ଥତ ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚତି
ସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବାବଲିକୁ ନଆିଯିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛ;ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
କିଛ ିଛଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ। 7 ଆଉ, ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭ ଔରସେର ଜାତ ଓ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ, େସମାନଙୁ୍କ େସମାେନ
େନଇଯିେବ ଓ େସମାେନ ବାବଲି ରାଜାର ଅଟ୍ଟାଳିକାେର ନପୁଂସକ େହାଇ
ରହେିବ।” 8 େସେତେବେଳ ହଜିକୀୟ ଯିଶାଇୟଙୁ୍କ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହଅିଛ, ତାହା ଉତ୍ତମ।” େସ ଆହୁରି କହଲିା,
“କାରଣ େମା’ ସମୟେର ଶାନି୍ତ ଓ ସତ୍ୟତା ବରିାଜିତ େହବ।”

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ଭରସାର ବାଣୀ

“େମା’ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କର, ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କର,” ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ।

2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଚତି୍ତପ୍ରେବାଧକ କଥା କୁହ,
ଆଉ ତାହାର ସଂଗ୍ରାମ ସମାପ୍ତ େହଲା, ତାହାର ଅପରାଧ କ୍ଷମା େହଲା,
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପାପ ସକାଶୁ ଦୁଇ ଗଣୁ

ପାଇଅଛ ିେବାଲ ିତାହା ନକିଟେର ପ୍ରଚାର କର।
3 ଏକ ଜଣର ରବ ପ୍ରଚାର କେର,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର,
ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ରାଜପଥ ସଳଖ

କର।
4 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉପତ୍ୟକା ଉଚ୍ଚ କରାଯିବ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ପବର୍ତ ଓ ଉପପବର୍ତ

ନୀଚ୍ଚ କରାଯିବ
ଓ ବକ୍ର ସଳଖ କରାଯିବ, ଆଉ ରଗଡ଼ା ସ୍ଥାନ ସବୁ ସମାନ କରାଯିବ;

ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ

5 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ପ୍ରକାଶିତ େହବ ଓ ଯାବତୀୟ ମତ୍ତର୍୍ୟ ଏକତ୍ର
ତାହା େଦଖିେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଏହା କହଅିଛ।ି 6 ଏକ ଜଣର
ରବ କେହ, “ପ୍ରଚାର କର,” ତହିଁେର ଜେଣ କହଲିା, “କଅଣ ପ୍ରଚାର
କରିବା ?” “ମତ୍ତର୍୍ୟ ମାତ୍ର ତୃଣ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଶାଭା େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ
ପୁଷ୍ପର ତୁଲ୍ୟ; 7 ତୃଣ ଶୁଷ୍କ େହାଇଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ମ୍ଳାନ ହୁଏ; କାରଣ ତହିଁ
ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ବେହ, ନଶି୍ଚୟ େଲାକମାେନ ତୃଣ ସ୍ୱରୂପ।
8 ତୃଣ ଶୁଷ୍କ େହାଇଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ମଳିନ ହୁଏ; ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନତା

9 େହ ସେିୟାନ ନକିଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକାରିଣୀ, ତୁେମ୍ଭ ଉଚ୍ଚ
ପବର୍ତକୁ ଯାଅ; େହ ଯିରୂଶାଲମ ନକିଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକାରିଣୀ,
ତୁେମ୍ଭ ବଳେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କର, ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କର, ଭୟ କର ନାହିଁ; ଯିହୁଦାର
ନଗରସମୂହକୁ କୁହ, “େହଇ େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର !”
10 େଦଖ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରାକ୍ରମୀର ତୁଲ୍ୟ ଆସେିବ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାହୁ
ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ; େଦଖ, ତାହାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ତାହାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର
ଅଛ ିଓ ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତଫିଳ ଅଛ।ି 11 େସ େମଷପାଳକ
ପରି ଆପଣା ପଲ ଚରାଇେବ, େମଷଛୁଆମାନଙୁ୍କ େସ ଆପଣା ବାହୁେର
ସଂଗ୍ରହ କରିେବ ଓ ଆପଣା େକାଳେର େସମାନଙୁ୍କ ବହ ିେନେବ, ଆଉ
ଦୁଗ୍ଧଦାୟିନୀମାନଙୁ୍କ ଧୀେର ଧୀେର ଚଳାଇେବ। 12 କିଏ ଆପଣା ହସ୍ତର
େପାଷେର ଜଳରାଶି ମାପିଅଛନି୍ତ , ଚାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱ ାରା ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ପରିମାଣ

ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 38:2 439 ଯିଶାଇୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 40:12



41

କରିଅଛନି୍ତ ଓ େଗୗଣୀେର ପୃଥିବୀର ଧୂଳିସବୁ ଭରିଅଛନି୍ତ , ପବର୍ତଗଣକୁ
ନକିି୍ତେର ଓ ଉପପବର୍ତଗଣକୁ ତରାଜୁେର େତୗଲ ିଅଛନି୍ତ ?
13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଆେଦଶ େଦଇଅଛ,ି ଅବା ମନ୍ତ୍ର ୀ େହାଇ
କିଏ ତାହାଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ ି? 14 େସ କାହାର ସହତି ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ,
କିଏ ତାହାଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଲା ଓ ବଚିାରର ପଥ ତାହାଙୁ୍କ ଶିଖାଇଲା ଓ ଜ୍ଞାନ
ଶିକ୍ଷା େଦଲା ଓ ବେିବଚନାର ମାଗର୍ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖାଇଲା ? 15 େଦଖ,
େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ କଳସର ଜଳବନୁି୍ଦ ପରି ଓ ନକିି୍ତର ଧୂଳି କଣକିା ତୁଲ୍ୟ
ଗଣ୍ୟ ଅଟନି୍ତ; େଦଖ, େସ ଦ୍ୱ ୀପସମୂହକୁ ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଉଠାନି୍ତ।
16 ପୁଣ,ି ଲବିାେନାନ ଜାଳ ପାଇଁ ଓ ତହିଁର ପଶୁଗଣ େହାମବଳି ପାଇଁ
ଯେଥଷ୍ଟ ନୁହନି୍ତ। 17 ସବର୍େଦଶୀୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଅବସ୍ତୁ ମାତ୍ର;
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଅବସ୍ତୁରୁ ଲଘୁ ଓ ଅସାର ଗଣ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।
18 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହା ସେଙ୍ଗ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ତୁଳନା କରିବ ?
ଅବା େକଉଁ ମୂତ୍ତିର୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ କରିବ ? 19 ଶିଳ୍ପକର ପ୍ରତମିା
ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ାେଳ ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର ସୁବଣ୍ଣର୍େର ତାହା ମଣ୍ଡନ କେର, ଆଉ ତହିଁ
ନମିେନ୍ତ ରୂପା ଜଞି୍ଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେର। 20 େଯଉଁ େଲାକ ଏହ ିପ୍ରକାର
ଉପହାର ପାଇଁ ଅତ ିଦରିଦ୍ର , େସ ଅପଚ୍ୟ େକୗଣସ ିକାଷ୍ଠ ମେନାନୀତ
କେର, େସ ଅଟଳ ଏକ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ
ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପକରର ଅେନ୍ୱଷଣ କେର। 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଜାଣ ିନାହଁ ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଶୁଣ ିନାହଁ ? ଆଦ୍ୟକାଳରୁ କି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇ
ନାହିଁ ? ପୃଥିବୀର ପତ୍ତନଠାରୁ କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଝ ିନାହଁ ? 22 େସ
ଭୂମଣ୍ଡଳର ଉପେର ଉପବଷି୍ଟ ଓ ତନି୍ନ ବାସୀଗଣ ଫଡ଼ଙି୍ଗ ସ୍ୱରୂପ; େସ
ଚନ୍ଦ୍ର ାତପ ତୁଲ୍ୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପ୍ରସାରନି୍ତ , ପୁଣ ିବସତ ିନମିେନ୍ତ ତମ୍ୱୁ ତୁଲ୍ୟ
ତାହା ବସି୍ତାରନି୍ତ ; 23 େସ ଭୂପତମିାନଙୁ୍କ ଅକିଞ୍ଚତି କରନି୍ତ; େସ ପୃଥିବୀର
ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରନି୍ତ। 24 ହଁ, େସମାେନ େରାପିତ େହାଇ
ନାହାନି୍ତ ; ହଁ, େସମାେନ ବୁଣାଯାଇ ନାହାନି୍ତ ; ହଁ, େସମାନଙ୍କ ଗଣ୍ଡରି େଚର
ଭୂମିେର ମାଡ଼ ିନାହିଁ, ଆହୁରି େସ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଫୁଙ୍କ ଦଅିନି୍ତ ,
ତହିଁେର େସମାେନ ଶୁଷ୍କ ହୁଅନି୍ତ ଓ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ନଡ଼ା ପରି େସମାନଙୁ୍କ ଉଡ଼ାଇ
ନଏି। 25 ଏେହତୁ େସହ ିଧମର୍ସ୍ୱରୂପ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଯାହାର ସମାନ େହାଇ
ପାରିବୁ, ଏପରି କାହା ସଙ୍ଗେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଉପମା େଦବ ?
26 ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ଦୃଷି୍ଟ କରି େଦଖ, ଏହ ିସମସ୍ତକୁ କିଏ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ ? େସ
େସୖନ୍ୟସମୂହର ନ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣନି୍ତ;
େସ, ସମସ୍ତର ନାମ ଧରି େସମାନଙୁ୍କ ଡାକନି୍ତ; ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା ଓ େସ ଶକି୍ତେର ପ୍ରବଳ େହବା ସକାଶୁ େସମାନଙ୍କର େଗାଟଏି େହଁ
ଅନୁପସି୍ଥତ ହୁଏ ନାହିଁ। 27 ଆମ୍ଭର ପଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଗପୁ୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର
ବଚିାର ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ, େହ ଯାକୁବ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି
ଏହା କହୁଅଛ, େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଏହା କହୁଅଛ ? 28 ତୁେମ୍ଭ
କି ଜାଣ ିନାହଁ ? ତୁେମ୍ଭ କି ଶୁଣ ିନାହଁ ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସକଳର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା
ଅନାଦ ିଅନନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା ଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନି୍ତ
ନାହିଁ; ତାହାଙ୍କର ବୁଦି୍ଧ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ। 29 େସ କ୍ଳ ାନ୍ତ େଲାକକୁ ଶକି୍ତ
ଦଅିନି୍ତ ଓ ବଳହୀନ େଲାକର ବଳ ବଢ଼ାଇ ଦଅିନି୍ତ। 30 ତରୁଣମାେନ େହଁ
କ୍ଳ ାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ େହେବ, ପୁଣ ିଯୁବକମାେନ ନତିାନ୍ତ ପଡ଼ଯିିେବ; 31 ମାତ୍ର
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେପକ୍ଷା କରନି୍ତ , େସମାେନ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ
ପାଇେବ; େସମାେନ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷେର ଉପରକୁ ଉଠିେବ;
େସମାେନ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ େହାଇ େଦୗଡ଼େିବ; େସମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ ନ େହାଇ ଗମନ
କରିେବ।

ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭୟ ବାଣୀ

“େହ ଦ୍ୱ ୀପଗଣ, ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ନୀରବ ହୁଅ ଓ ଶୁଣ;
େଲାକମାେନ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉନୁ୍ତ;
େସମାେନ ନକିଟକୁ ଆସନୁ୍ତ;

େତେବ କଥା କୁହନୁ୍ତ; ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ବଚିାର କରୁ। 2 େସ
ଧାମିର୍କତାେର ଯାହାକୁ ଆପଣା ଚରଣ ନକିଟକୁ ଡାକନି୍ତ , ଏପରି ଏକ ଜଣକୁ
ପୂବର୍ ଦଗିରୁ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ ? େସ ନାନା େଦଶସ୍ଥ େଲାକଙୁ୍କ ତାହା
ସମ୍ମୁଖେର ସମପିର୍ ଦଅିନି୍ତ ଓ ରାଜାଗଣଙ୍କ ଉପେର ତାହାକୁ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରାନି୍ତ ;
େସ ତାହାର ଖଡ୍ଗ  ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ ଧୂଳି ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ଧନୁକର
ଆଗେର ଚାଳିତ କୁଟା ପରି ସମପିର୍ ଦଅିନି୍ତ। 3 େସ େସମାନଙ୍କର ପେଛ
େଗାଡ଼ାଏ, େଯଉଁ ପଥେର େସ ପଦାପର୍ଣ କରି ନାହିଁ, େସହ ିପଥେର େହଁ

େସ ନରିାପଦେର ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। 4 ଆଦ୍ୟରୁ ପୁରୁଷକୁ ପୁରୁଷ ଆହ୍ୱାନ କରି
କିଏ ଏ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନି୍ତ ? ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଦ,ି ପୁଣି
େଶଷକାଳୀନ େଲାକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେର େହଁ ଆେମ୍ଭ େସହ ିଅଟୁ।
5 ଦ୍ୱ ୀପଗଣ େଦଖି ଭୀତ େହେଲ; ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସକଳ କମି୍ପତ େହେଲ;
େସମାେନ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ଆସେିଲ। 6 େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ ଓ ସାହସକି ହୁଅ େବାଲ ିପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଭାଇକୁ କହେିଲ। 7 ଏହରୂିେପ ସୂତ୍ରଧର ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାରକୁ ସାହସ େଦଲା ଓ
ହାତୁଡ଼େିର ସମାନ କରିବା େଲାକ େଯାଡ଼ କମର୍ ଉତ୍ତମ େହାଇଅଛ ିେବାଲି
କହ,ି େନହାଇେର ପିଟବିା େଲାକକୁ ଆଶ୍ୱାସ େଦଲା; ପୁଣ,ି ପ୍ରତମିାଟି
େଯପରି ଟଳଟଳ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ େସ କଣ୍ଟାେର ତାହା ଦୃଢ଼ କଲା।
8 ମାତ୍ର େହ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ ଯାକୁବ, ଆମ୍ଭର
ବନୁ୍ଧ ଅବ୍ରହାମର ବଂଶ; 9 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆଣଅିଛୁ
ଓ ପୃଥିବୀର ସୀମାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହଅିଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଦାସ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଦୂର କରି ନାହୁଁ; 10 ତୁେମ୍ଭ ଭୟ
କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛୁ; ନରିାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସବଳ କରିବା; ହଁ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା; ହଁ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର
ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ରଖିବା। 11 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକୁପିତ ଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ ଓ ବବି୍ର ତ େହେବ; େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
ବେିରାଧ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ େହାଇ ବନିଷ୍ଟ େହେବ।
12 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ବେିରାଧ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିବ, ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ; େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ
ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଅକିଞ୍ଚନା େହେବ।
13 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଧରି
ତୁମ୍ଭକୁ କହବିା, ଭୟ କର ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। 14 େହ
କୀଟ ସ୍ୱରୂପ ଯାକୁବ ଓ େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନରଗଣ, ଭୟ କର ନାହିଁ;
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା” ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତଦାତା ଅଟନି୍ତ। 15 “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ
ଛୁରିକାବଶିିଷ୍ଟ ଏକ ନୂତନ ଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ ଯନ୍ତ୍ର  ସ୍ୱରୂପ କରିବା; ତୁେମ୍ଭ
ପବର୍ତଗଣକୁ ମଦ୍ଦର୍ନ କରି ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ ଓ ଉପପବର୍ତଗଣକୁ ତୁଷ ତୁଲ୍ୟ
କରିବ। 16 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁଲାେର ଉଡ଼ାଇେଲ, ବାୟୁ େସମାନଙୁ୍କ
ଉଡ଼ାଇ େନଇ ଯିବ ଓ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ପକାଇବ;
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କଠାେର ଦପର୍ କରିବ। 17 ଦରିଦ୍ର  ଓ ଦୀନହୀନମାେନ ଜଳ
ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ଜଳ ନାହିଁ, ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ତୃଷାେର
ଶୁଷ୍କ ହୁଏ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବା, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। 18 ଆେମ୍ଭ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ନଦନଦୀ କରିବା ଓ ସମସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟେର ନଝିର୍ରମାନ
ଫିଟାଇବା; ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଜଳାଶୟ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକୁ ଜଳ ନଝିର୍ର
କରିବା। 19 ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଏରସ, ଶିଟୀମ୍ ଓ େମେହନି୍ଦ ଓ େତୖଳବୃକ୍ଷ
େରାପଣ କରିବା; ଆେମ୍ଭ ମରୁଭୂମିେର େଦବଦାରୁ, ତଧିର ଓ ତାଶୂର ବୃକ୍ଷ
ଏକତ୍ର ଲଗାଇବା; 20 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ ିଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଏହା ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ େବାଲ ିେଲାକମାେନ ଏକତ୍ର
େଦଖିେବ ଓ ବେିବଚନା କରି ବୁଝେିବ।”

ମିଥ୍ୟା େଦବେଦବୀମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ

21 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବବିାଦ ଉପସି୍ଥତ
କର,” ଯାକୁବର ରାଜା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼
ପ୍ରମାଣସବୁ ବାହାର କର। 22 େସମାେନ ତାହାସବୁ ବାହାର କରି ଯାହା
ଯାହା ଘଟବି, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କରନୁ୍ତ; ଆଦ୍ୟର
ବଷିୟମାନ କଅଣ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକାଶ କର, ତାହା କେଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ବେିବଚନା କରି ତହିଁର େଶଷ ଫଳ ଜାଣ ିପାରିବା; େନାହେିଲ
ଆଗାମୀ ଘଟଣା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖାଅ। 23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯାହା ଯାହା
ଘଟବି, ତାହା ପ୍ରକାଶ କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଈଶ୍ୱରଗଣ, ଏହା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବିା; ହଁ, ମଙ୍ଗଳ କର, ଅବା ଅମଙ୍ଗଳ କର, ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ନରିାଶ େହାଇ ଏକତ୍ର ତାହା େଦଖିବା। 24 େଦଖ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅକିଞ୍ଚତି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ କିଛ ିହିଁ ନୁେହଁ; େଯଉଁ
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େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେର, େସ ଘୃଣାସ୍ପଦ। 25 ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର
ଦଗିରୁ ଏକ ଜଣକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିଅଛୁ ଓ େସ ଉପସି୍ଥତ; େସ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ
ଦଗିରୁ ଆମ୍ଭ ନାମ ଆହ୍ୱାନ କେର; େସ ଗାନ୍ଥନୀର ମଶଲା ଓ କୁମ୍ଭକାରର
ମଦ୍ଦିର୍ତ ମୃତି୍ତକା ପରି େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଦଳିତ କରିବ। 26 ଆେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ଜାଣ ିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟରୁ କିଏ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ି?
ପୁଣ,ି େସ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିେଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ କହ ିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ
ପୂବର୍ରୁ କିଏ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ି? ହଁ, ପ୍ରକାଶକାରୀ େକହ ିନାହିଁ, ହଁ,
େଦଖାଇବା େଲାକ େକହ ିନାହିଁ, ହଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣବିା େଲାକ
େକହ ିନାହିଁ। 27 ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଥେମ ସେିୟାନକୁ କହବିା, “େଦଖ, େସମାନଙୁ୍କ
େଦଖ, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମକୁ ସୁସମାଚାର ଆଣବିାର ଏକ େଲାକ
େଦବା।” 28 ଆେମ୍ଭ ଅନାଇଲା େବେଳ େକହ ିନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ପଚାରିଲା
େବେଳ େଯ ପେଦ ଉତ୍ତର େଦଇ ପାେର, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏପରି
ମନ୍ତ୍ରଣାଦାତା ସୁଦ୍ଧା େକହ ିନାହିଁ। 29 େଦଖ, େସସମେସ୍ତ, େସମାନଙ୍କର
କମର୍ସବୁ ଅସାର ଓ ଅବସ୍ତୁ ମାତ୍ର; େସମାନଙ୍କର ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିାଗଣ
ବାୟୁ ଓ ଶୂନ୍ୟ ମାତ୍ର।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ ଦାସ

ଯାହାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଧାରଣ କରୁ, ଏପରି ଆମ୍ଭ ଦାସଙୁ୍କ,
ଯାହାଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭ ଚତି୍ତ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ, ଏପରି ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ
େଲାକଙୁ୍କ େଦଖ; ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା ଆତ୍ମା

ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ; େସ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ବଚିାର
ଆଣେିବ। 2 େସ ଚତି୍କାର କିମ୍ୱା ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା
ରାଜପଥେର ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇେବ ନାହିଁ। 3 େସ େଛଚାନଳ ଭାଙି୍ଗେବ
ନାହିଁ ଓ ସଧୂମ ବଳିତା ଲଭିାଇେବ ନାହିଁ; େସ ସତ୍ୟତାେର ନ୍ୟାୟ ବଚିାର
ଆଣେିବ। 4 େସ ପୃଥିବୀେର ନ୍ୟାୟ ବଚିାର ସ୍ଥାପନ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ନେିସ୍ତଜ ଓ ହୀନସାହସ େହେବ ନାହିଁ; ଆଉ, ଦ୍ୱ ୀପଗଣ ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅେପକ୍ଷାେର ରହେିବ। 5 େଯ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୃଷି୍ଟ କରି ବସି୍ତାର କେଲ; େଯ
ଭୂତଳ ଓ ତଦୁତ୍ପନ୍ନସକଳ ବଛିାଇେଲ; େଯ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ସକଳ େଲାକଙୁ୍କ
ନଶି୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦଅିନି୍ତ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନକାରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଣ
ଦଅିନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; 6 “ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଧମର୍େର ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ
ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଆଉ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ  କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ
କାରାକୂପରୁ ଓ ଅନ୍ଧକାରେର ବସଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀଗହୃରୁ ବାହାର
କରି ଆଣବିା ପାଇଁ, 7 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଲାକମାନଙ୍କର ନୟିମ ସ୍ୱରୂପ ଓ
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଦୀପି୍ତ ସ୍ୱରୂପ କରି ନଯିୁକ୍ତ କରିବୁ। 8 ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ: ଏହ ିଆମ୍ଭର ନାମ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଗୗରବ ଅନ୍ୟକୁ,
କିଅବା ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣକୁ େଦବୁ ନାହିଁ। 9 େଦଖ,
ଆଦ୍ୟ ବଷିୟମାନ ସଦି୍ଧ େହଲା, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ନୂତନ ବଷିୟମାନ ପ୍ରକାଶ
କରୁ; େସହ ିସବୁ ଅଙୁ୍କରିତ େହବାର ପୂେବର୍ ତଦ୍ବଷିୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଉ।”

ଏକ ନୂତନ ଗୀତ

10 େହ ସମୁଦ୍ର ଗାମୀମାେନ ଓ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ସମେସ୍ତ, େହ ଦ୍ୱ ୀପଗଣ
ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ
ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। 11 ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ତହିଁର
ନଗରସକଳ, େକଦାରର ବସତ ିଗ୍ରାମସକଳ ଉଚ୍ଚ ରବ କରନୁ୍ତ;
େଶୖଳନବିାସୀମାେନ ଗାନ କରନୁ୍ତ, ପବର୍ତଗଣର ଶିଖରରୁ େସମାେନ
ମହାନାଦ କରନୁ୍ତ। 12 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଗୗରବ େଦଉନୁ୍ତ ଓ
ଦ୍ୱ ୀପସମୂହ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଚାର କରନୁ୍ତ। 13 ସଦାପ୍ରଭୁ
ବୀର ତୁଲ୍ୟ ବେିଜ କରିେବ; େସ େଯାଦ୍ଧାର ନ୍ୟାୟ ଆପଣା ଉେଦ୍ଯାଗ
ଉେତ୍ତଜିତ କରିେବ; େସ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରିେବ, ହଁ, େସ ମହାନାଦ କରିେବ;
େସ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣର ପ୍ରତକୂିଳେର ପ୍ରବଳ ରୂପେର କାଯର୍୍ୟ କରିେବ।
14 ଆେମ୍ଭ ଦୀଘର୍ କାଳ ନୀରବ େହାଇଅଛୁ; ଆେମ୍ଭ ସି୍ଥର େହାଇ ଆପଣାକୁ
କ୍ଷାନ୍ତ କରିଅଛୁ; ଏେବ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଡାକ ଛାଡ଼ବିା;
ଆେମ୍ଭ ଏକାେବେଳ ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ ଟାଣ ିବ୍ୟଗ୍ରଚତି୍ତ େହବା। 15 ଆେମ୍ଭ
ପବର୍ତ ଓ ଉପପବର୍ତଗଣକୁ ଧ୍ୱଂସତି କରିବା ଓ ତହିଁର ତୃଣସବୁ ଶୁଷ୍କ
କରିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ନଦନଦୀକୁ ଦ୍ୱ ୀପ ଓ ଜଳାଶୟକୁ ଶୁଷ୍କ କରିବା।

16 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ଧମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ପଥ େଦଇ ଆଣବିା;
େଯଉଁ ମାଗର୍ େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, େସହ ିସବୁ ମାଗର୍େର େସମାନଙୁ୍କ
କଢ଼ାଇବା; ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୁଅ ଓ
ବକ୍ରସ୍ଥାନସବୁକୁ ସଳଖ କରିବା। ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ ଆେମ୍ଭ କରି େସମାନଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। 17 େଯଉଁମାେନ େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣେର ନଭିର୍ର
କରନି୍ତ ଓ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର
େବାଲ ିକୁହନି୍ତ , େସମାେନ ବମିୁଖ ଓ ଅତଶିୟ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।

ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଅକ୍ଷମତା

18 େହ ବଧିରମାେନ, ଶୁଣ; େହ ଅନ୍ଧମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିବା ପାଇଁ
ଅନାଅ। 19 ଆମ୍ଭର ଦାସ ଛଡ଼ା ଅନ୍ଧ କିଏ ? ଅବା ଆମ୍ଭ େପ୍ରରିତ ଦୂତ
ପରି ବଧିର କିଏ ? ଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ମିଳନେର ଥିବା େଲାକ ପରି ଅନ୍ଧ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପରି ଅନ୍ଧ କିଏ ? 20 ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ ବଷିୟ
େଦଖୁଅଛ, ମାତ୍ର ମେନାେଯାଗ କରୁ ନାହଁ; ତାହାର କଣ୍ଣର୍ ମୁକ୍ତ ଅଛ,ି ମାତ୍ର
େସ ଶୁଣୁ ନାହିଁ। 21 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଧମର୍ ସକାଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମହତ ଓ
ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ। 22 ମାତ୍ର ଏହ ିେଲାକମାେନ ଅପହୃତ ଓ
ଲୁଟତି; େସସମେସ୍ତ ଗତ୍ତର୍େର ପାଶବଦ୍ଧ ଓ କାରାଗାରେର ଲୁଚାଯାଇଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ହୃତଧନ େହବା ପାଇଁ ଅଛନି୍ତ , ପୁଣ ିଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା େକହ ିନାହିଁ;
େସମାେନ ଲୁଟତି ସ୍ୱରୂପ େହବା ପାଇଁ ଅଛନି୍ତ ଓ େଫରାଇ ଦଅି େବାଲି
କହବିା ପାଇଁ େକହ ିନାହିଁ। 23 ଏହ ିକଥାେର େଯ କଣ୍ଣର୍ପାତ କରିବ ଓ
ଶ୍ରବଣ କରି ଭବଷି୍ୟତ୍କାଳ ନମିେନ୍ତ ମେନାେଯାଗ କରିବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଏପରି େଲାକ କିଏ ଅଛ ି? 24 ଯାକୁବକୁ ଲୁଟତି ସ୍ୱରୂପ େହବା
ପାଇଁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅପହାରକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର କିଏ ସମପର୍ଣ କେଲ ?
ଯାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ ଓ ଯାହାଙ୍କ ପଥେର
େଲାକମାେନ ଗମନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ େନାହେିଲ, ଅଥବା େସମାେନ
ଯାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ େନାହେିଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ କି ଏହା କରି
ନାହାନି୍ତ ? 25 ଏେହତୁ େସ ତାହାର ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଓ
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରବଳତା ଢ଼ାଳି େଦେଲ; ତହିଁେର ତାହା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱ ଳି
ଉଠିଲା, ମାତ୍ର େସ ଜାଣଲିା ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଅଗି୍ନ ତାହାକୁ ଦଗ୍ଧ କଲା, ତଥାପି
େସ ମେନାେଯାଗ କଲା ନାହିଁ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରର ପ୍ରତଜି୍ଞା

ମାତ୍ର େହ ଯାକୁବ, େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ସୃଷି୍ଟ କେଲ, େହ ଇସ୍ରାଏଲ,
େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏେବ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ;

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର।
2 ତୁେମ୍ଭ ଜଳ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯିବା େବେଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ େହବା
ନଦନଦୀ ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେଲ, େସହ ିସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେର ଗମନ କରିବା େବେଳ ଦଗ୍ଧ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା
ଅଗି୍ନଶିଖା ତୁମ୍ଭର ଦାହ ଜନ୍ମ ାଇବ ନାହିଁ। 3 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ, ତୁମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଅଟୁ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ମୁକି୍ତର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂେପ ମିସର ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବେତ୍ତର୍ କୂଶ ଓ ସବା େଦଶ
େଦଇଅଛୁ। 4 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ େହାଇଅଛ ଓ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରିଅଛୁ; ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପରିବେତ୍ତର୍
ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣର ପରିବେତ୍ତର୍ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍କୁ େଦବା। 5 ଭୟ
କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛୁ; ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ ଦଗିରୁ ତୁମ୍ଭ
ବଂଶକୁ ଆଣବିା ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗିରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା; 6 ଆେମ୍ଭ
ଉତ୍ତର ଦଗିକୁ କହବିା, ଛାଡ଼ ିଦଅି ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ କହବିା, ଅଟକାଇ ରଖ
ନାହିଁ; ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଦୂରରୁ ଓ ଆମ୍ଭ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ
ଆଣ ିଦଅି; 7 ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଓ ଯାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
େଗୗରବାେଥର୍ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ, ଏପରି ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ଆଣ; ଆେମ୍ଭ
ତାହାକୁ ଗଢ଼ଅିଛୁ; ହଁ, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛୁ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ

8 ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ଅନ୍ଧ ଓ କଣ୍ଣର୍ ଥାଇ ବଧିର, ଏହ ିେଲାକଙୁ୍କ ବାହାର କରି
ଆଣ। 9 ସବର୍େଦଶୀୟମାେନ ସଂଗହୃୀତ େହଉନୁ୍ତ ଓ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହ
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ଏକତ୍ରୀକୃତ େହଉନୁ୍ତ; େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିପାେର ଓ
ଆଦ୍ୟ ବଷିୟମାନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇ ପାେର ? େସମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷୀକୃତ
େହବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷୀଗଣକୁ ଆଣନୁ୍ତ; ଅଥବା େସମାେନ
ଶୁଣ ିଏହା ସତ୍ୟ େବାଲ ିକୁହନୁ୍ତ। 10 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ଜାଣ ିଆମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବ ଓ ଆେମ୍ଭ େସହ ିଅଟୁ େବାଲି
ବୁଝବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ଓ ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ ଦାସ
ଅଟ,” ଆମ୍ଭ ପୂବର୍େର େକୗଣସ ିଈଶ୍ୱର ନମିିର୍ତ େହଲା ନାହିଁ, କିଅବା ଆମ୍ଭ
ଉତ୍ତାେର େହବ ନାହିଁ। 11 ଆେମ୍ଭ, ଆେମ୍ଭ ହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ ଓ ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା
ଆଉ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ନାହିଁ। 12 ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛୁ, ଆେମ୍ଭ ଉଦ୍ଧାର
କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ େଦଖାଇଅଛୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି
ବେିଦଶୀୟ େଦବତା ନ ଥିଲା; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ଅଟ ଓ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।” 13 “ହଁ, ଦବିସର
ପୂବର୍ରୁ ଆେମ୍ଭ େସହ ିଅଟୁ ଓ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ େକହ ିନାହିଁ;
ଆେମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟ କରିବା, ଆଉ କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ ?”

ବାବଲିରୁ ମୁକି୍ତ

14 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତଦାତା, ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାେଶ ବାବଲିକୁ େଲାକ ପଠାଇଅଛୁ ଓ
ଆେମ୍ଭ େସସମସ୍ତଙୁ୍କ ପଳାତକଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଆଣବିା; କଲ୍ଦୀୟମାନଙୁ୍କ ହିଁ
େସମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦଗାନର େନୗକାେର ଆଣବିା। 15 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା
ଅଟୁ।” 16 େଯ ସମୁଦ୍ର େର ପଥ ଓ ମହାଜଳରାଶିେର ମାଗର୍ କରନି୍ତ;
17 େଯ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱ, େସୖନ୍ୟ ଓ ବୀରଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣନି୍ତ;
େସମାେନ ଏକତ୍ର ତେଳ େଶାଇ ଆଉ ଉଠିେବ ନାହିଁ, େସମାେନ ଲୁପ୍ତ ଓ
ଛଣପଟ ପରି ନଭିଯିା’ନି୍ତ ; େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
18 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଦ୍ୟ ବଷିୟସବୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ, କିଅବା ପୁରାତନ
ବଷିୟସବୁ ବେିବଚନା କର ନାହିଁ। 19 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏକ ନୂତନ କାଯର୍୍ୟ
କରିବା; ତାହା ଏେବ ଅଙୁ୍କରିତ େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ତାହା ଜାଣବି ନାହିଁ
? ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିେର ନଦନଦୀ କରିବା।
20 େକ୍ଷତ୍ରର ପଶୁଗଣ, ଶୃଗାଳ ଓ ଓଟପକ୍ଷୀଗଣ ଆମ୍ଭର େଗୗରବ କରିେବ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙ୍କର ପାନାେଥର୍ ପ୍ରାନ୍ତର
ମଧ୍ୟେର ଜଳ ଓ ମରୁଭୂମିେର ନଦନଦୀ େଯାଗାଉ; 21 େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ବଣ୍ଣର୍ନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ।
22 ତଥାପି େହ ଯାକୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ନାହଁ; େହ
ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛ।

ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ

23 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େହାମାଥର୍କ େମଷାଦ ିଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣ ିନାହଁ;
କିଅବା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବଳିଦାନ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର ସମାଦର କରି ନାହଁ।
ଆେମ୍ଭ େନୖେବଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇ ନାହୁଁ; କିଅବା କୁନୁ୍ଦରୁ
ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରାଇ ନାହୁଁ। 24 ତୁେମ୍ଭ େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା େଦଇ ଆମ୍ଭ
ପାଇଁ ସୁଗନି୍ଧ ବଚ କ୍ରୟ କରି ନାହଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭ ବଳିର େମଦେର ଆମ୍ଭକୁ
ତୃପ୍ତ କରି ନାହଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାପ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭକୁ ଦାସ୍ୟକମର୍
କରାଇଅଛ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନାନା ଅଧମର୍େର ଆମ୍ଭକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରିଅଛ।
25 ଆେମ୍ଭ, ଆେମ୍ଭ ହିଁ ଆପଣା ଲାଗି ତୁମ୍ଭର ଅଧମର୍ସବୁ ମାଜର୍ନା କରୁ ଓ
ତୁମ୍ଭର ପାପସବୁ ଆେମ୍ଭ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। 26 ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରାଅ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରର ବଚିାର କରୁ; ତୁେମ୍ଭ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷୀକୃତ େହବା ନମିେନ୍ତ
ଆପଣା କଥା କୁହ। 27 ତୁମ୍ଭର ଆଦ ିପିତା ପାପ କଲା ଓ ତୁମ୍ଭର
ମଧ୍ୟସି୍ଥମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଧମର୍ କରିଅଛନି୍ତ। 28 ଏନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଅପବତି୍ର କରିବା, ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବକୁ ଅଭଶିାପ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନନି୍ଦାପାତ୍ର କରିବା।”

ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ

ତଥାପି େହ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ ଓ ଆମ୍ଭର ମେନାନୀତ
ଇସ୍ରାଏଲ, ଏେବ ଶୁଣ; 2 େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଓ
ଗଭର୍ରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଢ଼େିଲ, େଯ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ, େସହି

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “େହ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ, େହ ଆମ୍ଭର
ମେନାନୀତ ଯିଶୁରୁଣ, ଭୟ କର ନାହିଁ। 3 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୃଷିତ ଉପେର
ଜଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଉପେର ଜଳେସ୍ରାତ ଢ଼ାଳିବା; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଉପେର
ଆପଣା ଆତ୍ମା ଓ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ ଉପେର ଆପଣା ଆଶୀବର୍ାଦ ଢ଼ାଳିବା;
4 ତହିଁେର େସମାେନ ଜଳେସ୍ରାତ ନକିଟସ୍ଥ ବାଇଶୀ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ତୃଣ
ମଧ୍ୟେର ଅଙୁ୍କରିତ େହେବ। 5 ଏକ ଜଣ କହବି, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର;
ଅନ୍ୟ ଜଣ ଯାକୁବ ନାମେର ଆପଣାକୁ ଖ୍ୟାତ କରିବ; ଆଉ, ଜେଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସ୍ୱହସ୍ତେର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ କୁଳ
ନାମେର ଆପଣାକୁ ପ୍ରସଦି୍ଧ କରିବ।” 6 ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ
ତାହାର ମୁକି୍ତଦାତା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ
ଆଦ ିଓ ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ତ, ପୁଣ ିଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ପରେମଶ୍ୱର ଆଉ ନାହିଁ। 7 ଆେମ୍ଭ
େସହ ିପୁରାତନ େଲାକଙୁ୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟଠାରୁ ଆମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କିଏ
ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଓ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଓ ଯଥାକ୍ର େମ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ତାହା
ସଜାଇବ ? ପୁଣ,ି ଯାହା ଯାହା ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଓ ଯାହା ଯାହା ଘଟବି, ତାହା
େସମାେନ ପ୍ରକାଶ କରନୁ୍ତ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ କମି୍ପତ କିଅବା ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ;
ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କରି ନାହୁଁ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହା ଜଣାଇ ନାହୁଁ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ। ଆମ୍ଭ ଭନି୍ନ
ଆଉ କି ପରେମଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ ? ଅନ୍ୟ େଶୖଳ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ କାହାକୁ ଜାଣୁ
ନା।”

ପ୍ରତମିା ପୂଜା ଉପହାସଜନକ

9 େଯଉଁମାେନ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ , େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ଅସାର ଓ େସମାନଙ୍କର ମେନାହର ବଷିୟମାନ ଉପକାରକ େହବ ନାହିଁ;
େସମାେନ େଯପରି ଲଜି୍ଜତ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ନଜି ସାକ୍ଷୀଗଣ
େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ, କିଅବା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ। 10 ଯାହା େକୗଣସ ିବଷିୟେର
ଉପକାରକ ନୁେହଁ, ଏପରି େଦବତା କିଏ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ,ି ଅବା େଖାଦତି
ପ୍ରତମିା କିଏ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ାଳିଅଛ ି? 11 େଦଖ, ତାହାର ସହାୟ ସମେସ୍ତ
ଲଜି୍ଜତ େହେବ; ପୁଣ,ି ଶିଳ୍ପକାରୀମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର; େସସମେସ୍ତ ଏକତ୍ର
େହଉନୁ୍ତ, େସମାେନ ଛଡି଼ା େହଉନୁ୍ତ; େସମାେନ କମି୍ପତ େହେବ, େସମାେନ
ଏକା େବେଳ ଲଜି୍ଜତ େହେବ। 12 କମର୍କାର େଲୗହ ଅସ୍ତ୍ର ନମିର୍ାଣ କରି ତପ୍ତ
ଅଙ୍ଗାରେର କମର୍ କେର ଓ ହାତୁଡ଼େିର ତାହା ଗଢ଼ ିନଜିର ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁେର
ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେର; ହଁ, େସ କ୍ଷୁଧିତ ହୁଏ ଓ ତାହାର ବଳ ଊଣା ପଡ଼ଯିାଏ,
େସ ଜଳପାନ ନ କରି କ୍ଳ ାନ୍ତ ହୁଏ। 13 ସୂତ୍ରଧର ସୂତା ଟାେଣ; େସ ସନୁି୍ଦର
ଦ୍ୱ ାରା ଚହି୍ନ ଦଏି, େସ ରନ୍ଦା ବୁଲାଇ ଆକୃତ ିକରି କମ୍ପାସ ଦ୍ୱ ାରା ଚହି୍ନ ଦଏି
ଓ ଗହୃେର ବାସ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଆକୃତ ିଓ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ
ଅନୁସାେର ତାହା ନମିର୍ାଣ କେର। 14 େସ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଏରସ ବୃକ୍ଷ
କାେଟ, ତସର୍ା ଓ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ନଏି, େସ ବନବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ବୃକ୍ଷ
ଆପଣା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କେର; େସ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ େରାପଣ କେର ଓ ବୃଷି୍ଟ
ତାହା ବଢ଼ାଏ। 15 ଏଉତ୍ତାେର ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜାେଳଣ ିକାଷ୍ଠ ହୁଏ; େସ
ତହିଁରୁ କିଛ ିେନଇ ଅଗି୍ନ ତାପ ନଏି; ଆଉ, େସ ତାହା ଜାଳି ରୁଟ ିପାକ
କେର; ଆହୁରି, େଗାଟଏି େଦବତା କରି ତାହା ପୂଜା କେର; େସ େଗାଟଏି
େଖାଦତି ପ୍ରତମିା କରି ତାହା ଆଗେର ଦଣ୍ଡବତ କେର। 16 େସ ତହିଁରୁ
ଏକ ଅଂଶ ଅଗି୍ନେର େପାେଡ଼; ଅନ୍ୟ ଅଂଶେର େସ ମାଂସ ପାକ କରି
େଭାଜନ କେର ଓ ଶୂଲ୍ୟମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୃପ୍ତ ହୁଏ, ଆହୁରି େସ ଅଗି୍ନ
ତାପ େନଇ କେହ, ଆଃ, ଆେମ୍ଭ ଉଷ୍ଣ େହଲୁ, ଆେମ୍ଭ ଅଗି୍ନ େଦଖିଲୁ।
17 ପୁଣ,ି େସ ତହିଁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦ୍ୱ ାରା ଏକ େଦବତା, ଆପଣାର
େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କେର; େସ ତାହା ଆଗେର ଦଣ୍ଡବତ କରି ପୂଜା
କେର ଓ ତାହା ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କେହ, “ଆମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କର,
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େଦବତା।” 18 େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, କିଅବା ବେିବଚନା
କରନି୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ େଯପରି େଦଖି ନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ
େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଓ େସମାେନ େଯପରି ବୁଝ ିନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ
େସମାନଙ୍କର ଚତି୍ତ େସ ମୁଦି୍ର ତ କରିଅଛନି୍ତ। 19 େକହ ିମେନ କେର ନାହିଁ,
କିଅବା ଏହା କହବିା ପାଇଁ କାହାରି ଜ୍ଞାନ କି ବୁଦି୍ଧ ନାହିଁ େଯ, “ଯହିଁର ଏକ
ଅଂଶ େନଇ ଆେମ୍ଭ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିଅଛୁ ଓ ଯହିଁର ଜ୍ୱଳ; ଅଙ୍ଗାର େନଇ
ରୁଟ ିପାକ କରିଅଛୁ ଓ ମାଂସ ପାକ କରି େଭାଜନ କରିଅଛୁ, ତହିଁର
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େନଇ କି ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନମିର୍ାଣ କରିବା ? ଆେମ୍ଭ କି
ଖେଣ୍ଡ କାଷ୍ଠ ଆଗେର ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ? 20 େସ ଭସ୍ମ େଭାଜନ କେର;
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େସ େଯପରି ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର କରି ନ ପାେର, କିଅବା ଆମ୍ଭ ଡାହାଣ
ହସ୍ତେର କି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ, ଏହା କହ ିନ ପାେର, ଏଥିପାଇଁ ଭ୍ର ାନ୍ତ ଚତି୍ତ
ତାହାକୁ ବପିଥଗାମୀ କରିଅଛ।ି”

ଇସ୍ରାଏଲର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ଓ ମୁକି୍ତଦାତା ପରେମଶ୍ୱର

21 େହ ଯାକୁବ, େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ କଥା ସ୍ମରଣ କର,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଦାସ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଢ଼ଅିଛୁ; ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଦାସ;
େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ବସି୍ମୃତ େହବ ନାହିଁ। 22 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ଅଧମର୍ସବୁ ନବିଡି଼ କୁହୁଡ଼ରି ନ୍ୟାୟ ଓ ତୁମ୍ଭର ପାପସବୁ େମଘ ପରି ମାଜର୍ନା
କରିଅଛୁ; ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ
କରିଅଛୁ। 23 େହ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଗାନ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
ସାଧନ କରିଅଛନି୍ତ; େହ ପୃଥିବୀର ଅଧଃସ୍ଥାନସକଳ, ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ ିକର; େହ
ପବର୍ତଗଣ, େହ ଅରଣ୍ୟ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବୃକ୍ଷ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଗାନ କର; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ ଓ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାକୁ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିେବ। 24 ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତଦାତା
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଗଭର୍ରୁ େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଢ଼େିଲ, େସ ଏହା କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭ ସବୁ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରୁ ଆେମ୍ଭ ଏକାକୀ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ
ବସି୍ତାର କରୁ; ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରସାର କରୁ; ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ କିଏ ?
25 ଆେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କର (ଦତ୍ତ) ଲକ୍ଷଣସବୁ ବଫିଳ କରୁ ଓ
ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କରୁ; ଆେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ ପଛକୁ ହଟାଇ େଦଉ ଓ
େସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୂଖର୍ତା କରୁ; 26 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼
କରୁ ଓ ଆପଣା ଦୂତଗଣର ମନ୍ତ୍ରଣା ସଦି୍ଧ କରୁ; ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମ
ବଷିୟେର କହୁ, ତାହା ବସତବିଶିିଷ୍ଟ େହବ ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର କହୁ, େସହ ିସବୁ ପୁନଃନମିିର୍ତ େହବ, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତହିଁର
ଉଜାଡ଼ ସ୍ଥାନ ସବୁ ପୁନବର୍ାର ପତ୍ତନ କରିବା; 27 ଆେମ୍ଭ ଅଗାଧ ଜଳକୁ
କହୁ, ଶୁଷ୍କ ହୁଅ; ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନଦନଦୀସବୁ ଶୁଷ୍କ କରିବା;
28 ଆେମ୍ଭ େକାରସ୍ ବଷିୟେର କହୁ, େସ ଆମ୍ଭ ପଲର ପାଳକ ଓ ଆମ୍ଭର
ଇଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବ; େସ ଯିରୂଶାଲମ ବଷିୟେର କହବି, ତାହା ପୁନଃନିର୍ମିର୍ତ
େହବ ଓ ମନି୍ଦରକୁ କହବି, ତୁମ୍ଭର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପିତ େହବ।”

େକାରସ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଅଭଷିିକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତର, ଅଥର୍ାତ୍, େକାରସ୍ର
ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ନାନା
େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ପରାସ୍ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାର ଡାହାଣ ହସ୍ତ

ଧରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ରାଜାମାନଙ୍କର କଟବିନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା; ଆେମ୍ଭ ତାହା
ସମ୍ମୁଖେର କବାଟସବୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଓ ନଗରଦ୍ୱ ାରସବୁ ବନ୍ଦ େହବ ନାହିଁ;
2 “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରିବା, ରଗଡ଼ା ସ୍ଥାନ ସବୁ ସମାନ
କରିବା; ଆେମ୍ଭ ପିତ୍ତଳର କବାଟସବୁ ଭାଙି୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ଓ େଲୗହ
ଅଗର୍ଳସବୁ କାଟ ିପକାଇବା; 3 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ଧକାରାବୃତ ଧନଭଣ୍ଡାର ଓ
ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନେର ସଞ୍ଚତି ସମ୍ପତି୍ତସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ନାମ ଧରି
ଆହ୍ୱାନକାରୀ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଏହା
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାରିବ। 4 ଆମ୍ଭ ଦାସ ଯାକୁବ ଓ ଆମ୍ଭ ମେନାନୀତ ଇସ୍ରାଏଲ
ସକାେଶ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଧରି ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ନ
ଜାଣେିଲ େହଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉପାଧି େଦଇଅଛୁ। 5 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଉ
ଦି୍ୱ ତୀୟ େକହ ିନାହିଁ; ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ ; ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ
ନ ଜାଣେିଲ େହଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କଟବିନ୍ଧନ କରିବା; 6 ତହିଁେର ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା
େଯ ଆଉ େକହ ିନାହିଁ, ଏହା ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟର ସ୍ଥାନରୁ ପଶି୍ଚମ ଦଗି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଲାେକ ଜାଣେିବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଦି୍ୱ ତୀୟ େକହ ିନାହିଁ। 7 ଆେମ୍ଭ
ଦୀପି୍ତ ନମିର୍ାଣ କରୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ଧକାର ସୃଷି୍ଟ କରୁ; ଆେମ୍ଭ ଶାନି୍ତ ରଚନା
କରୁ, ଅନଷି୍ଟ ସୃଷି୍ଟ କରୁ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହାସବୁ ସାଧନ କରୁ। 8 େହ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପରୁ ବଷର୍ଣ କର, େମଘମାଳ ଧମର୍ବୃଷି୍ଟ କରୁ;
େଯପରି ପରିତ୍ରାଣ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ, ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହଉ ଓ େସ
ଧାମିର୍କତା ଏକତ୍ର ଅଙୁ୍କରିତ କରାଉ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ।

ସୃଷି୍ଟ ଓ ଇତହିାସର ପ୍ରଭୁ

9 େଯ ଆପଣା ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବେିରାଧ କେର, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର
! ପୃଥିବୀର ଖପରା ମଧ୍ୟେର ଖେଣ୍ଡ ଖପରା ମାତ୍ର ! ମୃତି୍ତକା କ’ଣ ତା’ର
ଗଢ଼ବିା େଲାକକୁ କହବି, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛ ? ଅବା ତୁମ୍ଭର
କମର୍ କ’ଣ କହବି, ତାହାର ହସ୍ତ ନାହିଁ ? 10 େଯ ପିତାକୁ କେହ, ତୁେମ୍ଭ
କଅଣ ଜନ୍ମ ାଉଅଛ, ଅବା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ କେହ, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ ପ୍ରସବ କରୁଅଛ
? େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! 11 ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାହାର
ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆଗାମୀ ଘଟଣାର ବଷିୟ ଆମ୍ଭକୁ ପଚାର;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣର ବଷିୟେର ଓ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ କମର୍
ବଷିୟେର ଆମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ ଦଅି। 12 ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛୁ ଓ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ; ଆେମ୍ଭ, ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ ହିଁ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ ିଓ ତହିଁର ସକଳ ବଷିୟକୁ ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛୁ। 13 ଆେମ୍ଭ ଧମର୍େର ତାହାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାର
ସକଳ ପଥ ସରଳ କରିବା; େସ ଆମ୍ଭର ନଗର ନମିର୍ାଣ କରିବ ଓ େସ
ଆମ୍ଭର ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦବ, ମୂଲ୍ୟ ନମିେନ୍ତ କିଅବା
ପୁରସ୍କାର ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ,” ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା

14 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ମିସରର ପରିଶ୍ରମର, କୂଶର
ବାଣଜି୍ୟର ଫଳ ଓ ଦୀଘର୍କାୟ ସବାୟୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିବ ଓ
ତୁମ୍ଭର େହେବ; େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହେବ; ଶୃଙ୍ଖଳେର ଆବଦ୍ଧ
େହାଇ େସମାେନ ଆସେିବ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରିେବ ଓ
ନେିବଦନ କରି କହେିବ, ନଶି୍ଚୟ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ; ତାହାଙ୍କ
ବନୁି ଆଉ େକହ ିନାହିଁ, ଆଉ େକହ ିପରେମଶ୍ୱର ନାହାନି୍ତ।” 15 େହ
ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଆତ୍ମେଗାପନକାରୀ
ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ। 16 େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ, ହଁ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ବବି୍ର ତ େହେବ; ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣକାରୀ ସମେସ୍ତ ଏକାସେଙ୍ଗ ଅପମାନଗ୍ରସ୍ତ
େହେବ। 17 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ପରିତ୍ରାଣ
ପ୍ରାପ୍ତ େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯୁଗଯୁଗାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲଜି୍ଜତ କିଅବା ବବି୍ର ତ େହବ
ନାହିଁ। 18 କାରଣ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହପିରି କହନି୍ତ;
େସ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ; େସ ପୃଥିବୀକୁ ନମିର୍ାଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; େସ
ତାହା ସ୍ଥାପନ କେଲ, େସ ତାହା ଶୂନ୍ୟ କରି ସୃଷି୍ଟ ନ କରି ବସତ ିସ୍ଥାନ
େହବା ପାଇଁ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଦି୍ୱ ତୀୟ େକହ ିନାହିଁ।
19 ଆେମ୍ଭ େଗାପନେର ଅନ୍ଧକାରମୟ େଦଶର େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର କହି
ନାହୁଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୃଥାେର ଆମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣ କର, ଏହା ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବ
ବଂଶକୁ କହ ିନାହୁଁ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧମର୍ବାଦୀ, ଆେମ୍ଭ ସଠିକ୍ କଥା
ପ୍ରକାଶ କରୁ। 20 େହ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଆସ, ଏକ ସେଙ୍ଗ ନକିଟକୁ ଆସ; େଯଉଁମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ େଖାଦତି ପ୍ରତମିାର କାଷ୍ଠ େବାହ ିବୁଲନି୍ତ ଓ ପରିତ୍ରାଣ
କରିବାକୁ ଅସମଥର୍ େଦବତା ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର କିଛି
ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକାଶ କର ଓ ତାହା ଉପସି୍ଥତ କର; ହଁ,
େସମାେନ ପରସ୍ପର ମନ୍ତ୍ରଣା କରନୁ୍ତ; ପୂବର୍ କାଳରୁ କିଏ ଏହା ଜଣାଇଅଛ ି?
ପୁରାତନ କାଳରୁ କିଏ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ି? ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଏହା
କରି ନାହୁଁ ? ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ ଧମର୍ଶୀଳ
ପରେମଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା; ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହ ିନାହିଁ। 22 େହ
ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ
ହୁଅ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଦି୍ୱ ତୀୟ ନାହିଁ। 23 ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ନାମ େନଇ ଶପଥ କରିଅଛୁ ଓ ଧମର୍ମୟ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ
ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା ଅନ୍ୟଥା େହବ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭ ଛାମୁେର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଆଣୁ୍ଠ ନତ େହବ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିହ୍ୱା ଶପଥ କରିବ। 24 େଲାେକ ଆମ୍ଭ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର କହେିବ, “େକବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଧାମିର୍କତା ଓ ଶକି୍ତ
ଅଛ।ି” ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲାକମାେନ ଆସେିବ, ପୁଣ ିେଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ
ପ୍ରତ ିବରିକ୍ତ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।
25 ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଧାମିର୍କୀକୃତ େହେବ ଓ
ଦପର୍ କରିେବ।
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ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ବାବଲିର େଦବତା

େବଲ୍ େଦବତା ଅବନତ ହୁଏ, ନେବା ନତ ହୁଏ; େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତମିାଗଣ ଜନୁ୍ତ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପେର ଥୁଆ ଯାଇଅଛନି୍ତ;
େଯଉଁ ଦ୍ର ବ୍ୟମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ େବାହ ିକରି ବୁଲଲି, ତାହା

େବାଝ େହାଇଅଛ,ି କ୍ଳ ାନ୍ତ ପଶୁ ପ୍ରତ ିଭାର େହାଇଅଛ।ି
2 େସମାେନ ନତ ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାେନ ଏକତ୍ର ନତ ହୁଅନି୍ତ;
େସମାେନ ଭାର ରକ୍ଷା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଆେପ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ।
3 େହ ଯାକୁବ ବଂଶ, େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମେସ୍ତ,

ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଦରସ୍ଥାୟୀ େହବାଠାରୁ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ବୁହା ଯାଇଅଛ,

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗଭର୍ରୁ ବହା ଯାଇଅଛ;
4 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିଅଟୁ ଓ ପକ୍ୱ

େକଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େବାହବିା;
ଆେମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ େବାହବିା; ହଁ, ଆେମ୍ଭ ବହବିା ଓ

ଉଦ୍ଧାର କରିବା।
5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ କାହାର ସଦୃଶ ଓ ସମାନ କରିବ ଓ କାହାର

ସେଙ୍ଗ ଆମ୍ଭର ଉପମା େଦେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସମାନ େହବା ?
6 େସମାେନ େତାଡ଼ାରୁ ସୁନା ଢ଼ାଳନି୍ତ ଓ ନକିି୍ତେର ରୂପା େତୗଲନି୍ତ ,

େସମାେନ ସୁନାରୀକୁ ମୂଲ ଲଗାନି୍ତ ଓ େସ େଗାଟଏି େଦବତା ନମିର୍ାଣ
କେର; େସମାେନ ଦଣ୍ଡବତ କରି ପୂଜା କରନି୍ତ।

7 େସମାେନ ତାହାକୁ ସ୍କନ୍ଧେର ବହନ କରନି୍ତ ଓ ତାହାକୁ େବାହ ିତାହାର
ସ୍ଥାନେର ତାହାକୁ ରଖନି୍ତ , ତହିଁେର େସ ଛଡି଼ା ହୁଏ; େସ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ
ଘୁଞ୍ଚବି ନାହିଁ;
ଆହୁରି, େକହ ିତାହାକୁ ଡାକିେଲ େହଁ େସ ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ,

କିଅବା ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ସ୍ମରଣ କର ଓ ପୁରୁଷତ୍ୱ  ପ୍ରକାଶ କର; େହ

ଅଧମର୍ାଚାରୀମାେନ, ମନେର କର।
9 ପୁରାତନ ବଷିୟସବୁ ସ୍ମରଣ କର;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ହିଁ ପରେମଶ୍ୱର, ଦି୍ୱ ତୀୟ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭ

ତୁଲ୍ୟ େକହ ିନାହିଁ;
10 ଆେମ୍ଭ େଶଷ ବଷିୟ ଆଦଠିାରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ପୁଣ ିଯାହା ସାଧିତ

େହାଇ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଜଣାଉ,
ଆଉ କହୁ, “ଆମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ସି୍ଥର େହବ ଓ ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର ସକଳ

ମନସ୍କାମନା ସଦି୍ଧ କରିବା,”
11 ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ ଦଗିରୁ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀକୁ, ଦୂର େଦଶରୁ ଆମ୍ଭ ମନ୍ତ୍ରଣାର

ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ;
ଆେମ୍ଭ କହଅିଛୁ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତାହା ସଦି୍ଧ କରିବା; ଆେମ୍ଭ କଳ୍ପନା

କରିଅଛୁ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତାହା ସଫଳ କରିବା।
12 େହ ଧମର୍ରୁ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ କଠିନାନ୍ତଃକରଣ େଲାେକ, ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ।
13 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଧମର୍ ନକିଟକୁ ଆଣୁଅଛୁ, ତାହା ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ େହବ ନାହିଁ

ଓ ଆମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣର ବଳିମ୍ୱ େହବ ନାହିଁ;
ଆମ୍ଭର େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ ଇସ୍ରାଏଲର ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ସେିୟାନେର

ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା।

ବାବଲିର ଲଜ୍ଜ ା

ଆେଗା ବାବଲିର ଅନୂଢ଼ା କେନ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭ ଓହ୍ଲାଇ ଧୂଳିେର ବସ;
ଆେଗା କଲ୍ଦୀୟର କେନ୍ୟ, ସଂିହାସନ ବନିା, ଭୂମିେର ବସ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆଉ େକାମଳା ଓ ସୁକୁମାରୀ େବାଲ ିଖ୍ୟାତା

ନ େହବ।
2 ଚକି େନଇ ଶସ୍ୟ େପଷ, ତୁମ୍ଭର ଓଢ଼ଣ ିକାଢ଼,
େପାଷାକ କାଢ଼ ିପକାଅ, ପାଦ ଅନାବୃତ କର, ନଦନଦୀେର ଚାଲ ିକରି

ଯାଅ।
3 ତୁମ୍ଭର ଉଲଙ୍ଗତା ପ୍ରକାଶିତ େହବ, ହଁ, ତୁମ୍ଭର ଲଜ୍ଜ ାର ବଷିୟ ଦୃଶ୍ୟ

େହବ;

ଆେମ୍ଭ ପରିେଶାଧ େନବା, ପୁଣ ିକାହାରି ଅନୁେରାଧ ମାନବିା ନାହିଁ।
4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତଦାତା ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି

ସଦାପ୍ରଭୁ, ତାହାଙ୍କର ନାମ।
5 ଆେଗା କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର କେନ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯାଇ ତୁନ ିେହାଇ

ବସ;
କାରଣ ରାଜ୍ୟ-ସମୂହର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱକାରିଣୀ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଆଉ ଖ୍ୟାତା େହବ

ନାହିଁ।
6 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇ ଆପଣା ଅଧିକାର

ଅପବତି୍ର କଲୁ ଓ
ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କଲୁ; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକିଛି

ଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ ବୃଦ୍ଧ େଲାକ ଉପେର ତୁମ୍ଭର ଯୁଆଳି ବଡ଼ ଭାରୀ କରି େଥାଇଲ।
7 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ କହଲି, “ଆେମ୍ଭ ସଦାକାଳ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱକାରିଣୀ େହାଇ ରହବିା;
ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସବୁ ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗ କଲ ନାହିଁ, କିଅବା

ତହିଁର େଶଷ ଫଳ ସ୍ମରଣ କଲ ନାହିଁ।”
8 ଏେହତୁ େଗା ସୁଖେଭାଗିନୀ, ଏେବ ଏହା ଶୁଣ,
ତୁେମ୍ଭ ନଭିର୍ୟେର ବାସ କରି ମେନ ମେନ କହୁଅଛ, “ଆେମ୍ଭ ଅଛୁ, ଆମ୍ଭ

ଛଡ଼ା ଆଉ େକହ ିନାହିଁ;
ଆେମ୍ଭ ବଧିବା ପରି ବସବିା ନାହିଁ, କିଅବା ସନ୍ତାନ-ବରିହ ଜାଣବିା ନାହିଁ,”
9 ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ-ବରିହ ଓ େବୖଧବ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ଏକ ମୁହୂତ୍ତର୍େର, ଏକ

ଦନିେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟବି;
ତୁମ୍ଭର ଅପାର ଗଣକତା ଓ ଅତ ିପ୍ରଚୁର ମାୟାବୀତ୍ୱ  ଥିେଲ େହଁ,
େସ ଦୁଇ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପରିମାଣେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟବି।
10 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାେର ନଭିର୍ର ରଖିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ,

େକହ ିଆମ୍ଭକୁ େଦଖୁ ନାହିଁ,
ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ଓ ବଦି୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ବପିଥଗାମୀ କରିଅଛ;ି
ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହଅିଛ, ଆେମ୍ଭ ଅଛୁ, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ

େକହ ିନାହିଁ;
11 ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ଘଟବି, ତୁେମ୍ଭ ତହିଁର ଉଦୟ ଜାଣବି

ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବପିଦ ପଡ଼ବି, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଦୂର କରି ପାରିବ ନାହିଁ;
ଆଉ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣୁ ନାହଁ, ଏପରି ବନିାଶ ହଠାତ୍ ତୁମ୍ଭ ଉପେର

ଘଟବି।
12 ତୁେମ୍ଭ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଆପଣାର େଯଉଁ ମାୟାବୀତ୍ୱ  ଓ ଅପାର

ଗଣକତାେର ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସଅିଛ, ଏେବ ତାହା ଅବଲମ୍ୱନ କର।
େକଜାଣ ିଅବା ତୁେମ୍ଭ ଉପକାର ପାଇ ପାରିବ, େକଜାଣ ିଅବା ତୁେମ୍ଭ

ଜୟଯୁକ୍ତ େହାଇ ପାରିବ।
13 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଅପାର ମନ୍ତ୍ରଣାେର କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛ;
ଏେବ େଜ୍ୟାତଷିମାେନ, ନକ୍ଷତ୍ରଦଶର୍ୀମାେନ, ମାସକି ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାେନ

ଠିଆ େହଉନୁ୍ତ ଓ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା ଘଟବି, ତହିଁରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ।
14 େଦଖ, େସମାେନ କୁଟା ପରି େହେବ; ଅଗି୍ନ େସମାନଙୁ୍କ ଦଗ୍ଧ କରିବ;
େସମାେନ ଅଗି୍ନଶିଖାର ବଳରୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।
ତାହା ଉଷ୍ଣ େହବା ନମିେନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଅବା ତହିଁ ସମ୍ମୁଖେର ବସବିା

ନମିେନ୍ତ ଅଗି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବ ନାହିଁ।
15 େଯଉଁ େଯଉଁ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ, େସହ ିସବୁ ତୁମ୍ଭ

ପ୍ରତ ିଏହପିରି େହବ; ତୁମ୍ଭର େଯୗବନରୁ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ସହତି ବାଣଜି୍ୟ
କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ କରି ଆପଣା ଆପଣା

ସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ, ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େକହ ିରହେିବ ନାହିଁ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପରିଷ୍କତୃ

େହ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଓ ଯିହୁଦାର ଜଳାଶୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
ଯାକୁବ ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକଥା ଶୁଣ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରୁଅଛ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ କୀତ୍ତର୍ନ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟେର କିଅବା
ଧାମିର୍କତାେର ନୁେହଁ। 2 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ନଗରର
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େଲାକ େବାଲ ିଖ୍ୟାତ କରନି୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର
ରଖନି୍ତ; ତାହାଙ୍କର ନାମ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ। 3 ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ କାଳର
କଥା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛୁ; ହଁ, ତାହା ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ନଗିର୍ତ
େହଲା ଓ ତାହା ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକାଶ କଲୁ; ଆେମ୍ଭ ତାହା କଲୁ ଓ ଅକସ୍ମାତ୍
େସହ ିସବୁ ଘଟଲିା। 4 ତୁେମ୍ଭ ଅବାଧ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରୀବା େଲୗହନଳୀ ଓ ତୁମ୍ଭର
କପାଳ ପିତ୍ତଳ ସ୍ୱରୂପ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ ଜାଣଲୁି। 5 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ପ୍ରାଚୀନକାଳରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିତାହା ପ୍ରକାଶ କଲୁ; ତାହା ଘଟବିା ପୂେବର୍ ତୁମ୍ଭକୁ
ଜଣାଇଲୁ; େନାହେିଲ ଅବା ତୁେମ୍ଭ କୁହନ୍ତ, “ଆମ୍ଭର େଦବତା ଏହା
କରିଅଛ,ି” “ଆମ୍ଭର େଖାଦତି ଓ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା ଏହା ଆଜ୍ଞା
କରିଅଛ।ି” 6 ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛ; ଏହସିବୁ େଦଖ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ତାହା
ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ ? ଏହ ିସମୟଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ନୂତନ ବଷିୟ,
ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ନଗିଢୂ଼ ବଷିୟ େଦଖାଇ ଅଛୁ। 7 େସହ ିସବୁ ପୂବର୍
କାଳରୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଏେବ ସୃଷ୍ଟ େହଲା; ଆଜି ଦନିର ପୂେବର୍ ତୁେମ୍ଭ ତାହା
ଶୁଣଲି ନାହିଁ; େନାହେିଲ ଅବା େଦଖ, “ଆେମ୍ଭ େସହ ିସବୁ ଜାଣଲୁି େବାଲି
ତୁେମ୍ଭ କୁହନ୍ତ।” 8 ବାସ୍ତବକି, ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଲି ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ଜାଣଲି ନାହିଁ;
ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ ମୁକ୍ତ େହାଇ ନ ଥିଲା; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯ ଭାରୀ
ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କଲ ଓ ଗଭର୍ରୁ ଅଧମର୍ାଚାରୀ େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ େହାଇଥିଲ,
ଏହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣଲୁି। 9 ଆେମ୍ଭ େଯପରି ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ନ କରୁ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସମ୍ୱରଣ କରିବା ଓ ଆପଣା
ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକ୍ଷାନ୍ତ େହବା। 10 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିଷ୍କାର
କରିଅଛୁ, ମାତ୍ର ରୂପା ପରି ନୁେହଁ; ଆେମ୍ଭ ଦୁଃଖରୂପ ଉହ୍ମାଇେର ତୁମ୍ଭକୁ
ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ। 11 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ସକାଶୁ, େକବଳ ଆପଣା ସକାଶୁ
ତାହା କରିବା; କାରଣ ଆମ୍ଭର ନାମ କାହିଁକି ଅପବତି୍ରୀକୃତ େହବ ? ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଗୗରବ ଅନ୍ୟକୁ େଦବା ନାହିଁ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

12 େହ ଯାକୁବ, େହ ଆମ୍ଭର ଆହୂତ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ କର; ଆେମ୍ଭ େସହ ିଅଟୁ; ଆେମ୍ଭ ଆଦ,ି ଆେମ୍ଭ ହିଁ ଅନ୍ତ।
13 ଆହୁରି, ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ ିଓ ଆମ୍ଭର
ଡାହାଣ ହସ୍ତ ଗଗନମଣ୍ଡଳ ବସି୍ତାର କରିଅଛ;ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଡାକିେଲ,
େସମାେନ ଏକତ୍ର ଛଡି଼ା ହୁଅନି୍ତ। 14 ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଏକତ୍ର େହାଇ ଶୁଣ;
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଏହସିବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ି? ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ
େପ୍ରମ କରିଅଛନି୍ତ; େସ ବାବଲି ଉପେର ତାହାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସଦି୍ଧ କରିବ
ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର ତାହାଙ୍କର ବାହୁ ରହବି। 15 ଆେମ୍ଭ, ଆେମ୍ଭ
ହିଁ ବାକ୍ୟ କହଅିଛୁ; ହଁ, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ; ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ଆଣଅିଛୁ, ଆଉ େସ ଆପଣା ପଥେର କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ। 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିଏହ ିକଥା ଶୁଣ; ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଥମରୁ େଗାପନେର କହି
ନାହୁଁ; ତାହା େହଉଥିବା ସମୟରୁ ଆେମ୍ଭ େସଠାେର ଅଛୁ; ପୁଣ,ି ଏେବ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ।

ତାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଯାଜନା

17 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତଦାତା, ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ, ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭକୁ ଉପକାରଜନକ ଶିକ୍ଷା
େଦଉ, ତୁମ୍ଭର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥେର ତୁମ୍ଭକୁ ଗମନ କରାଉ। 18 ଆଃ, ତୁେମ୍ଭ
ଯଦ ିଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାେର ମେନାେଯାଗ କରିଥା’ନ୍ତ ! େତେବ ତୁମ୍ଭର ଶାନି୍ତ ନଦୀ
ତୁଲ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭର ଧାମିର୍କତା ସମୁଦ୍ର ର ତରଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଥା’ନ୍ତ ା;
19 ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ବାଲୁକା ତୁଲ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭର ଔରସଜାତ ସନ୍ତାନଗଣ
ତହିଁର କଣକିାସମୂହର ତୁଲ୍ୟ େହାଇଥା’େନ୍ତ; ତାହାର ନାମ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କିଅବା ବନିଷ୍ଟ େହାଇ ନ ଥା’ନ୍ତ ା। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲିରୁ
ବାହାରି ଯାଅ, କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଅ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗାୟନ
ଧ୍ୱନେିର ପ୍ରଚାର କରି ଜଣାଅ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରକାଶ କର;
ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଯାକୁବକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।”
21 ପୁଣ,ି େସ ମରୁଭୂମି େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ ଗମନ କରାଇବା େବେଳ
େସମାେନ ତୃଷାତ୍ତର୍ େନାହେିଲ, େସ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଶୖଳରୁ ଜଳେସ୍ରାତ
ବୁହାଇେଲ, ଆହୁରି େସ େଶୖଳକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେଲ, ପୁଣ ିତହିଁରୁ ଜଳ ନଗିର୍ତ
େହଲା। 22 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର କିଛ ିଶାନି୍ତ ନାହିଁ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ

େହ ଦ୍ୱ ୀପସମୂହ, େମା’ କଥା ଶୁଣ; େହ ଦୂରସ୍ଥ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହ,
ମେନାେଯାଗ କର; ମୁଁ ଗଭର୍ସ୍ଥ େହବା ସମୟଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ; ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ଉଦରରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ

େହବା ସମୟଠାରୁ େସ େମାହର ନାମ ଉେଲ୍ଲ ଖ କରିଅଛନି୍ତ; 2 ପୁଣ,ି େସ
େମାର ମୁଖ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ  ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛନି୍ତ , ଆପଣା ହସ୍ତର ଛାୟାେର େସ
େମାେତ ଲୁଚାଇଅଛନି୍ତ ଓ େସ େମାେତ ଶାଣତି ତୀର ସ୍ୱରୂପ କରି ଆପଣା
ତୂଣେର େଘାଡ଼ାଇ ରଖିଅଛନି୍ତ; 3 ପୁଣ,ି େସ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ଦାସ; ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ମହମିାନି୍ୱ ତ େହବା।”
4 ମାତ୍ର ମୁଁ କହଲି,ି ମୁଁ ବ୍ୟଥର୍େର ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ,ି ମୁଁ ନରିଥର୍କ ଓ
ଅସାରତାେର େମାହର ଶକି୍ତ ବ୍ୟୟ କରିଅଛ;ି ତଥାପି ନଶି୍ଚୟ େମାହର
ବଚିାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଓ େମାହର କମର୍ର ଫଳ େମାହର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅଛ।ି 5 ପୁଣ,ି େମାେତ ତାହାଙ୍କର େସବକ େହବା
ପାଇଁ ଓ ଯାକୁବକୁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାଙ୍କ
ନକିଟେର ସଂଗହୃୀତ େହବା ପାଇଁ େଯ େମାେତ ଗଭର୍ରୁ ନମିର୍ାଣ କେଲ,
େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏେବ କହନି୍ତ; (କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଆଦରଣୀୟ ଅେଟ ଓ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର େମାହର ବଳ ସ୍ୱରୂପ
େହାଇଅଛନି୍ତ;) 6 ଏଣୁ େସ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ େଯ ଯାକୁବର େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍କୁ
ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରକି୍ଷତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର
ଆଣବିା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର େସବକ େହବ, ଏହା ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ; ତୁେମ୍ଭ
ପୃଥିବୀର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯପରି ଆମ୍ଭର କୃତ ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଦୀପି୍ତ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ
କରିବା।” 7 ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କେର, ଯାହାକୁ େଦଶୀୟ
େଲାକମାେନ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େଯ ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କର ଦାସ, ତାହାକୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ମୁକି୍ତଦାତା ଓ ତାହାର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ବଶି୍ୱାସନୀୟ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ସକାଶୁ ରାଜାମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିେଲ
ଉଠିେବ; ଅଧିପତମିାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରିେବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃସ୍ଥାପନ

8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଗ୍ରାହ୍ୟ ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର
େଦଇଅଛୁ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ଦନିେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛୁ; ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ େଦଶର ଉନ୍ନତ ିସାଧନ ନମିେନ୍ତ,
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସତି ଉତ୍ତରାଧିକାର େଭାଗ କରାଇବା
ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଲାକମାନଙ୍କର ନୟିମ ସ୍ୱରୂପ ନଯିୁକ୍ତ କରିବା;
9 ତୁେମ୍ଭ ବନ୍ଦୀଗଣକୁ ବାହାରି ଯାଅ େବାଲ,ି ଅନ୍ଧକାରସି୍ଥତ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ େଦଖାଅ େବାଲ ିକହବି। େସମାେନ ପଥେର ଚରିେବ ଓ
ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ େସମାନଙ୍କର ଚରାସ୍ଥାନ େହବ। 10 େସମାେନ
କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍ କି ତୃଷାତ୍ତର୍ େହେବ ନାହିଁ; କିଅବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅଥବା ସୂଯର୍୍ୟତାପ
େସମାନଙୁ୍କ କାଟବି ନାହିଁ; କାରଣ େଯ େସମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରନି୍ତ , େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଚଳାଇେବ, ଜଳ ନଝିର୍ର ନକିଟ େଦଇ େସ େସମାନଙୁ୍କ କଢ଼ାଇ
େନେବ। 11 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର ପବର୍ତସବୁକୁ ଏକ ପଥ କରିବା ଓ
ଆମ୍ଭର ରାଜପଥ ସକଳ ଉଚ୍ଚ କରାଯିବ। 12 େଦଖ, ଏମାେନ ଦୂରରୁ
ଆସେିବ; ଆଉ େଦଖ, ଏମାେନ ଉତ୍ତର ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗିରୁ ଆସେିବ; ପୁଣ,ି
ଏମାେନ ସୀନୀମ୍ େଦଶରୁ ଆସେିବ। 13 େହ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଗାନ କର;
େହ ପୃଥିବୀ, ଉଲ୍ଲ ସତି ହୁଅ; େହ ପବର୍ତମାଳ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱେର ଗାନ କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆପଣାର
କି୍ଳଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ କରୁଣା କରିେବ। 14 ମାତ୍ର ସେିୟାନ କହଲିା, ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ , ପ୍ରଭୁ େମାେତ ପାେସାରି ଅଛନି୍ତ।” 15 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ
ଆପଣା ଗଭର୍ଜାତ ପୁତ୍ରକୁ େସ୍ନହ ନ କରି କି ଆପଣା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁକୁ
ପାେସାରି ପାରିବ ? ହଁ, ଏମାେନ ପାେସାରି ପାରନି୍ତ , ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ପାେସାରିବା ନାହିଁ। 16 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତଦ୍ୱୟର ପାପୁଲେିର
ତୁମ୍ଭର ଆକୃତ ିେଲଖିଅଛୁ; ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଚୀର ସବର୍ଦା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି
17 ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାେନ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନି୍ତ , ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ପାଟନକାରୀମାେନ ଓ
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ସନ୍ନ  କେଲ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିେବ।
18 ତୁେମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ େମଲାଇ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ େଦଖ; ଏସମେସ୍ତ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ତୁମ୍ଭ
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ନକିଟକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ
ତୁେମ୍ଭ ଭୂଷଣ ତୁଲ୍ୟ ଏହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ପରିଧାନ କରିବ, ପୁଣ ିକନ୍ୟାର
କଟଭୂିଷଣ ତୁଲ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଧାରଣ କରିବ। 19 କାରଣ ନଶି୍ଚୟ ଏେବ
ତୁେମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ସନ୍ନ  ଓ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନସକଳ ଓ ତୁମ୍ଭର ନଷ୍ଟ େଦଶ,
ନବିାସୀଗଣ ନମିେନ୍ତ ସଂକୀଣ୍ଣର୍ େହବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରାସକାରୀମାେନ ଦୂରେର
ରହେିବ। 20 ତୁମ୍ଭର ଅପହୃତ ସନ୍ତାନଗଣ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର
କହେିବ, େମା’ ପାଇଁ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଅତ ିସଂକୀଣ୍ଣର୍; େମାେତ ସ୍ଥାନ ଦଅି, ମୁଁ
ବାସ କରିବ।ି 21 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ମେନ ମେନ କହବି, େମାର
ସନ୍ତାନଗଣ ଅପହୃତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ଏକାକିନୀ, ନବିର୍ାସତିା େହାଇ
ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛ,ି େମାହର ଏହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ କିଏ ଜନ୍ମ  େଦଇଅଛି
? ଓ ଏମାନଙୁ୍କ କିଏ ପ୍ରତପିାଳନ କରିଅଛ ି? େଦଖ, ମୁଁ ଏକାକିନୀ
ଅବଶିଷ୍ଟା ଥିଲ;ି ଏମାେନ େକଉଁଠାେର ଥିେଲ ?” 22 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ହସ୍ତ
ଉଠାଇବା ଓ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହର ପ୍ରତ ିଆପଣା ଧ୍ୱଜା େଟକିବା; ତହିଁେର
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଗଣକୁ େକାଳେର ଆଣେିବ ଓ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣ
େସମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧେର ବୁହାଯିେବ। 23 ପୁଣ,ି ରାଜାଗଣ ତୁମ୍ଭର ପାଳନକାରୀ
ପିତା ଓ େସମାନଙ୍କର ରାଣୀମାେନ ତୁମ୍ଭର ପାଳନକାରିଣୀ ମାତା େହେବ;
େସମାେନ ଭୂମିକୁ ମୁଖ କରି ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଣାମ କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ପାଦର ଧୂଳି
ଚାଟେିବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ଆମ୍ଭର ଅେପକ୍ଷାକାରୀମାେନ
େଯ ଲଜି୍ଜତ େହେବ ନାହିଁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି। 24 ବୀରଠାରୁ କି ଲୁଟତି
ଦ୍ର ବ୍ୟ ହରଣ କରାଯିବ, ଅବା ନ୍ୟାୟେର ବନ୍ଦୀକୃତ େଲାକମାେନ କି ମୁକ୍ତ
କରାଯିେବ ? 25 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ବୀରର ବନ୍ଦୀକୃତ
େଲାକମାେନ ହିଁ ଅପହୃତ େହେବ ଓ ଭୟଙ୍କର େଲାକର ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ
ମୁକୁଳା ଯିବ; କାରଣ ତୁମ୍ଭ ବେିରାଧକାରୀର ସେଙ୍ଗ ଆେମ୍ଭ ବେିରାଧ କରିବା
ଓ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆେମ୍ଭ ରକ୍ଷା କରିବା। 26 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ଉପଦ୍ରବକାରୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ନଜି ମାଂସ େଭାଜନ କରାଇବା ଓ ମିଷ୍ଟ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ମତ୍ତ େହବା ତୁଲ୍ୟ େସମାେନ ନଜି ରକ୍ତେର ମତ୍ତ େହେବ;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଓ ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତଦାତା,
ଯାକୁବର ବଳଦାତା, ଏହା ସବର୍ ପ୍ରାଣୀ ଜାଣେିବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ଦାସ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ପତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ, ତାହାର େସହ ିଛାଡ଼ପତ୍ର
କାହିଁ ? ଅଥବା ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା

ନକିଟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କରିଅଛୁ ? େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି
ଅପରାଧ ସକାଶୁ ବକି୍ର ୀତ େହାଇଥିଲ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ ସକାଶୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାତା ତ୍ୟକ୍ତ ା େହାଇଥିଲା। 2 ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଆସଲୁି
କାହିଁକି େକହ ିଉପସି୍ଥତ ନ ଥିଲା ? ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଡାକିଲୁ କାହିଁକି
େକହ ିଉତ୍ତର େଦବାକୁ ନ ଥିଲା ? ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ କି କିଛ ିେଛାଟ େହାଇଅଛି
େଯ, ତାହା ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାେର ? କିଅବା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କି
ଆମ୍ଭର ପରାକ୍ରମ ନାହିଁ ? େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଧମକେର ସମୁଦ୍ର କୁ ଶୁଷ୍କ କରୁ,
ଆେମ୍ଭ ନଦନଦୀକୁ ପ୍ରାନ୍ତର କରୁ; େସଠାସି୍ଥତ ମତ୍ସ୍ୟ ଜଳ ଅଭାବେର ତୃଷାତ୍ତର୍
େହାଇ ମରିଯାଇ ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ହୁଏ। 3 ଆେମ୍ଭ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ କାଳିମା ପିନ୍ଧାଉ
ଓ ଚଟବସ୍ତ୍ରକୁ େସହ ିସବୁର ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁ।” 4 ମୁଁ େଯପରି କ୍ଳ ାନ୍ତ
େଲାକକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ସୁସି୍ଥର କରି ପାରିବ,ି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ ଶିକି୍ଷତ େଲାକମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା େଦଇଅଛନି୍ତ; େସ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତ
ଜାଗ୍ରତ କରାନି୍ତ , ଶିକି୍ଷତ େଲାକ ପରି ଶୁଣବିା ପାଇଁ େସ େମାହର କଣ୍ଣର୍କୁ
ଜାଗ୍ରତ କରାନି୍ତ। 5 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର କଣ୍ଣର୍ ଫିଟାଇ ଅଛନି୍ତ , ପୁଣ ିମୁଁ
ବରୁିଦ୍ଧାଚାରୀ େହାଇ ନାହିଁ, କିଅବା ପଛକୁ େଫରି ନାହିଁ। 6 ମୁଁ ପ୍ରହାରକ
ପ୍ରତ ିଆପଣା ପିଠି, ଦାଢ଼ ିଉପାଡ଼ବିା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ଗାଲ ପାତି
େଦଲ;ି ମୁଁ ଅପମାନ ଓ େଛପ ପକାଇବାରୁ େମାହର ମୁଖ ଲୁଚାଇ ନାହିଁ।
7 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ; ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବବି୍ର ତ
େହାଇ ନାହିଁ; ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚକ୍ମକି ପଥର ପରି ଆପଣା ମୁଖ ରଖିଅଛ,ି
ଆଉ ମୁଁ େଯ ଲଜି୍ଜତ େନାହବି,ି ଏହା ଜାେଣ। 8 େଯ େମାେତ ଧାମିର୍କ
କରନି୍ତ , େସ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ; କିଏ େମା’ ସଙ୍ଗେର ବେିରାଧ କରିବ ? ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ଠିଆ େହଉ; େମାହର ବପିକ୍ଷ କିଏ ? େସ େମାହର
ନକିଟକୁ ଆସୁ। 9 େଦଖ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ;

େମାେତ େଦାଷୀ କରିବ କିଏ ? େଦଖ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପରି
ପୁରୁଣା େହେବ; କୀଟ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ। 10 େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ
କେର ଓ ତାହାଙ୍କ େସବକର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଏପରି କିଏ ଅଛ ି? େଯଉଁ େଲାକ ଅନ୍ଧକାରେର ଗମନ କେର ଓ ଦୀପି୍ତପ୍ରାପ୍ତ
ନ ହୁଏ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ବଶି୍ୱାସ କରୁ ଓ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁ। 11 ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱଳାଉଅଛ, ଅଗି୍ନଖୁଣ୍ଟାେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
େବଷ୍ଟନ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େଦଖ : ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଗି୍ନଶିଖା ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନଖୁଣ୍ଟା ମଧ୍ୟେର
ଗମନ କର। େମା’ ହସ୍ତରୁ ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଇବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଶାକେର ଶୟନ କରିବ।

ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା

େହ ଧମର୍ର ଅନୁଗାମୀଗଣ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ:
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଶୖଳରୁ କଟା େହାଇଥିଲ ଓ େଯଉଁ ଗତ୍ତର୍ର

େଛଦରୁ େଖାଳା େହାଇଥିଲ, ତହିଁ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କର। 2 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ ପ୍ରତ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସାରା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ
କର; କାରଣ େସ ଏକାକୀ ଥିବା େବେଳ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲୁ ଓ
ଆେମ୍ଭ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ତାହାକୁ ବହୁବଂଶ କଲୁ। 3 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ସେିୟାନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିଅଛନି୍ତ; େସ ତାହାର ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନସବୁକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
କରିଅଛନି୍ତ; େସ ତାହାର ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଏଦନ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ମରୁଭୂମିକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ; ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ, ଧନ୍ୟବାଦ ଓ
ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ୱନ ିତହିଁ ମଧ୍ୟେର େହବ। 4 “େହ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ, ଆମ୍ଭ
ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କର; େହ ଆମ୍ଭର େଦଶୀୟ େଲାେକ, ଆମ୍ଭ
କଥାେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର: କାରଣ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଗିର୍ତ େହବ ଓ
ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ଦୀପି୍ତ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭର ବଚିାର ସ୍ଥାପନ କରିବା।
5 ଆମ୍ଭର ଧମର୍ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ, ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛ ିଓ ଆମ୍ଭର
ବାହୁ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ବଚିାର କରିବ; ଦ୍ୱ ୀପଗଣ ଆମ୍ଭର ଅେପକ୍ଷାେର ରହେିବ
ଓ ଆମ୍ଭର ବାହୁେର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିେବ। 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି
ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଦୃଷି୍ଟ କର ଓ ଅଧଃସି୍ଥତ ଭୂମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତ ିନରିୀକ୍ଷଣ କର; କାରଣ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଧୂମ ତୁଲ୍ୟ ଅନ୍ତହିର୍ତ େହବ ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳ ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀଣ୍ଣର୍
େହବ, ପୁଣ ିତନି୍ନ ବାସୀଗଣ େସହ ିରୂେପ ମରିଯିେବ; ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ
ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ ଓ ଆମ୍ଭର ଧମର୍ ଲୁପ୍ତ େହବ ନାହିଁ। 7 େହ ଧମର୍ଜ୍ଞ
େଲାକମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ମତ୍ତର୍୍ୟର ଅପମାନେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ,
ଅଥବା େସମାନଙ୍କ ନନି୍ଦାେର ଉଦ୍ବଗି୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ। 8 କାରଣ କୀଟ
େସମାନଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଖାଇ ପକାଇବ ଓ େପାକ େସମାନଙୁ୍କ େଲାମ ପରି
ଖାଇ ପକାଇବ; ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଧମର୍ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ େହବ ଓ ଆମ୍ଭର
ପରିତ୍ରାଣ ବଂଶାନୁକ୍ର େମ ରହବି।” 9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁ, ଜାଗ, ଜାଗ,
ବଳ ପରିଧାନ କର, େଯପରି ପୂବର୍ କାଳେର, ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ବଂଶାନୁକ୍ର େମ
ସମୟେର, େସହପିରି ଜାଗ। େଯ ରାହବ କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟେିଲ,
େଯ ନାଗକୁ ବଦି୍ଧ କେଲ, େସ କି ତୁେମ୍ଭ ନୁହଁ ? 10 େଯ ସମୁଦ୍ର କୁ,
ମହାବାରିଧିର ଜଳସମୂହକୁ ଶୁଷ୍କ କେଲ, େଯ ମୁକି୍ତପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର
ପାର େହବା ନମିେନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ର ଗଭୀର ସ୍ଥାନକୁ ପଥ କେଲ, େସ କି ତୁେମ୍ଭ
ନୁହଁ ? 11 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନସି୍ତାରିତ େଲାକମାେନ େଫରି ଆସେିବ ଓ
ଆନନ୍ଦ ଗାନ କରୁ କରୁ ସେିୟାନେର ଉପସି୍ଥତ େହେବ; ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ
ଓ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ, ପୁଣ ିେଶାକ ଓ ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର ଦୂରକୁ ପଳାଇଯିବ।
12 େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରନି୍ତ , େସ ଆେମ୍ଭ, ଆେମ୍ଭ ହିଁ ଅଟୁ; ମୃତୁୁ୍ୟର
ଅଧୀନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓ େଯ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ କରାଯିବ, ଏପରି ମନୁଷ୍ୟର
ସନ୍ତାନକୁ ଭୟ କରୁଅଛ, 13 ପୁଣ ିଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବସି୍ତାରକାରୀ ଓ
ପୃଥିବୀର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନକାରୀ ତୁମ୍ଭ ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୁଲଅିଛ ଓ
ଉପଦ୍ରବୀ ବନିାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହବା େବେଳ ତାହାର େକାପ ସକାଶୁ
ସାରାଦନି ନରିନ୍ତର ଭୟ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ ତ କିଏ ? ଆଉ, େସ
ଉପଦ୍ରବୀର େକାପ କାହିଁ ? 14 ନବିର୍ାସତି ବନ୍ଦୀ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ େହବ; ପୁଣ,ି
େସ ମରି ଗତ୍ତର୍କୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଅଥବା ତାହାର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।
15 କାରଣ କେଲ୍ଳ ାଳସକଳ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଯ ସମୁଦ୍ର କୁ ବ୍ୟସ୍ତ
କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ; ତାହାଙ୍କର ନାମ
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େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ। 16 ପୁଣ,ି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ େରାପଣ କରିବାର,
ପୃଥିବୀର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େଲାକ, ଏହା
ସେିୟାନକୁ କହବିା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ରଖିଅଛୁ ଓ
ଆପଣା ହସ୍ତର ଛାୟାେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛୁ। 17 େହ ଯିରୂଶାଲମ,
ଜାଗ, ଜାଗ, ଠିଆ ହୁଅ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହାଙ୍କ େକାପରୂପ
ପାନ ପାତ୍ର େନଇ ପାନ କରିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ ମତ୍ତତାଜନକ ବୃହତ ପାତ୍ରରୁ ପାନ
କରି ତାହା େଶଷ କରିଅଛ। 18 େସ େଯଉଁ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ପ୍ରସବ କରିଅଛ,ି
େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ କଢ଼ାଇ େନବାକୁ େକହ ିନାହିଁ; କିଅବା େସ
େଯଉଁ ପୁତ୍ରଗଣକୁ ପ୍ରତପିାଳନ କରିଅଛ,ି େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାର
ହସ୍ତ ଧରି େନବା ପାଇଁ େକହ ିନାହିଁ। 19 ଏହ ିଦୁଇ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଘଟଅିଛ;ି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କିଏ ବଳିାପ କରିବ ? ଶୂନ୍ୟତା ଓ ବନିାଶ, ପୁଣି
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ଖଡ୍ଗ ; ଆେମ୍ଭ କିପରି ତୁମ୍ଭକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବା ? 20 ଜାଲେର
ବଦ୍ଧ ହରିଣର ପ୍ରାୟ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସଡ଼କର ମୁଣ୍ଡେର ପଡ଼ଛିନି୍ତ ; େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପେର,
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଧମକେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍। 21 ଏଣୁକରି େହ ଦୁଃଖିନୀ ଓ
ବନିା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ମତ୍ତା େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଏହା ଶୁଣ; 22 ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ପକ୍ଷବାଦୀ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ମତ୍ତତାଜନକ ପାନପାତ୍ର, ଅଥର୍ାତ୍, ଆମ୍ଭ
େକାପରୂପ ବୃହତ ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ କାଢ଼ ିେନଇଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭ ଆଉ
ତାହା ପାନ କରିବ ନାହିଁ; 23 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େକ୍ଲଶ ଦଅିନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଆେମ୍ଭ ତାହା େଦବା; େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣକୁ
କହଅିଛନି୍ତ , ନଇଁ ପଡ଼, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପର େଦଇ ଗମନ କରିବା :
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଭୂମି ଓ ସଡ଼କ ପରି ଗମନକାରୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା
ପିଠି ପାତ ିେଦଇଅଛ।”

ଯିରୂଶାଲମକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର

େହ ସେିୟାନ, ଜାଗ, ଜାଗ, ଆପଣା ବଳ ପରିଧାନ କର; େହ
ପବତି୍ର ନଗରୀ ଯିରୂଶାଲମ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରସବୁ
ପିନ୍ଧ; କାରଣ ଏହ ିସମୟଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟକୁ ଅସୁନ୍ନ ତ ଅବା

ଅଶୁଚ ିେଲାକ ଆଉ ଆସବି ନାହିଁ। 2 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଦହର ଧୂଳି ଝାଡ଼ି
ଦଅି; େହ ଯିରୂଶାଲମ, ଉଠ, ଆସନେର ବସ; ଆେଗା ସେିୟାନର ବନ୍ଦୀ
କେନ୍ୟ, ଆପଣା ଗଳାର ବନ୍ଧନସବୁ ଫିଟାଇ ପକାଅ। 3 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନିାମୂଲ୍ୟେର ବକି୍ର ୀତ େହାଇଥିଲ, ଆଉ
ବନିାମୂଲ୍ୟେର ମୁକ୍ତ କରାଯିବ।” 4 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ପ୍ରଥମେର ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ ମିସରକୁ
ଗେଲ; ପୁଣ,ି ଅଶୂରୀୟ ଅକାରଣେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କଲା।”
5 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ତ ଅକାରଣେର ନଆି
ଯାଉଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଏଠାେର ଥାଇ କଅଣ କରୁଅଛୁ ?” ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱକାରୀମାେନ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରୁଅଛନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ନାମ
ସାରାଦନି ନରିନ୍ତର ନନିି୍ଦତ େହଉଅଛ।ି 6 “ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ
ଆମ୍ଭର ନାମ ଜାଣେିବ; ଏଥିପାଇଁ େଯ କଥା କହନି୍ତ , େସ େଯ ଆେମ୍ଭ ଅଟୁ,
ଏହା େସମାେନ େସହ ିଦନି ଜାଣେିବ; େଦଖ, େସ ଆେମ୍ଭ।” 7 େଯଉଁ ଜନ
ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛ,ି େଯ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ,ି େଯ ମଙ୍ଗଳର
ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛ,ି େଯ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ,ି େଯ ସେିୟାନକୁ
“ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କରନି୍ତ” େବାଲ ିକହୁଅଛ,ି ତାହାର ଚରଣ
ପବର୍ତଗଣର ଉପେର କିପରି େଶାଭା ପାଏ ! 8 େହଇ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରହରୀଗଣର
ରବ ! େସମାେନ ଉଚ୍ଚ ରବ କରୁଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଏକତ୍ର ଗାନ
କରୁଅଛନି୍ତ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନକୁ େଫରି ଆସବିା େବେଳ େସମାେନ
ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ େହାଇ େଦଖିେବ। 9 େହ ଯିରୂଶାଲମର ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନସକଳ,
ଉଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନ ିକର, ଏକତ୍ର ଗାନ କର; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିଅଛନି୍ତ , େସ ଯିରୂଶାଲମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ସବର୍େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଆପଣା ପବତି୍ର ବାହୁ ଅନାବୃତ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ ପୃଥିବୀର ଆଦ୍ୟନ୍ତସି୍ଥତ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପରିତ୍ରାଣ େଦଖିେବ। 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର, ପ୍ରସ୍ଥାନ କର, େସହି
ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଅ, େକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ଛୁଅଁ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଅ; େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାତ୍ରବାହକଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଚ ିହୁଅ। 12 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତର ତର େହାଇ ବାହାରି

ଯିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଳାୟନ କରି ବାହାରି ଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରିେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ େହେବ।

ଦୁଃଖେଭାଗକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ

13 େଦଖ, ଆମ୍ଭର ଦାସ ସୁବେିବଚନାପୂବର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିେବ, େସ
ଉନ୍ନତ, ଉଚ୍ଚ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ଓ ମହାମହମି େହେବ। 14 ମନୁଷ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା
ତାହାଙ୍କର ଆକୃତ ିଓ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଅେପକ୍ଷା ତାହାଙ୍କର ରୂପ ଅଧିକ
ବକୃିତ େହବାରୁ େଯପରି ଅେନେକ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଚମତୃ୍କତ
େହାଇଥିେଲ, 15 େସହପିରି େସ ଅେନକ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଛଞି୍ଚେିବ;
ରାଜାମାେନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିେବ; କାରଣ
ଯାହା େସମାନଙୁ୍କ କୁହାଯାଇ ନ ଥିଲା, ତାହା େସମାେନ େଦଖିେବ ଓ ଯାହା
େସମାେନ ଶୁଣ ିନ ଥିେଲ, ତାହା େସମାେନ ବୁଝେିବ।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ୱାଦ କିଏ ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ ି? ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାହୁ କାହା ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ ି? 2 କାରଣ େସ
ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଚାରା ତୁଲ୍ୟ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ମୂଳ

ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼େିଲ; ତାହାଙ୍କର ରୂପ କି େଶାଭା ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିେଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଏପରି େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ନାହିଁ। 3 େସ
ଅବଜ୍ଞାତ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ୟକ୍ତ; ଦୁଃଖୀ େଲାକ ଓ େଶାକପରିଚତି, ପୁଣି
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଯାହାଠାରୁ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନି୍ତ , ଏପରି େଲାକ ତୁଲ୍ୟ େସ
ଅବଜ୍ଞାତ େହେଲ, ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମାନ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ।
4 ନଶି୍ଚୟ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାତନାସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନି୍ତ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥାସବୁ ବହନ କରିଅଛନି୍ତ। ତଥାପି ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ଆହତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ େବାଲ ିମଣଲୁି।
5 ମାତ୍ର େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ ନମିେନ୍ତ କ୍ଷତବକି୍ଷତ େହେଲ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନମିେନ୍ତ ଚୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତଜନକ
ଶାସି୍ତ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତିର୍ଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରେର ଆେମ୍ଭମାେନ ସୁସ୍ଥ
େହଲୁ। 6 ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ େମଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବପିଥଗାମୀ େହାଇଅଛୁ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟଆେଡ଼ େଫରିଅଛୁ; ଆଉ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇଅଛନି୍ତ।
7 େସ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ, ତଥାପି େସ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଆପଣା
ମୁଖ ଫିଟାଇେଲ ନାହିଁ; ବଧସ୍ଥାନକୁ ନଆିଯିବା େମଷଶାବକ ତୁଲ୍ୟ,
େଲାମେଚ୍ଛଦକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ନୀରବ େମଷ ତୁଲ୍ୟ େହାଇ େସ ଆପଣା
ମୁଖ ଫିଟାଇେଲ ନାହିଁ। 8 େସ ଉପଦ୍ରବ ଓ ବଚିାର ଦ୍ୱ ାରା ଦୂରୀକୃତ
େହେଲ; ଆଉ, େସ େଯ ଜୀବତି େଲାକମାନଙ୍କ େଦଶରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେଲ,
ଏହା ତାହାଙ୍କ ସମୟର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଏ ବେିବଚନା କଲା ?
ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନମିେନ୍ତ େସ ପ୍ରହାରିତ େହେଲ। 9 ପୁଣ,ି
େସ େକୗଣସ ିେଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ନ କେଲ େହଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖେର େକୗଣସ ିଛଳ
ନ ଥିେଲ େହଁ େଲାକମାେନ ଦୁଷ୍ଟଗଣର ସହତି ତାହାଙ୍କର କବର ନରୂିପଣ
କେଲ ଓ ମୃତୁୁ୍ୟେର େସ ଧନବାନର ସଙ୍ଗୀ େହେଲ। 10 ତଥାପି ତାହାଙୁ୍କ
ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭମିତ େହଲା; େସ ତାହାଙୁ୍କ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ
କରିଅଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପାପାଥର୍କ ବଳି କେଲ, େସ ଆପଣା
ବଂଶ େଦଖିେବ, େସ ଦୀଘର୍ାୟୁ େହେବ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଇଷ୍ଟ ସଦି୍ଧ େହବ। 11 େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣେବଦନାର ଫଳ େଦଖି ତୃପ୍ତ
େହେବ; ଆମ୍ଭର ଧାମିର୍କ ଦାସ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା ଅେନକଙୁ୍କ ଧାମିର୍କ
କରିେବ ଓ େସ େସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବହେିବ। 12 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ
ମହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙୁ୍କ ଅଂଶ େଦବା ଓ େସ ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଲୁଟତି ବଭିାଗ କରି େନେବ; କାରଣ େସ ମୃତୁୁ୍ୟମୁଖେର ଆପଣା
ପ୍ରାଣ ଢ଼ାଳି େଦେଲ; ଓ ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ସହତି ଗଣତି େହେଲ; ତଥାପି
େସ ଅେନକଙ୍କର ପାପଭାର ବହନ କେଲ ଓ ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ।

ଚରିନ୍ତନ ଶାନି୍ତର ନୟିମ

“ଆେଗା ବେନ୍ଧ୍ୟ, ଅପ୍ରସୂେତ, ତୁେମ୍ଭ ଗାନ କର, ଆେଗା
ଗଭର୍ବ୍ୟଥାରହେିତ, ତୁେମ୍ଭ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଗାନ କରି ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି
କର,” କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ବବିାହତିା ଭାଯର୍୍ୟାର ସନ୍ତାନ

ଅେପକ୍ଷା ଅନାଥାର ସନ୍ତାନ ଅଧିକ। 2 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ତମ୍ୱୁର ସ୍ଥାନ ବଢ଼ାଅ
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ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବାସସ୍ଥାନର ଯବନକିାସବୁ ବସି୍ତାର କରନୁ୍ତ; ବ୍ୟୟର
ଆଶଙ୍କା କର ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭର ଦଉଡ଼ସିବୁ ଲମ୍ୱାଇ ଦଅି ଓ କିଳାସବୁ ଦୃଢ଼
କର। 3 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଡାହାଣ ଓ ବାମେର ବ୍ୟାପି ଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର କରିେବ ଓ ନରଶୂନ୍ୟ ନଗରସମୂହକୁ
ବସତ ିସ୍ଥାନ କରାଇେବ। 4 ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଲଜି୍ଜତ େହବ
ନାହିଁ। କିଅବା ବଷିଣ୍ଣର୍ମନା ହୁଅ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଲଜି୍ଜତ କରାଯିବ
ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳର ଲଜ୍ଜ ା ପାେସାରି ଯିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ବଧିବାବସ୍ଥାର ଦୁନର୍ାମ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ। 5 କାରଣ ତୁମ୍ଭର
ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନି୍ତ; େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତଦାତା; େସ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର
ପରେମଶ୍ୱର େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ େହେବ। 6 କାରଣ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ ,
“ତ୍ୟକ୍ତ ା ଓ ମେନାଦୁଃଖିନୀ ଭାଯର୍୍ୟା ଅଥବା େଯୗବନକାଳୀନ ଦୂରୀକୃତା
ଭାଯର୍୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ। 7 ଆେମ୍ଭ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ
ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ; ମାତ୍ର ମହାକରୁଣାେର ତୁମ୍ଭକୁ ସଂଗ୍ରହ
କରିବା। 8 ଅତଶିୟ େକାପେର ଆେମ୍ଭ ଏକ ନମିିଷ ମାତ୍ର ଆପଣା ମୁଖ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଲୁଚାଇଲୁ; ମାତ୍ର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଦୟାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
କରୁଣା କରିବା,” ଏହା ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତଦାତା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 9 “କାରଣ
ଏହା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେନାହ ସମୟର ଜଳ ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ; େନାହ ସମୟର ଜଳ
ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ଳାବତି କରିବ ନାହିଁ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ େଯପରି ଶପଥ
କରିଅଛୁ, େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ, ଅବା ତୁମ୍ଭକୁ ଭତ୍ସର୍ନା କରିବା
ନାହିଁ େବାଲ ିଶପଥ କରିଅଛୁ। 10 େଯେହତୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରୁଣା କରିଅଛନି୍ତ
େଯଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସ କହନି୍ତ , ପବର୍ତଗଣ ବଚିଳିତ େହାଇ ଘୁଞ୍ଚଯିିେବ ଓ
ଉପପବର୍ତଗଣ ଟଳିେବ; ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଦୟା ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବଚିଳିତ େହବ
ନାହିଁ, ଅଥବା ଆମ୍ଭ ଶାନି୍ତର ନୟିମ ଟଳିବ ନାହିଁ। 11 ଆେଗା ଦୁଃଖିନୀ,
େତାଫାନେର ବଚିଳିେତ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାବହିୀେନ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ନାନା ସୁନ୍ଦର
ବଣ୍ଣର୍େର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତର ବସାଇବା ଓ ନୀଳମଣ ିଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଭତିି୍ତମୂଳ
ସ୍ଥାପନ କରିବା। 12 ଆେମ୍ଭ ପଦ୍ମରାଗ ମଣେିର ତୁମ୍ଭର ଚୂଡ଼ା ଓ ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତ
ମଣେିର ତୁମ୍ଭ ନଗରର ଦ୍ୱ ାରସକଳ ଓ ମେନାହର ପ୍ରସ୍ତରେର ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ସୀମା ନମିର୍ାଣ କରିବା। 13 ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଶିକି୍ଷତ େହେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣର ମହାଶାନି୍ତ େହବ। 14 ତୁେମ୍ଭ
ଧାମିର୍କତାେର ସି୍ଥରୀକୃତ େହବ; ତୁେମ୍ଭ ଉପଦ୍ରବଠାରୁ ଦୂରେର ରହବି,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଭୀତ େହବ ନାହିଁ; ପୁଣ ିତ୍ରାସଠାରୁ ଦୂରେର ରହବି, କାରଣ
ତାହା ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବି ନାହିଁ। 15 େଦଖ, େଲାକମାେନ ଏକେମଳ
େହାଇ ପାରନି୍ତ , ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ; େଯେକହ ିତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷେର
ଏକେମଳ ହୁଏ, େସ ତୁମ୍ଭ େହତୁ ପତତି େହବ। 16 େଦଖ, େଯଉଁ
େଲୗହକାର େକାଇଲାକୁ ଅଗି୍ନ େଦଇ ତାତେିର ଓ ଆପଣା କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ଅସ୍ତ୍ର ନମିର୍ାଣ କେର, ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ ଓ ବନିାଶକରଣାେଥର୍
ବନିାଶକକୁ ହିଁ ଆେମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ। 17 େଯେକୗଣସ ିଅସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତକୂିଳେର ନମିିର୍ତ ହୁଏ, ତାହା ସାଥର୍କ େହବ ନାହିଁ ଓ େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜିହ୍ୱା ବଚିାରେର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେଠ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ େଦାଷୀ କରିବ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ଆମ୍ଭ ଦତ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କତା
ଏହ,ି” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା

“େହ ତୃଷିତ େଲାକସକଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଳ ନକିଟକୁ ଆସ,
ପୁଣ ିଯାହାର କିଛ ିଅଥର୍ ନାହିଁ, େସ ଆସୁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ,
କିଣ ଓ େଭାଜନ କର; ହଁ, ଆସ, ଅଥର୍ ଓ ମୂଲ୍ୟ ବନିା

ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଦୁଗ୍ଧ କିଣ। 2 ଅଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
ରୂପା ବ୍ୟୟ କରୁଅଛ ? ଓ ଯାହା ତୃପି୍ତକର ନୁେହଁ, ତହିଁ ପାଇଁ କାହିଁକି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ ? ମେନାେଯାଗ କରି ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣ ଓ
ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ େଭାଜନ କର ଓ ପୁଷି୍ଟକର ଦ୍ରବ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବାକୁ ଦଅି। 3 କଣ୍ଣର୍ େଡର ଓ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ; ଶୁଣ,
ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚବି; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ
ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ନୟିମ, ଅଥର୍ାତ୍, ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଶିି୍ଚତ ଦୟା ସି୍ଥର କରିବା।
4 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ସାକ୍ଷୀ ରୂେପ, େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର
ଅଗ୍ରଣୀ ଓ ଆଜ୍ଞାଦାତା ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛୁ।” 5 େଦଖ, େଯଉଁ
େଗାଷ୍ଠୀକୁ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣୁ ନାହଁ, ତାହାକୁ ତୁେମ୍ଭ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଓ େଯଉଁ

େଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣଲିା ନାହିଁ, େସ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଦୗଡ଼ବି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସକାଶୁ ଏହା ଘଟବି; କାରଣ
େସ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିଅଛନି୍ତ। 6 େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛ,ି େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କର,
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ନକିଟେର ଅଛନି୍ତ , େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କର। 7 ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ ଓ ଅଧାମିର୍କ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ପରିତ୍ୟାଗ
କରୁ; ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରୁ, ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ ଦୟା
କରିେବ; ଆଉ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରୁ, କାରଣ
େସ ବହୁଳ ରୂପେର କ୍ଷମା କରିେବ। 8 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପରି ନୁେହଁ, କିଅବା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଗର୍ସକଳ ଆମ୍ଭର ମାଗର୍ ପରି ନୁେହଁ।” 9 “କାରଣ ପୃଥିବୀ
ଅେପକ୍ଷା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ େଯପରି ଉଚ୍ଚ, େସହପିରି ଆମ୍ଭର ମାଗର୍ସକଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଗର୍ ଅେପକ୍ଷା ଓ ଆମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସଂକଳ୍ପ ଅେପକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଅେଟ। 10 େଯେହତୁ େଯପରି ବୃଷି୍ଟ ଓ ହମି
ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଆେସ ଓ େସଠାକୁ େଫରି ଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭୂମିକୁ
ସନ୍ତରା କେର, ପୁଣ ିଫଳବତୀ ଓ ତୃଣାଦ ିଉତ୍ପନ୍ନ  କରି ବପନକାରୀକୁ ବୀଜ
ଓ େଭାଜନକାରୀକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି; 11 ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ନଗିର୍ତ ବାକ୍ୟ େସହପିରି
େହବ; ତାହା ନଷି୍ଫଳ େହାଇ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତାହା ସଦି୍ଧ କରିବା ଓ େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
େପ୍ରରଣ କରୁ, ତହିଁେର କୃତାଥର୍ େହବ। 12 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦେର
ବାହାର େହାଇ ଶାନି୍ତେର ଆେଗ ଆେଗ ନଆିଯିବ; ପବର୍ତ ଓ ଉପପବର୍ତଗଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଗାନ କରିେବ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷସକଳ
କରତାଳି େଦେବ। 13 କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ବଦଳେର େଦବଦାରୁ ଓ କାନେକାଳି
କଣ୍ଟା ବଦଳେର େମେହନି୍ଦ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ; ପୁଣ,ି ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
କୀତ୍ତିର୍ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଅକ୍ଷୟ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବ।”

ବଜିାତୀୟଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନ୍ୟାୟବଚିାର
ପାଳନ କର; ଧମର୍କମର୍ କର; କାରଣ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣର
ଆଗମନ ଓ ଆମ୍ଭ ଧମର୍ର ପ୍ରକାଶ ସନି୍ନ କଟ। 2 େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ

ଏହା କେର ଓ େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ ଏହା ଦୃଢ଼ ରୂେପ ଅବଲମ୍ୱନ କେର;
େଯ ବଶି୍ରାମବାର ପାଳନ କରି ତାହା ଅଶୁଚ ିନ କେର ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର
କୁକମର୍ରୁ ଆପଣା ହସ୍ତକୁ ନବିାରଣ କେର, େସ ଧନ୍ୟ।” 3 “ନଶି୍ଚୟ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େମାେତ ପୃଥକ୍ କରିେବ,” ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ ବେିଦଶୀ େଲାକ ନ କହୁ; ଅଥବା “େଦଖ, ମୁଁ
େଗାଟଏି ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ, ଏହା ନପୁଂସକ ନ କହୁ।” 4 କାରଣ,
ନପୁଂସକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଯଉଁମାେନ
ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମଦନି ପାଳନ କରନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ତୁଷି୍ଟକର ବଷିୟ ମେନାନୀତ
କରନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଅବଲମ୍ୱନ କରନି୍ତ; 5 େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ
ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ଭତିେର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ
ସ୍ମରଣାଥର୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ନାମ େଦବା; ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ନାମ
େଦବା, ତାହା କଟା େହବ ନାହିଁ।” 6 ଆହୁରି, େଯଉଁ ବେିଦଶୀୟମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ େପ୍ରମ
କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଦାସ େହବା ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ
ହୁଅନି୍ତ , ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ରାମଦନି ପାଳନ କରି ତାହା ଅଶୁଚ ିନ
କରନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଅବଲମ୍ୱନ କରନି୍ତ; 7 େସହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ପବତି୍ର ପବର୍ତକୁ ଆଣବିା ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନାଗହୃେର େସମାନଙୁ୍କ
ଆନନି୍ଦତ କରିବା; େସମାନଙ୍କର େହାମବଳି ଓ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ବଳିସବୁ ଆମ୍ଭ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଗ୍ରାହ୍ୟ େହବ; କାରଣ ଆମ୍ଭର ଗହୃ ସବର୍େଗାଷ୍ଠୀୟ
େଲାକଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନାଗହୃ େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ େହବ। 8 େଯ ଇସ୍ରାଏଲର
ଦୂରୀକୃତ େଲାକଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରନି୍ତ , େସହ ିପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ତାହାର ସଂଗହୃୀତ ନଜି େଲାକ ଛଡ଼ା ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହା
ନକିଟେର ସଂଗ୍ରହ କରିବା।”

ଇସ୍ରାଏଲର ଦାୟିତ୍ୱହୀନ େନତୃତ୍ୱ

9 େହ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁସବୁ, େହ ବନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଶୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ରାସ
କରିବାକୁ ଆସ। 10 ତାହାର ପ୍ରହରୀଗଣ ଅନ୍ଧ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ
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ଜ୍ଞାନହୀନ; େସସମେସ୍ତ ଘୁଙ୍ଗା କୁକ୍କରୁ, େସମାେନ ଭୁକି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ;
େସମାେନ ସ୍ୱପ୍ନଦଶର୍ୀ, ନଦି୍ର ାଳୁ, ଢୁ଼ଳାଇବାକୁ ଭଲ ପା’ନି୍ତ। 11 ଆହୁରି, େସହି
କୁକ୍କରୁମାେନ େପଟୁକ, େସମାେନ େକେବ ତୃପ୍ତ ନୁହନି୍ତ ; ଆଉ, ଏମାେନ
ବେିବଚନାଶକି୍ତ ଶୂନ୍ୟ ପାଳକ; େସସମେସ୍ତ ଚାରିଆଡ଼ରୁ ଆପଣା ଆପଣା
ଲାଭ େଚଷ୍ଟାେର ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆେଡ଼ େଫରିଅଛନି୍ତ।
12 ପ୍ରେତ୍ୟେକ କହନି୍ତ , “ଆସ,” “ଆେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଆଣବିା ଓ
ଆେମ୍ଭମାେନ ସୁରାପାନେର ମତ୍ତ େହବା; ପୁଣ,ି େଯପରି ଆଜି, େସହପିରି
କାଲ ିେହବ, ତାହା ଅପରିମିତ ମହାଦନି େହବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ନଷି୍ଫଳ ପ୍ରତମିା ପୂଜା

ଧାମିର୍କ େଲାକ ବନିଷ୍ଟ େହଉଅଛ ିଓ େସ ବଷିୟେର େକହି
ମେନାେଯାଗ କରୁ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଭକ୍ତ େଲାକମାେନ ନଆି
ଯାଉଅଛନି୍ତ , ଧାମିର୍କମାେନ େଯ ଆସନ୍ତା ବପିଦରୁ ନଆି

ଯାଉଅଛନି୍ତ , ଏହା େକହ ିବେିବଚନା କରୁ ନାହିଁ। 2 େସ ଶାନି୍ତେର ପ୍ରେବଶ
କେର; ସରଳପଥଗାମୀମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର
ବଶି୍ରାମ କରନି୍ତ। 3 େହ ଗଣକିାର ପୁତ୍ରଗଣ, ପାରଦାରିକ ଓ େବଶ୍ୟାର
ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନକିଟକୁ ଆସ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହାକୁ ଉପହାସ
କରୁଅଛ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହାଆେଡ଼ ମୁଖ େମଲାଇ ଜିହ୍ୱା ବାହାର କରୁଅଛ
? ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଅଧମର୍ର ସନ୍ତାନ ଓ ଅସତ୍ୟତାର ବଂଶ ନୁହଁ ?
5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେଲାନ୍ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟେର, ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିତ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷ
ତେଳ ଆସକି୍ତରୂପ ଅନଳେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ କି ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁ ନାହଁ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାନା ଉପତ୍ୟକାେର, େଶୖଳଗଣର ଫାଟ ତେଳ ସନ୍ତାନଗଣକୁ
କି ବଧ କରୁ ନାହଁ ? 6 ଉପତ୍ୟକାର ଚକି୍କଣ ପ୍ରସ୍ତରସକଳ ମଧ୍ୟେର
ତୁମ୍ଭର ଅଂଶ, େସହ ିସବୁ ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାର; ଆଉ, େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ତୁେମ୍ଭ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିଅଛ, େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଅଛ। ଏହସିବୁ
ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ କି ଶାନ୍ତ େହବା ? 7 ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ପବର୍ତ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ପାତଅିଛ; େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ
ଯାଇଅଛ। 8 ପୁଣ,ି କବାଟ ଓ େଚୗକାଠର ପଛେର ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ସ୍ମରଣାଥର୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି
ଆପଣାକୁ ଅନାବୃତ କରି ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ବଢ଼ାଇ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ନୟିମ କରିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁଠାେର େସମାନଙ୍କ ଶଯ୍ୟା
େଦଖିଲ, ତାହା ଭଲ ପାଇଅଛ। 9 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େତୖଳ େଘନ ିମେଲକ୍
େଦବତା ନକିଟକୁ ଯାଇଅଛ ଓ ଆପଣା ସୁଗନି୍ଧ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛ, ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ ଦୂର େଦଶକୁ ଆପଣା ଦୂତଗଣ ପଠାଇଅଛ ଓ ପାତାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆପଣାକୁ ଅଧମ କରିଅଛ। 10 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମାଗର୍ର ଦୀଘର୍ତା େହତୁ
କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଥିଲ, ତଥାପି ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ େବାଲ ିକହଲି ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭର
ବଳ ସେତଜ େହଲା େବାଲ ିେବାଧ ପାଇଲ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହଲ
ନାହିଁ। 11 ପୁଣ,ି କାହାର ସକାଶୁ ତୁେମ୍ଭ ଏପରି ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ା ଓ ଭୀତା
େହାଇଅଛ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟା କହୁଅଛ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନାହଁ,
କିଅବା ଆପଣା ମନ ତହିଁେର େଦଇ ନାହଁ ? ଆେମ୍ଭ କି ଦୀଘର୍କାଳ ନୀରବ
ରହ ିନାହୁଁ, େତଣୁ ତୁେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରୁ ନାହଁ ? 12 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ଧାମିର୍କତା ପ୍ରକାଶ କରିବା; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର କମର୍ସକଳ ତୁମ୍ଭର ଉପକାରୀ
େହବ ନାହିଁ। 13 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ କାନି୍ଦବା
େବେଳ େସମାେନ ଉଦ୍ଧାର କରନୁ୍ତ; ମାତ୍ର ବାୟୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଡ଼ାଇ େନବ,
ଏକ ନଶି୍ୱାସ େସସମସ୍ତଙୁ୍କ େନଇ ଯିବ; କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ଆମ୍ଭର ଶରଣ
ନଏି, େସ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ପବର୍ତର ଅଧିକାରୀ
େହବ।

ନମ୍ରମନା ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱର ସହାୟ

14 ଆଉ, େସ କହେିବ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଚ୍ଚ କର, ଉଚ୍ଚ କର, ପଥ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପଥରୁ ବଘି୍ନ ଦୂର କର।” 15 କାରଣ
େଯ ଅନନ୍ତ କାଳନବିାସୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପବତି୍ର, େସହ ିଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ
ପୁରୁଷ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ଓ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁ,
ମଧ୍ୟ ନମ୍ର େଲାକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଜୀବ ଓ ଚୂଣ୍ଣର୍ମନା େଲାକମାନଙ୍କର
ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଜୀବ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଚୂଣ୍ଣର୍ ଓ ନମ୍ରମନା େଲାକର
ସଙ୍ଗେର େହଁ ବାସ କରୁ। 16 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ବେିରାଧ କରିବା
ନାହିଁ, ଅଥବା ନରିନ୍ତର େକ୍ର ାଧ କରିବା ନାହିଁ; କେଲ, ଆତ୍ମା ଓ ଆମ୍ଭ ନମିିର୍ତ

ପ୍ରାଣୀସକଳ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର କ୍ଷୀଣ େହେବ। 17 ଆେମ୍ଭ ତାହାର
େଲାଭରୂପ ଅପରାଧ େହତୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇ ତାହାକୁ ଆଘାତ କଲୁ, ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହଲୁ, ତହିଁେର େସ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ ଆପଣା
ମନର ମାଗର୍େର ଚାଲଲିା। 18 ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଗତ ିେଦଖିଅଛୁ ଓ ତାହାକୁ
ସୁସ୍ଥ କରିବା; ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ପଥ କଢ଼ାଇବା, ପୁଣ ିତାହାକୁ ଓ
ତାହାର େଶାକାକୁଳ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା। 19 ଆେମ୍ଭ
ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ସୃଷି୍ଟ କରୁ; ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ଓ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
େଲାକ ପ୍ରତ ିଶାନି୍ତ , ଶାନି୍ତ େହଉ ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା।”
20 ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାେନ ତରଙି୍ଗତ ସମୁଦ୍ର  ତୁଲ୍ୟ, କାରଣ ତାହା ସି୍ଥର
େହାଇପାେର ନାହିଁ, ଆଉ ତହିଁର ଜଳେର ପଙ୍କ ଓ କାଦୁଅ ଉେଠ।
21 ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କିଛ ିହିଁ ଶାନି୍ତ ନାହିଁ।”

ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ

ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠେର େଘାଷଣା କର, ସ୍ୱର ଊଣା କର ନାହିଁ, ତୂରୀ
ପରି ଆପଣା ରବ ଉଠାଅ, ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ଅଧମର୍ ଓ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ େସମାନଙ୍କ ପାପସବୁ ଜଣାଅ।

2 ତଥାପି େସମାେନ ପ୍ରତଦିନି ଆମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭ ପଥ
ବଷିୟ ଜାଣବିାକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ; େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାେକ ଧମର୍କମର୍ କରନି୍ତ
ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବଧିାନ ତ୍ୟାଗ କରି ନାହାନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ପରି େସମାେନ ଧମର୍ ବଧିାନ ବଷିୟ ଆମ୍ଭକୁ ପଚାରନି୍ତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ। 3 େସମାେନ କୁହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି ଉପବାସ କରିଅଛୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟ କରୁ ନାହଁ ?” ଆେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ େକ୍ଲଶ େଦଇଅଛୁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ମେନାେଯାଗ
କରୁ ନାହଁ ? େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପବାସ ଦନି ଆପଣା ସୁଖ େଚଷ୍ଟା
କରୁଅଛ ଓ ବଳପୂବର୍କ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ େନଉଅଛ। 4 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବବିାଦ ଓ କଳହ ନମିେନ୍ତ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟତାରୂପ ମୁଷି୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଉପବାସ କରୁଅଛ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରବ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର େଯପରି
ଶୁଣାଯିବ, ଏପରି ଉପବାସ ଆଜି ତୁେମ୍ଭମାେନ କରୁ ନାହଁ। 5 ଏହ ିପ୍ରକାର
ଉପବାସ, ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ େକ୍ଲଶ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିପ୍ରକାର
ଦନି, ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ? ନଳବୃକ୍ଷ ପରି ମସ୍ତକ
ନୁଆଁଇବାର, ପୁଣ ିଚଟବସ୍ତ୍ର ଓ ଭସ୍ମ ଆପଣା ତେଳ ବଛିାଇବାର, ଏହାକୁ
ତୁେମ୍ଭ ଉପବାସ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର କି ଗ୍ରାହ୍ୟ ଦନି େବାଲ ିକହବି
? 6 ଦୁଷ୍ଟତାରୂପ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ େଦବାର, ଯୁଆଳିର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବାର
ଓ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରି ଛାଡ଼ ିେଦବାର, ପୁଣ ିପ୍ରେତ୍ୟକ
ଯୁଆଳି ଭଗ୍ନ କରିବାର, 7 କ୍ଷୁଧିତ େଲାକକୁ ତୁମ୍ଭର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବାର,
ଓ ତାଡ଼ତି ଦୁଃଖୀ େଲାକକୁ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଆଣବିାର, ତୁେମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଗକୁ
େଦଖିେଲ, ତାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବାର ଓ ତୁମ୍ଭର ନଜି ବଂଶୀୟ େଲାକଠାରୁ
ଆପଣାକୁ ନ ଲୁଚାଇବାର, ଏହ ିପ୍ରକାର ଉପବାସ ଆେମ୍ଭ କି ମେନାନୀତ
କରି ନାହୁଁ ? 8 ଏହା କେଲ, ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଦୀପି୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଆେରାଗ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଅଙୁ୍କରିତ େହବ; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଧମର୍ ତୁମ୍ଭର
ଅଗ୍ରବତ୍ତର୍ୀ େହବ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭର ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ େହବ।
9 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଡାକିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର େଦେବ; ତୁେମ୍ଭ
ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର କରିବ, ଆଉ େସ କହେିବ, “ଆେମ୍ଭ ଉପସି୍ଥତ ଅଛୁ।” ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଆଳି, ଅଙୁ୍ଗଳି ତଜ୍ଜ ର୍ନ ଓ ଅଧମର୍ ବାକ୍ୟ ଦୂର କର;
10 ପୁଣ,ି ଯଦ ିକ୍ଷୁଧିତର ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ଆକଷିର୍ତ ହୁଏ ଓ ତୁେମ୍ଭ
ଦୁଃଖିତର ପ୍ରାଣକୁ ତୃପ୍ତ କର, େତେବ ଅନ୍ଧକାରେର ତୁମ୍ଭର ଦୀପି୍ତ ଉଦତି
େହବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସମାନ େହବ; 11 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ନତି୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ପଥ କଢ଼ାଇ େନେବ ଓ ମରୁଭୂମିେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣକୁ ତୃପ୍ତ
କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଅସି୍ଥସକଳକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିେବ; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଜଳ ସଞି୍ଚତି
ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଜଳାଭାବ ନ ଥିବା ନଝିର୍ର ତୁଲ୍ୟ େହବ। 12 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ
ବଂଶୀୟ େଲାେକ ପୁରାତନ ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନସକଳ ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରିେବ;
ତୁେମ୍ଭ ପୂବର୍ କାଳର ଅେନକ ଭତିି୍ତମୂଳର ଉପେର ଗାନି୍ଥବ; ପୁଣ,ି “ଭଗ୍ନ-
ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣକାରୀ ଓ ନବିାସ ନମିେନ୍ତ ପୁନଃ ପଥ ସଂସ୍ଥାପନକାରୀ
େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ େହବ।”
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13 ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିବଶି୍ରାମବାର ଲଙ୍ଘନରୁ, ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ଦନିେର ନଜି
ଅଭଳିାଷ େଚଷ୍ଟାରୁ ଆପଣା ପାଦ େଫରାଅ; ପୁଣ,ି ବଶି୍ରାମବାରକୁ
ସୁଖଦାୟକ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବତି୍ର ଦନିକୁ ଆଦରଣୀୟ େବାଲ ିକୁହ; ଆଉ,
ନଜି କାଯର୍୍ୟ ନ କରି ଅବା ନଜି ଅଭଳିାଷର େଚଷ୍ଟା ନ କରି ଅଥବା ନଜି
କଥା ନ କହ ିତାହାକୁ ଆଦର କରିବ: 14 େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଆନନ୍ଦ କରିବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନେର
ଆେରାହଣ କରାଇବା; ଆଉ, ତୁମ୍ଭ ପିତା ଯାକୁବର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭକୁ େଭାଗ
କରାଇବା : କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଏହା କହଅିଛ।ି

େଲାକଙ୍କ ଅପରାଧ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର

େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ େଛାଟ େହାଇ ଯାଇ ନାହିଁ େଯ,
ତାହା ପରିତ୍ରାଣ କରି ନ ପାେର, କିଅବା ତାହାଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ଭାରୀ
େହାଇ ନାହିଁ, େଯ ତାହା ଶୁଣ ିନ ପାେର। 2 ମାତ୍ର

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧସବୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ବେିଚ୍ଛଦ ଘଟାଇଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ
ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛ,ି ଏଥିପାଇଁ େସ ଶୁଣେିବ ନାହିଁ। 3 କାରଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ରକ୍ତେର ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଥ୍ୟା କହଅିଛ, ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଦୁଷ୍ଟତା ବେକ; 4 େକହ ିନ୍ୟାୟେର ଗହୁାରି ଶୁେଣ ନାହିଁ
ଓ େକହ ିସତ୍ୟେର ପ୍ରତବିାଦ କେର ନାହିଁ; େସମାେନ ଅସାରତାେର ନଭିର୍ର
କରନି୍ତ ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା କହନି୍ତ; େସମାେନ ଅନଷି୍ଟକୁ ଗଭର୍େର ଧାରଣ କରନି୍ତ
ଓ ଅପରାଧ ପ୍ରସବ କରନି୍ତ। 5 େସମାେନ କାଳସପର୍ର ଡମି୍ୱ ଫୁଟାନି୍ତ ଓ
ମାକଡ଼ସାର ଜାଲ ବୁଣନି୍ତ; େଯ େସମାନଙ୍କର ଡମି୍ୱ ଖାଏ, େସ ମେର, ଆଉ
ତାହା ଦଳିତ େହେଲ ତହିଁରୁ କାଳସପର୍ ବାହାର ହୁଏ। 6 େସମାନଙ୍କର
ଜାଲ ବସ୍ତ୍ର େହବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାେନ ଆପଣା କମର୍େର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ଆଚ୍ଛାଦନ କରିେବ ନାହିଁ; େସମାନଙ୍କର କମର୍ସବୁ ଅଧମର୍ର କମର୍ ଓ
େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟର କାଯର୍୍ୟ ଥାଏ। 7 େସମାନଙ୍କର ଚରଣ
ଦୁଷ୍କମର୍ର ଆେଡ଼ େଦୗେଡ଼ ଓ େସମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ
େବଗଗାମୀ ହୁଅନି୍ତ; େସମାନଙ୍କର ଚନି୍ତ ାସବୁ ଅଧମର୍ର ଚନି୍ତ ା; େସମାନଙ୍କ
ପଥେର ଉଚ୍ଛନି୍ନ ତା ଓ ବନିାଶ ଥାଏ। 8 ଶାନି୍ତର ବାଟ େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ
ନାହିଁ ଓ େସମାନଙ୍କ ମାଗର୍େର େକୗଣସ ିବଚିାର ନାହିଁ; େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବକ୍ର  ପଥ କରିଅଛନି୍ତ; େଯେକହ ିତହିଁେର ଗମନ
କେର, େସ ଶାନି୍ତ ଜାେଣ ନାହିଁ। 9 ଏନମିେନ୍ତ ବଚିାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ
ଦୂରେର ଥାଏ, ଧାମିର୍କତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଧେର ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭମାେନ
ଦୀପି୍ତ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରୁ, ମାତ୍ର େଦଖ, ଅନ୍ଧକାର; ଆଲୁଅର ଅେପକ୍ଷା
କରୁ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧାରେର ଭ୍ରମଣ କରୁ। 10 ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧ
େଲାକ ପରି କାନ୍ଥ ପାଇଁ ଦରାଣ୍ଡ ିେହଉ, ହଁ, ଚକ୍ଷୁହୀନ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଦରାଣ୍ଡ ିେହଉ; ଆେମ୍ଭମାେନ ସନ୍ଧ୍ୟାେବଳ ପରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ
କାଳେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡଢ଼ୁ; ଆେମ୍ଭମାେନ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୃତ
େଲାକଙ୍କ ପରି ଅଛୁ। 11 ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଭଲୁ୍ଲକର ନ୍ୟାୟ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରୁ ଓ
ଘୁଘୁ ପରି ଅତଶିୟ ବଳିାପ କରୁ; ଆେମ୍ଭମାେନ ବଚିାରର ଅେପକ୍ଷା କରୁ,
ମାତ୍ର ତାହା ନାହିଁ; ପରିତ୍ରାଣର ଅେପକ୍ଷା କରୁ, ମାତ୍ର ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ
ଦୂରେର ଅଛ।ି 12 କାରଣ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ବୃଦି୍ଧ
ପାଇଅଛ ିଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ;ି
େଯେହତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଅଛ ିଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧସବୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତ ଜାଣୁ; 13 ତାହା ଅପରାଧ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ ବମିୁଖ େହବା, ଉପଦ୍ରବ ଓ ରାଜେଦ୍ର ାହର କଥା କହବିା,
ମିଥ୍ୟା କଥା ଧାରଣ କରି ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ବାହାର କରିବାର ଅେଟ।
14 ଏଥିପାଇଁ ବଚିାର ପଛକୁ ହଟ ିଯାଇଅଛ ିଓ ଧମର୍ ଦୂରେର ଠିଆ
େହଉଅଛ;ି ଛକସ୍ଥାନେର ସତ୍ୟତାର ପତନ େହାଇଅଛ ିଓ ସରଳତା ପ୍ରେବଶ
କରି ପାରୁ ନାହିଁ। 15 ହଁ, ସତ୍ୟତାର ଅଭାବ େହାଇଅଛ ିଓ େଯ ଦୁଷ୍କମର୍
ତ୍ୟାଗ କେର, େସ ଆପଣାକୁ ଲୁଟତି ସ୍ୱରୂପ କେର; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
େଦଖିେଲ: ଆଉ, ନ୍ୟାୟବଚିାର ନ ଥିବାରୁ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ।

ବଚିାର ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର

16 ଆହୁରି, େସ େଦଖିେଲ େଯ, େକୗଣସ ିପୁରୁଷ ବତ୍ତର୍ମାନ ନାହିଁ, ପୁଣି
ମଧ୍ୟସ୍ଥ େକହ ିନାହିଁ େବାଲ ିଚମତୃ୍କତ େହେଲ; ଏେହତୁ ତାହାଙ୍କର ନଜି ବାହୁ
ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ଧାମିର୍କତା ହିଁ
ତାହାଙୁ୍କ ଧରି ରଖିଲା। 17 ପୁଣ,ି େସ ବୁକୁପଟା ରୂେପ ଧାମିର୍କତା ଓ
ପରିତ୍ରାଣର େଟାପର ଆପଣାର ମସ୍ତକେର ପିନି୍ଧେଲ; ଆଉ, େସ
ପ୍ରତେିଶାଧରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କେଲ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ରୂେପ
ଉେଦ୍ଯାଗରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧେଲ। 18 େସମାନଙ୍କର କମର୍ ପ୍ରମାେଣ େସ ଆପଣା
ବପିକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପରୂପ ପ୍ରତଦିାନ ଓ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ
େଦେବ; ଦ୍ୱ ୀପସମୂହକୁ ପ୍ରତଫିଳ ଦାନ କରିେବ। 19 ତହିଁେର େଲାକମାେନ
ପଶି୍ଚମ ଦଗିରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଓ ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ସ୍ଥାନରୁ େଲାକମାେନ
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପକୁ ଭୟ କରିେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଃିଶ୍ୱାସେର ଚାଳିତ
ପ୍ରବଳ େସ୍ରାତପରି ଶତ୍ରୁ  ମାଡ଼ ିଆସବି। 20 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ସେିୟାନକୁ ଓ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଅଧମର୍ରୁ େଫରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଏକ ମୁକି୍ତଦାତା ଆସେିବ।” 21 ନଜି ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଏହ,ି ଆମ୍ଭର େଯଉଁ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର େଯସକଳ ବାକ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେର
ରଖିଅଛୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ମୁଖରୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂେଶାତ୍ପନ୍ନ
ବଂଶର ମୁଖରୁ ଆଜିଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୂର କରାଯିବ ନାହିଁ,”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଇସ୍ରାଏଲର ଭବଷି୍ୟତ େଗୗରବ

ଉଠ, ଦୀପି୍ତମତୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦୀପି୍ତ ଉପସି୍ଥତ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଉଦତି େହାଇଅଛ।ି
2 କାରଣ, େଦଖ, ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀକୁ ଓ େଘାର ଅନ୍ଧକାର

େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦତି େହେବ
ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭ ଉପେର େଦଖାଯିବ। 3 ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦୀପି୍ତ ନକିଟକୁ ଓ ରାଜାଗଣ ତୁମ୍ଭ ଅରୁେଣାଦୟର
ଆଲୁଅ ନକିଟକୁ ଆସେିବ। 4 ତୁେମ୍ଭ ଅନାଇ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ େଦଖ, େସମାେନ
ସମେସ୍ତ ଏକତ୍ର େହଉଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ; ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ରଗଣ ଦୂରରୁ ଆସେିବ ଓ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣ େସମାନଙ୍କ ବାହୁେର
ଅଣାଯିେବ। 5 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତାହା େଦଖି ଦୀପି୍ତମାନ େହବ ଓ
ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଧୁକୁ ଧୁକୁ େହାଇ ପ୍ରଫୁଲି୍ଲ ତ େହବ; କାରଣ ସମୁଦ୍ର ର
ଦ୍ର ବ୍ୟରାଶି ତୁମ୍ଭଆେଡ଼ େଫରାଯିବ, ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ଆସବି। 6 ଅପାର ଓଟ, ମିଦୀୟନ ଓ ଐଫାର ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ-ଉଷ୍ଟ୍ର,
ତୁମ୍ଭକୁ ଆବୃତ କରିେବ; େସହ ିସବୁ ଶିବା େଦଶରୁ ଆସେିବ; େସମାେନ
ସୁବଣ୍ଣର୍, କୁନୁ୍ଦରୁ ଆଣେିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଚାର କରିେବ।
7 େକଦାରର ସମଗ୍ର େମଷପଲ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଏକତ୍ରୀକୃତ େହେବ,
ନବାେୟାତ୍ର େମଷଗଣ ତୁମ୍ଭର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିେବ; େସମାେନ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ
େହାଇ ଆମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଉପରକୁ ଆସେିବ, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଆପଣାର ଭୂଷଣ
ସ୍ୱରୂପ ଗହୃକୁ ଭୂଷିତ କରିବା। 8 େମଘର ନ୍ୟାୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ଭାଡ଼କୁି ଉଡ଼ନ୍ତା କେପାତଗଣର ନ୍ୟାୟ ଉଡ଼ ିଆସୁଅଛନି୍ତ େଯ ଏମାେନ,
ଏମାେନ କିଏ ? 9 ନଶି୍ଚୟ ଦ୍ୱ ୀପସମୂହ ଆମ୍ଭର ଅେପକ୍ଷା କରିେବ, ପୁଣି
ତଶର୍ୀଶ୍ର ଜାହାଜସକଳ ଅଗ୍ରଗାମୀ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ସଙ୍ଗେର
େସମାନଙ୍କର େରୗପ୍ୟ ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ େନଇ, ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଦୂରରୁ ଆଣ,ି
ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନମିେନ୍ତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଆସେିବ, କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭକୁ େଶାଭତି କରିଅଛନି୍ତ। 10 ପୁଣ,ି
ବେିଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଚୀର ନମିର୍ାଣ କରିେବ ଓ େସମାନଙ୍କର
ରାଜାଗଣ ତୁମ୍ଭର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିେବ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକାପେର
ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରହାର କଲୁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରୁଣା
କରିଅଛୁ। 11 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ତହିଁ ସେଙ୍ଗ
େସମାନଙ୍କର ରାଜାଗଣ ବନ୍ଦୀ େହାଇ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଅଣାଯିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନଗରର ଦ୍ୱ ାରସକଳ ନରିନ୍ତର ମୁକ୍ତ ଥିବ, ଦବିାରାତ୍ର େସହି
ସବୁ ବନ୍ଦ େହବ ନାହିଁ। 12 କାରଣ େଯଉଁ େଦଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭର େସବା
ନ କରିବ, ତାହା ବନିଷ୍ଟ େହବ, ହଁ, େସହ ିେଦଶସକଳ ନଃିେଶଷ ରୂେପ
ଧ୍ୱଂସତି େହବ। 13 ଲବିାେନାନର େଗୗରବ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବି,
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େଦବଦାରୁ, ତଧିର, ତାଶୂର ବୃକ୍ଷ ଏକତ୍ର େହାଇ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ
ସୁେଶାଭତି କରିବା ପାଇଁ ଆସେିବ, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଦପୀଠର ସ୍ଥାନ
େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିବା। 14 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େକ୍ଲଶ େଦେଲ,
େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ନତ େହାଇ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିବ ଓ
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ କେଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପଦ ତେଳ
ପ୍ରଣାମ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଗରୀ,
ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କର ସେିୟାନ େବାଲ ିସେମ୍ୱାଧନ କରିେବ। 15 ତୁେମ୍ଭ
ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ଓ ଘୃଣତିା େହବାରୁ େକହ ିତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯାତାୟାତ କଲା
ନାହିଁ, ତହିଁର ପରିବେତ୍ତର୍ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ େଗୗରବ ଓ
ଅେନକ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ କରିବା। 16 ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବ ଓ ରାଜାଗଣର ସ୍ତନ ଚୁଷିବ; ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଓ ତୁମ୍ଭର ମୁକି୍ତଦାତା, ଯାକୁବର
ବଳଦାତା ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି। 17 ଆେମ୍ଭ ପିତ୍ତଳର ପାଲେଟ ସୁବଣ୍ଣର୍
ଆଣବିା ଓ ଲୁହାର ପାଲେଟ ରୂପା, କାଷ୍ଠର ପାଲେଟ ପିତ୍ତଳ ଓ ପ୍ରସ୍ତର
ପାଲେଟ ଲୁହା ଆଣବିା; ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦେର ଶାନି୍ତକୁ ଓ
ତୁମ୍ଭର ଅଧିକାରୀ ପଦେର ଧାମିର୍କତାକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରିବା। 18 ତୁମ୍ଭ େଦଶେର
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟର କଥା ଓ ତୁମ୍ଭର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ଉଚ୍ଛନି୍ନ ତା ଓ ବନିାଶର କଥା
ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରାଚୀରସମୂହର ନାମ ପରିତ୍ରାଣ
ଓ ଆପଣା ନଗରଦ୍ୱ ାରସକଳର ନାମ ପ୍ରଶଂସା ରଖିବ। 19 ଦବିସେର ସୂଯର୍୍ୟ
ତୁମ୍ଭର େଜ୍ୟାତଃି ଆଉ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆଲୁଅ ନମିେନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର  ତୁମ୍ଭକୁ
େଜ୍ୟାତ୍ସ୍ନ ା େଦବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ
େଜ୍ୟାତଃି ଓ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର େଗୗରବସ୍ୱରୂପ େହେବ।
20 ତୁମ୍ଭର ସୂଯର୍୍ୟ ଆଉ ଅସ୍ତଗତ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭର ଚନ୍ଦ୍ର
ଆପଣାକୁ ରହତି କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ
େଜ୍ୟାତଃିସ୍ୱରୂପ େହେବ ଓ ତୁମ୍ଭର େଶାକର ଦନି େଶଷ େହବ। 21 ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭର େଲାକ ସମେସ୍ତ ଧାମିର୍କ େହେବ, େସମାେନ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଦଶ ଅଧିକାର କରିେବ, େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଗୗରବାେଥର୍ ଆମ୍ଭର େରାପିତ
ଶାଖା ଓ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଅଟନି୍ତ। 22 କ୍ଷୁଦ୍ର  ଜଣକ ସହସ୍ର େହବ ଓ
ସାନ ଜଣକ ବଳବାନ େଗାଷ୍ଠୀ େହବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥାକାଳେର ଏହା
ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇବା।

ମୁକି୍ତର ଶୁଭ ସମ୍ୱାଦ

ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା େମା’ଠାେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନି୍ତ;
କାରଣ ନମ୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର
କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଅଭଷିିକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ; େସ

ଭଗ୍ନାନ୍ତଃକରଣ େଲାକମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ବାନି୍ଧବାକୁ, ବନ୍ଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ମୁକି୍ତ ଓ କାରାବଦ୍ଧ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକାରାଗାର ମୁକ୍ତ େହବାର କଥା
ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ; 2 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଷର୍ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତେିଶାଧର ଦନି େଘାଷଣା କରିବାକୁ; େଶାକାତ୍ତର୍ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବାକୁ; 3 ସେିୟାନର େଶାକାତ୍ତର୍ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନରୂିପଣ
କରିବାକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଭସ୍ମର ପରିବେତ୍ତର୍ ଭୂଷଣ, ଦୁଃଖର ପରିବେତ୍ତର୍ ସୁଖରୂପ
େତୖଳ, ଅବସନ୍ନ  ଆତ୍ମାର ପରିବେତ୍ତର୍ ପ୍ରଶଂସାରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ େସ
େମାେତ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େଯପରି େଗୗରବାନି୍ୱ ତ
େହେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଧମର୍ରୂପ ବୃକ୍ଷ ଓ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ େବାଲି
ବଖି୍ୟାତ େହେବ। 4 ପୁଣ,ି େସମାେନ ପୁରାତନ ଧ୍ୱଂସତି ସ୍ଥାନ ସବୁ ନମିର୍ାଣ
କରିେବ, ପୂବର୍ କାଳର ନଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଉଠାଇେବ, ଆଉ େସମାେନ ଧ୍ୱଂସତି
ଓ ଅେନକ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାର ନଷ୍ଟ ନଗରସକଳ ନୂତନ କରିେବ। 5 ପୁଣ,ି
ଅପରିଚତି େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଲ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଠିଆ େହେବ
ଓ ବେିଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର କୃଷକ
େହେବ। 6 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ େବାଲ ିବଖି୍ୟାତ
େହବ; େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚାରକ
େବାଲ ିଡାକିେବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତ େଭାଗ କରିବ
ଓ େସମାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦପର୍ କରିବ। 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଲଜ୍ଜ ାର ପରିବେତ୍ତର୍ ଦୁଇ ଗଣୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବ; ପୁଣ,ି ଅପମାନର ପରିବେତ୍ତର୍
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ; ଏନମିେନ୍ତ
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦଶେର ଦୁଇ ଗଣୁ ଅଂଶ ପାଇେବ; େସମାନଙ୍କର
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଆହ୍ଲାଦ େହବ। 8 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟବଚିାର

ଭଲ ପାଉ, ଆେମ୍ଭ ଅଧମର୍ଯୁକ୍ତ ଅପହରଣ ଘୃଣା କରୁ; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ
ସତ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଏକ ନୟିମ କରିବା। 9 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ବଂଶ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଓ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହର ମଧ୍ୟେର
ବଖି୍ୟାତ େହେବ; େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦପ୍ରାପ୍ତ ବଂଶ େବାଲି
େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା େଲାକ ସମେସ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିେବ। 10 ମୁଁ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଅତଶିୟ ଆନନ୍ଦ କରିବ;ି େମାର ପ୍ରାଣ େମା’
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ସତି େହବ; କାରଣ ବର େଯପରି ଭୂଷଣେର
ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତ କେର ଓ କନ୍ୟା େଯପରି ଆପଣା ରତ୍ନେର ଆପଣାକୁ
ଭୂଷିତା କେର, େସହପିରି େସ ପରିତ୍ରାଣରୂପ ବସ୍ତ୍ରେର େମାେତ ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଧମର୍ରୂପ ରାଜବସ୍ତ୍ରେର େମାେତ ଆଚ୍ଛାଦତି କରିଅଛନି୍ତ।
11 କାରଣ ଭୂମି େଯପରି ଆପଣା ଅଙୁ୍କର ବାହାର କେର ଓ ଉଦ୍ୟାନ
େଯପରି ଆପଣା ମଧ୍ୟେର ବୁଣାଯିବା ପଦାଥର୍ସବୁ ଅଙୁ୍କରିତ କେର, େସହପିରି
ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଧମର୍ ଓ ପ୍ରଶଂସା
ଅଙୁ୍କରିତ କରିେବ।

ସେିୟାନର ଭବଷି୍ୟତ ପରିତ୍ରାଣ

େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସେିୟାନର ଧମର୍ ଦୀପି୍ତର ନ୍ୟାୟ ଓ ତାହାର
ପରିତ୍ରାଣ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରଦୀପର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକଟ ନ ହୁଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆେମ୍ଭ ତାହା ନମିେନ୍ତ ନୀରବ େହବା ନାହିଁ ଓ ଯିରୂଶାଲମ

ନମିେନ୍ତ ବଶି୍ରାମ କରିବା ନାହିଁ। 2 ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ଧମର୍
ଓ ସକଳ ରାଜା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତାପ େଦଖିେବ; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ
ଦ୍ୱ ାରା ଏକ ନୂତନ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େହବ। 3 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ହସ୍ତେର େଗାଟଏି ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତେର
େଗାଟଏି ରାଜକିରୀଟ ସ୍ୱରୂପ େହବ। 4 ତୁେମ୍ଭ “ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା” େବାଲ ିଆଉ
ନାମ ପାଇବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭର େଦଶ “ଅନାଥା” େବାଲ ିଆଉ
ଡକାଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର “ତୁେମ୍ଭ ହପି୍ସୀବା (ସେନ୍ତାଷଜନକିା) ଓ ତୁମ୍ଭର
େଦଶ ବୀୟଲା (ବବିାହତିା)” ନାମେର ଖ୍ୟାତ େହବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭଠାେର ସେନ୍ତାଷ ପାଆନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ େଦଶ ବବିାହତିା େହବ।
5 ଯୁବାେଲାକ େଯପରି କୁମାରୀକୁ ବବିାହ କେର, େସହପିରି ତୁମ୍ଭର
ପୁତ୍ରଗଣ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିାହ କରିେବ; ପୁଣ ିବର େଯପରି କନ୍ୟାଠାେର ଆନନ୍ଦ
କେର, େସହପିରି ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିେବ। 6 େହ
ଯିରୂଶାଲମ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ପ୍ରହରୀଗଣ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛୁ;
େସମାେନ ଦନି କି ରାତ ିକଦାପି ନୀରବ େହେବ ନାହିଁ। 7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ସ୍ମରଣ କରାଇବା େଲାକମାେନ, େସ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମକୁ ସ୍ଥାପନ ନ
କରନି୍ତ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ନ କରନି୍ତ , େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ରାମ କର ନାହିଁ, କି ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ କରିବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ।
8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଡାହାଣ ହସ୍ତ ଓ ବଳବାନ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା ଶପଥ
କରିଅଛନି୍ତ , “ନଶି୍ଚୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶସ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ
ଆଉ େଦବା ନାହିଁ ଓ ଯହିଁ ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭର େସହି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବେିଦଶୀମାେନ ଆଉ ପାନ କରିେବ ନାହିଁ। 9 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ
ତାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ତାହା େଭାଜନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରଶଂସା କରିେବ ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ
ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟେର ତାହା ପାନ କରିେବ।”
10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, ନଗର ଦ୍ୱ ାର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ;
େଲାକମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର; ଉଚ୍ଚ କର, ରାଜପଥ ଉଚ୍ଚ କର;
ପ୍ରସ୍ତରସବୁ ବାହାର କରି ସଂଗ୍ରହ କର; େଗାଷ୍ଠୀସମୂହ ନମିେନ୍ତ ଏକ ଧ୍ୱଜା
ଉଠାଅ। 11 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହା େଘାଷଣା
କରିଅଛନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସେିୟାନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, େଦଖ, ତୁମ୍ଭର
ପରିତ୍ରାଣ ଆସୁଅଛ,ି େଦଖ, ତାହାଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଅଛ ିଓ
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତଦିାନ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି” 12 ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ “ପବତି୍ର େଲାକ,” “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁକ୍ତ େବାଲ ିଡାକିେବ,” ଆଉ,
ତୁେମ୍ଭ “ଅେନ୍ୱ ଷିତା,” “ଅପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ନଗରୀ” େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହବ।
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତେିଶାଧର ଦନି

ଇେଦାମରୁ ରଙ୍ଗୀକୃତ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ବସ୍ରାରୁ ଏ େଯ ଆସୁଅଛନି୍ତ ,
େସ କିଏ ? ଆପଣା ପରିେଧୟ ବସ୍ତ୍ରେର େଗୗରବାନି୍ୱ ତ ଓ
ଆପଣା ମହାଶକି୍ତେର ବେିଜ କରୁଅଛନି୍ତ େଯ ଏ, େସ କିଏ ?

ଆେମ୍ଭ େଯ ଧମର୍ବାଦୀ ଓ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ସମଥର୍ ଅଟୁ। 2 ଆପଣଙ୍କର
ପରିେଧୟ ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ଓ କୁଣ୍ଡେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାମଦ୍ଦର୍ନକାରୀର ବସ୍ତ୍ର ପରି କାହିଁକି
? 3 ଆେମ୍ଭ ଏକାକୀ ଦ୍ର ାକ୍ଷାମଦ୍ଦର୍ନ କରିଅଛୁ ଓ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭ
ସେଙ୍ଗ େକହ ିନ ଥିଲା; ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର େସମାନଙୁ୍କ ଦଳନ କଲୁ
ଓ ଆପଣା େକାପେର େସମାନଙୁ୍କ ମଦ୍ଦର୍ନ କଲୁ; ଏଣୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରକ୍ତର
ଛଟିା ଆମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରେର ପଡ଼ଲିା ଓ ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର ପରିହତି ବସ୍ତ୍ରସବୁ
ଦାଗଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। 4 କାରଣ ପ୍ରତେିଶାଧର ଦନି ଆମ୍ଭ ଚତି୍ତେର ଥିଲା ଓ
ଆମ୍ଭ ମୁକ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ବଷର୍ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ।ି 5 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ଅନାଇଲୁ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିଲା ଓ ସହାୟ େହବାକୁ
େକହ ିନ ଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭ ଚମତୃ୍କତ େହଲୁ; ଏନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ ନଜି ବାହୁ ଆମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣଲିା ଓ ଆମ୍ଭର େକାପ ଆମ୍ଭର ସହାୟତା କଲା।
6 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଳି ପକାଇଲୁ ଓ ଆମ୍ଭ
େକାପେର େସମାନଙୁ୍କ ମତ୍ତ କରାଇଲୁ, ପୁଣ ିଭୂମିେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରକ୍ତ
ଢ଼ାଳି ପକାଇଲୁ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ

7 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାସବୁ କୀତ୍ତର୍ନ କରିବା ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ସବୁ ଉପକାର କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ ିଆପଣାର
ନାନାବଧି ଦୟା ଓ ପ୍ରଚୁର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଅନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶର
େଯଉଁ ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରଶଂସା କୀତ୍ତର୍ନ କରିବା। 8 କାରଣ େସ କହେିଲ, ନଶି୍ଚୟ େସମାେନ
ଆମ୍ଭର େଲାକ, େଯଉଁମାେନ ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିେବ, ଏପରି ସନ୍ତାନ
ଅଟନି୍ତ; ଏଣୁ େସ େସମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା େହେଲ। 9 େସମାନଙ୍କର ସବୁ
ଦୁଃଖେର େସ ଦୁଃଖିତ େହେଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ଦୂତ
େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କେଲ; େସ ଆପଣା େପ୍ରମ ଓ ଆପଣା ଦୟାେର
େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କେଲ ଓ ପୁରାତନ କାଳର ସମସ୍ତ ଦନି େସମାନଙୁ୍କ ବହନ
କେଲ। 10 ମାତ୍ର େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ େହେଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ପବତି୍ର
ଆତ୍ମାଙୁ୍କ େଶାକାକୁଳ କେଲ; ଏନମିେନ୍ତ େସ େଫରି େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ
େହେଲ ଓ ଆେପ େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କେଲ। 11 େସେତେବେଳ
େସମାେନ ପୁରାତନ କାଳ, େମାଶା ଓ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରି
କହେିଲ, “େଯ ଆପଣା ପଲର ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହତି େସମାନଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର
ପାର କରାଇ ଆଣେିଲ, େସ କାହାନି୍ତ ? େଯ େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ଆପଣା
ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ରଖିେଲ, 12 େଯ େମାଶାଙ୍କ ଡାହାଣେର ଆପଣାର
ପ୍ରତାପାନି୍ୱ ତ ବାହୁ ଗମନ କରାଇେଲ, େଯ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଅନନ୍ତ
କାଳସ୍ଥାୟୀ ନାମ ସ୍ଥାପନାେଥର୍, େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଜଳକୁ ବଭିକ୍ତ କେଲ,
13 େଯ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଗମନ କରିବା ଅଶ୍ୱ ତୁଲ୍ୟ ଗଭୀର ସାଗର ମଧ୍ୟେର
େସମାନଙୁ୍କ ଗମନ କରାଇେଲ ଓ େସମାେନ ଝୁଣି୍ଟେଲ ନାହିଁ, େସ କାହାନି୍ତ ?
14 ଉପତ୍ୟକାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବା ପଶୁପଲ ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା
େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ କରାଇେଲ; ଏହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଏକ
େଗୗରବାନି୍ୱ ତ ନାମ ସ୍ଥାପନାେଥର୍ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଗମନ କରାଇଲ।”

ଦୟା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା

15 ଏେବ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବେଲାକନ କର, ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ରତାର ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତାପର
ବସତସି୍ଥାନରୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କର; ତୁମ୍ଭର ଉେଦ୍ଯାଗ ଓ ତୁମ୍ଭର ବକି୍ରମକାଯର୍୍ୟସବୁ
କାହିଁ ? ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣର ବ୍ୟଥା ଓ ତୁମ୍ଭର େସ୍ନହସବୁ େମା’ ପ୍ରତ ିନବୃିତ୍ତ
େହାଇଅଛ।ି 16 ଯଦ୍ୟପି ଅବ୍ର ହାମ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟ; ଅନନ୍ତ କାଳରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର “ମୁକି୍ତଦାତା” େବାଲ ିତୁମ୍ଭର ନାମ ଅଛ।ି 17 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପଥରୁ କାହିଁକି ଭ୍ର ାନ୍ତ କରାଉଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବା
ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ କଠିନ କରାଉଅଛ ? ଆପଣା

ଦାସମାନଙ୍କର, ଆପଣା ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ସକାଶୁ େଫର।
18 ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର େଲାକମାେନ େକବଳ ଅଳ୍ପ କାଳ ତାହା ଅଧିକାର କେଲ;
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷମାେନ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ଧାମ ପଦ ତେଳ ଦଳି
ପକାଇଅଛନି୍ତ। 19 େଯଉଁମାନଙ୍କ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ େକେବ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରି ନାହଁ,
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମେର େକେବ ଖ୍ୟାତ େହାଇ ନ ଥିେଲ, ଏପରି
େଲାକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ େହାଇଅଛୁ।

ଆହା, ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର
କମ୍ପମାନ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ନାମ
ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ, 2 ଅଗି୍ନ ଝାଟ ିଜ୍ୱଳାଇବା ପରି, ଅଗି୍ନ

ଜଳ ଫୁଟାଇବା ପରି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରି ଓହ୍ଲାଇ
ଆସନ୍ତ ଓ ପବର୍ତଗଣ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ରବାହତି ହୁଅେନ୍ତ !
3 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନେପକ୍ଷିତ ଭୟାନକ କି୍ରୟା କଲ,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଓହ୍ଲାଇ ଆସଲି, ପବର୍ତଗଣ ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ରବାହତି
େହେଲ। 4 କାରଣ େଯ ଆପଣା ଅେପକ୍ଷାକାରୀ ପକ୍ଷେର କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ
କରନି୍ତ , େଲାେକ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ବଷିୟ
ଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ , ଅଥବା କଣ୍ଣର୍ ଜ୍ଞାତ େହାଇ ନାହିଁ, କିଅବା ଚକ୍ଷୁ େଦଖି ନାହିଁ।
5 େଯଉଁ େଲାକ ଆନନ୍ଦେର ଧମର୍ାଚରଣ କେର, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ପଥେର
ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିଥାଅ; େଦଖ,
ତୁେମ୍ଭ କ୍ରୁଦ୍ଧ ଥିଲ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କଲୁ; ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୀଘର୍ କାଳ
ତହିଁେର ରହଅିଛୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ କି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ? 6 କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ସମେସ୍ତ ଅଶୁଚ ିେଲାକ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧମର୍କମର୍ସବୁ
ଅଶୁଚ ିବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ ଓ ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀଣ୍ଣର୍ େହଉଅଛୁ;
ଆଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଡ଼ାଇ ନଏି।
7 ପୁଣ,ି େଯ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିବା ପାଇଁ
ଆପଣାକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କେର, ଏପରି େକହ ିନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ
ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷୟ କରିଅଛ। 8 ମାତ୍ର ଏେବ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟ; ଆେମ୍ଭମାେନ ମୃତି୍ତକା, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
କୁମ୍ଭକାର; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତକୃତ କମର୍। 9 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୁଅ ନାହିଁ, କିଅବା ଚରି କାଳ ଅପରାଧ ମନେର ରଖ ନାହିଁ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିତ ିକରୁ, େଦଖ, ଦୃଷି୍ଟ କର, ଆେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭର
େଲାକ। 10 ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ନଗରସବୁ ପ୍ରାନ୍ତର େହାଇଅଛ,ି ସେିୟାନ ପ୍ରାନ୍ତର
େହାଇଅଛ,ି ଯିରୂଶାଲମ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହାଇଅଛ।ି 11 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିତୃେଲାକମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କେଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
େସହ ିପବତି୍ର ଓ ସୁନ୍ଦର ଗହୃ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହାଇଅଛ ିଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ମେନାରମ୍ୟ ବଷିୟସବୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛ।ି 12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହସିବୁ
େହେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭ କି ଆପଣାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରି ରଖିବ ? ତୁେମ୍ଭ କି ତୁନି
େହାଇ ରହ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ େକ୍ଲଶ େଦବ ?

ବଚିାର ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର

“େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭ ବଷିୟ ପଚାରିେଲ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଆେମ୍ଭ ଅେନ୍ୱ ଷିତ େହଉଅଛୁ; େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣ
କେଲ ନାହିଁ, େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଅଛନି୍ତ; େଯଉଁ

େଦଶୀୟ େଲାେକ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େହାଇ ନ ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ,
ଆମ୍ଭକୁ େଦଖ, ଆମ୍ଭକୁ େଦଖ େବାଲ ିଆେମ୍ଭ କହଲୁି। 2 େଯଉଁମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା କଳ୍ପନାନୁସାେର କୁପଥେର ଗମନ କରନି୍ତ , ଏପରି
ବେିଦ୍ର ାହାଚାରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ ସାରାଦନି ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର
କରିଅଛୁ; 3 େସହ ିେଲାକମାେନ ଉଦ୍ୟାନେର ବଳିଦାନ କରି ଓ ଗଡୁ଼ଏି
ଇଟା ଉପେର ଧୂମ ଜ୍ୱଳାଇ ଆମ୍ଭ ମୁଖ ଆଗେର ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ
କରନି୍ତ; 4 େସମାେନ କବରସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେର ବସନି୍ତ ଓ ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନେର ବସା
କରନି୍ତ; େସମାେନ ଶୂକର ମାଂସ େଭାଜନ କରନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ପାତ୍ରେର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ମାଂସର େଝାଳ ଥାଏ; 5 େସମାେନ କହନି୍ତ , ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ଛଡି଼ା
ହୁଅ, ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା ପବତି୍ର;
ଏମାେନ ଆମ୍ଭ ନାସକିାେର ଧମର୍ ସ୍ୱରୂପ, ସାରାଦନି ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନ ସ୍ୱରୂପ।
6 େଦଖ, ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଏହା ଲଖିିତ ଅଛ;ି ଆେମ୍ଭ ନୀରବ େହାଇ
ରହବିା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତଫିଳ େଦବା, ହଁ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ େକାଳେର
ପ୍ରତଫିଳ େଦବା,” 7 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇ
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ଅଛ ଓ ଉପପବର୍ତଗଣ ଉପେର ଆମ୍ଭକୁ ନନି୍ଦା କରିଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅପରାଧସକଳର
ପ୍ରତଫିଳ ଆେମ୍ଭ ଏକାେବେଳ େଦବା; ଏନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଥେମ େସମାନଙ୍କ
କି୍ରୟାର ପରିମାଣ କରି େସମାନଙ୍କ େକାଳେର େଦବା।” 8 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , “ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଣ୍ଡାେର େଯପରି ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ମିେଳ ଓ
େଲାେକ କହନି୍ତ , ଏହା ନଷ୍ଟ ନ କର, କାରଣ ଏଥିେର ଆଶୀବର୍ାଦ ଅଛ;ି
େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସଗଣ ସକାେଶ କରିବା, ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ବନିାଶ କରିବା ନାହିଁ। 9 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବଠାରୁ ଏକ ବଂଶ ଓ
ଯିହୁଦାଠାରୁ ଆମ୍ଭ ପବର୍ତଗଣର ଏକ ଅଧିକାରୀ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା ଓ ଆମ୍ଭର
ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ ଓ ଆମ୍ଭର ଦାସମାେନ
େସଠାେର ବସତ ିକରିେବ। 10 ଆଉ, ଆମ୍ଭର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର
ଅେନ୍ୱଷଣ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଶାେରାଣ ଏକ େମଷ ଖୁଆଡ଼ ଓ
ଆେଖାର୍ ଉପତ୍ୟକା େଗାପଲର ଶୟନ ସ୍ଥାନ େହବ। 11 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
ତ୍ୟାଗ କରୁଅଛ, ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ପବର୍ତକୁ ପାେସାରୁଅଛ, ଭାଗ୍ୟ େଦବତା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େମଜ ସଜାଉଅଛ ଓ ନରୂିପଣୀ େଦବୀର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମିଶି୍ରତ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, 12 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ
ନମିେନ୍ତ ନରୂିପଣ କରିବା ଓ ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ବଧ ସ୍ଥାନେର ନଇଁ ପଡ଼ବି;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଡାକିଲା େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତର େଦଲ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ
କଥା କହଲିା େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଲି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା
ମନ୍ଦ, ତାହା ହିଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କଲ ଓ ଯହିଁେର ଆେମ୍ଭ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େନାହୁଁ, ତାହା
ହିଁ ମେନାନୀତ କଲ।” 13 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆମ୍ଭର ଦାସମାେନ େଭାଜନ କରିେବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ କ୍ଷୁଧାତ୍ତର୍
େହବ; େଦଖ, ଆମ୍ଭର ଦାସମାେନ ପାନ କରିେବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତୃଷାତ୍ତର୍ େହବ; େଦଖ, ଆମ୍ଭର ଦାସମାେନ ଆନନ୍ଦ କରିେବ, ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହବ; 14 େଦଖ, ଆମ୍ଭର ଦାସମାେନ ଚତି୍ତର ସୁଖ
ସକାଶୁ ଗାନ କରିେବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚତି୍ତର ଦୁଃଖ ସକାଶୁ କ୍ରନ୍ଦନ
କରିବ ଓ ଆତ୍ମାର ବରିକି୍ତ ସକାଶୁ ହାହାକାର କରିବ। 15 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ
ଅଭଶିାପ ରୂେପ ରଖିଯିବ ଓ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିେବ; ଆଉ,
େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମେର ଖ୍ୟାତ କରିେବ; 16 ତହିଁେର
େଯଉଁ େଲାକ ପୃଥିବୀେର ଆପଣାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେର, େସ ସତ୍ୟ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବ ଓ େଯଉଁ େଲାକ
ପୃଥିବୀେର ଶପଥ କେର, େସ ସତ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶପଥ କରିବ;
େଯେହତୁ ପୂବର୍କାଳର ସଙ୍କଟସବୁ ବସି୍ମୃତ େହାଇଅଛ ିଓ ତାହାସବୁ ଆମ୍ଭ
ଦୃଷି୍ଟରୁ ଗପୁ୍ତ େହାଇଅଛ।ି

ନୂତନ ସୃଷି୍ଟ

17 କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷି୍ଟ
କରୁ ଓ ପୂବର୍ କାଳର ବଷିୟସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିଅବା ମନେର
ପଡ଼ବି ନାହିଁ। 18 ମାତ୍ର ଯାହା ଆେମ୍ଭ ସୃଷି୍ଟ କରୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାକାଳ
ତହିଁେର ଆନନି୍ଦତ େହାଇ ଉଲ୍ଲ ାସ କର; କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଉଲ୍ଲ ାସ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତହିଁର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦର ପାତ୍ର କରି
ସୃଷି୍ଟ କରୁ। 19 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭ
େଲାକମାନଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିବା; ପୁଣ,ି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େରାଦନର ଶବ୍ଦ,
କିଅବା କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। 20 େସସମୟରୁ େସସ୍ଥାନେର
ଅଳ୍ପ ଦନିର ଶିଶୁ କିଅବା ଅସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ାୟୁ ବୃଦ୍ଧ େଲାକ ଆଉ ନ ଥିବ; କାରଣ
ବାଳକ ଏକ ଶତ ବଷର୍ ବୟଃକ୍ରମେର ମରିବ ଓ ପାପୀ ଏକ ଶତ ବଷର୍
ବୟସ୍କ େହାଇ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବ। 21 ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି
ତହିଁେର ବାସ କରିେବ ଓ େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁର ଫଳ
େଭାଗ କରିେବ। 22 େସମାେନ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ଅନ୍ୟ େକହ ିତହିଁେର ବାସ
କରିବ ନାହିଁ; େସମାେନ େରାପଣ କେଲ, ଅନ୍ୟ େକହ ିଫଳ େଭାଗ କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ଆୟୁ ବୃକ୍ଷର ଆୟୁ ତୁଲ୍ୟ େହବ ଓ
ଆମ୍ଭ ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ଦୀଘର୍ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣାମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ
କମର୍ର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ। 23 େସମାେନ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା ବପିଦର ପାଇଁ ପ୍ରସବ କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ-ପାତ୍ରର
ବଂଶ। 24 ପୁଣ,ି ଏହା ଘଟବି େଯ, େସମାେନ ଡାକିବା ପୂେବର୍ ଆେମ୍ଭ

ଉତ୍ତର େଦବା ଓ େସମାେନ କଥା କହୁ କହୁ ଆେମ୍ଭ ଶୁଣବିା। 25 େକନୁ୍ଦଆ
ବାଘ ଓ େମଣ୍ଢାଛୁଆ ଏକତ୍ର ଚରିେବ ଓ ସଂିହ େଗାରୁ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ;
ପୁଣ,ି ଧୂଳି ସପର୍ର ଖାଦ୍ୟ େହବ। େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ପବର୍ତର େକୗଣସି
ସ୍ଥାନେର ହଂିସା କି ବନିାଶ କରିେବ ନାହିଁ,” ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।

ଆତ୍ମାେର ଦୁଃଖୀ ଓ ଚୂଣ୍ଣର୍ମନା

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ସ୍ୱଗର୍ ଆମ୍ଭର ସଂିହାସନ ଓ
ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର ପାଦପୀଠ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
କିପ୍ରକାର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ? ଓ େକଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମ୍ଭର

ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନ େହବ ? 2 କାରଣ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ ଏହସିବୁ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ,ି
ଆଉ ତହିଁ ସକାଶୁ ଏହସିବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; “ମାତ୍ର
ଏହ ିେଲାକ ପ୍ରତ,ି ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁ େଲାକ ଦୁଃଖୀ, ଚୂଣ୍ଣର୍ମନା ଓ େଯ ଆମ୍ଭ
ବାକ୍ୟେର କମ୍ପମାନ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରିବା। 3 େଯ
େଗାବଧ କେର, େସ ମନୁଷ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ପରି ହୁଏ; େଯ େମଷଶାବକ
ବଳିଦାନ କେର, େସ କୁକ୍କରୁ େବକ କାଟ ିପକାଇବା େଲାକ ପରି ହୁଏ; େଯ
େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେର, େସ ଶୂକର ରକ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା େଲାକ ପରି
ହୁଏ; େଯ କୁନୁ୍ଦରୁ ଜ୍ୱଳାଏ, େସ େଦବତାର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା େଲାକ ପରି
ହୁଏ; ହଁ, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପଥ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ ଓ
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବଷିୟେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଏ;
4 ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାନି୍ତଜନକ ବଷିୟ ମେନାନୀତ କରିବା ଓ
େସମାନଙ୍କ ଭୟର ବଷିୟ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟାଇବା; କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ଡାକିଲା େବେଳ େକହ ିଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ କଥା କହଲିା େବେଳ
େସମାେନ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯାହା ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ମନ୍ଦ, ତାହା େସମାେନ
କେଲ ଓ ଯହିଁେର ଆମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ ନାହିଁ, ତାହା େସମାେନ ମେନାନୀତ
କେଲ।” 5 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟେର କମ୍ପମାନ େହଉଅଛ େଯ “ତୁେମ୍ଭମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ , ଆମ୍ଭ ନାମ ସକାେଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରନି୍ତ ,
େସମାେନ କହଅିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ େଦଖି
ପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହମିାନି୍ୱ ତ େହଉନୁ୍ତ; ମାତ୍ର େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ
େହେବ। 6 ନଗରରୁ କଳହର ରବ, ମନି୍ଦରରୁ ରବ, େଯ ଆପଣା
ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ ଦଅିନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ !

ଯିରୂଶାଲମ ସହ ଆନନ୍ଦତି

7 େବଦନାର ପୂେବର୍ େସ ପ୍ରସବ କଲା; ଗଭର୍େବଦନା ଆସବିା ପୂେବର୍
ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ଭୂମିଷ୍ଠ େହଲା। 8 ଏପ୍ରକାର କଥା କିଏ ଶୁଣଅିଛ ି? ଏପ୍ରକାର
କଥା କିଏ େଦଖିଅଛ ି? ଏକ ଦନିେର କି େକୗଣସ ିେଦଶର ଜନ୍ମ  େହବ ?
େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀୟ େଲାେକ କି ଏକାେବେଳ ଜନ୍ମ  େହେବ ? ସେିୟାନ
ଗଭର୍େବଦନା ପାଇବା ମାେତ୍ର, େସ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପ୍ରସବ କଲା।”
9 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସି୍ଥତ କରି କି ପ୍ରସବ
କରାଇବା ନାହିଁ ?” ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ , “ପ୍ରସବ କରାଉ େଯ
ଆେମ୍ଭ, ଆେମ୍ଭ କି ଗଭର୍ େରାଧ କରିବା ?” 10 େହ ଯିରୂଶାଲମକୁ
େପ୍ରମକାରୀ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ସହତି ଆନନ୍ଦ କର ଓ ତାହା
ନମିେନ୍ତ ଉଲ୍ଲ ାସ କର; ତାହା ବଷିୟେର େଶାକକାରୀ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆନନ୍ଦ ସକାଶୁ ତାହା ସହତି ଉଲ୍ଲ ାସ କର; 11 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହାର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାରୂପ ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରି ତୃପ୍ତ େହବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଗ୍ଧ ଦୁହିଁ
ତାହାର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟେର ଆନନି୍ଦତ େହବ। 12 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ଆଡ଼କୁ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ଶାନି୍ତ ଓ
ଉଚୁ୍ଛଳିବା େସ୍ରାତ ତୁଲ୍ୟ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ବହାଇବା, ପୁଣି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁରୁ ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହୁେର ବୁହାଯିବ
ଓ ଆଣୁ୍ଠ ଉପେର ନଚାଯିବ। 13 େଯପରି ଜଣକୁ ତାହାର ମାତା ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
କେର, େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯିରୂଶାଲମେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଇବ।” 14 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା େଦଖିବ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  େହବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥ ନବୀନ ତୃଣ
ତୁଲ୍ୟ ସେତଜ େହବ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ
ପକ୍ଷେର ପ୍ରକାଶିତ େହବ ଓ େସ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େକାପାନି୍ୱ ତ
େହେବ।
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ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ଏବଂ େଶଷ ବଚିାର

15 କାରଣ େଦଖ, ମହାତାପେର ଆପଣାର େକ୍ର ାଧ ଓ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନ
ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଭତ୍ସର୍ନା ପ୍ରତଦିାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗି୍ନ ସହକାେର
ଆଗମନ କରିେବ ଓ ତାହାଙ୍କର ରଥସବୁ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ େହବ।
16 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ଯାବତୀୟ ମତ୍ତର୍୍ୟ
ସହତି ବବିାଦ ନଷି୍ପନ୍ନ  କରିେବ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ହତ େଲାକ
ଅେନକ େହେବ। 17 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଯଉଁମାେନ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଏକ
ଜଣର ପଶ୍ଚାତ୍ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ଓ ଶୁଚି
କରନି୍ତ , ଶୂକର ମାଂସ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ମୂଷା ଖାଆନି୍ତ , େସମାେନ ଏକତ୍ର
ବନିଷ୍ଟ େହେବ।” 18 “କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର କି୍ରୟା ଓ କଳ୍ପନାସବୁ
ଜାଣୁ; ସବର୍େଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର
ସମୟ ଆସୁଅଛ ିଓ େସମାେନ ଆସ ିଆମ୍ଭର ମହମିା େଦଖିେବ। 19 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଚହି୍ନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ, ତଶର୍ୀଶ୍,
ପୂଲ୍ ଓ ଲୁଦ୍, େଯଉଁମାେନ ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀ, ତୁବଲ୍ ଓ ଯବନ, ଇତ୍ୟାଦ ିେଯଉଁ
ଦୂରସ୍ଥ ଦ୍ୱ ୀପଗଣ ଆମ୍ଭର ସୁଖ୍ୟାତ ିବଷିୟ େକେବ ଶୁଣ ିନାହାନି୍ତ , କିଅବା
ଆମ୍ଭର ପ୍ରତାପ େଦଖି ନାହାନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େପ୍ରରଣ କରିବା ଓ

େସମାେନ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭର ମହମିା ପ୍ରକାଶ
କରିେବ।” 20 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ େଯପରି
ଶୁଚ ିପାତ୍ରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଉପହାର ଆଣନି୍ତ , େସହପିରି େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାର ନମିେନ୍ତ,
ସବର୍େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଅଶ୍ୱ, ରଥ ଓ େଚୗଦଳ, ଖଚର ଓ
ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପେର ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ପବର୍ତ ଯିରୂଶାଲମକୁ
ଆଣେିବ।” 21 “ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ
େହବା ନମିେନ୍ତ େଲାକ ଗ୍ରହଣ କରିବା,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
22 “କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ
କରିବା, ତାହା େଯପରି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ଥାୟୀ େହବ, େସହପିରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାୟୀ େହବ,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ। 23 “ଆଉ, ଏକ ଅମାବାସ୍ୟାଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
ଏକ ବଶି୍ରାମବାରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବଶି୍ରାମବାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାବତୀୟ ମତ୍ତର୍୍ୟ ଆମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ଭଜନା କରିବା ପାଇଁ ଆସେିବ,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
24 “ପୁଣ,ି େସମାେନ ବାହାେର ଯାଇ, େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଧମର୍
କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଶବ େଦଖିେବ; କାରଣ େସମାନଙ୍କର
କୀଟ ମରିବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କର ଅଗି୍ନ ନବିର୍ାଣ େହବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି
େସମାେନ ସମସ୍ତ ମତ୍ତର୍୍ୟର ଘୃଣାସ୍ପଦ େହେବ।”
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2

ଯିରିମୀୟ

ବନି୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ରେଦଶୀୟ ଅନାେଥାତ୍ ନବିାସୀ ଯାଜକମାନଙ୍କର
ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ହଲି୍କୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ବାକ୍ୟ; 2 ଆେମାନ୍ର
ପୁତ୍ର, ଯିହୁଦା େଦଶର ରାଜା େଯାଶୀୟର ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରେୟାଦଶ

ବଷର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
3 ମଧ୍ୟ େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ସମୟେର,
େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଏକାଦଶ ବଷର୍
ସମାପି୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ମାସେର ଯିରୂଶାଲମ ନବିର୍ାସତି େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ

4 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା,
5 “ଉଦର ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଗଢ଼ବିା ପୂବର୍ରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣଲୁି,
ପୁଣ ିଭୂମିଷ୍ଠ େହବା ପୂବର୍ରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପବତି୍ର କଲୁ;
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କରି

ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛୁ।”
6 ଏଥିେର ମୁଁ କହଲି,ି “ହାୟ ହାୟ, େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ!
େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ କଥା କହ ିଜାେଣ ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ ତ ବାଳକ।”
7 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ମୁଁ ବାଳକ େବାଲ ିକୁହ ନାହିଁ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ନକିଟକୁ ପଠାଇବା, ତୁେମ୍ଭ ତାହା ନକିଟକୁ

ଯିବ
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବା, ତାହା ତୁେମ୍ଭ କହବି।
8 େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ

ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଅଛୁ।”
9 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ େମାର ମୁଖ ସ୍ପଶର୍

କେଲ;
ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭ

ମୁଖେର େଦଲୁ;
10 େଦଖ, ଉତ୍ପାଟନ, ଭଗ୍ନ, ବନିାଶ ଓ ନପିାତ କରିବା ନମିେନ୍ତ;
ପତ୍ତନ ଓ େରାପଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ନାନା େଦଶ ଓ ରାଜ୍ୟ

ଉପେର ଆଜି ତୁମ୍ଭକୁ ନଯିୁକ୍ତ କଲୁ।”

ଦୁଇଟ ିଦଶର୍ନ

11 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
ଯଥା, “େହ ଯିରିମୀୟ, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ େଦଖୁଅଛ ?” ତହିଁେର ମୁଁ କହଲି,ି
“ମୁଁ ବାଦାମ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଦଣ୍ଡ େଦଖୁଅଛ।ି” 12 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଭଲ େଦଖିଅଛ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବାକ୍ୟ
ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ।” 13 ପୁଣ,ି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା, “ତୁେମ୍ଭ କଅଣ େଦଖୁଅଛ
?” ତହିଁେର ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ େଗାଟଏି ରନ୍ଧା ହଣ୍ଡା; େଦଖୁଅଛ;ି ତହିଁର ମୁଖ
ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ (ଢ଼ଳିଅଛ)ି।”

14 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଏହି
େଦଶନବିାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ ମାଡ଼ ିଆସବି।”

15 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ
ରାଜ୍ୟସମୂହର ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଡାକିବା; ତହିଁେର େସମାେନ ଆସି
ଯିରୂଶାଲମ ନଗର ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଚୀର ସମ୍ମୁଖେର ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହର ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା
ସଂିହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିେବ। 16 ତହିଁେର େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ

କରିବାେର ଓ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବାେର ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଦୁଷ୍ଟତା
କରିଅଛନି୍ତ; େସସକଳର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବଚିାର ପ୍ରକାଶ କରିବା।

17 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା କଟ ିବାନି୍ଧ ଉଠ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା
ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ; େସମାନଙ୍କ ସକାଶୁ
ଉଦ୍ବଗି୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ; େହେଲ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭକୁ
ଉଦ୍ବଗି୍ନ କରିବା।

18 କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆଜି ସମଗ୍ର େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର, ଯିହୁଦାର
ରାଜାଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର, ତହିଁର ଅଧିପତଗିଣର ବରୁିଦ୍ଧେର, ତହିଁର
ଯାଜକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ େଦଶସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର, ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ
ଦୃଢ଼ ନଗର, େଲୗହସ୍ତମ୍ଭ ଓ ପିତ୍ତଳର ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ କଲୁ। 19 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଜୟଯୁକ୍ତ
େହେବ ନାହିଁ।” କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଅଛୁ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱର ପରିତ୍ୟକ୍ତ

ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, ଯଥା,

2 “ଯାଅ ଓ ଯିରୂଶାଲମର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ପ୍ରଚାର କରି କୁହ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁମ୍ଭ େଯୗବନାବସ୍ଥାର ଭକି୍ତ , ତୁମ୍ଭ ବବିାହ

ସମୟର େପ୍ରମ,
ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଅବୁଣା େଦଶେର କିରୂେପ ଆମ୍ଭ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କଲ,
ଏହା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଆେମ୍ଭ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ।
3 ଇସ୍ରାଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର,
ତାହାଙ୍କ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା।
େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରନି୍ତ , େସସମେସ୍ତ େଦାଷୀ ଗଣାଯିେବ;
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
4 େହ ଯାକୁବର ବଂଶ, ଆଉ େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର େଗାଷ୍ଠୀସବୁ,

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଆମ୍ଭଠାେର େକଉଁ ଅନ୍ୟାୟ େଦଖିେଲ

େଯ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ
ଓ ଅସାର ପ୍ରତମିାଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରି ନେିଜ ଅସାର େହାଇଅଛନି୍ତ ?
6 ଅଥବା େଯ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ,
େଯ ପ୍ରାନ୍ତରର, ମରୁଭୂମି ଓ ଗତ୍ତର୍ମୟ େଦଶର,
ଆଉ ନଜିର୍ଳ ଓ ମୃତୁୁ୍ୟଚ୍ଛାୟାରୂପ େଦଶର,
ପୁଣ ିପଥିକବହିୀନ ଓ ନବିାସୀଶୂନ୍ୟ େଦଶର ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଢ଼ାଇ

ଆଣେିଲ,
େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ କାହାନି୍ତ , ଏହା େସମାେନ କହେିଲ ନାହିଁ।
7 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଫଳ ଓ ଅତୁ୍ୟତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ଅତ ିଉବର୍ରା େଦଶକୁ ଆଣଲୁି;
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେବଶ କରି ଆମ୍ଭ େଦଶକୁ ଅଶୁଚି
ଓ ଆମ୍ଭ ଅଧିକାରକୁ ଘୃଣାସ୍ପଦ କଲ।
8 “ସଦାପ୍ରଭୁ କାହାନି୍ତ ,” ଏହା ଯାଜକମାେନ କହେିଲ ନାହିଁ,
ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥାହସ୍ତେର ଧରନି୍ତ , େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣେିଲ

ନାହିଁ;
ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଧମର୍ାଚରଣ କେଲ,
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ଆଉ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ବାେଲ୍ଦବ ନାମେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର
କେଲ
ଓ ନଷି୍ଫଳ ବସ୍ତୁମାନର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କେଲ।
9 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆହୁରି

ପ୍ରତବିାଦ କରିବା
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ସନ୍ତାନ ସହତି ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତବିାଦ କରିବା।
10 ପାର େହାଇ କିତ୍ତୀୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ୀପସମୂହକୁ ଯାଇ େଦଖ,
ଆଉ େକଦାରକୁ େଲାକ ପଠାଅ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂେପ ବେିବଚନା କର;
ଆଉ େଦଖ, ଏପରି କାଯର୍୍ୟ କି େକେବ େହାଇଅଛ ି?
11 େଦବତାମାେନ ଈଶ୍ୱର େନାହେିଲ େହଁ
େକୗଣସ ିେଦଶୀୟ େଲାେକ କି ଆପଣା େଦବତାମାନଙୁ୍କ ବଦଳ କରିଅଛନି୍ତ

?
ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ନଷି୍ଫଳ ବସ୍ତୁ ନମିେନ୍ତ
ଆପଣାମାନଙ୍କର େଗୗରବସ୍ୱରୂପଙୁ୍କ ବଦଳ କରିଅଛନି୍ତ।”
12 “େହ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ଏଥିେର ଚମତୃ୍କତ ହୁଅ
ଓ ମହା ଭୟଗ୍ରସ୍ତ େହାଇ ସଙୁ୍କଚତି ହୁଅ,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
13 କାରଣ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଦୁଇଟ ିେଦାଷ କରି ଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ଅମୃତ ଜଳର ନଝିର୍ର ସ୍ୱରୂପ େଯ ଆେମ୍ଭ, ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ

କରିଅଛନି୍ତ ,
ପୁଣ ିଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନାନା କୂପ େଖାଳିଅଛନି୍ତ ,
େସସବୁ ଭଗ୍ନ କୂପ, ଜଳଧାରଣ କରି ନ ପାେର।
14 ଇସ୍ରାଏଲ କି ଦାସ ? େସ କି ଗହୃଜାତ ଜନ୍ମ ରୁ ଦାସ ?
େତେବ େସ କାହିଁକି ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ େହାଇଅଛ ି?
15 ଯୁବା ସଂିହମାେନ ତାହା ଉପେର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଓ ହୁଙ୍କାର କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େସମାେନ ତାହାର େଦଶ ଉଜାଡ଼ କରିଅଛନି୍ତ;
ତାହାର ନଗରସବୁ ଦଗ୍ଧ େହାଇ ନବିାସ ବହିୀନ େହାଇଅଛ।ି
16 ଆହୁରି େନାଫର ଓ ତଫେନ୍ହଷର ସନ୍ତାନଗଣ
ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକର ମୁକୁଟକୁ ଭାଙି୍ଗଅଛନି୍ତ।
17 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ପଥେର କଢ଼ାଇ େଘନ ିଯିବା

ସମୟେର
ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ଏହା କି ଆପଣା ପ୍ରତ ିଆେପ ଘଟାଇ

ନାହଁ ?
18 ଆଉ, ଏେବ ଶୀେହାରର ଜଳ ପାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ମିସରର ପଥେର କାହିଁକି ଯାଉଅଛ ?
ଅଥବା ଫରାତ୍ ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ଅଶୂରର ପଥେର କାହିଁକି ଯାଉଅଛ ?
19 ତୁମ୍ଭ ନଜିର ଦୁଷ୍ଟତା ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସି୍ତ େଦବ
ଓ ତୁମ୍ଭର ବପିଥଗମନ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁେଯାଗ କରିବ;
ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଓ ଆମ୍ଭ ବଷିୟକ

ଭୟ
ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିବାର େଯ ମନ୍ଦ ଓ ତକି୍ତ ବଷିୟ, ଏହା ଜ୍ଞାତ େହାଇ

ବୁଝ।
20 ପୂବର୍ କାଳେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗ ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଧନସକଳ

େଛଦନ କଲୁ;
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ଆେମ୍ଭ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ଉପେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ ତେଳ
ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟଭଚିାର କରିବା ପାଇଁ ନତ େହାଇଅଛ।
21 ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସବର୍େତାଭାେବ ପ୍ରକୃତ ବୀଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
ଉତ୍ତମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା କରି େରାପଣ କରିଥିଲୁ;
େତେବ ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଆମ୍ଭ ନକିଟେର
ବଜିାତୀୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ବକୃିତ ଚାରା େହଲ ?
22 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ଯଦ୍ୟପି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ େସାଡ଼ାେର େଧୗତ କର ଓ ବହୁତ ସାବୁନ

ଲଗାଅ,
ତଥାପି ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ତୁମ୍ଭ ଅଧମର୍ ଚହି୍ନତି େହାଇ ରହଅିଛ।ି
23 ଆେମ୍ଭ ଅଶୁଚ ିେନାହୁଁ, ଆେମ୍ଭ ବାେଲ୍ଦବଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ

େହାଇ ନାହୁଁ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କିପରି କହପିାର ?
ଉପତ୍ୟକାେର ତୁମ୍ଭ ଗତାୟାତ ପଥ େଦଖ,
ଯାହା ତୁେମ୍ଭ କରିଅଛ, ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଥେର ଭ୍ରମଣକାରିଣୀ ଦ୍ରୁ ତଗାମିନୀ ଉଷ୍ଟ୍ରୀ;
24 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତର ପରିଚତିା ବନ୍ୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ଅଟ;
େସ ଆପଣା ଅଭଳିାଷକ୍ରେମ ବାୟୁ ଆଘ୍ରାଣ କେର,
ତାହାର ଋତୁ ସମୟେର କିଏ ତାହାକୁ େଫରାଇ ପାରଇ ?
ତାହାର ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରିବାର

ପ୍ରେୟାଜନ ନାହିଁ;
େସମାେନ ତାହାର ନୟିମିତ ମାସେର ତାହାକୁ ପାଇେବ।
25 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଚରଣ ପାଦୁକାରହତି ଓ କଣ୍ଠ ଶୁଷ୍କ େହବାକୁ ଦଅି

ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ;
ନା, କାରଣ ମୁଁ ବେିଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିଅଛି
ଓ ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମିନୀ େହବ।ି
26 େଚାର ଧରା ପଡ଼େିଲ େଯପରି ଲଜି୍ଜତ ହୁଏ,
େସପରି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, େସମାନଙ୍କର ରାଜାଗଣ,
େସମାନଙ୍କର ଅଧିପତଗିଣ, େସମାନଙ୍କର ଯାଜକଗଣ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛନି୍ତ;
27 େସମାେନ ଖେଣ୍ଡ କାଠମୁଣ୍ଡାକୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପିତା”

ଓ ପଥରକୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ  କରିଅଛ,”
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ ନ େଫରାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପିଠି େଫରାଇ

ଅଛନି୍ତ;
ବପିଦ ସମୟେର େସମାେନ କହେିବ, “ତୁେମ୍ଭ ଉଠ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର

କର।”
28 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ନଜି ପାଇଁ େଯଉଁ େଦବତାମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ,

େସମାେନ କାହାନି୍ତ ?
େସମାେନ ଉଠନୁ୍ତ, େଯେବ ପାରନି୍ତ , େତେବ ତୁମ୍ଭ ବପିଦ ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ

ଉଦ୍ଧାର କରନୁ୍ତ;
କାରଣ େହ ଯିହୁଦା, ତୁମ୍ଭ ନଗରସମୂହର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରମାେଣ ତୁମ୍ଭର

େଦବତାମାେନ ଅଛନି୍ତ।
29 “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ବବିାଦ କରିବ ?”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପରାଧ କରିଅଛ।”
30 ଆେମ୍ଭ ବ୍ୟଥର୍େର ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆଘାତ କରିଅଛୁ;
େସମାେନ ଶାସି୍ତ ଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ ନାହିଁ;
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଜି ଖଡ୍ଗ , ବନିାଶକ ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି
31 େହ ବତ୍ତର୍ମାନ କାଳର େଲାକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆେଲାଚନା କର,
ଆେମ୍ଭ କି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିପ୍ରାନ୍ତର ସ୍ୱରୂପ,
ଅବା ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାରମୟ େଦଶ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛୁ ?
ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ କାହିଁକି କହୁଅଛନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ବନ୍ଧନଛଣି୍ଡା େହାଇଅଛୁ; ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ

ଆସବୁି ନାହିଁ ?
32 କନ୍ୟା କି ଆପଣା ଅଳଙ୍କାର
ଓ ବବିାହତିା କନ୍ୟା କି ଆପଣା ଭୂଷଣ ପାେସାରି ପାେର ?
ତଥାପି ଆମ୍ଭର େଲାେକ ଆମ୍ଭକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଦନି ପାେସାରି ଅଛନି୍ତ।
33 ତୁେମ୍ଭ େପ୍ରମର େଚଷ୍ଟାେର କିପରି ଆପଣା ପଥ ସଜାଡଢ଼ୁଅଛ !
ଏହ ିକାରଣରୁ ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ହିଁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଥ ଶିଖାଇଅଛ।
34 ଆହୁରି, ତୁମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଦୀନହୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର

ରକ୍ତ େଦଖାଯାଏ;
ତାହା ସନିି୍ଧ କାଟବିା ସ୍ଥାନେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଏହସିବୁର ଉପେର ଆେମ୍ଭ

େଦଖିଅଛୁ।
35 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ କହଲି, “ଆେମ୍ଭ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ;
ଅବଶ୍ୟ ଆମ୍ଭଠାରୁ ତାହାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ େଫରି ଅଛ।ି”
ତୁେମ୍ଭ କହୁଅଛ, “ଆେମ୍ଭ ପାପ କରି ନାହୁଁ,”
ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବଚିାର କରିବା।
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36 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଥ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା ପାଇଁ
କାହିଁକି ଏେଣେତେଣ ମିଥ୍ୟାେର ଏେତ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛ ?
ତୁେମ୍ଭ ଅଶୂରର ବଷିୟେର େଯପରି ଲଜି୍ଜତା େହାଇଥିଲ,
େସପରି ମିସରର ବଷିୟେର େହଁ ଲଜି୍ଜତା େହବ।
37 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମୁଣ୍ଡେର ହାତ େଦଇ ତାହା ନକିଟରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି

ଯିବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସପାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ ନାହିଁ।

େଲାେକ କହନି୍ତ , “େକହ ିଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କେଲ,
େସ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ନକିଟକୁ ଯାଇ ଯଦ ିଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ହୁଏ,
େତେବ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ କି ପୁନବର୍ାର ତାହା ନକିଟକୁ ଯିବ ?”

ଗେଲ, େସହ ିେଦଶ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଚ ିେହବ ନାହିଁ ?
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ ଉପପତରି ସେଙ୍ଗ ବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛ ?
ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି

ଆସୁଅଛ !
2 ଚକ୍ଷୁ େଟକି ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଟକିର ସ୍ଥାନ ସବୁ େଦଖ;
ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାେର ବ୍ୟଭଚିାର କରି ନାହଁ ?
େଯପରି ଆରବୀୟ େଲାକ ପ୍ରାନ୍ତରେର ବେସ,
େସପରି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ରାଜପଥେର ବସଅିଛ;
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବ୍ୟଭଚିାର ଓ ଦୁଷ୍ଟକି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ଅଶୁଚି

କରିଅଛ।
3 ଏେହତୁ ବୃଷି୍ଟ ନବିାରିତ େହାଇଅଛ ିଓ େଶଷ ବଷର୍ା େହାଇ ନାହିଁ;
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ େବଶ୍ୟାର କପାଳ ଧାରଣ କରିଅଛ,
ତୁେମ୍ଭ ଲଜି୍ଜତା େହବାକୁ ଅସମ୍ମତା େହାଇଅଛ।”
4 ତୁେମ୍ଭ କି ଏହ ିସମୟଠାରୁ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ନ କହବି,
“େହ େମାର ପିତଃ, ତୁେମ୍ଭ େମାର ବାଲ୍ୟକାଳର ପଥପ୍ରଦଶର୍କ ?
5 େସ କି ସଦାକାଳ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇଥିେବ ?
େସ କି େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ରଖିେବ ?
େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ କଥା କହଅିଛ, ପୁଣ ିଦୁଷି୍କ୍ରୟା କରିଅଛ ଓ ନଜି ପଥେର

ଚାଲଅିଛ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ଅନୁତାପ ନମିେନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ

6 ଆହୁରି, େଯାଶୀୟ ରାଜାର ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ,
“ବପିଥଗାମୀନୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାହା କରିଅଛ,ି ତାହା କି ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଅଛ ?
େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ଉପେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିଦ୍ବଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷ ତେଳ
ଯାଇ େସଠାେର ବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛ।ି 7 ପୁଣ,ି େସ ଏସବୁ କାଯର୍୍ୟ କଲା
ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ କହଲୁି, ‘େସ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବି,’ ମାତ୍ର େସ
େଫରି ଆସଲିା ନାହିଁ; ଆଉ, ତାହାର ବଶି୍ୱାସଘାତନିୀ ଭଗିନୀ ଯିହୁଦା ଏହା
େଦଖିଲା।

8 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େଦଖିଲୁ, ବପିଥଗାମୀନୀ ଇସ୍ରାଏଲ ବ୍ୟଭଚିାର କରିବା
ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦେଲ େହଁ, ତାହାର
ବଶି୍ୱାସଘାତନିୀ ଭଗିନୀ ଯିହୁଦା ଭୟ କଲା ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ ମଧ୍ୟ ଯାଇ
ବ୍ୟଭଚିାର କଲା। 9 ତାହାର ବ୍ୟଭଚିାରର ଅଖ୍ୟାତେିର େଦଶ ଅଶୁଚି
େହଲା ଓ େସ ପଥର ଓ କାଠ ସଙ୍ଗେର ବ୍ୟଭଚିାର କଲା। 10 ପୁଣ,ି
ଏସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହାର ବଶି୍ୱାସଘାତନିୀ ଭଗିନୀ ଯିହୁଦା ଆପଣା
ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର କପଟ ଭାବେର ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
େଫରିଅଛ,ି” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

11 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ବପିଥଗାମୀନୀ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଶି୍ୱାସଘାତନିୀ ଯିହୁଦା ଅେପକ୍ଷା ଆପଣାକୁ ଧାମିର୍କା େଦଖାଇଅଛ।ି
12 ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦଗି ଆେଡ଼ ଏହ ିକଥା ପ୍ରଚାର କରି କୁହ, େହ
ବପିଥଗାମୀନୀ ଇସ୍ରାଏଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ େଫର; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ ଦୃଷି୍ଟ କରିବା ନାହିଁ;’ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ
ଦୟାବାନ, ଆେମ୍ଭ ସବର୍ଦା େକ୍ର ାଧ ରଖିବା ନାହିଁ।’”

13 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପରାଧ କରିଅଛ
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିଦ୍ବଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ

ଭ୍ରମଣ କରିଅଛ

ଓ ଆମ୍ଭ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ,
ଆପଣାର ଏହ ିଅଧମର୍ାଚରଣ େକବଳ ସ୍ୱୀକାର କର।”
14 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େହ ବପିଥଗାମୀ ସନ୍ତାନଗଣ, େଫର;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ;
ଆେମ୍ଭ ନଗରରୁ ଏକ ଜଣ ଓ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ କରି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସେିୟାନକୁ ଆଣବିା;
15 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳକଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

େଦବା,
େସମାେନ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚରାଇେବ।’
16 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େସହ ିସମୟେର, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ

େଦଶେର ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ ଓ ବହୁବଂଶ େହବ, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୟିମ ସନୁି୍ଦକ େବାଲ ିଆଉ କହେିବ ନାହିଁ; କିଅବା ତାହା
ମନେର ପଡ଼ବି ନାହିଁ; ଅଥବା େସମାେନ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା ତାହା ନକିଟକୁ ଯିେବ ନାହିଁ; ଅଥବା ଆଉ ତାହା ନମିିର୍ତ େହବ
ନାହିଁ।’

17 େସସମୟେର େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂିହାସନ
େବାଲ ିକହେିବ; ଆଉ, ସବୁ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ତହିଁ ନକିଟେର,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯିରୂଶାଲମେର ସଂଗହୃୀତ େହେବ; ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣର ଅବାଧ୍ୟତା ଅନୁସାେର ଆଉ
ଗମନ କରିେବ ନାହିଁ।

18 େସହ ିସମୟେର ଯିହୁଦା ବଂଶ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସେଙ୍ଗ ଗମନ
କରିେବ ଓ େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ଏକତ୍ର ବାହାରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଦତ୍ତ େଦଶକୁ ଆସେିବ।

19 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ କହଲୁି, “ଆମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର କିପରି
ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ଥାନ େଦବା ଓ ମେନାରମ ଏକ େଦଶ,
ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ପରମ ରତ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭକୁ ଦାନ

କରିବା ?”
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ କହଲୁି, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ େହ େମାର ପିତଃ େବାଲି

ଡାକିବ
ଓ ଆମ୍ଭ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ ବମିୁଖ େହବ ନାହିଁ।”
20 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େଯପରି େକୗଣସ ିଭାଯର୍୍ୟା
ବଶି୍ୱାସଘାତକତାପୂବର୍କ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ଯିାଏ,
େସପରି େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
େସହ ିପ୍ରକାର ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛ।
21 ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନେର ଏକ ସ୍ୱର,
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର େରାଦନ ଓ କାକୂକି୍ତ ଶୁଣାଯାଏ;
କାରଣ େସମାେନ କୁଟଳି ପଥଗାମୀ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାେସାରି ପକାଇ ଅଛନି୍ତ।
22 େହ ବପିଥଗାମୀ ସନ୍ତାନଗଣ େଫର,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବପିଥଗମନରୂପ େରାଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା।
େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଅିଛୁ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ।
23 ଉପପବର୍ତସମୂହରୁ, ପବର୍ତମାନର ଉପରିସ୍ଥ େକାଳାହଳରୁ ଅେପକି୍ଷତ

ଉପକାର ନତିାନ୍ତ ବ୍ୟଥର୍;
ନତିାନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଇସ୍ରାଏଲର

ପରିତ୍ରାଣ ଅଛ।ି
24 ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜ ାସ୍ପଦ ବସ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଶ୍ରମଫଳ, େସମାନଙ୍କ େଗାେମଷାଦ ିପଲ
େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି
25 ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଲଜ୍ଜ ାେର ଶୟନ କରୁ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ

ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ
ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବେର ଅବଧାନ

କରି ନାହୁଁ।
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ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େଫରିବ,
େତେବ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ତୁେମ୍ଭ େଫରି ଆସବି;
ଆଉ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ତୁମ୍ଭର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବଷିୟସବୁ

ଦୂର କରିବ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକୃତ େହବ ନାହିଁ;
2 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ସତ୍ୟେର, ନ୍ୟାୟେର ଓ ଧାମିର୍କତାେର
ଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରିବ;
ତହିଁେର ନାନା େଦଶୀୟମାେନ ତାହାଙ୍କଠାେର
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦର ପାତ୍ର କରିେବ ଓ ତାହାଙ୍କଠାେର ଦପର୍

କରିେବ।
3 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା

କହନି୍ତ ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପଡ଼ଆି ଭୂମି ଚାଷ କର
ଓ କଣ୍ଟାବଣ ମଧ୍ୟେର ବୀଜ ବୁଣ ନାହିଁ।’”
4 େହ ଯିହୁଦାର େଲାେକ ଓ ଯିରୂଶାଲମର ନବିାସୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ କର ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ହୃଦୟର ଅଗ୍ରଚମର୍ କାଢ଼ ିପକାଅ; େନାହେିଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କି୍ରୟାର ଦୁଷ୍ଟତା
ସକାଶୁ ଆମ୍ଭର େକାପ ଅଗି୍ନ ତୁଲ୍ୟ ବାହାରି ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହବ ଓ େକହ ିତାହା
ଲଭିାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

ଯିହୁଦା ଉପେର ଶତ୍ରୁ  ଆକ୍ରମଣର ଧମକ

5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାେର ପ୍ରଚାର କର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େଘାଷଣା
କର; ଆଉ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶେର ତୂରୀ ବଜାଅ; ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି
କୁହ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ହୁଅ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୃଢ଼ ନଗରମାନଙୁ୍କ
ଯାଉ।” 6 ସେିୟାନ ଆେଡ଼ ଧ୍ୱଜା େଟକ, ରକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ ପଳାଅ, ବଳିମ୍ୱ
କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ମହାବନିାଶ
ଆଣବିା।

7 ସଂିହ ଆପଣା ଗହ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଅଛ,ି ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କର
ବନିାଶକ ଆସୁଅଛ;ି ତୁମ୍ଭ ନଗରସମୂହ େଯପରି ଉଚ୍ଛନି୍ନ , ନବିାସୀବହିୀନ
େହବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ େଦଶକୁ ଉଜାଡ଼ କରିବାକୁ େସ ବାଟେର ଅଛ,ି େସ
ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଅଛ।ି 8 ଏଥିସକାଶୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚଟ ପିନି୍ଧ
ବଳିାପ ଓ ହାହାକାର କର; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ େଫରି ନାହିଁ।

9 ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସହ ିଦନି ରାଜାର ହୃଦୟ ଓ ଅଧିପତଗିଣର
ହୃଦୟ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ ଯାଜକଗଣ ଚମତୃ୍କତ େହେବ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ବସି୍ମୟାପନ୍ନ  େହେବ।” 10 ଏଥିେର ମୁଁ କହଲି,ି “ହାୟ
ହାୟ, େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ େହବ େବାଲ ିକହ ିନଶି୍ଚୟ ଅତଶିୟ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛ;
େଯେହତୁ ଖଡ୍ଗ  ପ୍ରାଣକୁ ଆଘାତ କରୁଅଛ।ି”

11 େସହ ିସମୟେର ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ କୁହାଯିବ,
“ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରୁ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଡ଼କୁ
ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ଆସୁଅଛ,ି ତାହା ଶସ୍ୟ ଝାଡ଼ବିା କି ପରିଷ୍କାର କରିବା ନମିେନ୍ତ
ନୁେହଁ; 12 େସହସିବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ଆମ୍ଭ ସପକ୍ଷେର ଆସବି; ଏେବ
ଆେମ୍ଭ ହିଁ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରିବା।”

ଯିହୁଦାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଶତ୍ରୁ  ସମାେବଶ

13 େଦଖ, େସ େମଘମାଳା ତୁଲ୍ୟ ଆସୁଅଛ,ି ତାହାର ରଥସବୁ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ
ସ୍ୱରୂପ େହବ; ତାହାର ଅଶ୍ୱଗଣ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ଅେପକ୍ଷା ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ। ହାୟ
ହାୟ ! ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହଲୁ। 14 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା
ନମିେନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଆପଣା ହୃଦୟ ଧୁଅ। ତୁମ୍ଭର ମନ୍ଦ କଳ୍ପନାସବୁ େକେତ
କାଳ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ ?

15 କାରଣ ଦାନ୍ ନଗରଠାରୁ ଏକ ରବ ପ୍ରଚାର କେର ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ
ପବର୍ତମାଳାରୁ ଅମଙ୍ଗଳ େଘାଷଣା କେର; 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାନା
େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ; େଦଖ, ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର େଘାଷଣା କର,
ଦୂର େଦଶରୁ ଅବେରାଧକାରୀମାେନ ଆସୁଅଛନି୍ତ ଓ େସମାେନ ଯିହୁଦାର
ନଗରସମୂହର ବରୁିଦ୍ଧେର ହୁଙ୍କାର କରୁଅଛନି୍ତ। 17 େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ର
ରକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପରି ତାହାର ଚାରିଆେଡ଼ ଅଛନି୍ତ , କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,

“େସ ଆମ୍ଭର ବେିଦ୍ର ାହାଚାରିଣୀ େହାଇଅଛ।ି 18 ତୁମ୍ଭର ଆଚରଣ ଓ ତୁମ୍ଭର
କି୍ରୟା ଏହସିବୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଘଟାଇଅଛ;ି ଏହା ତୁମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟତାର ଫଳ, ହଁ,
ତାହା ତକି୍ତ , ହଁ, ତାହା ମମର୍େଭଦକ।”

ଯିହୁଦାର ଉଚି୍ଛନ୍ନ ତା ପାଇଁ ଯିରିମୀୟଙ୍କ େଶାକ

19 ହାୟ, େମାହର ପ୍ରାଣ ! େମାହର ପ୍ରାଣ ! ମୁଁ ହୃଦୟେର ବ୍ୟଥିତ
ଅଛ;ି େମାର ହୃଦୟ େମା’ ମଧ୍ୟେର ଅସି୍ଥର େହଉଅଛ;ି ମୁଁ ନୀରବ ରହ ିନ
ପାେର; କାରଣ େହ େମାହର ପ୍ରାଣ, ତୁେମ୍ଭ ତୂରୀଶବ୍ଦ ଓ ଯୁଦ୍ଧର ନାଦ
ଶୁଣଅିଛ। 20 ବନିାଶ ଉପେର ବନିାଶ ପ୍ରଚାରିତ େହଉଅଛ;ି କାରଣ
ସମୁଦାୟ େଦଶ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛ;ି ଅକସ୍ମାତ୍ େମାହର ତମ୍ୱୁ, ଏକ ନମିିଷ
ମଧ୍ୟେର େମାହର ଆବରଣସବୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଲା।

21 ମୁଁ େକେତ କାଳ ପତାକା େଦଖିବ ିଓ ତୂରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣବି ି?
22 କାରଣ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଅଜ୍ଞାନ, େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଚହି୍ନନି୍ତ ନାହିଁ;
େସମାେନ ନେିବର୍ାଧ ବାଳକ, େସମାନଙ୍କର କିଛ ିବେିବଚନା ନାହିଁ; େସମାେନ
କୁକମର୍ କରିବାକୁ ନପିୁଣ, ମାତ୍ର ସୁକମର୍ କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କର କିଛ ିଜ୍ଞାନ
ନାହିଁ।

23 ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଅନାଇଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ତାହା ନଜିର୍ନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା;
ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଅନାଇଲ,ି ଆଉ ତହିଁେର ଦୀପି୍ତ ନ ଥିଲା। 24 ମୁଁ
ପବର୍ତମାଳାକୁ ଅନାଇଲ,ି ଆଉ େଦଖ, େସସବୁ କମି୍ପେଲ ଓ ଉପପବର୍ତସବୁ
ଏେଣେତେଣ େଦାହଲେିଲ।

25 ମୁଁ ଅନାଇଲ,ି ଆଉ େଦଖ, େକହ ିମନୁଷ୍ୟ ନ ଥିଲା ଓ ଆକାଶର
ପକ୍ଷୀସବୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିେଲ। 26 ମୁଁ ଅନାଇଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଛାମୁେର ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ସମ୍ମୁଖେର ଉବର୍ରା େକ୍ଷତ୍ର, ମରୁଭୂମି ଓ
ତହିଁର ନଗରସକଳ ଭଗ୍ନ େହାଇଥିଲା।

27 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ସମୁଦାୟ େଦଶ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ
େହବ; ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ନାଶ କରିବା ନାହିଁ। 28 ଏଥିସକାଶୁ
ପୃଥିବୀ େଶାକ କରିବ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ଧକାର େହବ; କାରଣ
ଆେମ୍ଭ ଏହା କହଅିଛୁ, ଆେମ୍ଭ ଏହା ମନେର ସି୍ଥର କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ
ଦୁଃଖିତ େହାଇ ନାହୁଁ, କିଅବା ଆେମ୍ଭ ଏଥିରୁ େଫରିବୁ ନାହିଁ।”

29 ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀମାନଙ୍କ ରବ ସକାଶୁ ସମୁଦାୟ ନଗର
ପଳାୟନ କେର; େସମାେନ ନବିଡି଼ ବନକୁ ଯାଆନି୍ତ ଓ େଶୖଳ ଉପେର
ଚଢ଼ନି୍ତ; ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗର ତ୍ୟକ୍ତ େହାଇଅଛ ିଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ
ସୁଦ୍ଧା ବାସ କେର ନାହିଁ।

30 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
କଅଣ କରିବ ? ଯଦ୍ୟପି ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଅଛ, ଯଦ୍ୟପି
ତୁେମ୍ଭ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅଳଙ୍କାରେର ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା କରୁଅଛ, ଯଦ୍ୟପି ତୁେମ୍ଭ
ଅଞ୍ଜନ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସାରୁଅଛ, ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟଥର୍େର ଆପଣାକୁ
ସୁନ୍ଦର କରୁଅଛ; ତୁମ୍ଭର ଜାରପୁରୁଷମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାେନ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ। 31 କାରଣ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର
ରବ ପରି, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର େବଦନା ପରି ସେିୟାନ
କନ୍ୟାର ରବ ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛୁ, େସ ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ ଛାଡ଼ ିଓ ଆପଣା ହାତ
ପ୍ରସାରି କହୁଅଛ,ି “ହାୟ ହାୟ ! ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ଆଗେର େମା’ ପ୍ରାଣ
ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହଲା।”

ଅନୁତାପ ନମିେନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମର ଅନଚି୍ଛା

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ସବୁ ସଡ଼କେର ଏେଣେତେଣ ଧାଇଁ
େଦଖ ଓ ବୁଝ,
ଆଉ ତହିଁର ଛକସ୍ଥାନ ସବୁେର େଖାଜ,

ଯଦ ିନ୍ୟାୟାଚାରୀ ଓ ସତ୍ୟ ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀ ଏକ ଜଣ ପାଇ ପାର,
େତେବ ଆେମ୍ଭ େସ ନଗରକୁ କ୍ଷମା କରିବା।
2 େସମାେନ ଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁ େବାଲ ିକହେିଲ େହଁ
ନତିାନ୍ତ ମିଥ୍ୟାେର ଶପଥ କରନି୍ତ।
3 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ କ’ଣ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ନ କେର ?
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରିଅଛ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଦୁଃଖିତ େହେଲ

ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଶାସି୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ

ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନି୍ତ;
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େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ପାଷାଣ ଅେପକ୍ଷା କଠିନ କରିଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ େଫରି ଆସବିାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନି୍ତ।
4 ତହିଁେର ମୁଁ କହଲି,ି “ନଶି୍ଚୟ ଏମାେନ ଦରିଦ୍ର ; ଏମାେନ ଅଜ୍ଞାନ;
କାରଣ ଏମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର

ଶାସନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ;”
5 ମୁଁ ବଡ଼ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହବି;ି
କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ଶାସନ ଜାଣନି୍ତ।
ମାତ୍ର ଏମାେନ ଏକମନା େହାଇ ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗଅଛନି୍ତ ଓ ବନ୍ଧନ ସବୁ

ଛଣି୍ଡାଇ ପକାଇ ଅଛନି୍ତ।
6 ଏନମିେନ୍ତ ବନରୁ ଏକ ସଂିହ ବାହାରି େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବ
ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳର େକନୁ୍ଦଆ ବାଘ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ,
ଚତିାବାଘ େସମାନଙ୍କ ନଗରସମୂହ ନକିଟେର ଛକି ରହବି,
େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଗରରୁ ବାହାରିବ, େସ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହବ;
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଅେନକ ଓ େସମାନଙ୍କର ବପିଥଗମନ

ବୃଦି୍ଧ ପାଇଅଛ।ି
7 ଆେମ୍ଭ କିପରି ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଷମା କରି ପାରିବା ?
ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱର ନୁହନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ;
ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତୃପ୍ତ ରୂେପ େଭାଜନ କରାଇଲୁ,
େସେତେବେଳ େସମାେନ ବ୍ୟଭଚିାର କେଲ
ଓ ଦଳ ଦଳ େହାଇ େବଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ଗହୃେର ଏକତ୍ର େହେଲ।
8 େସମାେନ ପ୍ରଭାତେର ସୁେପାଷିତ ଅଶ୍ୱ ତୁଲ୍ୟ େହେଲ;
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ ିହିଁ ହିଁ େହେଲ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ କ’ଣ ଏହସିବୁର ପ୍ରତଫିଳ େଦବା ନାହିଁ ?
ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ କ’ଣ ଏହ ିପ୍ରକାର େଲାକଙ୍କଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବ ନାହିଁ

?”
10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ଦ୍ର ାକ୍ଷଲତା େଦଇ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କର;
ମାତ୍ର ନଃିେଶଷ ରୂେପ ବନିାଶ କର ନାହିଁ; ତାହାର ଶାଖାସବୁ ଦୂର କର;
କାରଣ େସସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁେହଁ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ
ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛନି୍ତ।”
12 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହେିଲ,
“ଏ ତ େସ ନୁହଁନି୍ତ ; ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି ନାହିଁ;
କିଅବା ଆେମ୍ଭମାେନ ଖଡ୍ଗ  କି ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େଦଖିବା ନାହିଁ;”
13 ଆଉ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ବାୟୁତୁଲ୍ୟ େହେବ
ଓ େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ; େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହରୂିେପ

କରାଯିବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚିାର େଘାଷଣା

14 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକଥା କହବିା େହତୁରୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମୁଖସି୍ଥତ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟକୁ ଅଗି୍ନ ତୁଲ୍ୟ
ଓ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କାଷ୍ଠ ତୁଲ୍ୟ କରିବା, ତାହା ଏମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ

କରିବ।”
15 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୂରରୁ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଆଣବିା;
େସ ବଳବାନ େଗାଷ୍ଠୀ, ପ୍ରାଚୀନ େଗାଷ୍ଠୀ,
େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀର ଭାଷା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କର କଥା

ତୁେମ୍ଭ ବୁଝ ନାହିଁ।”
16 େସମାନଙ୍କର ତୂଣ େଖାଲା କବର ତୁଲ୍ୟ, େସ ସମେସ୍ତ ବୀରପୁରୁଷ।
17 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଶସ୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଗଣର ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ

ଗ୍ରାସ କରିେବ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର େମଷପଲ ଓ େଗାପଲ ଗ୍ରାସ କରିେବ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ଗ୍ରାସ କରିେବ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର େଯଉଁ ସୁଦୃଢ଼ ନଗରମାନେର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ,
େସସବୁକୁ େସମାେନ ଖଡ୍ଗ େର ନପିାତ କରିେବ।

18 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସସମୟେର େହଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ନଃିେଶଷ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବା ନାହିଁ।” 19 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯେତେବେଳ କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର କାହିଁକି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହସିବୁ କରିଅଛନି୍ତ ,” େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
କହବି, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି େଦଶେର େଯପରି ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା କରିଅଛ, େସପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶେର
ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କର େସବା କରିବ।”

20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ଏକଥା ଜଣାଅ ଓ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରଚାର କରି କୁହ,

21 େହ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧହୀନ େଲାେକ, ଚକ୍ଷୁ ଥାଉ ଥାଉ େଦଖୁ ନାହଁ;
କଣ୍ଣର୍ ଥାଉ ଥାଉ ଶୁଣୁ ନାହଁ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଏହି

କଥା ଶୁଣ;
22 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରୁ ନାହଁ ?
ସମୁଦ୍ର  େଯପରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ନ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ

ବଧିିକ୍ର େମ
ତହିଁର ସୀମା ରୂେପ ବାଲୁକା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ େଯ ଆେମ୍ଭ,
ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କି କମ୍ପବାନ େହବ ନାହିଁ ?
ତହିଁର ତରଙ୍ଗମାଳା ଉଚ୍ଚକୁ ଉେଠ, ତଥାପି କୃତାଥର୍ େହାଇପାେର ନାହିଁ,
କେଲ୍ଲ ାଳଧ୍ୱନ ିକେର, ତଥାପି ସୀମା ଅତକି୍ରମ କରି ପାେର ନାହିଁ।
23 ମାତ୍ର େଲାକମାନଙ୍କର ମନ ଅବାଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରତକୂିଳାଚାରୀ;
େସମାେନ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ ଚାଲ ିଯାଇଅଛନି୍ତ।
24 ଅଥବା େଯ ଯଥା ସମୟେର ଆଦ୍ୟ ଓ େଶଷ ବୃଷି୍ଟର ପ୍ରଦାନକତ୍ତର୍ା;
େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦନର ନରୂିପିତ ସପ୍ତାହମାନ ରକ୍ଷା

କରନି୍ତ ,
ଆସ, ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର

ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରୁ,
ଏହା େସମାେନ ମେନ ମେନ କହନି୍ତ ନାହିଁ।
25 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ଏହସିବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନବିାରଣ କରିଅଛ।ି
26 କାରଣ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ େଦଖା ଯାଆନି୍ତ;
େସମାେନ ବ୍ୟାଧ ତୁଲ୍ୟ ଛକି ବସ ିଜଗନି୍ତ; େସମାେନ ଫାନ୍ଦ ପାତ ିମନୁଷ୍ୟ

ଧରନି୍ତ।
27 େଯପରି ପିଞ୍ଜର ପକ୍ଷୀେର ପୂଣ୍ଣର୍, େସପରି େସମାନଙ୍କର ଗହୃ ଛଳେର

ପୂଣ୍ଣର୍;
ଏେହତୁ େସମାେନ ଉନ୍ନତ ଓ ଆହୁରି ଆହୁରି ଧନବନ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ।
28 େସମାେନ ଆହୁରି ଆହୁରି େମାଟା ଓ ଚକି୍କଣ ହୁଅନି୍ତ ,
ହଁ, େସମାେନ ଦୁଷି୍କ୍ରୟାର ସୀମା ଅତକି୍ରମ କରନି୍ତ; େସମାେନ ଗହୁାରି

ବଚିାର କରନି୍ତ ନାହିଁ,
ପିତୃହୀନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଗହୁାରି ବଚିାର କରନି୍ତ

ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ବଚିାର େସମାେନ ନଷି୍ପତି୍ତ କରନି୍ତ ନାହିଁ।”
29 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ କି ଏହସିବୁର ପ୍ରତଫିଳ େଦବା ନାହିଁ ?
ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ କି ଏହ ିପ୍ରକାର େଲାକଙ୍କଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବ ନାହିଁ ?”
30 େଦଶ ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଓ ଭୟାନକ ବଷିୟ ଘଟଅିଛ;ି
31 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯାଜକମାେନ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଏପରି େହବାର ଭଲ ପାଆନି୍ତ;
ମାତ୍ର ତହିଁର େଶଷେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କଅଣ କରିବ ?

ଯିରୂଶାଲମର ଆସନ୍ନ  ବପିଦ

େହ ବନି୍ୟାମୀନ୍ େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ
ଯିରୂଶାଲମ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାୟନ କର,
ତେକାୟ ସହରେର ତୂରୀ ବଜାଅ ଓ େବଥ୍-ହେକ୍କରମ୍

ନଗରେର ଧ୍ୱଜା େଟକ;
କାରଣ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ମହାବନିାଶ ନରିୀକ୍ଷଣ କରୁଅଛ।ି
2 ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ସୁକୁମାରୀ ସେିୟାନ କନ୍ୟାକୁ ଆେମ୍ଭ ସଂହାର କରିବା।
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3 େମଷପାଳକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଲ ସେଙ୍ଗ େନଇ ତାହା ନକିଟକୁ
ଆସେିବ;
େସମାେନ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ

କରିେବ;
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନେର ପଲ ଚରାଇେବ।
4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ ଆେୟାଜନ କର;
ଉଠ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେର ଯାତ୍ରା କରୁ,
ହାୟ ହାୟ, କାରଣ ଦନି ଅବସାନ େହଉଅଛ,ି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳର ଛାୟା ଦୀଘର୍

େହଉଅଛ।ି
5 ଉଠ, ଆେମ୍ଭମାେନ ରାତି୍ରେର ଯାତ୍ରା କରୁ ଓ ତାହାର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ

ବନିାଶ କରୁ।
6 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଅିଛନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୃକ୍ଷ କାଟ ିଯିରୂଶାଲମର ପ୍ରତକୂିଳେର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧ;
େସହ ିନଗର ପ୍ରତଫିଳ ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ; ତାହାର ଭତିର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍

ଉପଦ୍ରବମୟ।
7 େଯପରି ନଝିର୍ର ଜଳ ନଗିର୍ତ କେର, େସପରି େସ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତା

ନଗିର୍ତ କେର;
ତାହା ମଧ୍ୟେର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଅପହରଣ ଶୁଣାଯାଏ;
ପୁଣ,ି ପୀଡ଼ା ଓ କ୍ଷତ ନରିନ୍ତର ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଥାଏ।
8 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ତୁେମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର,
େନାହେିଲ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବଛିନି୍ନ  େହବ
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ , ବସତହିୀନ ସ୍ଥାନ କରିବା।”
9 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ପରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ

େତାଳି େନେବ;
ତୁେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ୱାର ଆପଣା ହସ୍ତ

େଟାକାଇେର ଦଅି।”
10 େସମାେନ େଯପରି ଶୁଣେିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କହବି ିଓ କାହାକୁ

ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ ି?
େଦଖ, େସମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ଓ େସମାେନ ଶୁଣ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ;
େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ତୁଚ୍ଛନୀୟ େହାଇଅଛ;ି
ତହିଁେର େସମାନଙ୍କର କିଛ ିଆହ୍ଲାଦ ନାହିଁ।
11 ଏେହତୁ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ;ି
ମୁଁ ତାହା ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାେର କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛ;ି
ସଡ଼କେର ବାଳକମାନଙ୍କ ଉପେର
ଓ ଯୁବାମାନଙ୍କ ସଭାେର ତାହା ଏକାେବେଳ ଢ଼ାଳି ପକାଅ;
କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଭାଯର୍୍ୟା ବୃଦ୍ଧ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ସମେସ୍ତ ଧରାଯିେବ।
12 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ଗହୃ ଓ େସମାନଙ୍କର େକ୍ଷତ୍ର
ଓ େସମାନଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ଏକାେବେଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର େହବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େଦଶନବିାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବା।
13 େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର  ଠାରୁ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ େଲାକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟେକ େଲାଭାସକ୍ତ;
ପୁଣ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଠାରୁ ଯାଜକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରନି୍ତ।
14 ଆହୁରି, ଶାନି୍ତ ନ ଥିେଲ େହଁ େସମାେନ ‘ଶାନି୍ତ ଶାନି୍ତ ’ େବାଲ ିକହି
ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ହାଲୁକା ଭାବେର ସୁସ୍ଥ କରିଅଛନି୍ତ।
15 େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ େବାଲ ିକି ଲଜି୍ଜତ େହେଲ

?
ନା, େସମାେନ କିଛ ିହିଁ ଲଜି୍ଜତ େହେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ମୁଖ ବବିଣ୍ଣର୍ କେଲ

ନାହିଁ;
ଏେହତୁ େସମାେନ ପତତି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପତତି େହେବ;
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା େବେଳ େସମାେନ

ନପିାତତି େହେବ।”
16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଥମାନର ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ େଦଖ,
ଆଉ ପୁରାତନ ପଥମାନର ବଷିୟ ପଚାରି କୁହ, ଉତ୍ତମ ପଥ କାହିଁ ? ଓ

ତହିଁେର ଗମନ କର;

େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣେର ବଶି୍ରାମ ପାଇବ;”
ମାତ୍ର େସମାେନ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ତହିଁେର ଗମନ କରିବା ନାହିଁ।”
17 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରହରୀଗଣ ନଯିୁକ୍ତ କରି କହଲୁି,

‘ତୂରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ;’
ମାତ୍ର େସମାେନ କହେିଲ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣବିା ନାହିଁ।’
18 ଏେହତୁ େହ ନାନା େଦଶୀୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ,
ଆଉ େହ ମଣ୍ଡଳୀ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କଅଣ ଅଛ,ି ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ।
19 େହ ପୃଥିବୀ, ଶୁଣ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର

ଅମଙ୍ଗଳ,
ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙ୍କ କଳ୍ପନାସମୂହର ଫଳ ବତ୍ତର୍ାଇବା,
କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାନି୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା େସମାେନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ।
20 ଶିବା େଦଶରୁ କୁନୁ୍ଦରୁ ଓ ଦୂର େଦଶରୁ ସୁଗନି୍ଧ ବଚ ଆସବିାର ଫଳ

କଅଣ ?
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େହାମବଳିସବୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁେହଁ,
କିଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳିଦାନସବୁ ଆମ୍ଭର ତୁଷି୍ଟଜନକ ନୁେହଁ।
21 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ନାନା ବଘି୍ନ େଥାଇବା;
ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ପିତୃଗଣ ଓ ପୁତ୍ରଗଣ ଏକ ସେଙ୍ଗ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିବ;
ପ୍ରତବିାସୀ ଓ ତାହାର ମିତ୍ର ବନିଷ୍ଟ େହେବ।”
22 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ଏକ ଜନବୃନ୍ଦ ଆସୁଅଛନି୍ତ
ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରୁ ଏକ ମହାେଗାଷ୍ଠୀ ଉେତ୍ତଜିତ େହେବ।
23 େସମାେନ ଧନୁ ଓ ବଚ୍ଛର୍ା ଧରନି୍ତ; େସମାେନ ନଷୁି୍ଠର ଓ ଦୟାହୀନ;
େସମାନଙ୍କର ରବ ସମୁଦ୍ର  ପରି ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କେର ଓ େସମାେନ ଅଶ୍ୱାେରାହଣ

କରନି୍ତ;
ଆେଗା ସେିୟାନର କେନ୍ୟ, ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟେକ େଯାଦ୍ଧା ପରି ସସଜ୍ଜ  େହଉଅଛନି୍ତ।”
24 ଆେମ୍ଭମାେନ େସ ବଷିୟର ଜନରବ ଶୁଣଅିଛୁ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ

ଦୁବର୍ଳ ହୁଏ;
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର େବଦନା ତୁଲ୍ୟ େବଦନା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛ।ି
25 ବାହାର େହାଇ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଅଥବା ପଥେର ଗମନ କର

ନାହିଁ;
କାରଣ ଚାରିଆେଡ଼ ଶତ୍ରୁ ର ଖଡ୍ଗ  ଓ ଆଶଙ୍କା ଅଛ।ି
26 ଆେଗା େମାର େଲାକମାନଙ୍କର କେନ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭ ଚଟ ପିନ୍ଧ, ଭସ୍ମେର

ଗଡ଼;
ଅଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ଲାଗି େଶାକ ତୁଲ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ େଶାକ ଓ ଅତଶିୟ ବଳିାପ

କର;
କାରଣ ବନିାଶକ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କରିବ।
27 ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ପଥ ଜ୍ଞାତ େହାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି

ପାରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗହୃ ଓ

ଦୁଗର୍ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛୁ।
28 େସସମେସ୍ତ ଦାରୁଣ ଅବାଧ୍ୟ, ଚାରିଆେଡ଼ ନନି୍ଦା େଘନ ିବୁଲନି୍ତ;
େସମାେନ ପିତ୍ତଳ ଓ ଲୁହା ପରି; େସସମେସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ।
29 ଭାଟ ିପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂେପ ତାତୁଛ;ି ସୀସା ଅଗି୍ନେର କ୍ଷୟ ପାଇଅଛ;ି
େସମାେନ ବୃଥାେର ଖାଦ ବାହାର କରିବା କାଯର୍୍ୟେର ଲାଗିଅଛନି୍ତ;
କାରଣ ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଉତ୍ପାଟତି େହଉ ନାହାନି୍ତ।
30 ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ ,
ଏଣୁ େଲାେକ େସମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ରୂପା େବାଲ ିକହେିବ।

ମନ୍ଦରିେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ପ୍ରଚାର

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା,

2 ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଦ୍ୱ ାରେର ଠିଆ େହାଇ େସଠାେର
ଏହ ିକଥା ପ୍ରଚାର କରି କୁହ, “େହ ଯିହୁଦାର େଲାକ ସମେସ୍ତ,
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହସିବୁ ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କରିଥାଅ
େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।

3 ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଶୁଧୁରାଅ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
ଏହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାସ କରାଇବା।’ 4 ଏହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ମନି୍ଦର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର, ଏହ ିମିଥ୍ୟା କଥାେର
ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ।

5 କାରଣ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ ଶୁଧୁରାଅ; ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାହାର ପ୍ରତବିାସୀ ମଧ୍ୟେର
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବଚିାର ନଷି୍ପତି୍ତ କର; 6 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଦଶୀ,
ପିତୃହୀନ ଓ ବଧିବା ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ ନ କର ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର
ରକ୍ତପାତ ନ କର, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣାର କ୍ଷତ ିନମିେନ୍ତ ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ନ ହୁଅ; 7 େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
ସ୍ଥାନେର, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ଦତ୍ତ ଏହ ିେଦଶେର ବାସ କରାଇବା।

8 େଦଖ, ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଉପକାର େହାଇ ନ ପାେର, ଏପରି ମିଥ୍ୟା କଥାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ କି େଚାରି, ନରହତ୍ୟା ଓ
ବ୍ୟଭଚିାର ଓ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ ଓ ବାେଲ୍ଦବ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପଦାହ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରିବ, 10 ତହୁଁ
ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଏହ ିଗହୃ ମଧ୍ୟକୁ ଆସ ିଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବ,
ଆଉ କହବି, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ; େଯପରି ଏହସିବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କମର୍ କରିପାରୁ ?’

11 ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଏହ ିଗହୃ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କି
େଚାରମାନଙ୍କର ଗହ୍ୱର େହାଇଅଛ ି? ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ,
ଆେମ୍ଭ ହିଁ ତାହା େଦଖିଅଛୁ।’ 12 ମାତ୍ର ଶୀେଲାସି୍ଥତ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ
ପୂେବର୍ ଆପଣା ନାମ ବାସ କରାଇଥିଲୁ, ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େସହି
ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଆମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ
ତହିଁ ପ୍ରତ ିଯାହା କରିଅଛୁ, ତାହା େଦଖ।

13 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ କମର୍ କରିଅଛ ଓ ଆେମ୍ଭ
ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ଉଠି କଥା କହେିଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଲି ନାହିଁ ଓ ଆେମ୍ଭ
ଡାକିେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତର େଦଲ ନାହିଁ; 14 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଶୀେଲା
ପ୍ରତ ିେଯରୂପ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଏହ ିେଯଉଁ ଗହୃେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ, ତାହା ପ୍ରତ;ି ପୁଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ଦତ୍ତ ଏହ ିସ୍ଥାନ ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ ତଦ୍ରୂ ପ କରିବା !
15 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଇଫ୍ର ୟିମର ସମୁଦାୟ
ବଂଶକୁ େଯପରି ଦୂର କରିଅଛୁ, େସପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୂର
କରିବା।

16 ଏଣୁକରି ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର ନାହିଁ, କିଅବା
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କାତେରାକି୍ତ ଅବା ପ୍ରାଥର୍ନା ଉତ୍ସଗର୍ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭ
ନକିଟେର ନେିବଦନ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣବିା ନାହିଁ।
17 େସମାେନ ଯିହୁଦାର ନଗର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସଡ଼କସବୁେର ଯାହା
କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା କି ତୁେମ୍ଭ େଦଖୁ ନାହଁ ? 18 ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିବା
ପାଇଁ ଆକାଶର ରାଣୀ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପିଷ୍ଟକ ପାକ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ବାଳକମାେନ କାଠ
ସାଉଣ୍ଟନି୍ତ , ପିତୃଗଣ ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱଳାନି୍ତ , ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ମଇଦା ଚକଟନି୍ତ।’

19 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େସମାେନ କ’ଣ ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରନି୍ତ ? ବରଞ୍ଚ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ମୁଖର ବବିଣ୍ଣର୍ତା ନମିେନ୍ତ କ’ଣ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ ନ
କରନି୍ତ ?’ 20 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ‘େଦଖ, ଏହି
ସ୍ଥାନ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ, େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ବୃକ୍ଷ ଓ ଭୂମିର ଫଳ,
ଏହସିବୁର ଉପେର ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପ ଢ଼ଳାଯିବ; ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ
ଓ ନବିର୍ାଣ େହବ ନାହିଁ।’

21 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଳି ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େହାମବଳି େଯାଗ କରି ମାଂସ େଭାଜନ କର। 22 କାରଣ େଯଉଁ ଦନି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣଲୁି, େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ େହାମ କିଅବା ବଳିଦାନ ବଷିୟେର କହଲୁି
ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା େଦଲୁ ନାହିଁ;’

23 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହଲୁି,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ରବେର ଅବଧାନ କର, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େହବା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯ େଯ ପଥେର ଚାଲବିାକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ, େସସବୁ ପଥେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚାଲ, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ।’ 24 ମାତ୍ର
େସମାେନ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ, କିଅବା କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରଣାେର ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣର
ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର ଗମନ କରି ପଶ୍ଚାଦ୍ବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ, ଅଗ୍ରବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ
ନାହିଁ।

25 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ
ଆସବିା ଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଦାସ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା ନମିେନ୍ତ ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ଉଠି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଅଛୁ; 26 ତଥାପି େସମାେନ ଆମ୍ଭ
କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ,ମାତ୍ର ଆପଣା
ଆପଣା ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କେଲ; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁରାଚାର କେଲ।

27 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ କଥା େସମାନଙୁ୍କ କହବି; ମାତ୍ର େସମାେନ
ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଡାକିବ; ମାତ୍ର େସମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦେବ ନାହିଁ। 28 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି,
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବେର ଅବଧାନ ଓ
ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନି୍ତ , େସମାେନ ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀ; ସତ୍ୟତା ଲୁପ୍ତ ଓ
ତାହା େସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛ।ି

ହେିନ୍ନ ାମ ହତ୍ୟା ଉପତ୍ୟକା

29 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ଆପଣା ମସ୍ତକର େକଶ କାଟ ିପକାଇଦଅି
ଓ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ବଳିାପ କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର େକ୍ର ାଧପାତ୍ର ଏହ ିବଂଶକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ

ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ।
30 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ମନ୍ଦ, ତାହା ହିଁ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ କରିଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଏହ ିଗହୃକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ରଖିଅଛନି୍ତ।
31 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଗଣକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବା

ପାଇଁ ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକାେର େତାଫତ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିଅଛନି୍ତ; ଏହା ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା କରି ନାହୁଁ, କିଅବା ଆମ୍ଭ ମନେର ଏହା
ଉଦୟ େହାଇ ନାହିଁ।’ 32 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, େଯଉଁ
ସମୟେର ତାହା େତାଫତ୍ କିଅବା ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକା ନାମେର
ଆଉ ଖ୍ୟାତ ନ େହାଇ ହତ୍ୟା-ଉପତ୍ୟକା େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହବ, ଏପରି
ସମୟ ଆସୁଅଛ;ି କାରଣ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନ ଥିବାଯାଏ େଲାକମାେନ
େତାଫତେର କବର େଦେବ।’

33 ତହିଁେର ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଶବ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣର ଓ ଭୂଚର
ପଶୁଗଣର ଖାଦ୍ୟ େହବ; ଆଉ, େସମାନଙୁ୍କ େକହ ିତଡ଼ ିେଦବ ନାହିଁ।
34 େସସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ନଗରସବୁେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର
ସଡ଼କସବୁେର, ଆେମାଦର ଧ୍ୱନ,ି ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନ ିଓ ବରକନ୍ୟାର ଧ୍ୱନି
ନବୃିତ୍ତ କରାଇବା; କାରଣ େଦଶ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସହ ିସମୟେର େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର
ରାଜାଗଣର ଅସି୍ଥ ଓ ତାହାର ଅଧିପତଗିଣର ଅସି୍ଥ, ଯାଜକଗଣର
ଅସି୍ଥ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଅସି୍ଥ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀଗଣର

ଅସି୍ଥ େସମାନଙ୍କ କବରରୁ ବାହାର କରିେବ। 2 ଆଉ, େସମାେନ ସୂଯର୍୍ୟ,
ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳସ୍ଥ େସୖନ୍ୟଗଣକୁ ଭଲ ପାଇଅଛନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କର
େସବା କରିଅଛନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ
େଯଉଁମାନଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିଅଛନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ତାହାସବୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ପକାଇେବ; େସହ ିଅସି୍ଥସବୁ
ଏକତ୍ରୀକୃତ କିଅବା କବରେର େପାତା େହବ ନାହିଁ; େସସବୁ ଭୂମିେର ଖତ
ତୁଲ୍ୟ େହବ।” 3 ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏହ ିଦୁଷ୍ଟ
ବଂଶକୁ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତଡ଼ ିେଦଇଅଛୁ, େସସବୁ ସ୍ଥାନେର
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େସମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଜୀବନ ଅେପକ୍ଷା ବରଞ୍ଚ ମୃତୁୁ୍ୟ
ବାଞ୍ଛନୀୟ େହବ।

ପାପ ଓ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା

4 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ମନୁଷ୍ୟ ପଡ଼େିଲ, କ’ଣ ଆଉ ଉେଠ ନାହିଁ ?
ବପିଥେର ଗେଲ, କ’ଣ ଆଉ େଫେର ନାହିଁ ?”
5 େତେବ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ଏହ ିେଲାକମାେନ
ଚରିକାଳ ବପିଥଗମନେର କାହିଁକି ବପିଥଗାମୀ େହାଇଅଛନି୍ତ ?
େସମାେନ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦୃଢ଼ ରୂେପ ଧରନି୍ତ , େସମାେନ େଫରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ।
6 ଆେମ୍ଭ ମେନାେଯାଗ କରି ଶୁଣଲୁି, ମାତ୍ର େସମାେନ ଯଥାଥର୍ କଥା

କହେିଲ ନାହିଁ;
ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ କ’ଣ କରିଅଛ ି! ଏହା କହି
େକହ ିଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତା ସକାେଶ ଅନୁତାପ କେର ନାହିଁ;
େଯପରି ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଶ୍ୱାସେର ଅଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧେର େଦୗେଡ଼,
େସପରି ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର େଦୗେଡ଼।
7 ହଁ, ଆକାଶଗାମିନୀ ଚରଳ ଆପଣାର ନରୂିପିତ ସମୟ ଜାେଣ;
ଆଉ, କେପାତ, ତାଳେଚାଞ୍ଚ ଓ ସାରସ ଆପଣା ଆପଣାର ଆସବିାର କାଳ

ରକ୍ଷା କରନି୍ତ;
ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୟିମ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।
8 ଆେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଅଛ,ି
ଏହ ିକଥା ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପରି କହୁଅଛ ?
ମାତ୍ର, େଦଖ, ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା େଲଖନୀ ମିଥ୍ୟା ଗଢ଼ଅିଛ।ି
9 ଜ୍ଞାନୀମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଘାବରା ଓ ଧରା

େହାଇଅଛନି୍ତ;
େଦଖ, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ;
ଆଉ, େସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କିପ୍ରକାର ?
10 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟାଗଣ
ଓ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର େକ୍ଷତ୍ରସବୁ େଦବା;
କାରଣ େସମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର  ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ େଲାକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ପ୍ରେତ୍ୟେକ ହିଁ େଲାଭାସକ୍ତ,
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଠାରୁ ଯାଜକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ହିଁ ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରନି୍ତ।
11 ପୁଣ,ି ଶାନି୍ତ ନ ଥିେଲ େହଁ େସମାେନ ଶାନି୍ତ , ଶାନି୍ତ େବାଲ ିକହି
ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ କନ୍ୟାର କ୍ଷତ ଉପେର ଉପେର ସୁସ୍ଥ କରନି୍ତ।
12 େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ େବାଲ ିକ’ଣ ଲଜି୍ଜତ

େହେଲ ?
ନା, େସମାେନ କିଛ ିହିଁ ଲଜି୍ଜତ େହେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ମୁଖ ବବିଣ୍ଣର୍ କେଲ

ନାହିଁ;
ଏେହତୁ େସମାେନ ପତତି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପତତି େହେବ;
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତଫିଳ ପ୍ରାପି୍ତର ସମୟେର େସମାେନ

ନପିାତତି େହେବ।”
13 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର

କରିବା;
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ, କିଅବା ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷେର ଡମିି୍ୱରି ଫଳ ରହବି

ନାହିଁ ଓ ପତ୍ର ମ୍ଳାନ େହବ;
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଯାହା େଦଇଅଛୁ, େସସବୁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ

ଛାଡ଼ଯିିବ।”
14 ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ତୁନ ିେହାଇ ବସୁଅଛୁ ? ଏକତି୍ରତ ହୁଅ,ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗରମାନେର ପ୍ରେବଶ କରୁ ଓ େସଠାେର

ନୀରବ େହଉ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ େବାଲି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନୀରବ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ବଷିବୃକ୍ଷର ରସ ପାନ କରିବାକୁ େଦଇଅଛନି୍ତ।
15 ଆେମ୍ଭମାେନ ଶାନି୍ତର ଅେପକ୍ଷା କଲୁ, ମାତ୍ର କିଛ ିମଙ୍ଗଳ େହଲା ନାହିଁ;
ଆେରାଗ୍ୟ ସମୟର ଅେପକ୍ଷା କଲୁ, ଆଉ େଦଖ, ଆଶଙ୍କା ଉପସି୍ଥତ !
16 ଦାନ୍ ନଗରଠାରୁ ତାହାର ଅଶ୍ୱଗଣର ନାସା ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଅଛ;ି
ତାହାର ବଳିଷ୍ଠ ଅଶ୍ୱଗଣର ହିଁ ହିଁ ଶବ୍ଦେର ସମୁଦାୟ େଦଶ କମ୍ପୁଅଛ;ି

କାରଣ େସମାେନ ଆସଅିଛନି୍ତ , ଆଉ େଦଶ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସକଳ ନଗର
ଓ ତନି୍ନ ବାସୀଗଣକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ;
17 “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସପର୍, କାଳସପର୍ମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଂଶନ କରିେବ,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ବଳିାପ

18 ଆହା, ମୁଁ େଯେବ ଦୁଃଖ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରି ପାରନି୍ତ
!
େମାର ମଧ୍ୟେର େମା’ ହୃଦୟ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ।
19 େଦଖ, ଅତ ିଦୂର େଦଶରୁ େମା’ େଲାକଙ୍କ କନ୍ୟାର ଆତ୍ତର୍ନାଦ;
ସଦାପ୍ରଭୁ କ’ଣ ସେିୟାନେର ନାହାନି୍ତ ? ତହିଁର ରାଜା କ’ଣ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର

ନାହାନି୍ତ ?
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର େଖାଦତି ପ୍ରତମିା
ଓ ବେିଦଶୀୟ ଅସାର ବସ୍ତୁ ସମୂହ ଦ୍ୱ ାରା କାହିଁକି ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ

କରିଅଛନି୍ତ ?
20 ଶସ୍ୟସଂଗ୍ରହର ସମୟ ଗତ େହଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ େଶଷ େହଲା,
ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ େହାଇ ନାହିଁ।
21 ମୁଁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ କନ୍ୟାର ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ଦୁଃଖିତ;
ମୁଁ ମଳିନ; ବସି୍ମୟତା େମାେତ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛ।ି
22 ଗିଲୀୟଦେର କ’ଣ ଔଷଧ ନାହିଁ ? େସଠାେର କ’ଣ େବୖଦ୍ୟ ନାହାନି୍ତ

?
େତେବ େମା’ େଲାକମାନଙ୍କ କନ୍ୟା କାହିଁକି ପୁନଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଲାଭ କରୁ ନାହିଁ

?
ଆଃ, େଯେବ େମାହର ମସ୍ତକ ଜଳମୟ
ଓ େମାର ଚକ୍ଷୁ େଲାତକର ଝର ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତା,
େତେବ ମୁଁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ କନ୍ୟାର ହତ େଲାକମାନଙ୍କ

ନମିେନ୍ତ ଦବିାରାତ୍ର କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପାରନି୍ତ !
2 ଆଃ, ପଥିକମାନଙ୍କର ବସା ପରି ଯଦ ିପ୍ରାନ୍ତରେର େମାର େଗାଟଏି

ବସା ଥା’ନ୍ତ ା,
େତେବ ମୁଁ ନଜି େଲାକମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରି େସମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ

ଯାଇ ପାରନି୍ତ !
କାରଣ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବ୍ୟଭଚିାରୀ, ବଶି୍ୱାସଘାତକ େଲାକଙ୍କର

ସମାଜ।
3 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଅସତ୍ୟତା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଜିହ୍ୱାରୂପ ଧନୁକୁ

ବକ୍ର  କରନି୍ତ;
ଆଉ, େସମାେନ େଦଶେର ବଳିଷ୍ଠ େହାଇଅଛନି୍ତ , ମାତ୍ର ସତ୍ୟତା ପକ୍ଷେର

ନୁେହଁ;
କାରଣ େସମାେନ ଦୁଷ୍ଟତା ଉପେର ଦୁଷ୍ଟତା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନି୍ତ ,
“େସମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ମିତ୍ରଗଣ ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ
ଓ େକୗଣସ ିଭ୍ର ାତାଠାେର ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ;
କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭ୍ର ାତା ନତିାନ୍ତ ଅପହରଣ କରିବ
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମିତ୍ର ନନି୍ଦା େଘନ ିବୁଲବି।
5 ଆଉ, େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକି ପ୍ରବଞ୍ଚନା

କରିେବ
ଓ ସତ୍ୟ କଥା କହେିବ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜିହ୍ୱାକୁ ମିଥ୍ୟା କହବିା ପାଇଁ ଶିଖାଇ ଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ଅଧମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ କରନି୍ତ।
6 ପ୍ରବଞ୍ଚନା ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ବସତ ିସ୍ଥାନ ଅଛ;ି
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସମାେନ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣବିାକୁ

ଅସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ।”
7 ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତରଳାଇବା ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା;
କାରଣ ଆମ୍ଭ େଲାକଙ୍କର କନ୍ୟା େହତୁରୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କଅଣ କରିବା

?
8 େସମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ପ୍ରାଣନାଶକ ତୀର ସ୍ୱରୂପ; ତାହା ପ୍ରବଞ୍ଚନାର କଥା

କେହ;
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େଲାେକ ମୁଖେର ପ୍ରତବିାସୀ ସେଙ୍ଗ େପ୍ରମାଳାପ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ଅନ୍ତେର
ଛକି ବସନି୍ତ।”

9 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ କ’ଣ େସମାନଙୁ୍କ ଏହସିବୁର ପ୍ରତଫିଳ
େଦବା ନାହିଁ ?
ଏହ ିପ୍ରକାର େଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ କ’ଣ ପରିେଶାଧ େନବ ନାହିଁ ?”
10 ମୁଁ ପବର୍ତମାନର ବଷିୟେର େରାଦନ ଓ ହାହାକାର
ଓ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଚରାସ୍ଥାନସକଳର ବଷିୟେର ବଳିାପ କରିବ,ି
କାରଣ େସସବୁ ଦଗ୍ଧ େହାଇଅଛ ିଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟ େଦଇ େକହ ିଗତାୟାତ

କେର ନାହିଁ;
ଅଥବା େଲାକମାେନ ପଶୁପଲର ରବ ଶୁଣ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ;
ଆକାଶସ୍ଥ ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ପଶୁଗଣ ଉଭୟ ପଳାୟନ କରିଅଛନି୍ତ ,

େସମାେନ ଚାଲ ିଯାଇଅଛନି୍ତ।
11 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଢ଼ପିି ଓ ଶୃଗାଳଗଣର ବାସସ୍ଥାନ କରିବା;
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହକୁ ନବିାସୀବହିୀନ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ କରିବା।
12 ଏହା େଯ ବୁଝପିାେର, ଏପରି ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଅଛ ି?
ଓ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାତ

କରାଇଅଛ,ି ଏପରି ବ୍ୟକି୍ତ କିଏ ?
େଦଶ କି ନମିେନ୍ତ ବନିଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଦଗ୍ଧ େହଲା େଯ,
େକହ ିତହିଁର ମଧ୍ୟେଦଇ ଗତାୟାତ କେର ନାହିଁ ?
13 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “କାରଣ ଏହ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ

ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣାର େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଲୁ, ତାହା େସମାେନ ତ୍ୟାଗ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ନାହାନି୍ତ , କିଅବା ତଦନୁସାେର
ଆଚରଣ କରି ନାହାନି୍ତ ; 14 ମାତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର
ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର ଓ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମେତ ବାଲ୍ ନାମକ
େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଆଚରଣ କରିଅଛନି୍ତ।”

15 ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ତକି୍ତ
ଫଳ େଭାଜନ କରାଇବା ଓ ବଷିବୃକ୍ଷର ରସ େସମାନଙୁ୍କ ପାନ କରିବାକୁ
େଦବା। 16 ଆହୁରି, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସମାେନ କିଅବା େସମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ , ଏପରି ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
ସଂହାର ନ କରୁ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଖଡ୍ଗ
ପଠାଇବା।”

17 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିବଚନା କର ଓ ବଳିାପକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଆସବିା ପାଇଁ

ଡାକ
ଓ ନପିୁଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆସବିା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଅ;
18 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ େଯପରି େଲାତକେର ଭାସଯିିବ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁପତାରୁ ଜଳଧାରା ନଗିର୍ତ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ଆସ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ହାହାକାର କରନୁ୍ତ।”
19 କାରଣ ସେିୟାନଠାରୁ ଏହ ିହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଅଛ,ି
ଆେମ୍ଭମାେନ କିପରି ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛୁ !
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଭୂମିସାତ୍ କରିବାରୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଅତଶିୟ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛୁ।
20 ତଥାପି ଆେଗା ସ୍ତ୍ରୀମାେନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ନଗିର୍ତ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ,
ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ହାହାକାର କରିବାର
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସନିୀକୁ ବଳିାପ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦଅି।
21 କାରଣ ମୃତୁୁ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଝରକା େଦଇ ଆସି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନେର ପ୍ରେବଶ କରିଅଛ;ି
େସ ବାହାେର ବାଳକମାନଙୁ୍କ ଓ ଛକେର ଯୁବାମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାକୁ

ଉଦ୍ୟତ।
22 କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶବ ଖତ ପରି
ଓ ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦକର ପଶ୍ଚାତ୍ ପଡ଼ଥିିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶସ୍ୟ ପରି େକ୍ଷତ୍ରେର ପଡ଼ି

ରହବି,
େକହ ିେସସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ ନାହିଁ।”

23 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନେର ଦପର୍ ନ
କରୁ,
କିଅବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳେର ଦପର୍ ନ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା

ଧନେର ଦପର୍ ନ କରୁ;
24 ମାତ୍ର େଯେବ େକହ ିଦପର୍ କେର,
େତେବ େସ ଆମ୍ଭକୁ ଚେିହ୍ନ ଓ ଜାେଣ େବାଲ ିଦପର୍ କରୁ;
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀେର େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା, ବଚିାର ଓ ଧମର୍ ସାଧନ

କରୁ,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଏସବୁେର ଆମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ ଥାଏ।”
25 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ସମୟେର ସୁନ୍ନ ତ

େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଅସୁନ୍ନ ତ ଅନୁସାେର ଦଣ୍ଡ େଦବା, ଏପରି ସମୟ
ଆସୁଅଛ;ି 26 ଆେମ୍ଭ ମିସରକୁ ଓ ଯିହୁଦାକୁ, ଇେଦାମକୁ, ଅେମ୍ମାନ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ େମାୟାବକୁ, ଆପଣା ଆପଣା େକଶ େକାଣ ମୁଣ୍ଡନକାରୀ
ପ୍ରାନ୍ତରବାସୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା; କାରଣ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ ଅସୁନ୍ନ ତ , ପୁଣି
ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଅସୁନ୍ନ ତ ଅଟନି୍ତ।”

ପ୍ରତମିା ପୂଜା ଓ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା

େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ କଥା କହନି୍ତ ,
ତାହା ଶୁଣ;

2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଶିଖ ନାହିଁ,
ଆକାଶର ଓ ନାନା ଚହି୍ନେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ,
କାରଣ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତହିଁେର ଭୀତ ହୁଅନି୍ତ।”
3 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ବଧିିସକଳ ଅସାର;
େଯେହତୁ ବନରୁ ଜେଣ ବୃକ୍ଷ େଛଦନ କେର, ତାହା ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା

କାରିଗରର ହସ୍ତକୃତ କମର୍।
4 େସମାେନ ରୂପା ଓ ସୁନାେର ତାହା ମଣ୍ଡନ କରନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ତାହା େଯପରି ଟଳ ଟଳ େହବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ହାତୁଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା

କଣ୍ଟା ମାରି ତାହା ଦୃଢ଼ କରନି୍ତ।
5 େସସବୁ ତାଳଗଛ ତୁଲ୍ୟ, କୁନ୍ଦା କମର୍ ଓ କଥା କହନି୍ତ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଚାଲ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ବହବିାକୁ ହୁଏ।
େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ଅମଙ୍ଗଳ କରି

ପାରନି୍ତ ନାହିଁ
କିଅବା ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ହିଁ େସମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ।
6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ େକହ ିନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ ମହାନ, ଓ ପରାକ୍ରମେର ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ।
7 େହ ସବର୍େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ରାଜନ୍, ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ କିଏ ଭୟ ନ କରିବ ?
କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାପ୍ୟ;
େଯେହତୁ ନାନା େଦଶୀୟ ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଓ େସମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ରାଜକୀୟ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟଶାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭ

ତୁଲ୍ୟ େକହ ିନାହିଁ।
8 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ପଶୁବତ୍ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରତମିାଗଣର ଶିକ୍ଷା କାଷ୍ଠ

ମାତ୍ର।
9 ତଶର୍ୀଶ୍ରୁ ପିଟା ରୂପାପାତ୍ର ଓ ଉଫସରୁ ସୁନା ଅଣାଯାଏ,
ତାହା କାରିଗରର କମର୍ ଓ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାରର ହସ୍ତ ନମିିର୍ତ;
େସମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ରବଣ୍ଣର୍, େସସବୁ ନପିୁଣ ଶିଳ୍ପକରମାନଙ୍କର

କୃତକମର୍।
10 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ;
େସ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ରାଜା;
ତାହାଙ୍କ େକାପେର ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ ହୁଏ,
ପୁଣ ିସବର୍େଦଶୀୟମାେନ ତାହାଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ସହ ିପାରନି୍ତ ନାହିଁ।
11 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହବି,
େଯଉଁ େଦବତାମାେନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରି ନାହାନି୍ତ ,
େସମାେନ ପୃଥିବୀରୁ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ତଳୁ ବନିଷ୍ଟ େହେବ।
12 େସ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା ଜଗତ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ଆପଣାର ବୁଦି୍ଧ ଦ୍ୱ ାରା େସ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବସି୍ତାର କରିଅଛନି୍ତ;
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13 େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନି୍ତ ,
େସେତେବେଳ ଆକାଶେର ଜଳରାଶିର ଶବ୍ଦ ହୁଏ,
ପୁଣ ିେସ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ଥାପନ କରାନି୍ତ ;
େସ ବୃଷି୍ଟ ନମିେନ୍ତ ବଜୁିଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନି୍ତ
ଓ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାରସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ଆଣନି୍ତ।
14 ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁବତ୍ ଓ ଜ୍ଞାନହୀନ େହାଇଅଛ;ି
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର ଆପଣା େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ଦ୍ୱ ାରା ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛ;ି
କାରଣ ତାହାର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା ମିଥ୍ୟା ଓ େସମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଣବାୟୁ

ନାହିଁ।
15 େସସବୁ ଅସାର ଓ ଭ୍ର ାନି୍ତର କମର୍;
େସମାେନ ଆପଣା ପ୍ରତଫିଳ ପାଇବା ସମୟେର ବନିଷ୍ଟ େହେବ।
16 େଯ ଯାକୁବର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ, େସ ଏମାନଙ୍କ ପରି ନୁହନି୍ତ ;
କାରଣ େସ ସବର୍ ବସ୍ତୁର ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ତାହାଙ୍କର

ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ;
ତାହାଙ୍କର ନାମ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ।
17 େହ ଅବରୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ନବିାସୀନ୍, ତୁେମ୍ଭ େଦଶରୁ ଆପଣା ସାମଗ୍ରୀ

ସଂଗ୍ରହ କର।
18 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସମୟେର େଦଶ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଛାଟଣିୀ ମାରିବା

ପରି ଫିଙି୍ଗ େଦବା
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଏପରି େକ୍ଳଶ େଦବା େଯ, େସମାେନ ତାହା େବାଧ

ପାଇେବ।”
19 ହାୟ ହାୟ, େମାହର ଦୁଃଖ! େମାହର କ୍ଷତ ଅତ ିେବଦନାଯୁକ୍ତ ;
ତଥାପି ମୁଁ କହଲି,ି “ଏହ ିେମାହର େବଦନା, େମାେତ ଏହା ସହବିାକୁ

େହବ।”
20 େମାର ତମ୍ୱୁ ଲୁଟତି େହାଇଅଛ ିଓ େମାର ରଜୁ୍ଜସବୁ ଛଣି୍ଡ ିଯାଇଅଛ;ି
େମାର ବାଳକମାେନ େମା’ ନକିଟରୁ ବାହାରି ଯାଇଅଛନି୍ତ , େସମାେନ

ନାହାନି୍ତ ,
େମାର ତମ୍ୱୁ ଆଉ ପ୍ରସାରିବାକୁ ଓ େମାର ତମ୍ୱୁର ବାଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ େକହି

ନାହିଁ।
21 କାରଣ ପାଳକଗଣ ପଶୁବତ୍ େହାଇଅଛନି୍ତ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପଚାରି ନାହାନି୍ତ ;
ଏେହତୁ େସମାେନ ଉନ୍ନତ ିକରି ନାହାନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର ପଲସବୁ

ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ।
22 େକାଳାହଳର ରବ, େଦଖ ତାହା ଉପସି୍ଥତ େହଉଅଛ,ି
ଆଉ ଯିହୁଦାର ନଗରସବୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ଓ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କରିବା

ପାଇଁ
ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ମହାଚହଳ ଆସୁଅଛ।ି
23 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାେଣ; ମନୁଷ୍ୟର ଗତ ିତାହାର ଆୟତ୍ତ ନୁେହଁ;
ନଜି ପାଦ ବେିକ୍ଷପ ସି୍ଥର କରିବାର ଗମନକାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧ୍ୟ ନୁେହଁ।
24 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ଶାସନ କର, ମାତ୍ର ବଚିାରପୂବର୍କ କର;
େକ୍ର ାଧେର ତାହା ନ କର, କେଲ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ବନିାଶ କରିବ।
25 େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ
ଓ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀସକଳ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ନାହିଁ,
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକାପ ଢ଼ାଳିଦଅି;
କାରଣ େସମାେନ ଯାକୁବକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ ,
ହଁ, େସମାେନ ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରି ସଂହାର କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ।

ଚୁକି୍ତ ଭଙ୍ଗ

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା; ଯଥା, 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିନୟିମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଓ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ କୁହ;

3 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଏକ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶ
େଦବା ବଷିୟକ ଆମ୍ଭର ଶପଥ ଆଜିକାର ନ୍ୟାୟ ସଦି୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ,
4 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ, େଲୗହ

ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡରୁ, ବାହାର କରି ଆଣବିା ଦନି େସମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଆେଦଶ କରି
କହଲୁି, 5 ‘ଅଥର୍ାତ୍, ଆମ୍ଭ ରବେର ଅବଧାନ କର ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁ, େସସକଳ ଅନୁସାେର କମର୍ କର; ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର
େହବା; େସହ ିନୟିମର କଥା େଯଉଁ େଲାକ ନ ଶୁେଣ, େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ
!’” ତହିଁେର ମୁଁ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲି,ି “େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମନ୍।”

6 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ସବୁ ନଗରେର
ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସବୁ ସଡ଼କେର ଏହସିବୁ କଥା ପ୍ରଚାର କରି କୁହ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିନୟିମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଓ ତାହା ପାଳନ କର। 7 କାରଣ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣବିା ଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛୁ, ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର
ଉଠି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହଅିଛୁ, ଆମ୍ଭ ରବେର ଅବଧାନ କର। 8 ତଥାପି
େସମାେନ ଅବଧାନ କିଅବା କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣର ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର ଆଚରଣ କେଲ;
ଏନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ନୟିମ ଆେଦଶ
କଲୁ, ତହିଁର ସକଳ କଥା େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇଲୁ, ତଥାପି େସମାେନ
ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ।’”

9 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଚକ୍ର ାନ୍ତ େଦଖାଯାଏ।
10 ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାକୁ ଅସମ୍ମତ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅଧମର୍
ପ୍ରତ ିେସମାେନ େଫରିଅଛନି୍ତ ଓ େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା
କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହାଇଅଛନି୍ତ; ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ
ଯିହୁଦା ବଂଶ, େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ସହତି ଆମ୍ଭର କୃତ ନୟିମ
ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନି୍ତ।”

11 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା, େସମାେନ ତହିଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର କରିେବ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣବିା ନାହିଁ। 12 ତହୁଁ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହ ଓ
ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀଗଣ େଯଉଁ େଦବଗଣ ନକିଟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର କରିେବ; ମାତ୍ର େସମାେନ େସହି
ବପିଦ ସମୟେର େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଉଦ୍ଧାର କରିେବ ନାହିଁ। 13 କାରଣ େହ
ଯିହୁଦା, ତୁମ୍ଭର ନଗରସମୂହର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତୁମ୍ଭର େଦବଗଣ ଅଛନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ସଡ଼କସମୂହର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର, ଲଜ୍ଜ ାସ୍ପଦ
ବସ୍ତୁ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଯଜ୍ଞେବଦ,ି ଅଥର୍ାତ୍, ବାେଲ୍ଦବ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଜ୍ୱଳାଇବା ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିସ୍ଥାପନ କରିଅଛ।”

14 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କର ନାହିଁ,
କିଅବା େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର ଅବା ପ୍ରାଥର୍ନା କର ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ବପିଦ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର
ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର କଲା େବେଳ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣବିା ନାହିଁ।

15 ଆମ୍ଭ ଗହୃେର ଆମ୍ଭ ପି୍ରୟାର କି କାଯର୍୍ୟ ?
କାରଣ େସ ଅେନକଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛି
ଓ ତୁମ୍ଭ ନକିଟରୁ ପବତି୍ର ମାଂସ ଅନ୍ତରିତ େହାଇଅଛ,ି
ଦୁଷ୍କମର୍ କଲା େବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ।
16 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାହର ଫଳେର
ସୁନ୍ଦର ହରିତ୍ବଣ୍ଣର୍ ଜୀତବୃକ୍ଷ େବାଲ ିନାମ େଦେଲ;
େଲାକସମୂହର ମହାଶବ୍ଦ ସହକାେର,
େସ ତହିଁ ଉପେର ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱଳାଇ ଅଛନି୍ତ
ଓ ତହିଁର ଶାଖାସବୁ ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ।ି
17 େଯେହତୁ ତୁମ୍ଭର େରାପଣକତ୍ତର୍ା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହଅିଛନି୍ତ; ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଓ ଯିହୁଦା
ବଂଶର ଦୁଷ୍ଟତା ଏଥିର କାରଣ, େସମାେନ ବାେଲ୍ଦବ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଜ୍ୱଳାଇ ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିବା ସକାଶୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆେପ
ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ।

18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଅିେନ୍ତ, ମୁଁ ତାହା ଜାଣଲି;ି
େସସମୟେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େସମାନଙ୍କର କି୍ରୟା େଦଖାଇଲ। 19 ମାତ୍ର ମୁଁ
ହତ୍ୟା ନମିେନ୍ତ ନଆିଯାଉଥିବା ଶାନ୍ତ େମଷଶାବକ ଓ ବଳଦ ପରି ଥିଲ;ି
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ଫଳସୁଦ୍ଧା ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ କରୁ ଓ ତାହାର ନାମ େଯପରି
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ଆଉ ସ୍ମରଣେର ନ ଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବତି େଲାକମାନଙ୍କ େଦଶରୁ ତାହାକୁ
କାଟ ିପକାଉ, ଏହ ିକଥା କହ ିେସମାେନ େଯ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର କୁମନ୍ତ୍ରଣା
କରିଥିେଲ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣ ିନ ଥିଲ।ି

20 ମାତ୍ର େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟେର ବଚିାର କରୁଥାଅ, ତୁେମ୍ଭ ମମର୍ ଓ ଚତି୍ତର ପରୀକ୍ଷା

କରୁଥାଅ,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ପ୍ରତେିଶାଧ ଦାନ େମାେତ େଦଖିବାକୁ ଦଅି;
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଆପଣା ଗହୁାରି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ।ି
21 ଏେହତୁ ଅନାେଥାତ୍ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା

କହନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ଅେନ୍ୱଷଣ କରି କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େଯପରି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ହତ ନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ନାହିଁ; 22 ଏନମିେନ୍ତ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା; ଯୁବାଗଣ ଖଡ୍ଗ େର
ମରିେବ; େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ମରିେବ;
23 େସମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ େକହ ିରହେିବ ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଅନାେଥାତ୍
େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତଫିଳ ପ୍ରାପି୍ତର
ବଷର୍ ଆଣବିା।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ଅଭେିଯାଗ

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ପ୍ରତବିାଦ କେର,
ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କ ଅଟ;
ତଥାପି ବଚିାର ବଷିୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ବାଦାନୁବାଦ

କରିବ;ି
ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କର ପଥ କାହିଁକି କୁଶଳଯୁକ୍ତ ହୁଏ ?
ଅତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକ ସମେସ୍ତ କାହିଁକି ନରିାପଦେର ଥା’ନି୍ତ ?
2 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େରାପଣ କରିଅଛ, େସମାେନ ବଦ୍ଧମୂଳ େହାଇଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ବଢ଼ନି୍ତ , ହଁ, େସମାେନ ଫଳ ଫଳନି୍ତ;
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମୁଖର ନକିଟେର ଓ େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଦୂରେର

ଅଛ।
3 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜାଣୁଅଛ; ତୁେମ୍ଭ େମାେତ

େଦଖୁଅଛ
ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେମାର ମନ କିପରି, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ହତ୍ୟା ନମିେନ୍ତ େମଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଟାଣ ିଆଣ
ଓ ହତ୍ୟା ଦନିର ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖ।
4 େକେତ କାଳ େଦଶ େଶାକ କରିବ ଓ ସମୁଦାୟ େଦଶର ତୃଣ ଶୁଷ୍କ

େହବ ?
ତହିଁର ନବିାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ସବୁ କ୍ଷୟ

ପାଉଅଛନି୍ତ;
କାରଣ େଲାକମାେନ କହେିଲ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଶଷ ଗତ ିେଦଖିବ

ନାହିଁ।

ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ତର

5 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ପଦାତକିଗଣର ସେଙ୍ଗ େଦୗଡ଼େିଲ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ ,
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଅଶ୍ୱଗଣ ସଙ୍ଗେର କିପରି ପଣ କରି ପାରିବ ?
ପୁଣ,ି ଯଦ୍ୟପି ଶାନି୍ତର େଦଶେର ନଭିର୍ୟ ହୁଅ,
ତଥାପି ଯଦ୍ଦର୍ନର ଦପର୍ ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭ କଅଣ କରିବ ?
6 କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାେନ ଓ ପିତୃବଂଶ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା

କରିଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ ଉଚ୍ଚେର ଡାକ ପକାଇ ଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ମିଷ୍ଟ କଥା କହେିଲ େହଁ େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ।
7 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଅଧିକାର ଛାଡ଼ି

େଦଇଅଛୁ;
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ପି୍ରୟତମାକୁ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍

େଦଇଅଛୁ।
8 ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅରଣ୍ୟସ୍ଥ ସଂିହ ପରି େହାଇଅଛ;ି

େସ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ହୁଙ୍କାର କରିଅଛ;ି ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଘୃଣା
କରିଅଛୁ।

9 ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକି ଚତିି୍ରତ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ,
ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀମାେନ ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଅଛନି୍ତ ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ଏକତ୍ର କରି

ଆଣ।
10 ଅେନକ ପଲ ରକ୍ଷକ ଆମ୍ଭର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଭୂମି ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ମେନାରମ ଭୂମିକି ଧ୍ୱଂସତି ପ୍ରାନ୍ତର କରିଅଛନି୍ତ।
11 େସମାେନ ତାହା ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ କରିଅଛନି୍ତ;
ତାହା ଧ୍ୱଂସତି େହାଇ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ବଳିାପ କରୁଅଛ;ି
େକହ ିମେନାେଯାଗ ନ କରିବାରୁ ସମୁଦାୟ େଦଶ ଧ୍ୱଂସତି େହଉଅଛ।ି
12 ଧ୍ୱଂସକାରୀମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଗିରିସକଳର ଉପରକୁ

ଆସଅିଛନି୍ତ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଡ୍ଗ  େଦଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ

ଗ୍ରାସ କରୁଅଛ;ି
େକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀର ଶାନି୍ତ ନାହିଁ।
13 େସମାେନ ଗହମ ବୁଣ ିକଣ୍ଟା କାଟଅିଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦଇ କିଛ ିଲାଭ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ସକାଶୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ଫଳ ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ େହବ।
14 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ େଯଉଁ ଅଧିକାର େଭାଗ କରିବାକୁ

େଦଇଅଛୁ, ତାହା ସ୍ପଶର୍କାରୀ ଆମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତବିାସୀସକଳର ବରୁିଦ୍ଧେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ େଦଶରୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୁଦା ବଂଶକୁ
ଉତ୍ପାଟନ କରିବା। 15 ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ପାଟନ କଲା ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ
େଫରି େସମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ
ତାହାର ଅଧିକାରକୁ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର ଭୂମିକି ପୁନବର୍ାର
ଆଣବିା।

16 ଆଉ, େସମାେନ େଯପରି ବାେଲ୍ଦବ ନାମେର ଶପଥ କରିବା ପାଇଁ
ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିଖାଇେଲ, େସପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି େବାଲ,ି ଆମ୍ଭ
ନାମେର ଶପଥ କରିବା ପାଇଁ ଯଦ ିଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ
ଯତ୍ନପୂବର୍କ ଶିଖିେବ, େତେବ େସମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସ୍ଥାପିତ
େହେବ। 17 ମାତ୍ର ଯଦ ିେସମାେନ ଶୁଣେିବ ନାହିଁ, େତେବ ଆେମ୍ଭ େସହି
େଗାଷ୍ଠୀକି ଉତ୍ପାଟନ କରିବା, ଉତ୍ପାଟନ କରି ତାହା ନଷ୍ଟ କରିବା,” ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଶଣବସ୍ତ୍ରର କଟବିନ୍ଧ

ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ମସନିା
ନମିିର୍ତ ଏକ ପଟୁକା କିଣ ିତାହା ଆପଣା କଟେିଦଶେର ବାନ୍ଧ
ଓ ଜଳେର ତାହା ରଖ ନାହିଁ।” 2 ତହିଁେର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ପଟୁକା କିଣ ିଆପଣା କଟ ିେଦଶେର ବାନି୍ଧଲ।ି
3 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 4 “ଯଥା, ଉଠ, ତୁମ୍ଭ କଟେିଦଶେର ଥିବା େଯଉଁ ପଟୁକା
ତୁେମ୍ଭ କିଣଅିଛ, ତାହା େନଇ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟକୁ ଯାଇ, େସଠାସି୍ଥତ
ଏକ େଶୖଳ ଛଦି୍ର େର ଲୁଚାଇ ରଖ।”

5 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ମୁଁ ଯାଇ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟେର
ତାହା ଲୁଚାଇ ରଖିଲ।ି 6 ପୁଣ,ି ଅେନକ ଦନି ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଉଠି ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟକୁ ଯାଅ ଓ େଯଉଁ ପଟୁକା
େସଠାେର ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା କଲୁ, ତାହା େସଠାରୁ ନଅି।”
7 େତେବ ମୁଁ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସହ ିପଟୁକା ଲୁଚାଇ
ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନ େଖାଳି ତାହା େନଲ;ି ଆଉ େଦଖ, େସ ପଟୁକା ନଷ୍ଟ
େହାଇଅଛ,ି ତାହା ଆଉ େକୗଣସ ିକମର୍ର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।

8 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
9 ଯଥା, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଏହ ିପ୍ରକାେର ଯିହୁଦାର ଦପର୍ ଓ
ଯିରୂଶାଲମର ମହାଦପର୍ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା। 10 ଏହ ିେଯଉଁ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାେନ
ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାକୁ ଅସମ୍ମତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର
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ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର ଚାଲନି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା ଓ ପୂଜା କରିବା
ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଏହ ିଅକମର୍ଣ୍ୟ
ପଟୁକା ତୁଲ୍ୟ େହେବ।” 11 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ମନୁଷ୍ୟର
କଟେିଦଶେର ପଟୁକା େଯରୂପ ସଂଲଗ୍ନ ଥାଏ, ତଦ୍ରୂ ପ ଆେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା ବଂଶକୁ ଆମ୍ଭର େଲାକ, କୀତ୍ତିର୍, ପ୍ରଶଂସା ଓ
େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭଠାେର ସଂଲଗ୍ନ କରାଇଲୁ; ମାତ୍ର
େସମାେନ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣବିାକୁ ଅସମ୍ମତ େହେଲ।”

ଦ୍ର ାକ୍ଷାକଳଶ

12 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ପ୍ରେତ୍ୟକ କଳଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପୂଣ୍ଣର୍
କରାଯିବ;’ ତହିଁେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ, ‘ପ୍ରେତ୍ୟକ କଳଶ େଯ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରାଯିବ, ଏହା କ’ଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ନାହୁଁ ?’
13 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଦଶନବିାସୀ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍ ଦାଉଦର
ସଂିହାସେନାପବଷି୍ଟ ରାଜାଗଣଙୁ୍କ ଓ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ଓ
ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମତ୍ତତାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା।’ 14 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ଏକ ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣର ଉପେର, ହଁ, ପିତୃଗଣକୁ ଓ
ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଏକ ସେଙ୍ଗ କଚାଡ଼ ିପକାଇବା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; ‘ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃପା କିଅବା ଦୟା ଅଥବା କରୁଣା ନ କରି େସମାନଙୁ୍କ
ନଷ୍ଟ କରିବା।’”

ଅହଂକାରୀଙୁ୍କ ସତକର୍ବାଣୀ

15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ ଓ କଣ୍ଣର୍ପାତ କର; ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା କହଅିଛନି୍ତ।

16 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର ଉପସି୍ଥତ କରିବା ପୂେବର୍
ଓ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପବର୍ତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚରଣ ଝୁଣି୍ଟବା ପୂେବର୍;
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଲୁଅର ଅେପକ୍ଷା କରୁ କରୁ େସ ତାହା

ମୃତୁୁ୍ୟଛାୟାେର
ଓ େଘାର ଅନ୍ଧକାରେର ପରିଣତ କରିବା ପୂେବର୍, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ

େଗୗରବ ଦଅି।
17 ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକଥା ଶୁଣବି ନାହିଁ,
େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ସକାଶୁ େମାହର ପ୍ରାଣ ନେିରାଳା ସ୍ଥାନେର

େରାଦନ କରିବ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଲ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାେର ନୀତ େହବା ସକାଶୁ
େମାହର ଚକ୍ଷୁ ଅତଶିୟ େରାଦନ କରି ଅଶ୍ରୁଧାରା ବୁହାଇବ।
18 ତୁେମ୍ଭ ରାଜାକୁ ଓ ରାଜମାତାକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ

ନମ୍ର କରି ବସ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକାଭରଣ, ଅଥର୍ାତ୍, େଗୗରବ ମୁକୁଟ ତେଳ

ପଡ଼ଅିଛ।ି
19 ଦକି୍ଷଣ ପ୍ରେଦଶୀୟ ନଗରସବୁ ରୁଦ୍ଧ େହାଇଅଛି
ଓ ତାହା ଫିଟାଇବାକୁ େକହ ିନାହିଁ; ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା ନବିର୍ାସତି

େହାଇଅଛ;ି
ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ନବିର୍ାସତି େହାଇଅଛ।ି
20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚକ୍ଷୁ େଖାଲ ିଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଆସନ୍ତା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖ;
ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ପଲ ଦତ୍ତ େହାଇଥିଲା, ତୁମ୍ଭର େସହ ିସୁନ୍ଦର ପଲ କାହିଁ ?
21 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ନେିଜ ଆପଣା ବରୁିଦ୍ଧେର ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ,
ତୁମ୍ଭର େସହ ିମିତ୍ରମାନଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ େସ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ କରି

ନଯିୁକ୍ତ କରିେବ,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ କଅଣ କହବି ? ପ୍ରସବକାଳେର େଯପରି ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ,
େସହପିରି ତୁେମ୍ଭ କି େବଦନାଗ୍ରସ୍ତ େହବ ନାହିଁ ?
22 ପୁଣ ିଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ମେନ ମେନ ପଚାରିବ,
େମା’ ପ୍ରତ ିଏପରି ଦଶା କାହିଁକି ଘଟଲିା ?
(େତେବ ଶୁଣ,) ତୁମ୍ଭ ଅଧମର୍ର ବାହୁଲ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ

ଉଠାଯାଇଅଛି
ଓ ତୁମ୍ଭର େଗାଇଠି େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ େଭାଗ କରୁଅଛ।ି
23 କୂଶୀୟ େଲାକ କି ଆପଣା ଚମର୍

ଓ ଚତିାବାଘ କି ଆପଣା ଚତି୍ରବଣ୍ଣର୍ ବଦଳାଇ ପାେର ?
ତାହାେହେଲ, କୁକମର୍ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ସୁକମର୍ କରି ପାରିବ ?
24 ଏନମିେନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ବାୟୁ ସମ୍ମୁଖେର ଉଡ଼ନ୍ତା ନଡ଼ା ପରି
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ପକାଇବା।
25 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭଠାରୁ ଏହ ିତୁମ୍ଭର ବାଣ୍ଟ ଓ ପରିମିତ ଅଂଶ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ପାେସାରି ଅଛ ଓ ମିଥ୍ୟାେର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ।
26 ଏନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ହିଁ ତୁମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ
ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଟକିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ଲଜ୍ଜ ା େଦଖାଯିବ।
27 ଆେମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ଗିରିଗଣ ଉପେର ତୁମ୍ଭର ଘୃଣ୍ୟକମର୍, ତୁମ୍ଭର

ବ୍ୟଭଚିାର,
ତୁମ୍ଭର ହିଁ ହିଁ େହବାର ଓ ତୁମ୍ଭର େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତର ଦୁଷ୍ଟତା େଦଖିଅଛୁ।
େହ ଯିରୂଶାଲମ, ତୁେମ୍ଭ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! ତୁେମ୍ଭ ଶୁଚକୃିତ େହବାକୁ ମଙୁ୍ଗ

ନାହଁ;
ଆହୁରି େକେତ କାଳ ଏପରି େହବ ?

ଦୁଭିର୍କ୍ଷ, ଖଡ୍ଗ , ମହାମାରୀ

ଅନାବୃଷି୍ଟ ବଷିୟେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ।

2 ଯିହୁଦା େଶାକ କରୁଅଛ ିଓ ତହିଁର ନଗର ଦ୍ୱ ାରସକଳ
କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛ,ି
େସମାେନ କଳାବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ଭୂମିେର ବସୁଅଛନି୍ତ ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର

ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଠିଅଛ।ି
3 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର କୁଳୀନମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧୀନସ୍ଥ

େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଳ ପାଇଁ ପଠାନି୍ତ ;
େସମାେନ ଗତ୍ତର୍ ନକିଟକୁ ଆସ ିକିଛ ିଜଳ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଶୂନ୍ୟପାତ୍ର େଘନ ିେଫରି ଯାଆନି୍ତ;
େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ ଓ ଘାବରା େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଢ଼ାମ୍ପନି୍ତ।
4 େଦଶେର ବୃଷି୍ଟ ନ େହବା ସକାଶୁ ଭୂମି ଫାଟ ିଯିବାରୁ
କୃଷକମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଢ଼ାମ୍ପନି୍ତ।
5 ହଁ, ତୃଣ ନ ଥିବାରୁ ହରିଣୀ ମଧ୍ୟ ପଦାେର ପ୍ରସବ କରି ଆପଣା ଛୁଆ

ତ୍ୟାଗ କରିଯାଏ।
6 ପୁଣ,ି ବନ୍ୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭମାେନ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଗିରି ଉପେର ଠିଆ େହାଇ
ଶୃଗାଳମାନଙ୍କ ପରି ବାୟୁ ସକାେଶ ଧକାନି୍ତ ;
ତୃଣ ନ ଥିବାରୁ େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ।
7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯଦ୍ୟପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ସବୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି, ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ

କାଯର୍୍ୟ କର;
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବପିଥଗମନ ଅପାର;
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ।
8 େହ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଶାଭୂମି, ସଙ୍କଟ ସମୟେର ତାହାର ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା,
ତୁେମ୍ଭ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସୀ ତୁଲ୍ୟ
ଓ େଗାଟଏି ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସବିା ପଥିକ ତୁଲ୍ୟ କାହିଁକି

େହବ ?
9 ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ବସିି୍ମତ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ କିଅବା ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅସମଥର୍

ବୀର ତୁଲ୍ୟ େହବ;
ତଥାପି େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛ
ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କର

ନାହିଁ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େସମାେନ ଏହ ିପ୍ରକାର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣକୁ ଅଟକାଇ ନାହାନି୍ତ ;
ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ;
େସ ଏେବ େସମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ ସ୍ମରଣ କରିେବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।”
11 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାଥର୍ନା କର ନାହିଁ।
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12 େସମାେନ ଉପବାସ କେଲ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର କାତେରାକି୍ତ ଶୁଣବିା
ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି େସମାେନ େହାମ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ  ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର

କରିବା।”

ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ

13 ତହିଁେର ମୁଁ କହଲି,ି “ହାୟ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ! େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଖଡ୍ଗ  େଦଖିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଘଟବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ଶାନି୍ତ େଦବା େବାଲି
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଏହ ିକଥା େସମାନଙୁ୍କ କହନି୍ତ।” 14 େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ମିଥ୍ୟା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ; ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ନାହୁଁ, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହୁଁ, କିଅବା ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କଥା କହନିାହୁଁ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟାଦଶର୍ନ, ମନ୍ତ୍ର , ଅସାର ବଷିୟ ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟର ପ୍ରବଞ୍ଚନାମୂଳକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ।

15 ଏେହତୁ େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ ନ କେଲ େହଁ େସମାେନ
କହନି୍ତ , ‘ଏହ ିେଦଶେର ଖଡ୍ଗ  ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଉପସି୍ଥତ େହବ ନାହିଁ,’ େସମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ‘େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଖଡ୍ଗ
ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଦ୍ୱ ାରା ବନିଷ୍ଟ େହେବ। 16 ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର
େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ , େସମାେନ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ଖଡ୍ଗ
େହତୁରୁ ଯିରୂଶାଲମର ନାନା ସଡ଼କେର ପକାଯିେବ; ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ
େସମାନଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା ଓ େସମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙୁ୍କ କବର େଦବା
ପାଇଁ େକହ ିନ ଥିେବ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଢ଼ାଳି େଦବା।’”

17 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହବି,
“ଦବିାରାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁରୁ ଜଳଧାରା ବହୁ,ତାହା ନବୃିତ୍ତ ନ େହଉ;
କାରଣ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ଅନୂଢ଼ା କନ୍ୟା,
ମହା କ୍ଷତେର, ମହା ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଘାତେର ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ।ି
18 ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିବାହାର େହାଇ େକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଉ,
େତେବ େଦଖ, େସଠାେର ଖଡ୍ଗ େର ହତ େଲାକ !
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରୁ,
େତେବ େଦଖ, େସଠାେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ପୀଡ଼ତି େଲାକ !
କାରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ଯାଜକ ଉଭୟ େଦଶେର ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ କିଛ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର େଲାକମାନଙ୍କର କାକୂକି୍ତ

19 ତୁେମ୍ଭ କି ଯିହୁଦାକୁ ନତିାନ୍ତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ ?
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ କି ସେିୟାନକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ ି?
କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କଲ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୀଡ଼ାର େକୗଣସ ିପ୍ରତକିାର ନାହିଁ ?
ଆେମ୍ଭମାେନ ଶାନି୍ତର ଅେପକ୍ଷା କଲୁ, ମାତ୍ର କିଛ ିମଙ୍ଗଳ େହଲା ନାହିଁ
ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମୟର ଅେପକ୍ଷା କଲୁ, ଆଉ େଦଖ, ଆଶଙ୍କା

ଉପସି୍ଥତ !
20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃେଲାକମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ।
21 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କର ନାହିଁ;
ଆପଣା େଗୗରବ ସଂିହାସନର ଅପମାନ କର ନାହିଁ;
ସ୍ମରଣ କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭର କୃତ ନୟିମ ଭଗ୍ନ କର ନାହିଁ।
22 ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଅସାର େଦବତାଗଣ ମଧ୍ୟେର େଯ ବୃଷି୍ଟ

କରାଇପାେର,
ଏପରି କି େକହ ିଅଛ ି? ଅଥବା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ କି ବୃଷି୍ଟଦାନ କରି ପାେର

?

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ହିଁ କି େସହ ିବୃଷି୍ଟଦାତା
ନୁହଁ ?
ଏନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷାେର ରହବିା;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁର ଉତ୍ପାଦନ କରିଅଛ।

ଯିହୁଦାର ସବର୍ନାଶ ସୁନଶିି୍ଚତ

େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଯଦ୍ୟପି େମାଶା
ଓ ଶାମୁେୟଲ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ ହୁଅେନ୍ତ, ତଥାପି ଆମ୍ଭର
ମନ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁକୂଳ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ;

େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଦୂର କର, େସମାେନ ବାହାରି ଯାଉନୁ୍ତ। 2 ପୁଣ,ି
ଯଦ ିେସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭମାେନ େକଉଁଠାକୁ ବାହାରି ଯିବା ?’
େତେବ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏହା କହବି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ହତେଯାଗ୍ୟ େଲାକମାେନ ହତ ସ୍ଥାନକୁ,
ଖଡ୍ଗ େଯାଗ୍ୟ େଲାକମାେନ ଖଡ୍ଗ  ନକିଟକୁ,
ଦୁଭିର୍କ୍ଷେଯାଗ୍ୟ େଲାକମାେନ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ
ଓ ବନ୍ଦୀତ୍ୱର େଯାଗ୍ୟ େଲାକମାେନ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉନୁ୍ତ।’”
3 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଖଡ୍ଗ , ବଦିୀଣ୍ଣର୍

କରିବା ନମିେନ୍ତ କୁକ୍କରୁଗଣ, ପୁଣ ିଗ୍ରାସ ଓ ବନିାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଖଚର
ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ପଶୁଗଣ, ଏହ ିଚାରି ଜାତକୁି େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ନଯିୁକ୍ତ କରିବା। 4 ଆଉ, ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟର ପୁତ୍ର ମନଃଶିର
ଯିରୂଶାଲମେର କୃତକାଯର୍୍ୟ ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ
ରାଜ୍ୟେର ଏେଣେତେଣ ନକିି୍ଷପ୍ତ କରାଇବା।

5 କାରଣ େହ ଯିରୂଶାଲମ, କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୟା କରିବ ?
ଅବା କିଏ ତୁମ୍ଭ ଲାଗି ବଳିାପ କରିବ ?
ଅଥବା ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ବଷିୟ ପଚାରିବା ପାଇଁ କିଏ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବି

?”
6 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ ପଛକୁ

ହଟ ିଯାଇଅଛ;
ଏନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି ତୁମ୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ

କରିଅଛୁ;
ଆେମ୍ଭ କ୍ଷମା କରି କରି କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛୁ।
7 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଦଶର ପୁରଦ୍ୱ ାରସମୂହେର କୁଲାେର ପାଛୁଡ଼ ିଅଛୁ;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସନ୍ତାନସନ୍ତନି୍ତ ବହିୀନ କରିଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିଅଛୁ;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରୁ େଫରି ନାହାନି୍ତ।
8 ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନଙ୍କର ବଧିବାମାେନ
ସମୁଦ୍ର ର ବାଲ ିଅେପକ୍ଷା ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହାଇଅଛନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯୁବାଗଣର ମାତା ବରୁିଦ୍ଧେର
ବନିାଶକ ଏକ ଜଣକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେର ଆଣଅିଛୁ;
ଆେମ୍ଭ ଅକସ୍ମାତ୍ ତାହା ପ୍ରତ ିଦୁଃଖ ଓ ଆଶଙ୍କା ଉପସି୍ଥତ କରାଇଅଛୁ।
9 ସାତ ସନ୍ତାନପ୍ରସୂତା ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୀଣା େହଉଅଛ;ି େସ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଅଛ;ି
ଦନି ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତ େହାଇଅଛ;ି େସ ଲଜି୍ଜତା ଓ ହତାଶା

େହାଇଅଛ;ି
ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ସମ୍ମୁଖେର ଖଡ୍ଗ େର ସମପର୍ଣ କରିବା,” ଏହା

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ଅଭେିଯାଗ

10 େଗା ଆମ୍ଭର ମାତା, ମୁଁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର,
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ବେିରାଧ ଓ ବବିାଦର ପାତ୍ର କରି ଜାତ

କରିଅଛ !
ମୁଁ ସୁଧ ନମିେନ୍ତ ଋଣ େଦଇ ନାହିଁ; କିଅବା େଲାେକ େମାେତ ସୁଧ ଲାଗି

ଋଣ େଦଇ ନାହାନି୍ତ ;
ତଥାପି େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ େମାେତ ଅଭଶିାପ ଦଅିନି୍ତ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ସବଳ

କରିବା;
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ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ବପିଦ ଓ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟେର ବନିତ ିକରାଇବା।

12 େଲୗହ, ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ େଲୗହ ଓ ପିତ୍ତଳ କି େକହ ିଭାଙି୍ଗପାେର ?
13 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ଧନଭଣ୍ଡାରସବୁ ବନିାମୂଲ୍ୟେର ଲୁଟତି େହବା

ପାଇଁ େଦବା
ଓ ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳେର ତୁମ୍ଭ ପାପସମୂହର ସକାେଶ ତାହା

କରିବା।
14 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସସମସ୍ତଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ସଙ୍ଗେର ତୁମ୍ଭ ଅଜ୍ଞାତ ଏକ

େଦଶକୁ େନଇଯିବା;
କାରଣ ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧରୂପ ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ଦଗ୍ଧ କରିବ।
15 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଜାଣୁଅଛ;
େମାେତ ସ୍ମରଣ କର ଓ େମାହର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କର,
ପୁଣ ିେମାର ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପରିେଶାଧ ନଅି;
ତୁମ୍ଭର ଦୀଘର୍ ସହଷି୍ଣୁତା ସକାଶୁ େମାେତ ସଂହାର କର ନାହିଁ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ନନି୍ଦାେଭାଗ କରିଅଛ,ି ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ।
16 ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହଲା, ପୁଣ ିମୁଁ ତାହା େଭାଜନ କଲ;ି
ଆଉ, ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ େମାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଚତି୍ତର ଆହ୍ଲାଦଜନକ େହଲା;
କାରଣ େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମେର

ଖ୍ୟାତ ଅେଟ।
17 ମୁଁ ଆେମାଦପ୍ରେମାଦକାରୀମାନଙ୍କ ସଭାେର ବସଲି ିନାହିଁ,
କିଅବା ଆନନ୍ଦ କଲ ିନାହିଁ; ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ସକାଶୁ ମୁଁ ଏକାକୀ ବସଲି;ି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େକ୍ର ାଧେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ।
18 େମାର େବଦନା ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଓ େମାର କ୍ଷତ ଅପ୍ରତୀକାଯର୍୍ୟ େହାଇ
ସୁସ୍ଥ େହବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କେର କାହିଁକି ?
ତୁେମ୍ଭ କି େମା’ ପ୍ରତ ିନତିାନ୍ତ ପ୍ରବଞ୍ଚନାଜନକ ନଦୀେସ୍ରାତ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଳ

ତୁଲ୍ୟ େହବ ?
19 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେଫରିବ, େତେବ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବା ନମିେନ୍ତ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନବର୍ାର ଆଣବିା;
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିନକୃିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବାହାର କରି େନବ,
େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ସ୍ୱରୂପ େହବ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିବ,
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଯିବ ନାହିଁ।”
20 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ତୁମ୍ଭକୁ ପିତ୍ତଳର ଦୃଢ଼ ପ୍ରାଚୀରସ୍ୱରୂପ କରିବା;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ପରାଜୟ କରି

ପାରିେବ ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଅଛୁ।
21 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟାନକ େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା।”

ଦୁଭିର୍କ୍ଷ, ଖଡ୍ଗ  ଓ ମୃତୁୁ୍ୟ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆହୁରି େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
2 ଯଥା, “ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ବବିାହ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା
ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜାତ କରିବ ନାହିଁ।” 3 କାରଣ ଏହ ିସ୍ଥାନେର

ଜାତ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ବଷିୟେର ଓ ଏହ ିେଦଶେର େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରସବକାରିଣୀ ମାତାମାନଙ୍କ ବଷିୟେର, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତା
ପିତୃଗଣ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। 4 “େସମାେନ ଅତି
ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତୁୁ୍ୟେର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିେବ; େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଳିାପ
କରାଯିବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙୁ୍କ କବର ଦଆିଯିବ ନାହିଁ, େସମାେନ ଭୂମି
ଉପେର ଖତ ପରି େହେବ; ଆଉ, େସମାେନ ଖଡ୍ଗ  ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଦ୍ୱ ାରା
ସଂହାରିତ େହେବ; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ଶବ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣର ଓ ଭୂଚର
ପଶୁଗଣର ଖାଦ୍ୟ େହବ।”

5 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଶାକ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କର
ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିାପ ଅଥବା କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ
ନାହିଁ;” କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ “ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭର
ଶାନି୍ତ ଓ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ ଦୟା ହରଣ କରିଅଛୁ। 6 ଏହ ିେଦଶେର
ମହାନ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଉଭୟ େଲାକ ମରିେବ; େସମାନଙୁ୍କ କବର ଦଆିଯିବ ନାହିଁ,
ଅଥବା େଲାେକ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଳିାପ କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗେର ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ଅଥବା ମସ୍ତକ
ମୁଣ୍ଡନ କରିେବ ନାହିଁ; 7 କିଅବା ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
େଶାକକାରୀମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବା ପାଇଁ େଲାେକ ରୁଟ ିଭାଙି୍ଗେବ ନାହିଁ;
ଅଥବା ଆପଣା ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତା ନମିେନ୍ତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନାସୂଚକ ପାତ୍ର େଦେବ ନାହିଁ।”

8 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଭାଜନ ପାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ବସବିା ପାଇଁ େକୗଣସ ିେଭାଜି ଗହୃକୁ ଯିବ ନାହିଁ। 9 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟେର ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ
ଆେମାଦପ୍ରେମାଦର ଧ୍ୱନ ିଓ ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନ,ି ବରର ରବ ଓ କନ୍ୟାର ରବ
ନବୃିତ୍ତ କରାଇବା।”

10 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ କଥା ଏ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର
େଯେତେବେଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ
କାହିଁକି ଏହସିବୁ ମହା ଅମଙ୍ଗଳର କଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କହଅିଛନି୍ତ
? ଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କି ? ଅବା ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କି ପାପ କରିଅଛୁ ? 11 ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ
ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ ିଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରି
େସମାନଙ୍କର େସବା କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ
ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ନାହାନି୍ତ।

12 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରିଅଛ; କାରଣ େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତଃକରଣର ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର ଆଚରଣ କରୁଅଛ, ଆମ୍ଭ
ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ କରୁନାହଁ; 13 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
େଦଶରୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ
େଦଶେର ନେିକ୍ଷପ କରିବା; ଆଉ, େସଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦବିାରାତ୍ର ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣର େସବା କରିବ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଛମିାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ
କରିବା ନାହିଁ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃସ୍ଥାପନର ପ୍ରତଜି୍ଞା

14 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, େସହ ିଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁ,” େଯଉଁ
ସମୟେର େଲାକମାେନ ଏହ ିକଥା କହେିବ ନାହିଁ; 15 ମାତ୍ର “ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର େସ େସମାନଙୁ୍କ
ତଡ଼ ିେଦଇଥିେଲ, େସହସିବୁ େଦଶରୁ େଯ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି
ଆଣେିଲ, େସହ ିଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁ” େବାଲ ିକହେିବ, ଏପରି ସମୟ
ଆସୁଅଛ;ି ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ
େଦଇଥିଲୁ, େସମାନଙ୍କର େସହ ିେଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଆଣବିା।

16 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଅେନକ ଧୀବର ଅଣାଇବା,
ତହିଁେର େସମାେନ ମତ୍ସ୍ୟ ପରି େସମାନଙୁ୍କ ଧରିେବ; ପୁଣ,ି ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
ଆେମ୍ଭ ଅେନକ ବ୍ୟାଧ ଅଣାଇବା, ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପବର୍ତରୁ ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉପପବର୍ତରୁ ଓ େଶୖଳର ଛଦି୍ର ରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି
ଆଣେିବ। 17 କାରଣ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥେର ଆମ୍ଭର ଦୃଷି୍ଟ ଅଛ;ି
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରୁ ଲୁଚା ନୁହନି୍ତ , କିଅବା େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ଆମ୍ଭ
ଦୃଷି୍ଟେର ଅେଗାଚର ନୁେହଁ। 18 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଥେମ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍
ଓ ପାପର ଦୁଇଗଣୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା,କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରୂପ ଶବେର ଆମ୍ଭର େଦଶ ଅପବତି୍ର କରିଅଛନି୍ତ ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍େର ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
କରିଅଛନି୍ତ।”

19 େହ େମାର ବଳ, େମାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍
ଓ ବପିଦ ସମୟେର େମାର ଆଶ୍ରୟସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁ,

ଯିରିମୀୟ 15:12 468 ଯିରିମୀୟ 16:19



17

ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସକଳରୁ ନାନା େଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସି
କହେିବ,
“ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ େକବଳ ମିଥ୍ୟା,
ଅଥର୍ାତ୍, ଅସାର ଓ ନଷି୍ଫଳ ବସ୍ତୁ ଅଧିକାର କରିଅଛନି୍ତ।”
20 ମନୁଷ୍ୟ କି ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ନମିର୍ାଣ କରିବ ? େସ ତ ଈଶ୍ୱର

ନୁେହଁ।
21 ଏନମିେନ୍ତ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା,
ଆେମ ଏହ ିଏକ ଥର େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ପରାକ୍ରମ ଜ୍ଞାତ

କରାଇବା;
ତହିଁେର ଆମ୍ଭର ନାମ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।

ଯିହୁଦାର ପାପ

ଯିହୁଦାର ପାପ େଲୗହ େଲଖନୀେର ଓ ହୀରକର କଣ୍ଟକ ଦ୍ୱ ାରା
ଲଖିିତ ଅଛ;ି
ତାହା େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଫଳକେର

ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଶୃଙ୍ଗେର େଖାଦତି େହାଇଅଛ।ି
2 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଉଚ୍ଚ ଗିରିସି୍ଥତ ହରିତ୍ପଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷ ନକିଟେର
େସମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଓ ଆେଶରା ମୂତ୍ତିର୍ସକଳ ସ୍ମରଣ କରନି୍ତ।
3 େହ ଆମ୍ଭର େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପବର୍ତ, ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ ଅଞ୍ଚଳେର କୃତ ପାପ

ସକାେଶ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପତି୍ତ ଓ ସବୁ ଧନଭଣ୍ଡାର ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ଲୁଟତି

େହବା ପାଇଁ େଦବା।
4 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଅଧିକାର େଦଲୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆେପ ତହିଁରୁ

କ୍ଷାନ୍ତ େହବ।
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଅଜ୍ଞାତ େଦଶେର ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣର େସବା

କରାଇବା;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ େକ୍ର ାଧରୂପ ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ କରିଅଛ, ତାହା

ସଦାକାଳ ଜ୍ୱ ଳିବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର

5 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
“େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ନଭିର୍ର କେର ଓ ମାଂସକୁ ଆପଣାର

ବାହୁ କେର,
ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ।
6 େସ ମରୁଭୂମିସି୍ଥତ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ େହବ,
ମଙ୍ଗଳ ଉପସି୍ଥତ େହବା େବେଳ େସ େଦଖିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରର ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନେର, ନବିାସୀବହିୀନ ଲବଣ ଭୂମିେର ବାସ

କରିବ।
7 େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କେର,
ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବଶି୍ୱାସଭୂମି ଅଟନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ।
8 କାରଣ େସ ଜଳ ନକିଟେର େରାପିତ ଓ ନଦୀକୂଳେର ବସି୍ତୃତମୂଳ ବୃକ୍ଷ

ତୁଲ୍ୟ େହବ
ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉପସି୍ଥତ େହବା େବେଳ େସ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର

ପତ୍ର ସେତଜ େହବ;
ଆଉ, ଅନାବୃଷି୍ଟର ବଷର୍େର େସ ଚନିି୍ତତ େହବ ନାହିଁ,
କିଅବା ତାହାର ଫଳ ଫଳିବାର ନବୃିତ୍ତ େହବ ନାହିଁ।
9 ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ରତୀକାଯର୍୍ୟ ରୂେପ ପୀଡ଼ତି;
କିଏ ତାହା ଜାଣପିାେର ?
10 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାେର
ତାହାର କମର୍ର ଫଳ େଦବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ,
ଆେମ୍ଭ ମମର୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁ।
11 େଯଉଁ ତତିି୍ତର ପକ୍ଷୀ ଆପଣାର ଅପ୍ରସୂତ ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କେର,
ଅନ୍ୟାୟେର ଧନ ସଞ୍ଚୟକାରୀ େଲାକ ତାହାରି ତୁଲ୍ୟ;
ତାହାର ପରମାୟୁ ମଧ୍ୟେର େସ ଧନ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ ିଯିବ
ଓ ଆପଣାର ଅନି୍ତମ କାଳେର େସ ମୂଢ଼ େହବ।
12 ଆଦକିାଳରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ସ୍ଥାପିତ େଗୗରବମୟ ସଂିହାସନ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧମର୍ଧାମ ଅେଟ।

13 େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟାଶାଭୂମି ସଦାପ୍ରଭୁ,
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ , େସସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ େହେବ;
େଯଉଁମାେନ େମା’ ନକିଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ନାମ ଧୂଳିେର

ଲଖିିତ େହବ,
କାରଣ େସମାେନ ଅମୃତ ଜଳର ନଝିର୍ରସ୍ୱରୂପ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ

କରିଅଛନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭକି୍ଷା

14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାେତ ସୁସ୍ଥ କର, ତହିଁେର ମୁଁ ସୁସ୍ଥ େହବ,ି
େମାେତ ପରିତ୍ରାଣ କର, ତହିଁେର ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ;ି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାର ପ୍ରଶଂସାଭୂମି।
15 େଦଖ, େସମାେନ େମାେତ କୁହନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାହିଁ।
ତାହା ଏେବ ଉପସି୍ଥତ େହଉ।
16 ମୁଁ ତ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ େମଷପାଳକର କାଯର୍୍ୟ କରିବାରୁ
ବମିୁଖ େହବା ପାଇଁ େବଗଗାମୀ େହାଇ ନାହିଁ; କିଅବା େସହ ିଅମଙ୍ଗଳର

ଦନି ଚାହିଁ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ ଜାଣୁଅଛ; େମା’ ଓଷ୍ଠରୁ ଯାହା ନଗିର୍ତ େହଲା, ତାହା ତୁମ୍ଭ

ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା।
17 େମା’ ପ୍ରତ ିତ୍ରାସଜନକ ହୁଅ ନାହିଁ; ବପିଦ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭ େମାର

ଆଶ୍ରୟ ଅଟ।
18 େଯଉଁମାେନ େମାେତ ତାଡ଼ନା କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହଉନୁ୍ତ, ମାତ୍ର େମାେତ ଲଜି୍ଜତ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ;
େସମାେନ ନରିାଶ େହଉନୁ୍ତ, ମାତ୍ର େମାେତ ନରିାଶ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ;
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳର ଦନି ଆଣ ଓ ଦି୍ୱ ଗଣୁ ବନିାଶେର

େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କର।

ବଶି୍ରାମବାର ବଧିି ପାଳନ

19 ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, “ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ େଯଉଁ
ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ଭତିେର ଯାଆନି୍ତ ଓ ବାହାେର ଆସନି୍ତ , େଲାକମାନଙ୍କ
ସନ୍ତାନଗଣର େସହ ିଦ୍ୱ ାରେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସକଳ ଦ୍ୱ ାରେର ଯାଇ ଠିଆ
ହୁଅ; 20 ଆଉ, େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, େହ ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ, େହ ସମୁଦାୟ
ଯିହୁଦା ଓ େହ ଯିରୂଶାଲମର ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତ
େଲାକ ଏହସିବୁ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ପ୍ରେବଶ କରିଥାଅ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;

21 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର େକୗଣସ ିଭାର ବହ ନାହିଁ,
କିଅବା ଯିରୂଶାଲମର ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ତାହା ଭତିରକୁ ଆଣ ନାହିଁ; 22 ଅଥବା
ବଶି୍ରାମ ଦନିେର ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃରୁ େକୗଣସ ିେବାଝ ବାହାର କରି ନଅି
ନାହିଁ, କିଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କର ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଶି୍ରାମ ଦନିକୁ ପବତି୍ର ରୂେପ ପାଳନ କର, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଏହରୂିେପ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ। 23 ମାତ୍ର େସମାେନ
ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ, କିଅବା କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ନ ଶୁଣବିା
ପାଇଁ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ
କେଲ।’

24 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ଯତ୍ନପୂବର୍କ ଆମ୍ଭ
କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ବଶି୍ରାମବାରେର ଏହ ିନଗର ଦ୍ୱ ାର େଦଇ
େକୗଣସ ିେବାଝ ଭତିରକୁ ନ ଆଣ ଓ େସହଦିନି େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ ନ କରି
ବଶି୍ରାମ ଦନିକୁ ପବତି୍ର ରୂେପ ପାଳନ କର; 25 େତେବ ଦାଉଦଙ୍କ
ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ରାଜାଗଣ ଓ ଅଧିପତଗିଣ ରଥେର ଓ ଅଶ୍ୱେର
ଚଢ଼,ି େସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅଧିପତମିାେନ, ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଓ
ଯିରୂଶାଲମର ନବିାସୀମାେନ ଏହ ିନଗର ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଓ
ଏହ ିନଗର ସଦାକାଳ ରହବି।

26 ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହରୁ, ଯିରୂଶାଲମର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ବନି୍ୟାମୀନ୍ େଦଶରୁ ଓ ନମି୍ନ ଭୂମିରୁ ଓ ପାବର୍ତୀୟ
େଦଶରୁ ଓ ଦକି୍ଷଣ େଦଶରୁ େହାମବଳି, େନୖେବଦ୍ୟ ଓ କୁନୁ୍ଦରୁ େନଇ, ଆଉ
ପ୍ରଶଂସାଥର୍କ ବଳି େଘନ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆସେିବ। 27 ମାତ୍ର ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ ନ କରି ବଶି୍ରାମ ଦନିକୁ ପବତି୍ର ରୂେପ
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ପାଳନ ନ କର ଓ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର େବାଝ ବହ ିଯିରୂଶାଲମର ଦ୍ୱ ାରେର
ପ୍ରେବଶ କର, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ଦ୍ୱ ାରସମୂହେର ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱଳାଇବା, ପୁଣି
ତାହା ଯିରୂଶାଲମର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ଓ ତାହା ନବିର୍ାଣ େହବ
ନାହିଁ।’”

କୁମ୍ଭକାର ଗହୃେର ଯିରିମୀୟ

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟରୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା; 2 “ତୁେମ୍ଭ ଉଠି କୁମ୍ଭକାରର ଗହୃକୁ ଯାଅ,
େସଠାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା।”

3 େତେବ ମୁଁ କୁମ୍ଭକାର ଗହୃକୁ ଗଲ,ି ଆଉ େଦଖ, େସ ଚକ୍ରେର ଆପଣା
କମର୍ କରୁଥିଲା। 4 କୁମ୍ଭକାର ମୃତି୍ତକାର େଯଉଁ ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କରୁଥିଲା,
ତାହା ତାହାର ହସ୍ତେର ବଗିିଡ଼ ିଯିବାରୁ କୁମ୍ଭକାର ତାହା େନଇ ଆପଣା
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଆଉ େଗାଟଏି ପାତ୍ର ନମିର୍ାଣ କଲା।

5 ତହୁଁ େମା’ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
6 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆେମ୍ଭ କି ଏହ ିକୁମ୍ଭକାର ପରି
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରି ନ ପାରୁ ? େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, େଦଖ, େଯପରି ମୃତି୍ତକା
କୁମ୍ଭକାରର ହସ୍ତେର, େସପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଅଛ।
7 େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର ଉତ୍ପାଟନ
ଓ ଅଧଃପତନ ଓ ବନିାଶର କଥା କହବିା; 8 େସେତେବେଳ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ
ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ କହଅିଛୁ, େସମାେନ ଯଦ ିଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍କମର୍ରୁ
େଫରନି୍ତ , େତେବ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବାକୁ ଆେମ୍ଭ
ମନେର କଲୁ, ତହିଁରୁ ଆେମ୍ଭ କ୍ଷାନ୍ତ େହବା।

9 ପୁଣ,ି େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େକୗଣସ ିେଗାଷ୍ଠୀକି ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର
ଗଠନ ଓ େରାପଣର କଥା କହବିା; 10 େସେତେବେଳ େସ ଯଦ ିଆମ୍ଭର
ରବ ନ ମାନ ିଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଦୁଷ୍କମର୍ କେର, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତି
େଯଉଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବାର କଥା କହଲୁି, ତହିଁରୁ ଆେମ୍ଭ କ୍ଷାନ୍ତ େହବା।”

11 ଏନମିେନ୍ତ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ଓ ଯିରୂଶାଲମ
ନବିାସୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂକଳ୍ପ କରୁଅଛୁ; ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫର, ପୁଣ ିଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଓ
ଆପଣା ଆପଣା କି୍ରୟାର େଶାଧନ କର।” 12 ମାତ୍ର େସମାେନ କହନି୍ତ ,
ଭରସା ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାେର
ଚାଲବିା ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣର
ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର କମର୍ କରିବା।

13 ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପଚାର, ଏପରି କଥା

କିଏ ଶୁଣଅିଛ;ି
ଇସ୍ରାଏଲର ଅନୂଢ଼ା କନ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ େରାମାଞ୍ଚଜନକ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ।ି
14 ଲବିାେନାନର ହମି କି େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ େଶୖଳେର ଅଭାବ େହବ ?
କିଅବା ଦୂରରୁ ପ୍ରବାହତି ସୁଶୀତଳ ଜଳେସ୍ରାତ କି ଶୁଷ୍କ େହବ ?
15 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପାେସାରି
ଅସାର େଦବଗଣର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇ ଅଛନି୍ତ ,
ଆଉ େସମାେନ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଗର୍ର
ନାନା ଉପପଥେର େସମାନଙୁ୍କ ଗମନ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ପଥେର, ପୁରାତନ ପଥେର େସମାନଙ୍କର ବଘି୍ନ ଜନ୍ମ ାଇ ଅଛନି୍ତ;
16 ଏଥିେର େସମାନଙ୍କର େଦଶକୁ ବସି୍ମୟର ଓ ନତି୍ୟ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦର ପାତ୍ର

କରନି୍ତ;
ତହିଁର ନକିଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
ବସି୍ମୟାପନ୍ନ  େହାଇ ଆପଣା ମସ୍ତକ ହଲାଇବ।
17 ଆେମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ  ସମ୍ମୁଖେର ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ଦ୍ୱ ାରା
ଛନି୍ନ  େହଲା ପରି େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବପିଦ ଦନିେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଭମିୁଖ ନ େହାଇ

ବମିୁଖ େହବା।”

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

18 େତେବ େସମାେନ କହେିଲ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରିମୀୟ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପରାମଶର୍ କରୁ; କାରଣ ଯାଜକ ନକିଟରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବା

ଜ୍ଞାନବାନ ନକିଟରୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଅଥବା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନକିଟରୁ ବାକ୍ୟ ଲୁପ୍ତ
େହବ ନାହିଁ। ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରୁ, ପୁଣି
ତାହାର େକୗଣସ ିକଥାେର ମେନାେଯାଗ ନ କରୁ।”

19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗ କର
ଓ େମା’ ସେଙ୍ଗ ବେିରାଧକାରୀମାନଙ୍କର କଥାେର ଅବଧାନ କର।
20 ମଙ୍ଗଳର ପରିେଶାଧେର କି ଅମଙ୍ଗଳ କରାଯିବ ?
କାରଣ େସମାେନ େମା’ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଗତ୍ତର୍ େଖାଳିଅଛନି୍ତ।
ମୁଁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ େଫରାଇବା ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ମଙ୍ଗଳଜନକ କଥା କହବିା ପାଇଁ
କିପରି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହଲ,ି ଏହା ସ୍ମରଣ କର।
21 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ସମପର୍ଣ କର
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗର ପରାକ୍ରମେର ଛାଡ଼ ିଦଅି;
ଆଉ, େସମାନଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟାମାେନ ସନ୍ତାନହୀନା ଓ ବଧିବା େହଉନୁ୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କର ପୁରୁଷମାେନ ମୃତୁୁ୍ୟେର ସଂହାରିତ େହଉନୁ୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଯୁବାଗଣ ଯୁଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ େର ହତ େହଉନୁ୍ତ।
22 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ସମୟେର ହଠାତ୍ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େସୖନ୍ୟଦଳ

ଆଣବି,
େସହ ିସମୟେର େସମାନଙ୍କର ସକଳ ଗହୃରୁ କ୍ରନ୍ଦନର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉ;
କାରଣ େସମାେନ େମାେତ ଧରିବା ପାଇଁ ଗତ୍ତର୍ େଖାଳିଅଛନି୍ତ
ଓ େମା’ ଚରଣ ପାଇଁ େଗାପନେର ଫାନ୍ଦ ପାତଅିଛନି୍ତ।
23 ତଥାପି େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
େମାେତ ବଧ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାସବୁ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣୁଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ,
କିଅବା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ େସମାନଙ୍କ ପାପ ଲଭିାଇ ଦଅି ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ନପିାତତି େହଉନୁ୍ତ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କର।

ଭଗ୍ନ ପାତ୍ର

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ କୁମ୍ଭକାରର ଏକ
ମୃତି୍ତକା ପାତ୍ର କ୍ରୟ କର, ଆଉ େଲାକମାନଙ୍କର େକେତକ
ପ୍ରାଚୀନ େଲାକଙୁ୍କ ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କର େକେତକ ପ୍ରାଚୀନ

େଲାକଙୁ୍କ େନଇ, 2 ହାଶିର୍ତ୍ ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନର ନକିଟସ୍ଥ ହେିନ୍ନ ାମ
ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକାକୁ ବାହାରି ଯାଅ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ କଥା
କହବିା, ତାହା େସ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଚାର କର; 3 ଆଉ କୁହ, ‘େହ ଯିହୁଦାର
ରାଜାଗଣ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଶୁଣ; େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ ପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା,” ତାହା େଯ ଶୁେଣ,
ତାହାର କଣ୍ଣର୍ ଶିହରି ଉଠିବ।

4 କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ
ପରର ସ୍ଥାନ େବାଲ ିଜ୍ଞାନ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର
ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାେନ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ
ଜାଣେିଲ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇ ଅଛନି୍ତ ଓ ଏହି
ସ୍ଥାନକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ। 5 ପୁଣ,ି ଆପଣା
ପୁତ୍ରଗଣକୁ େହାମବଳି ରୂେପ ବାେଲ୍ଦବ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ବାେଲ୍ଦବର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ; ତାହା ଆେମ୍ଭ ଆେଦଶ
କରି ନାହୁଁ, କି କହ ିନାହୁଁ, କିଅବା ଆମ୍ଭ ମନେର ତାହା ଉଦୟ େହାଇ
ନାହିଁ।’”

6 ଏଥି ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଏହ ିସ୍ଥାନ
େତାଫତ୍ କିଅବା ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକା େବାଲ ିଖ୍ୟାତ ନ େହାଇ
ହତ୍ୟା ଉପତ୍ୟକା େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହବ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛ।ି 7 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ମନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟଥର୍ କରିବା;
ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ସମ୍ମୁଖେର ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ
ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ନପିାତ କରିବା; ଆଉ,
ଆେମ୍ଭ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଓ ଭୂଚର ପଶୁଗଣକୁ େସମାନଙ୍କର ଶବ ଖାଦ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ େଦବା।

8 ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗରକୁ ବସି୍ମୟର ଓ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦର ପାତ୍ର କରିବା; ଆଉ,
ତହିଁର ନକିଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ତହିଁ ପ୍ରତ ିଘଟତି
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ସକଳ ଉତ୍ପାତ ସକାଶୁ ବସିି୍ମତ େହାଇ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦ କରିବ। 9 ଆଉ,
େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶର େଚଷ୍ଟାକାରୀମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଅବେରାଧ କରିବା ଓ ସଙ୍କଟେର ପକାଇବା ସମୟେର ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ରକନ୍ୟାର ମାଂସ େଭାଜନ କରାଇବା ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ମିତ୍ରର ମାଂସ ଖାଇେବ।”

10 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସହ ିପାତ୍ର
ଭାଙି୍ଗ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, 11 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଯପରି େକହ ିକୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ ତାହା ପୁନବର୍ାର
େଯାଡ଼ାଯାଇ ନ ପାେର, ଆେମ୍ଭ େସହପିରି ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଏହି
ନଗରକୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା; ତହିଁେର କବରସ୍ଥାନର ଅଭାବ ନ େହବା ଯାଏ
େଲାକମାେନ େତାଫେତ୍ର କବର େଦେବ।”

12 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ ପ୍ରତ ିଓ ତହିଁର ନବିାସୀମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗରକୁ େତାଫତ୍ ତୁଲ୍ୟ କରିବା।
13 ତହିଁେର ଅଶୁଚକୃିତ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ସକଳ ଗହୃ ଓ ଯିହୁଦାର
ରାଜାଗଣର ଗହୃ, ଅଥର୍ାତ୍, େଯସକଳ ଗହୃର ଛାତ ଉପେର େସମାେନ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳସ୍ଥ େସୖନ୍ୟଗଣର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇ ଅଛନି୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିଅଛନି୍ତ , େସସକଳ
େତାଫତ୍ ସ୍ଥାନ ତୁଲ୍ୟ େହବ।”

14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା
ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େତାଫତ୍କୁ ପଠାଇଥିେଲ, େସ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଆସେିଲ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଠିଆ େହାଇ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ;
15 “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗର ଓ ତହିଁର ସକଳ ଉପନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର
େଯଉଁ େଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହଅିଛୁ, େସସବୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଘଟାଇବା; କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ ନ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀବା ଶକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।’”

ଯାଜକ ପଶ୍ହୂର ସହ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ସଂଘଷର୍

ଯିରିମୀୟ ଏହସିବୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା େବେଳ
ଇେମ୍ମର ଯାଜକର ପୁତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ପଶ୍ହୂର ତାହା ଶୁଣଲିା। 2 ତହିଁେର ପଶ୍ହୂର ଯିରିମୀୟ

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃସି୍ଥତ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ନାମକ
ଉପର ଦ୍ୱ ାରେର ଥିବା ହରିକାଠେର ତାଙୁ୍କ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲା। 3 ପୁଣ,ି
ତହିଁ ପରଦନି ପଶ୍ହୂର ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ ହରିକାଠରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲିା।
ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ ତାହାକୁ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ନାମ ପଶ୍ହୂର ନ
ରଖି, ମାେଗାରମୀଷାବୀବ୍ (ଚତୁଦ୍ଦିର୍େଗ ଆଶଙ୍କା) ରଖିଅଛନି୍ତ।

4 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ, ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବନୁ୍ଧ ପ୍ରତ ିଆଶଙ୍କାଜନକ କରିବା; ପୁଣ,ି େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ତାହା
େଦଖିବ; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦାକୁ ବାବଲିର ରାଜା ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିବା, ତହିଁେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ବାବଲିକୁ େଘନଯିାଇ
ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କରିବ। 5 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗରର ସକଳ ସମ୍ପତି୍ତ ଓ
ତହିଁର ଅଜିର୍ତ ସକଳ ଧନ ଓ ତହିଁର ସକଳ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ େଦବା, ହଁ,
ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣର ସକଳ ଧନଭଣ୍ଡାର େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର
ହସ୍ତଗତ କରିବା, େସମାେନ େସସବୁ ଲୁଟ ିକରି େନେବ ଓ ବାବଲିକୁ
େଘନଯିିେବ।

6 ପୁଣ,ି େହ ପଶ୍ହୂର, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଗହୃନବିାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ
ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ବାବଲିେର ଉପସି୍ଥତ େହବ, ଆଉ େସଠାେର ତୁେମ୍ଭ
ମରିବ ଓ େସଠାେର କବର ପାଇବ, ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲ, ତୁମ୍ଭର େସହ ିବନୁ୍ଧ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହ ିଦଶା େହବ।”

7 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଭୁଲାଇଅଛ, ଆଉ ମୁଁ ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇଅଛ;ି
ତୁେମ୍ଭ େମା’ ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନ, ତୁେମ୍ଭ ଜୟ କରିଅଛ;
ମୁଁ ସାରାଦନି ଉପହାସର ପାତ୍ର େହାଇଅଛ,ି ସମେସ୍ତ େମାେତ ପରିହାସ

କରନି୍ତ।
8 କାରଣ ମୁଁ େଯେତ ଥର କଥା କେହ, େସେତଥର କ୍ରନ୍ଦନ କେର;
ମୁଁ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଧନାପହାର େବାଲ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କେର;

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ପ୍ରତ ିସାରାଦନି
ଧିକ୍କାର ଓ ବଦି୍ରୂ ପର ବଷିୟ େହାଇଅଛ।ି
9 ଯଦ ିପୁଣ,ି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟ କହବି ିନାହିଁ,
କିଅବା ତାହାଙ୍କ ନାମେର ଆଉ କଥା କହବି ିନାହିଁ,
ଯଦ ିମୁଁ ଏହା କେହ, େତେବ େମାର ଅସି୍ଥ ମଧ୍ୟେର
ରୁଦ୍ଧ ଦାହକାରୀ ଅଗି୍ନ େମା’ ହୃଦୟେର ଥିଲା ପରି ହୁଏ,
ଆଉ ମୁଁ ତାହା ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାେର କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ ନୀରବ େହାଇ ନ

ପାେର।
10 କାରଣ ମୁଁ ଅେନକଙ୍କର ଅପବାଦ ଶୁଣଅିଛ,ି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆଶଙ୍କା

ଅଛ।ି
େମାର ଝୁଣି୍ଟବାର ଅେପକ୍ଷାକାରୀ ଆତ୍ମୀୟ ମିତ୍ର ସମେସ୍ତ କହନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଭେିଯାଗ କର, ଆେମ୍ଭମାେନ ହିଁ ତାହାର ଅଭେିଯାଗ

କରିବା;
େକଜାଣ ିେସ ଭୁଲଯିିବ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରି
ତାହାଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା।
11 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି େମା’ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ;
ଏେହତୁ େମାର ତାଡ଼ନାକାରୀମାେନ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିବ ଓ େସମାେନ ଜୟଯୁକ୍ତ

େହେବ ନାହିଁ;
େସମାେନ ବେିବଚନାପୂବର୍କ କାଯର୍୍ୟ ନ କରିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜି୍ଜତ େହେବ,
େସ ଅପମାନ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ େହବ, ତାହା େକେବ ବସି୍ମୃତ େହବ ନାହିଁ।
12 ମାତ୍ର େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କର ପରୀକ୍ଷକ,
ତୁେମ୍ଭ ମମର୍ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ େଦଖୁଅଛ,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଦତ୍ତ ପ୍ରତଫିଳ େମାେତ େଦଖାଅ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ମୁଁ ଆପଣା ଗହୁାରି ଜଣାଇଅଛ।ି
13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗାନ କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର;
କାରଣ େସ ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଦୀନହୀନର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର

କରିଅଛନି୍ତ।
14 ମୁଁ େଯଉଁ ଦନି ଜନ୍ମ  େହାଇଥିଲ,ି େସଦନି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ;
େମା’ ମାତା େଯଉଁ ଦନି େମାେତ ପ୍ରସବ କେଲ, େସ ଦନି ଆଶୀବର୍ାଦ

ପ୍ରାପ୍ତ ନ େହଉ।
15 ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ େହାଇଅଛ ିେବାଲ ିସମ୍ୱାଦ େଦଇ
େଯଉଁ େଲାକ େମାର ପିତାଙୁ୍କ ଅତ ିଆନନି୍ଦତ କରିଥିଲା, େସ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ

େହଉ।
16 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ନ କରି େଯସକଳ ନଗର ବନିାଶ କରିଥିେଲ,
େସ େଲାକ େସହସିବୁ ନଗର ତୁଲ୍ୟ େହଉ;
ଆଉ, େସ େଲାକ ପ୍ରାତଃକାଳେର କ୍ରନ୍ଦନ
ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେର ଚତି୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ;
17 କାରଣ େସ େମାେତ ଗଭର୍ରୁ ମାରି ପକାଇଲା ନାହିଁ;
ତାହା କରିଥିେଲ, େମାହର ମାତା େମାର କବର ସ୍ୱରୂପ େହାଇଥା’େନ୍ତ
ଓ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ ନତି୍ୟ ଭାରୀ ଥା’ନ୍ତ ା।
18 ଲଜ୍ଜ ାେର େମାର ସମୟ କଟାଇବା ନମିେନ୍ତ
ମୁଁ ଆୟାସ ଓ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଗଭର୍ରୁ ନଗିର୍ତ େହଲ ି?

ଯିରୂଶାଲମର ପରାଜୟ ବଷିୟେର ଭବଷି୍ୟତବାଣୀ

ସଦିକିୀୟ ରାଜା େଯଉଁ ସମୟେର ମଲ୍କୀୟର ପୁତ୍ର
ପଶ୍ହୂରକୁ ଓ ମାେସୟର ପୁତ୍ର ସଫନୀୟ ଯାଜକକୁ
ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ କହଲିା, 2 “ଯଥା, ବନିୟ

କରୁଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପଚାର; କାରଣ ବାବଲିର
ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛ;ି େକଜାଣି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସକଳ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟାନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ବ୍ୟବହାର କରିେବ, ତାହାେହେଲ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ
କରିବ,” େସସମୟେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହି
ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

3 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦିକିୀୟକୁ
ଏହ ିକଥା କହବି; 4 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ହସ୍ତସି୍ଥତ େଯଉଁସକଳ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ବାବଲିର
ରାଜା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବେରାଧକାରୀ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରାଚୀରର
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ବାହାେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛ, ଆେମ୍ଭ େସହସିବୁକୁ େଫରାଇ େଦବା ଓ ଆେମ୍ଭ
ଏହ ିନଗର ମଧ୍ୟେର େସସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। 5 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆେପ
ବସି୍ତୃତ ହସ୍ତ ଓ ବଳବାନ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା େକ୍ର ାଧେର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ େରାଷେର ଓ
ମହାେକାପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। 6 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଏହି
ନଗରବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା; େସମାେନ
ମହାମାରୀେର ମରିେବ।’

7 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ସଦିକିୀୟକୁ, ତାହାର ଦାସଗଣକୁ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ଏହ ିନଗରର
େଯଉଁସକଳ େଲାକ ମହାମାରୀ, ଖଡ୍ଗ  ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ,
େସମାନଙୁ୍କ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ହସ୍ତେର ଓ େସମାନଙ୍କ
ଶତ୍ରୁ ଗଣର ହସ୍ତେର ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶର େଚଷ୍ଟାକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିବା; ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧାରେର ବଧ କରିବ; େସ
େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା, ଦୟା କି କରୁଣା କରିବ ନାହିଁ।’

8 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କହବି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଜୀବନର ପଥ ଓ ମୃତୁୁ୍ୟର ପଥ
ରଖୁଅଛୁ। 9 େଯଉଁ େଲାକ ଏହ ିନଗର ମଧ୍ୟେର ରହବି, େସ ଖଡ୍ଗ , ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
ଓ ମହାମାରୀେର ମରିବ; ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ବାହାରି ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅବେରାଧକାରୀ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ େହବ, େସ ବଞ୍ଚବି ଓ ତାହାର
ପ୍ରାଣ ତାହା ପ୍ରତ ିଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ େହବ।’

10 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ମଙ୍ଗଳର ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, ପୁଣ ିଅମଙ୍ଗଳର
ନମିେନ୍ତ ଏହ ିନଗର ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମୁଖ ରଖିଅଛୁ; ତାହା ବାବଲି
ରାଜାର ହସ୍ତଗତ କରାଯିବ ଓ େସ ଅଗି୍ନେର ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ।’”

ଦାଉଦ ବଂଶ ପ୍ରତ ିବାତ୍ତର୍ା

11 ଆଉ, ଯିହୁଦାର ରାଜବଂଶ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;

12 େହ ଦାଉଦ ବଂଶ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭାତେର ବଚିାର ନଷି୍ପତି୍ତ କର
ଓ ଲୁଟତି େଲାକକୁ ଉପଦ୍ରବୀର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କର,
େନାହେିଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ େହତୁରୁ
ଆମ୍ଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ଅଗି୍ନ ତୁଲ୍ୟ ବାହାରି ଦଗ୍ଧ କରିବ
ଓ େକହ ିତାହା ଲଭିାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।”
13 େହ ଉପତ୍ୟକା ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ େଶୖଳନବିାସନିୀ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଏ ଆସବି ?
ଅବା କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନବିାସ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ?”
14 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କମର୍ର ଫଳାନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା;
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାର ବନେର ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱଳାଇବା,
ତହିଁେର ତାହା ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସକଳ ଗ୍ରାସ କରିବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ରାଜଗହୃକୁ
ଯାଇ େସଠାେର ଏହ ିକଥା କୁହ। 2 ‘ଯଥା, େହ ଦାଉଦଙ୍କ
ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ଯିହୁଦାର ରାଜନ୍, ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର

ଦାସଗଣ ଓ ଏହସିବୁ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ପ୍ରେବଶକାରୀ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନ୍ୟାୟବଚିାର ଓ ଧାମିର୍କତା ବ୍ୟବହାର କର ଓ ଲୁଟତି େଲାକକୁ ଉପଦ୍ରବୀର
ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କର; ପୁଣ,ି ବେିଦଶୀ, ପିତୃହୀନ ଓ ବଧିବା ପ୍ରତ ିେକୗଣସି
ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଉପଦ୍ରବ କର ନାହିଁ, କିଅବା ଏହ ିସ୍ଥାନେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର
ରକ୍ତପାତ କର ନାହିଁ।

4 କାରଣ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିବ, େତେବ
ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ରାଜାଗଣ ରଥେର ଓ ଅଶ୍ୱେର ଚଢ଼,ି େସ,
ତାହାର ଦାସଗଣ ଓ େଲାକମାେନ ଏହ ିଗହୃର ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ପ୍ରେବଶ
କରିେବ।’” 5 ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହସିବୁ କଥା ଶୁଣବି ନାହିଁ, େତେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମେର ଶପଥ କରୁଅଛୁ େଯ, ଏହି
ଗହୃ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।”

6 କାରଣ ଯିହୁଦାର ରାଜଗହୃ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଗିଲୀୟଦ ଓ ଲବିାେନାନର ଶୃଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଅଟ;

ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ନବିାସୀବହିୀନ ନଗରସମୂହର
ସ୍ୱରୂପ କରିବା।

7 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ବନିାଶକଗଣକୁ ପ୍ରେତ୍ୟକର ଅସ୍ତ୍ର ସହତି ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିବା;
ତହିଁେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତମ ଏରସ ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟ ିଅଗି୍ନେର ପକାଇ

େଦେବ।’
8 ଆଉ, ଅେନକ େଦଶୀୟ େଲାକ ଏହ ିନଗର ନକିଟ େଦଇ ଗତାୟାତ

କରୁ କରୁ ପ୍ରେତ୍ୟେକ, ଆପଣା ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକୁ କହେିବ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କି
ନମିେନ୍ତ ଏହ ିବୃହତ ନଗରକୁ ଏପରି କେଲ ?” 9 ତହିଁେର େସମାେନ
ଉତ୍ତର କରିେବ, ‘କାରଣ ଏହ,ି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନୟିମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ ପ୍ରଣାମ ଓ େସବା
କେଲ।’”

10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୃତ େଲାକ ସକାେଶ େରାଦନ କର ନାହିଁ,
କିଅବା ତାହା ସକାେଶ ବଳିାପ କର ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା େଲାକ ନମିେନ୍ତ ଅତଶିୟ କ୍ରନ୍ଦନ କର;
କାରଣ େସ ଆଉ େଫରି ଆସବି ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଜନ୍ମ େଦଶ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ।

େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ପ୍ରତ ିବାତ୍ତର୍ା

11 େଯେହତୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଶଲୁ୍ଲମ୍ େଯ ଆପଣା
ପିତା େଯାଶୀୟର ପଦେର ରାଜତ୍ୱ  କଲା ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଗଲା,
ତାହାର ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; 12 “େସ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ
ଆଉ େଫରି ଆସବି ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ଅବସ୍ଥାେର
ନୀତ େହାଇଅଛ,ି େସହ ିସ୍ଥାନେର ମରିବ ଓ େସ ଏହ ିେଦଶ ଆଉ େଦଖିବ
ନାହିଁ।”

13 େଯଉଁ େଲାକ ଅଧମର୍େର ଆପଣା ଗହୃ
ଓ ଅନ୍ୟାୟେର ଆପଣା େକାଠରିମାନ ନମିର୍ାଣ କେର;
େଯ ବନିା େବତନେର ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକି େସବା କରାଏ
ଓ ତାହାର େବତନ ତାହାକୁ ନ ଦଏି;
14 େଯ କେହ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଗହୃ
ଓ ବୃହତ େକାଠରିମାନ ନମିର୍ାଣ କରିବା ଓ େଯ ଆପଣା ପାଇଁ ଝରକା

କାେଟ,
ଆଉ ଏରସ କାଷ୍ଠେର ଗହୃର ଭତିର ଛାତ କେର
ଓ ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ର ରଙ୍ଗ େଲପନ କେର, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର !
15 ତୁେମ୍ଭ ଏରସ କାଷ୍ଠ ବଷିୟେର ବଡ଼ େହବା ପାଇଁ
ଯତ୍ନ କରିବା େହତୁରୁ କି ରାଜତ୍ୱ  କରିବ ?
ତୁମ୍ଭର ପିତା କି େଭାଜନ ପାନ କରି ବଚିାର ଓ ଧମର୍ାଚରଣ କଲା ନାହିଁ ?
ତହିଁେର ତାହାର ମଙ୍ଗଳ େହଲା।
16 େସ ଦରିଦ୍ର  ଓ ଦୀନହୀନମାନଙ୍କ ଗହୁାରି ବଚିାର କଲା, ତହିଁେର

ମଙ୍ଗଳ େହଲା।
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏହା କି ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ େହବାର ନୁେହଁ ?
17 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ,
ଆପଣାର େଲାଭ, ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର ରକ୍ତପାତ,
ଉପଦ୍ରବ ଓ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହିଁେର ନାହିଁ।
18 ଏଥିପାଇଁ େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର

ବଷିୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “େଲାକମାେନ, ହାୟ, ଆମ୍ଭର ଭାଇ! ଅବା

ହାୟ, ଭଉଣୀ !
କହ ିତାହା ପାଇଁ ବଳିାପ କରିେବ ନାହିଁ; ହାୟ, ପ୍ରଭୁ ! ଅବା ହାୟ,

ତାଙ୍କର ମହମିା !
ଏହା କହ ିେଲାେକ ତାହା ପାଇଁ ବଳିାପ କରିେବ ନାହିଁ।”
19 ତାହାର କବର ଗଧର କବର ତୁଲ୍ୟ େହବ,
େସ େଘାଷଡ଼ା ଯାଇ ଯିରୂଶାଲମର ଦ୍ୱ ାର ବାହାେର ପକାଯିବ।
20 ତୁେମ୍ଭ ଲବିାେନାନକୁ ଯାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କର;
ତୁେମ୍ଭ ବାଶନେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କର ଓ ଅବାରୀମ୍ରୁ କ୍ରନ୍ଦନ କର;
କାରଣ ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମକାରୀ ସମେସ୍ତ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ।
21 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସମୃଦି୍ଧ ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ କଥା କହଲୁି;
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ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ କହଲି, “ମୁଁ ଶୁଣବି ିନାହିଁ;”
ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ ନ କରିବାର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ
ତୁମ୍ଭର ଏପରି ବ୍ୟବହାର େହାଇଅଛ।ି
22 ବାୟୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େମଷପାଳକଙୁ୍କ ଚରାଇବ
ଓ ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମକାରୀମାେନ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ;
େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ସକଳ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ
ନଶି୍ଚୟ ଲଜି୍ଜତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳିତା େହବ।
23 େହ ଲବିାେନାନ ନବିାସନିୀ, ଏରସ ବୃକ୍ଷ ବନେର ବସା କରିଅଛ େଯ

ତୁେମ୍ଭ,
େଯେତେବେଳ ପ୍ରସବେବଦନା ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର େବଦନା ଉପସି୍ଥତ େହବ,
େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ େଶାଚନୀୟ େହବ।

ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା

24 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ପୁତ୍ର କନୀୟ ଆମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର େମାହର ତୁଲ୍ୟ
େହେଲ େହଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େସଠାରୁ କାଢ଼ ିପକାଇବା; 25 ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ ଭୟ କରୁଅଛ, େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର, ଅଥର୍ାତ୍, ବାବଲିର
ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ହସ୍ତେର ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ସମପିର୍ େଦବା। 26 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସବକାରିଣୀ ମାତାକୁ,
େଯଉଁ େଦଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ  େହାଇ ନ ଥିଲା, ଏପରି ଏକ
େଦଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନେିକ୍ଷପ କରିବା। ଆଉ, େସଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମରିବ।

27 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଦଶକୁ େଫରି ଆସବିା ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅତଶିୟ ଲାଳସା କେର,
େସ େଦଶକୁ େସମାେନ େଫରି ଆସେିବ ନାହିଁ।
28 ଏହ ିକନୀୟ କି ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଭଗ୍ନପାତ୍ର ? େସ କି ଅପ୍ରୀତକିର ପାତ୍ର ?
େସ ଓ ତାହାର ବଂଶ କାହିଁକି ଦୂରୀକୃତ େହାଇ
େସମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ େଦଶେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହେଲ।
29 େହ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।
30 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଏହ ିମନୁଷ୍ୟ ନଃିସନ୍ତାନ, ଏହ ିପୁରୁଷର ଆପଣା ଜୀବନ ମଧ୍ୟେର
ଉନ୍ନତ ିେହବ ନାହିଁ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଲଖ;
କାରଣ ତାହାର ବଂଶୀୟ େକୗଣସ ିେଲାକ ଦାଉଦଙ୍କ ସଂିହାସେନାପବଷି୍ଟ

େହାଇ
ଓ ଯିହୁଦାର ଉପେର ଆଉ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରି ସମୃଦି୍ଧ େହବ ନାହିଁ।”

ଭବଷି୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଯଉଁ ପାଳକମାେନ ଆମ୍ଭ ଚରାସ୍ଥାନର
େମଷମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ ଓ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର
ପାତ୍ର !”

2 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର
ପାଳନକାରୀ ପାଳକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭର ପଲକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ଦୂରକୁ ତଡ଼ ିେଦଇଅଛ ଓ େସମାନଙ୍କର
ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କରି ନାହଁ,” ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍କମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ େଦବା। 3 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ େଯଉଁ
େଦଶକୁ ଆପଣା ପଲକୁ ତଡ଼ ିେଦଇଅଛୁ, େସହସିବୁ େଦଶରୁ େସମାନଙ୍କର
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଉ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ଖୁଆଡ଼କୁ ଆଣବିା; ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହେବ।
4 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପାଳକଗଣ ନଯିୁକ୍ତ କରିବା,େସମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଚରାଇେବ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆଉ ଭୀତ କି ନରିାଶ େହେବ
ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କର େକହ ିଅନୁପସି୍ଥତ େହେବ ନାହିଁ,” ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

5 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦ ବଂଶେର ଏକ ଧାମିର୍କ ଶାଖା

ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା,

ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛ,ି ତହିଁେର େସ ରାଜା େହାଇ ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ ଓ
ଜ୍ଞାନେର ବ୍ୟବହାର କରିେବ,
ପୁଣ ିେଦଶେର ସୁବଚିାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିେବ।
6 ତାହାଙ୍କ ସମୟେର ଯିହୁଦା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନରିାପଦେର

ବାସ କରିବ;
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧମର୍, ଏହ ିନାମେର େସ ବଖି୍ୟାତ

େହେବ।”
7 ଏଣୁକରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯ

ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, େସହ ିଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯଉଁ
ସମୟେର େଲାକମାେନ ଏହ ିକଥା କହେିବ ନାହିଁ; 8 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
କୁଳଜାତ ବଂଶକୁ ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇଥିଲୁ, େସହସିବୁ େଦଶରୁ େଯ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର
କରି ଆଣେିଲ, େସହ ିଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁ େବାଲ ିକହେିବ,” ଏପରି ସମୟ
ଆସୁଅଛ;ି ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦଶେର ବାସ କରିେବ।

ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ

9 ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ବଷିୟ।
େମାର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହୃଦୟ ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ,ି େମାର ଅସି୍ଥସବୁ କମ୍ପୁଅଛ;ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ବାକ୍ୟ େହତୁରୁ
ମୁଁ ମତ୍ତେଲାକ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପରାଜିତ େଲାକ ତୁଲ୍ୟ ଅଛ।ି
10 କାରଣ େଦଶ ବ୍ୟଭଚିାରୀଗଣେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
ଓ ଅଭଶିାପ ସକାଶୁ େଦଶ େଶାକ କରୁଅଛ;ି
ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଚରାସ୍ଥାନସବୁ ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ ିଓ େଲାକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର

ମନ୍ଦ,
ଆଉ େସମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ।
11 କାରଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଓ ଯାଜକ ଉଭୟ ପାଷାଣ୍ଡ;
ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କର ଦୁଷି୍କ୍ରୟା

େଦଖିଅଛୁ।
12 ଏଣୁକରି େସମାନଙ୍କର ପଥ ଅନ୍ଧକାରାବୃତ ଖସଡ଼ା ସ୍ଥାନ େହବ;
େସମାେନ ତାଡ଼ତି େହାଇ ତହିଁେର ପଡ଼େିବ;”
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ,
ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବାର ବଷର୍ ଆଣବିା।
13 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ଶମରୀୟାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଜ୍ଞାନତା

େଦଖିଅଛୁ;
େସମାେନ ବାେଲ୍ଦବ ନାମେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି
ଆମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରାଇେଲ।
14 ଯିରୂଶାଲମର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ହିଁ
ଆେମ୍ଭ େରାମାଞ୍ଚଜନକ ବଷିୟ େଦଖିଅଛୁ;
େସମାେନ ପରଦାର ଗମନ କରନି୍ତ , ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରନି୍ତ
ଓ ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଏପରି ସବଳ କରନି୍ତ େଯ,
େସମାନଙ୍କର େକହ ିଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ େଫରନି୍ତ ନାହିଁ;
େସ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିସେଦାମର ତୁଲ୍ୟ
ଓ ତହିଁର ନବିାସୀମାେନ ହେମାରାର ସମାନ ଅଟନି୍ତ।”
15 ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତକି୍ତ ଫଳ େଭାଜନ କରାଇବା ଓ ବଷି ବୃକ୍ଷର

ରସ ପାନ କରାଇବା;
କାରଣ ଯିରୂଶାଲମର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଠାରୁ େଦଶଯାକେର ଅଧାମିର୍କତା

ବ୍ୟାପି ଅଛ।ି”
16 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ

ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ ନାହିଁ; େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ଅସାରତା ଶିଖାନି୍ତ ;
େସମାେନ ଆପଣା ହୃଦୟର ଦଶର୍ନ କଥା କହନି୍ତ
ଓ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖର କଥା କହନି୍ତ ନାହିଁ।
17 େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଅବଜ୍ଞାକାରୀମାନଙୁ୍କ ଅନୁକ୍ଷେଣ କହନି୍ତ ,
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ସଦାପ୍ରଭୁ କହଅିଛନି୍ତ , ‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ େହବ;’
ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟର ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର ଆଚରଣ

କରନି୍ତ ,
େସହ ିପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ େସମାେନ କହନି୍ତ ,
‘ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି ନାହିଁ।’
18 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେର ଶୁଣବିା ପାଇଁ କିଏ
ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ଠିଆ େହାଇ ଅଛ ି? କିଏ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମନ େଦଇ

ଶୁଣଅିଛ ି?”
19 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େତାଫାନ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ,
ହଁ, ଘୂଣ୍ଣର୍ାୟମାନ େତାଫାନ ବାହାର େହାଇଅଛ;ି ତାହା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ

ମସ୍ତକେର ଲାଗିବ।
20 େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ମନର ଅଭପି୍ରାୟ ସଫଳ ଓ ସଦି୍ଧ ନ

କରନି୍ତ ,
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ େକ୍ର ାଧ େଫରିବ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଶଷ କାଳେର ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବୁଝବି।
21 ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲୁ ନାହିଁ, ତଥାପି େସମାେନ

େଦୗଡ଼େିଲ;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କଥା କହଲୁି ନାହିଁ, ତଥାପି େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ

ପ୍ରଚାର କେଲ।
22 ମାତ୍ର େଯେବ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ସଭାେର ଠିଆ େହାଇଥା’େନ୍ତ,
େତେବ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇଥା’େନ୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କ କୁପଥରୁ, େସମାନଙ୍କ କୁକି୍ରୟାରୁ େସମାନଙୁ୍କ

େଫରାଇଥା’େନ୍ତ।
23 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ କି ନକିଟେର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ ଓ ଦୂରେର ପରେମଶ୍ୱର େନାହୁଁ

?”
24 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର େଦଖି ନ ପାରିବୁ,
ଏପରି ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନେର କି େକହ ିଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ ପାେର ?”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ କି ସ୍ୱଗର୍ ଓ ମତ୍ତର୍୍ୟ ବ୍ୟାପି ନ ଥାଉ ?
25 ‘ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛୁ, ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛୁ େବାଲ ିକହ’ି େଯଉଁ

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର କଥା ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛୁ। 26 େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ମିଥ୍ୟା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ , ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁମାେନ ନଜି ଅନ୍ତଃକରଣର
କପଟତାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅଟନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଏହା େକେତ
କାଳ ଥିବ ? 27 େସମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େଯପରି ବାେଲ୍ଦବ
ସକାେଶ ଆମ୍ଭ ନାମ ପାେସାରି ପକାଇେଲ, େସପରି େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ନକିଟେର ନଜି ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହ ିଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆମ୍ଭର ନାମ ବସି୍ମୃତ କରାଇବାକୁ ବଚିାର କରନି୍ତ।”

28 େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛ,ି େସ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁ,
ପୁଣ ିେଯ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଇଅଛ,ି େସ ବଶି୍ୱସ୍ତ ରୂେପ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କହୁ।
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଶସ୍ୟ ନକିଟେର ପାଳ କଅଣ ?”
29 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କି ଅଗି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନୁେହଁ ?
ଓ ପାଷାଣ ଖଣ୍ଡବଖିଣ୍ଡକାରୀ ହାତୁଡ଼ ିତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ ?”
30 ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ,
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀଠାରୁ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ହରଣ କରନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷ ଅଟୁ।”
31 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ଜିହ୍ୱା ବ୍ୟବହାର କରି, ‘େସ କହନି୍ତ ’ େବାଲ ିକହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷ।” 32 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ,େଯଉଁମାେନ ମିଥ୍ୟା
ସ୍ୱପ୍ନର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ ଓ ତାହା ଜଣାଇ, ଆପଣାମାନଙ୍କର
ମିଥ୍ୟା କଥା ଓ ଅସାର ଦାମ୍ଭିକତା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରାନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷ ଅଟୁ;” ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ପଠାଇ ନାହୁଁ, କିଅବା େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହୁଁ; ଅଥଚ େସମାେନ
ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର କିଛମିାତ୍ର ଉପକାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

33 ପୁଣ,ି େଯେତେବେଳ ଏହ ିେଲାକମାେନ, ଅବା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, ଅବା
େକୗଣସ ିଯାଜକ ତୁମ୍ଭକୁ ପଚାରିେବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାେରାକି୍ତ କଅଣ ?’

େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘ଭାେରାକି୍ତ କଅଣ ! ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକି୍ତ।’ 34 ଆଉ,
‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ,’ ଏହ ିକଥା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା, ଯାଜକ ଓ
େଲାକମାେନ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ େସ େଲାକକୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ଶାସି୍ତ
େଦବା।”

35 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକି ଓ
ଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ ଏହ ିକଥା କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଉତ୍ତର େଦଇଅଛନି୍ତ ?
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ କି କଥା କହଅିଛନି୍ତ ?” 36 ପୁଣ,ି “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ” େବାଲ ିଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ମନୁଷ୍ୟର ନଜି କଥା ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ େହବ; େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟସକଳ ବପିରୀତ କରିଅଛ। 37 ତୁେମ୍ଭ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଉତ୍ତର େଦଇଅଛନି୍ତ ?
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ କି କଥା କହଅିଛନି୍ତ ?”

38 ମାତ୍ର “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାେରାକି୍ତ ,” ଏହ ିକଥା େଯେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
କୁହ, େତେବ ତହିଁ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ : “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାେରାକି୍ତ ’ େବାଲ ିକହବିାକୁ
ନେିଷଧ କରିଅଛୁ, ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ‘ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାେରାକି୍ତ ’ େବାଲି
କହୁଅଛ। 39 ଏଣୁକରି େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନତିାନ୍ତ
ପାେସାରିବା,ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ େଯଉଁ ନଗର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ଛାମୁରୁ ଦୂର
କରିବା; 40 ଆଉ, ଯାହା ବସି୍ମୃତ େହବ ନାହିଁ, ଏପରି ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଦୁନର୍ାମ
ଓ ଚରିସ୍ଥାୟୀ ଲଜ୍ଜ ା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଭାଗ କରାଇବା।”

ଉତ୍ତମ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଡମିି୍ୱରି ଫଳ

ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର, ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ପୁତ୍ର,
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍କୁ ଓ ଯିହୁଦାର ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ,
ଶିଳ୍ପକର ଓ କମର୍କାରକମାନଙ୍କ ସହତି ଯିରୂଶାଲମରୁ ବନ୍ଦୀ

କରି ବାବଲିକୁ େନଇ ଗଲା ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏକ ଦଶର୍ନ
େଦଖାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର ଦୁଇ ଡାଲା
ଡମିି୍ୱରି ଫଳ ରଖାଯାଇଅଛ।ି 2 ଏକ ଡାଲାେର ଆଦ୍ୟପକ୍ୱ ଡମିି୍ୱରି ଫଳ
ତୁଲ୍ୟ ଅତ ିଉତ୍ତମ ଡମିି୍ୱରି ଥିଲା; ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ ଡାଲାେର ଅତ ିମନ୍ଦ ଡମିି୍ୱରି
ଫଳ ଥିଲା, େସସବୁ ଏେଡ଼ ମନ୍ଦ େଯ, େଭାଜନ କରାଯାଇ ନ ପାେର।
3 େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ଯିରିମୀୟ, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ
େଦଖୁଅଛ ?” ତହିଁେର ମୁଁ କହଲି,ି “ଡମିି୍ୱରି ଫଳ, ଉତ୍ତମ ଡମିି୍ୱରି ଅତି
ଉତ୍ତମ ଓ ମନ୍ଦ ଡମିି୍ୱରି ଅତ ିମନ୍ଦ, େସସବୁ ଏେଡ଼ ମନ୍ଦ େଯ, େଭାଜନ
କରାଯାଇ ନ ପାେର।”

4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 5 “ଯଥା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ନବିର୍ାସତି ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର
େଦଶକୁ ପଠାଇଅଛୁ, େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏହି
ଉତ୍ତମ ଡମିି୍ୱରି ଫଳ ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା। 6 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା ଦୃଷି୍ଟ ରଖିବା ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଏହି
େଦଶକୁ ଆଣବିା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ କରିବା ଓ ଭଗ୍ନ କରିବା
ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େରାପଣ କରିବା ଓ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ନାହିଁ।
7 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ଜାଣବିାର ମନ େସମାନଙୁ୍କ
େଦବା; ତହିଁେର େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହେବ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େହବା; କାରଣ େସମାେନ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି ଆମ୍ଭ
ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିବ।’

8 ଆଉ, େଯପରି େସହ ିମନ୍ଦ ଡମିି୍ୱରି ଫଳ ଏେଡ଼ ମନ୍ଦ େହବାରୁ
େଭାଜନ କରାଯାଇ ନ ପାେର, େସପରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ
ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟକୁ, ତାହାର ଅଧିପତଗିଣକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମର
େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାେକ ଏହ ିେଦଶେର ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଓ
େଯଉଁମାେନ ମିସର େଦଶେର ବାସ କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ
କରିବା। 9 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ପୃଥିବୀର ସକଳ ରାଜ୍ୟ
ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଏେଣେତେଣ ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବା ପାଇଁ, ପୁଣ ିେଯସବୁ
ସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବା, େସହସିବୁ ସ୍ଥାନେର ଦୁନର୍ାମ,
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ପ୍ରବାଦ, ଉପହାସ ଓ ଅଭଶିାପର ପାତ୍ର େହବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ସମପିର୍ େଦବା। 10 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କର
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଲୁ, ତହିଁରୁ େସମାେନ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ନ ହୁଅନି୍ତ , େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଖଡ୍ଗ , ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ
ମହାମାରୀ ପଠାଇବା।’”

ସତୁରି ବଷର୍ର ନବିର୍ାସନ

େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର, ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ଯିହୁଦାର ସମଗ୍ର େଲାକ ବଷିୟେର
ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, େସହି

ବଷର୍ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍ ଥିଲା;
2 ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ ଯିରୂଶାଲମ
ନବିାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନକିଟେର େସହ ିବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହେିଲ;
3 “ଆେମାନ୍ର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରେୟାଦଶ
ବଷର୍ଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିେତଇଶ ବଷର୍ଯାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ ିଓ ମୁଁ ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ଉଠି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହଅିଛ,ି ମାତ୍ର ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ ିନାହଁ। 4 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ଉଠି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଦାସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପଠାଇଅଛନି୍ତ , ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ ିନାହଁ, କିଅବା ଶୁଣବିା ପାଇଁ
କଣ୍ଣର୍ପାତ କରି ନାହଁ।

5 ମୁଁ କହଅିଛ,ି ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣର ଦୁଷ୍ଟତାରୁ େଫର,’ ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପୁରାତନ କାଳରୁ ସଦାକାଳ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବାସ କରିବ; 6 ଆଉ, ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ
କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ବରିକ୍ତ କର ନାହିଁ ଓ ତହିଁେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅମଙ୍ଗଳ କରିବ ିନାହିଁ।”

7 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ କଥାେର ଅବଧାନ କରି
ନାହଁ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ନଜି ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା
ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କରିଅଛ।” 8 ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ କରି ନାହଁ; 9 ଏଥିପାଇଁ
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େଲାକ ପଠାଇ ଉତ୍ତର ଦଗିସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ, ପୁଣି
ଆମ୍ଭର ଦାସ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରକୁ େନଇ ଏହ ିେଦଶ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଏହସିବୁ
େଗାଷ୍ଠୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବିା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନଃିେଶଷ ରୂେପ
ବନିାଶ କରିବା ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବସି୍ମୟ ଓ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦର ବଷିୟ ଓ ଚରି
କାଳର ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନ କରିବା।

10 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆେମାଦର ଧ୍ୱନ,ି ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନି
ଓ ବରର ରବ ଓ କନ୍ୟାର ରବ, ଚକିର ଶବ୍ଦ ଓ ପ୍ରଦୀପର ଆଲୁଅ ଦୂର
କରିବା। 11 ତହିଁେର ଏହ ିସମୁଦାୟ େଦଶ ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନ ଓ ବସି୍ମୟର
ବଷିୟ େହବ ଓ ଏହସିବୁ େଗାଷ୍ଠୀ ସତୁରି ବଷର୍ ବାବଲି ରାଜାର ଦାସତ୍ୱ
କରିେବ।”

12 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ସତୁରି ବଷର୍ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ ଆେମ୍ଭ ବାବଲି
ରାଜାକୁ ଓ େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀକି ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶକୁ େସମାନଙ୍କ
ଅଧମର୍ ସକାେଶ ଶାସି୍ତ େଦବା ଓ ତାହା ସଦାକାଳ ଧ୍ୱଂସର ସ୍ଥାନ କରିବା।
13 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହା ଯାହା କହଅିଛୁ, ଅଥର୍ାତ୍,
ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଚାରିତ େଯ େଯ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଅଛ,ି ଆମ୍ଭର େସହ ିସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ
ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଦଶ ପ୍ରତ ିସଫଳ କରିବା। 14 କାରଣ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ଓ
ମହାନ ମହାନ ରାଜାମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ହିଁ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକମର୍
କରାଇେବ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ କି୍ରୟାନୁସାେର ଓ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ
କମର୍ାନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା।”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧରୂପ ପାତ୍ର

15 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େମାେତ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଏହ ିପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧରୂପ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ପାତ୍ର

େନଇ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ ନକିଟକୁ ପଠାଉ, େସମାନଙୁ୍କ
ତାହା ପାନ କରାଅ। 16 ତହିଁେର େସମାେନ ତାହା ପାନ କରି ଏେଣେତେଣ
ଟଳ ଟଳ େହେବ, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ େଯଉଁ ଖଡ୍ଗ  ପଠାଇବା,
ତହିଁ ସକାଶୁ େସମାେନ ଉନ୍ମତ୍ତ େହେବ।”

17 ତହିଁେର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େସହ ିପାତ୍ର େନଇ, ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ େଯଉଁ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ, େସହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ତାହା
ପାନ କରାଇଲ;ି 18 ଅଥର୍ାତ୍, ଆଜିର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନ ଓ ବସି୍ମୟର,
ଆଉ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦର ଓ ଅଭଶିାପର ବଷିୟ େହବା ନମିେନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମକୁ,
ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହକୁ, ଆଉ ତହିଁର ରାଜା ଓ ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ପାନ
କରାଇଲ।ି

19 ମିସରର ରାଜା ଫାେରାକୁ, ତାହାର ଦାସଗଣକୁ ଓ ଅଧିପତଗିଣକୁ ଓ
ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ; 20 ପୁଣ,ି ମିଶି୍ରତ େଲାକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଓ ଊଷ୍
େଦଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଦଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ଆଉ
ଅସି୍କେଲାନ, ଘସା, ଇେକ୍ର ାଣ ଓ ଅେସ୍ଦାଦର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ପାନ କରାଇଲ;ି
21 ଇେଦାମ, େମାୟାବ ଓ ଅେମ୍ମାନର ସନ୍ତାନଗଣକୁ;

22 ପୁଣ,ି େସାରର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ଓ ସୀେଦାନର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ଓ
ସମୁଦ୍ର ପାରସ୍ଥ ଦ୍ୱ ୀପର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ; 23 ଦଦାନ୍, େତମା ଓ ବୂଷ୍,
ଆପଣା ଆପଣା େକଶ େକାଣ ମୁଣ୍ଡନକାରୀ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ;

24 ପୁଣ,ି ଆରବୀୟ ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରବାସୀ ମିଶି୍ରତ
େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ; 25 ଆଉ, ସମିି୍ରର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ, ଏଲମ୍ର
ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ଓ ମାଦୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ; 26 ପୁଣ,ି ଉତ୍ତର
ଦଗିର ନକିଟସ୍ଥ ଓ ଦୂରସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ରାଜାଙୁ୍କ, ପରସ୍ପରର ସହତି ଓ
ଭୂମଣ୍ଡଳର ଉପରିସ୍ଥ ଜଗତର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପାନ କରାଇଲ;ି ଆଉ,
େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର େଶଶକର ରାଜା ପାନ କରିବ।

27 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାନ କରି ମତ୍ତ
ହୁଅ ଓ ବାନି୍ତ କର, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ େଯଉଁ ଖଡ୍ଗ  ପଠାଇବା,
ତହିଁ େହତୁ ପତତି େହାଇ ଆଉ ଉଠ ନାହିଁ।’ 28 ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତରୁ ପାତ୍ର େନଇ ପାନ କରିବାକୁ େଯେବ ଅସମ୍ମତ େହେବ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏହା କହବି, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହରୂିେପ କଥା
କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବଶ୍ୟ ପାନ କରିବ।’ 29 କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ନଗରପ୍ରତ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ନତିାନ୍ତ ଅଦଣ୍ଡତି େହବ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଦଣ୍ଡତି େହବ
ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ପୃଥ୍ୱୀନବିାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ଖଡ୍ଗ  ଆହ୍ୱାନ
କରିବା’, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।”

30 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହସିବୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଚାର କରି କୁହ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ହୁଙ୍କାର କରିେବ ଓ ଆପଣା ପବତି୍ର ବାସସ୍ଥାନରୁ

ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇେବ;
େସ ଆପଣା ଖୁଆଡ଼ ଉପେର ମହାହୁଙ୍କାର କରିେବ;
େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାମଦ୍ଦର୍ନକାରୀମାନଙ୍କ ପରି ପୃଥିବୀର ନବିାସୀ ସମୁଦାୟଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂିହନାଦ କରିେବ।
31 ପୃଥିବୀର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଗାଟଏି ଧ୍ୱନ ିବ୍ୟାପିବ;
କାରଣ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବବିାଦ ଅଛ,ି
େସ ସବୁ ପ୍ରାଣୀର ବଚିାର କରିେବ; ପୁଣ,ି ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ େସ ଖଡ୍ଗ େର

ସମପର୍ଣ କରିେବ,”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
32 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, େଦଶକୁ େଦଶ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରୁ ଏକ

ମହା େତାଫାନ ଉଠିବ।
33 ପୁଣ,ି େସସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହତ େଲାକମାେନ,
ପୃଥିବୀର ଆଦ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଖାଯିେବ;
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଳିାପ କରାଯିବ ନାହିଁ,
େସମାେନ ସଂଗହୃୀତ କିଅବା କବରପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଭୂମି ଉପେର ଖତ ପରି ପଡ଼ ିରହେିବ।”
34 େହ େମଷପାଳକଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାହାକାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କର;
େହ େମଷଗଣର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭସ୍ମେର ଗଡ଼;
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କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ସମୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗବା
ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନାହର ପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ପଡ଼ଯିିବ।
35 ପୁଣ,ି େମଷପାଳକମାେନ ପଳାଇବାର ବାଟ ପାଇେବ ନାହିଁ
ଓ ପଲର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇେବ ନାହିଁ।
36 େମଷପାଳକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ
ଓ େମଷର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମାନଙ୍କର ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ଚରାସ୍ଥାନ ଉଜାଡ଼ କରୁଅଛନି୍ତ।
37 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ସକାଶୁ
ଶାନି୍ତଯୁକ୍ତ ଖୁଆଡ଼ସବୁ ନଃିଶବ୍ଦ େହଉଅଛ।ି
38 େସ ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ଗହ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ;
ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପୀଡ଼କ ଖଡ୍ଗର ଭୟଙ୍କରତା ସକାଶୁ
ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ସକାଶୁ େଦଶ ବସି୍ମୟ ସ୍ଥାନ େହାଇଅଛ।ି

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟଭୟ

େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ରାଜତ୍ୱର
ଆରମ୍ଭେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
2 “ଯଥା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ‘ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ

ଗହୃର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଠିଆ ହୁଅ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ
ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହରୁ ଆଗତ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ସକଳ କଥା କହବିା
ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ, ତାହାସବୁ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ; େଗାଟଏି କଥା
ଛାଡ଼ ନାହିଁ। 3 େହାଇପାେର, େସମାେନ ମେନାେଯାଗ କରି ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେବ; ତାହାେହେଲ େସମାନଙ୍କ ଆଚରଣର
ଦୁଷ୍ଟତା େହତୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ
କରିଅଛୁ, ତହିଁରୁ ନବୃିତ୍ତ େହବା।’”

4 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆମ୍ଭର ସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର
ଚାଲବିା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ, 5 ଆମ୍ଭର େଯଉଁ
ଦାସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପଠାଇ ଆସଅିଛୁ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ,
େସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ; 6 େତେବ
ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଗହୃକୁ ଶୀେଲାର ସମାନ କରିବା ଓ ଏହ ିନଗରକୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ
ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀର ଅଭଶିାପାସ୍ପଦ କରିବା।’”

7 ପୁଣ,ି ଯିରିମୀୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଏହସିବୁ କଥା କହବିାର
ଯାଜକମାେନ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଓ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଶୁଣେିଲ।
8 ଆଉ, ଯିରିମୀୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାପିତ
ସକଳ କଥା କହବିାର ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାେର, ଯାଜକ,
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଓ େଲାକ ସମେସ୍ତ ତାଙୁ୍କ ଧରି କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
ନଶି୍ଚୟ ମରିବ। 9 ଏହ ିଗହୃ ଶୀେଲା ସମାନ ଓ ଏହ ିନଗର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ଓ
ନବିାସୀବହିୀନ େହବ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲ ?” ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ସମସ୍ତ େଲାକ
ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ।

10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର ଅଧିପତମିାେନ ଏହସିବୁ ବଷିୟ ଶୁଣି
ରାଜଗହୃରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆସେିଲ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ନୂତନ
ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ବସେିଲ। 11 ତହିଁେର ଯାଜକମାେନ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ, ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଓ େଲାକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା
କହେିଲ, “ଏହ ିମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର େଯାଗ୍ୟ; କାରଣ େସ ଏହ ିନଗର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଅଛ,ି ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱକଣ୍ଣର୍େର
ଶୁଣଅିଛ।”

12 ତହୁଁ ଯିରିମୀୟ ସକଳ ଅଧିପତ ିଓ ସକଳ େଲାକଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯସବୁ କଥା ଶୁଣଅିଛ, େସହ ିସମସ୍ତ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ଏହ ିଗହୃ ଓ ଏହ ିନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ େପ୍ରରଣ କେଲ। 13 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଆଚରଣ ଓ କି୍ରୟା ଶୁଧୁରାଅ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
େଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହଅିଛନି୍ତ , ତାହା କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହେବ।

14 ମାତ୍ର େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଅଛ:ି ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାଥର୍ ତାହା େମା’ ପ୍ରତ ିକର। 15 େକବଳ ଏହା
ନଶିି୍ଚତ ରୂେପ ଜାଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ବଧ କେଲ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଉପେର, ଏହ ିନଗର ଉପେର ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର
ରକ୍ତପାତର ଅପରାଧ ବତ୍ତର୍ାଇବ; କାରଣ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର କହବିା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାେତ
େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ସତ୍ୟ।”

16 ତହିଁେର ଅଧିପତମିାେନ ଓ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଏହ ିମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କଥା କହଅିଛ।ି” 17 େସେତେବେଳ େଦଶର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େକହ ିଉଠି େଲାକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ଏହ ିକଥା କହେିଲ,
18 “ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟର ସମୟେର େମାେରଷ୍ଟୀୟ ମୀଖା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା; ଆଉ, େସ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଏହି
କଥା କହଲିା, ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; ସେିୟାନ େକ୍ଷତ୍ର ତୁଲ୍ୟ
ଚଷା ଯିବ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଢ଼ପିି େହବ, ପୁଣ ିେଯଉଁ ପବର୍ତେର ମନି୍ଦର ଅଛ,ି
ତାହା ବନସ୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ସମାନ େହବ।’

19 ଯିହୁଦାର ରାଜା ହଜିକୀୟ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକ ସମେସ୍ତ କ’ଣ
ତାହାଙୁ୍କ େକୗଣସମିେତ ବଧ କରିଥିେଲ ? ହଜିକୀୟ କ’ଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ
କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ନାହିଁ ? ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହଥିିେଲ, ତାହା କରିବାରୁ
କ’ଣ କ୍ଷାନ୍ତ େନାହେିଲ ? ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣର ପ୍ରତକୂିଳେର
ଭାରୀ ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଅଛୁ।

20 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକାରୀ ଅନ୍ୟ
ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିଲା, େସ କିରୀୟଥ୍-ଯିୟାରୀମ୍ସ୍ଥ ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ର ଊରୀୟ;
େସ ଯିରିମୀୟର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପରି ଏହ ିନଗର ଓ ଏହ ିେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିେଲ। 21 ତହିଁେର ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜା,
ଆପଣା ବୀରମାନଙ୍କ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ସହତି େସହ ିକଥା
ଶୁଣେନ୍ତ, ରାଜା ତାହାକୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କଲା; ମାତ୍ର ଊରୀୟ ଏହା
ଶୁଣ ିଭୀତ େହାଇ ମିସରକୁ ପଳାଇ ଗଲା।

22 ତହିଁେର ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜା ମିସରକୁ େଲାକ ପଠାଇଲା, ଅଥର୍ାତ୍,
ଅକେବାରର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ନାଥନ୍କୁ ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ
ମିସରକୁ ପଠାଇଲା; 23 ତହୁଁ େସମାେନ ଊରୀୟକୁ ମିସରରୁ ଆଣି
ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜା ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ; ରାଜା ତାହାକୁ
ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କରି, ସାମାନ୍ୟ େଲାକମାନଙ୍କର କବର ସ୍ଥାନେର ତାହାର ଶବ
ପକାଇ େଦଲା।” 24 ମାତ୍ର ଶାଫନ୍ର ପୁତ୍ର ଅହୀକାମ୍ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ସପକ୍ଷ
ଥିବାରୁ ହତ େହବା ନମିେନ୍ତ ଯିରିମୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ
େହେଲ ନାହିଁ।

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ଯୁଆଳି

େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟର ରାଜତ୍ୱର
ଆରମ୍ଭ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 2 “ଯଥା, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହି

କଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ େକେତକ ବନ୍ଧନୀ ଓ ଯୁଆଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣା
ସ୍କନ୍ଧେର ରଖ; 3 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଦୂତଗଣ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟ
ନକିଟକୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େସସବୁ
ଇେଦାମର ରାଜା ଓ େମାୟାବର ରାଜା, ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା,
େସାରର ରାଜା ଓ ସୀେଦାନର ରାଜା ନକିଟକୁ ତାହା ପଠାଅ;’ 4 ଆଉ,
ଆପଣା ଆପଣା କତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହବିା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଏହି
ଆେଦଶ ଦଅି, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହବି;

5 ‘ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀ ଓ
ପୃଥିବୀନବିାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛୁ; ଆଉ, ଯାହାକୁ ତାହା
େଦବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଉଚତି େଦଖାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ତାହା େଦଉ।
6 ପୁଣ,ି ସମ୍ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ ଏହସିବୁ େଦଶ ଆପଣା ଦାସ ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ହସ୍ତେର େଦଇଅଛୁ ଓ ତାହାର େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ
େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙୁ୍କ ହିଁ ତାହାକୁ େଦଇଅଛୁ। 7 ଆଉ, ତାହାର ନଜି
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େଦଶର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ ତାହାର ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ରର ଓ େପୗତ୍ରର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଅେନକ
େଗାଷ୍ଠୀ ଓ ମହାନ ମହାନ ରାଜାମାେନ ତାହାକୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକମର୍
କରାଇେବ।

8 ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଦଶ ଓ ରାଜ୍ୟ େସହ ିବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର
ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ ନାହିଁ ଓ ବାବଲିର ରାଜାର ଯୁଆଳି ତେଳ ଆପଣା
ଆପଣା େବକ ରଖିେବ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସ େଦଶକୁ
ତାହାର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ସଂହାରିତ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖଡ୍ଗ  ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ
ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା ଦଣ୍ଡ େଦବା।’

9 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ, ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞମାେନ,
ସ୍ୱପ୍ନଦଶର୍କମାେନ, ଗଣକମାେନ ଓ ମାୟାବୀମାେନ, ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲି
ରାଜାର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ ନାହିଁ’ େବାଲ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
କଥାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନାେଯାଗ କର ନାହିଁ; 10 କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସ୍ୱେଦଶରୁ ଦୂରୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ନଷ୍ଟ େହବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ। 11 ମାତ୍ର େଯଉଁ
େଦଶୀୟ େଲାେକ ବାବଲି ରାଜାର ଯୁଆଳି ତେଳ ଆପଣାମାନଙ୍କର େବକ
େଦେବ ଓ ତାହାର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱେଦଶେର ରହବିାକୁ େଦବା, େସମାେନ େସଠାେର କୃଷିକମର୍
କରି ବାସ କରିେବ।’”

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ େସହ ିସମସ୍ତ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା
ସଦିକିୀୟକୁ ଏହ ିକଥା କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େବକ
ବାବଲି ରାଜାର ଯୁଆଳି ତେଳ େଦଇ ତାହାର ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙ୍କର
ଦାସ୍ୟକମର୍ କର, ତହିଁେର ବଞ୍ଚବି। 13 େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାେକ ବାବଲି
ରାଜାର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା
କହଅିଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର
େଲାକମାେନ ଖଡ୍ଗ , ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା କାହିଁକି ମରିବ ?

14 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲି ରାଜାର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ ନାହିଁ େବାଲି
େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ କର ନାହିଁ; େଯେହତୁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ। 15 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ନାହୁଁ,ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦବୁ ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକାରୀ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ େଯପରି ବନିଷ୍ଟ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ
ମିଥ୍ୟାେର ଆମ୍ଭ ନାମେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ।’”

16 ଆହୁରି, ମୁଁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ ଏହ ିସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ କହଲି,ି
“ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହନି୍ତ , ‘େଦଖ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପାତ୍ରସକଳ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟେର ବାବଲିରୁ ଅଣାଯିବ,’
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର ନାହିଁ; କାରଣ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ।
17 ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର ନାହିଁ; ବାବଲି
ରାଜାର ଦାସ୍ୟକମର୍ କର; ତହିଁେର ବଞ୍ଚବି; ଏହ ିନଗର କାହିଁକି ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନ
େହବ ?”

18 ମାତ୍ର ଯଦ ିେସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଅଟନି୍ତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଯଦ ିେସମାନଙ୍କଠାେର ଥାଏ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର, ଯିହୁଦାର
ରାଜଗହୃେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େଯସକଳ ପାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛ,ି ତାହା
େଯପରି ବାବଲିକୁ ନ ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ବନିତ ିକରନୁ୍ତ।

19 କାରଣ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିେହାୟାକୀମର ପୁତ୍ର
ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍କୁ, ଆଉ ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସମସ୍ତ
ପ୍ରଧାନ ବଗର୍ଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଯିରୂଶାଲମରୁ ବାବଲିକୁ େନଇ ଯିବା ସମୟେର,
20 େଯଉଁ ସ୍ତମ୍ଭଦ୍ୱୟ ଓ ସମୁଦ୍ର ପାତ୍ର, େବୖଠିକି ଓ େଯସମସ୍ତ ପାତ୍ର ସଙ୍ଗେର
େନଇ ନ ଥିଲା, ଯାହା ଏହ ିନଗରେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛ,ି େସହ ିସକଳର
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;

21 ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର, ଯିହୁଦାର ରାଜଗହୃେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର
ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା େସହ ିସକଳ ପାତ୍ର ବଷିୟେର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ

ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; 22 “େସସବୁ ବାବଲିକୁ
ନଆିଯିବ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ ନ କରିବା ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସସବୁ େସସ୍ଥାନେର ଥିବ,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ତଦନନ୍ତର ଆେମ୍ଭ
େସସବୁ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା।

ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ହନାନୀୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିବଷର୍, ଅଥର୍ାତ୍, ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟର
ରାଜତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ସମୟେର, ଚତୁଥର୍ ବଷର୍ର ପଞ୍ଚମ ମାସେର
ଗିବୀେୟାନ୍ ନବିାସୀ ଅସ୍ସୁରର ପୁତ୍ର ହନାନୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ େଲାକସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷାତେର
େମାେତ ଏହ ିକଥା କହଲିା,

2 “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ଆେମ୍ଭ ବାବଲି ରାଜାର ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗ ଅଛୁ। 3 ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର େଯସକଳ ପାତ୍ର ବାବଲିକୁ
େନଇ ଯାଇଅଛ,ି େସସବୁ ଆେମ୍ଭ ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ପୁନବର୍ାର ଏହି
ସ୍ଥାନକୁ ଆଣବିା। 4 ପୁଣ,ି ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାଖୀନ୍କୁ, ଯିହୁଦାରୁ ବାବଲିକୁ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ
େଲାକ ସହତି ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ େଫରାଇ ଆଣବିା,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ;
“କାରଣ ଆେମ୍ଭ ବାବଲି ରାଜାର ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା।”

5 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା ଯାଜକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ହନାନୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ କହେିଲ, 6 ଅଥର୍ାତ୍, ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ଏହା କହେିଲ, “ଆେମନ୍; ସଦାପ୍ରଭୁ େସପରି କରନୁ୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର
ପାତ୍ର ଓ ନବିର୍ାସତି େଲାକସକଳକୁ ବାବଲିରୁ ପୁନବର୍ାର ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆଣବିା
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର
େସହ ିବାକ୍ୟସବୁ ସଦି୍ଧ କରନୁ୍ତ।

7 ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଓ ସମଗ୍ର େଲାକଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର
ଏହ ିେଯଉଁ କଥା କହଅିଛ,ି ତାହା ଶୁଣ। 8 ତୁମ୍ଭର ଓ େମାର ପୂବର୍େର ଥିବା
ପୁରାତନ କାଳର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଅେନକ େଦଶ ଓ ବୃହତ ବୃହତ
ରାଜ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ, ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ମହାମାରୀ ବଷିୟକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଚାର କରିଅଛନି୍ତ। 9 େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଶାନି୍ତର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଚାର କେର, େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହଲା ଉତ୍ତାେର
ସନିା ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତେର ତାହାକୁ ପଠାଇ ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଜଣା ପେଡ଼।”

10 ତହିଁେର ହନାନୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ
ସ୍କନ୍ଧରୁ ଯୁଆଳି କାଢ଼ ିେନଇ ତାହା ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଲା। 11 ଆଉ, ହନାନୀୟ
େଲାକସମୂହର ସାକ୍ଷାତେର କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ
ଏହ ିରୂେପ ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର
ଯୁଆଳି, ସବୁ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରୁ କାଢ଼ ିଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା।’” ଏଥିେର
ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଆପଣା ବାଟେର ଚାଲଗିେଲ।

12 ହନାନୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଯୁଆଳି
ଭାଙି୍ଗଲା ଉତ୍ତାେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 13 ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ହନାନୀୟକୁ କୁହ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ କାଷ୍ଠର ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗଅଛ ପ୍ରମାଣ; ମାତ୍ର ତହିଁ ବଦଳେର
ତୁେମ୍ଭ ଲୁହାର ଯୁଆଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।’ 14 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଏହସିବୁ େଦଶୀୟ
େଲାକମାେନ େଯପରି ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ଦାସ୍ୟକମର୍
କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧେର ଲୁହାର ଯୁଆଳି ରଖିଅଛୁ ଓ
େସମାେନ ତାହାର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟ
ତାହାକୁ େଦଇଅଛୁ।’”

15 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ହନାନୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େହ ହନାନୀୟ, ଏେବ ଶୁଣ; ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇ ନାହାନି୍ତ ;
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟା କଥାେର ବଶି୍ୱାସ କରାଉଅଛ।
16 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୃଥିବୀରୁ
ଦୂର କରି େଦବା; ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହର କଥା କହଅିଛ,
ଏଥିପାଇଁ ଏହ ିବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ମରିବ।’” 17 ତହିଁେର ହନାନୀୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସହ ିବଷର୍ର ସପ୍ତମ ମାସେର ମେଲ।
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ନବିର୍ାସତିଙୁ୍କ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ପତ୍ର

ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ରାଜା ଓ ରାଜମାତା ଓ ନପୁଂସକଗଣ, ଆଉ
ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଅଧିପତମିାେନ, ଶିଳ୍ପକରମାେନ ଓ
କମର୍କାରମାେନ ଯିରୂଶାଲମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାେର,

2 ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କର ଓ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଦ୍ୱ ାରା ନବିର୍ାସାେଥର୍ ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ
ବାବଲିକୁ ନୀତ ଯାଜକମାନଙ୍କର, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଓ ସମସ୍ତ
େଲାକମାନଙ୍କର ନକିଟକୁ େଯଉଁ ପତ୍ର େଲଖି, 3 ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟ
ଦ୍ୱ ାରା ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ନକିଟକୁ ବାବଲିକୁ େପ୍ରରିତ ଶାଫନ୍ର
ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସା ହଲି୍କିୟର ପୁତ୍ର ଗମରୀୟର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ
ପଠାଇଥିେଲ, େସହ ିପତ୍ରେର ଏହସିବୁ କଥା ଥିଲା, ଯଥା,

4 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମରୁ ବାବଲିକୁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସତି କରାଇଅଛୁ, େସହି
ସକଳ ନବିର୍ାସତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର ଆେଦଶ ଏହ;ି 5 ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହୃ
ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁେର ବାସ କର; ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁର ଫଳ େଭାଗ
କର;

6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାଯର୍୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରି ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜାତ କର, ଆଉ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ଭାଯର୍୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରାଅ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କରାଅ, େସମାେନ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଜାତ କରନୁ୍ତ;
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ବଦ୍ଧିର୍ତ େହାଇ ଊଣା ହୁଅ ନାହିଁ। 7 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ନଗରେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସତି କରାଇଅଛୁ, ତହିଁର ଶାନି୍ତ
େଚଷ୍ଟା କର ଓ ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର, କାରଣ
ତହିଁର ଶାନି୍ତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ େହବ।’”

8 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
“ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଓ
ଗଣକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନ ଭୁଲାଉନୁ୍ତ, ଅଥବା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ
ଦଶର୍ନ କର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହସିବୁ ସ୍ୱପ୍ନେର ମେନାେଯାଗ କର ନାହିଁ।
9 କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ;” ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
େପ୍ରରଣ କରି ନାହୁଁ।” 10 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ବାବଲିର ସତୁରି ବଷର୍ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ େଫରାଇ ଆଣି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଆମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ ସଦି୍ଧ କରିବା।”

11 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସକଳ
ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନି୍ତମ କାଳେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭରସା େଦବା ନମିେନ୍ତ େସସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁେହଁ, ମଙ୍ଗଳର
ସଂକଳ୍ପ ଅେଟ। 12 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଓ ଯାଇ
ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥାେର
ମେନାେଯାଗ କରିବା। 13 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ ଓ
ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି ଆମ୍ଭଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ ଆମ୍ଭର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇବ।”

14 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇବାକୁ
େଦବା, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା ଓ
େଯଉଁ ସକଳ ଜାତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ, େଯସକଳ ସ୍ଥାନକୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ତଡ଼ ିେଦଇଅଛୁ, େସହସିବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା,”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; “ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସତି
କରାଇଅଛୁ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ପୁନବର୍ାର ଆଣବିା।”

15 “ସଦାପ୍ରଭୁ ବାବଲିେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ
ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ” େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କହଅିଛ। 16 ଏେହତୁ ଦାଉଦର
ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ ରାଜା ବଷିୟେର ଓ ଏହ ିନଗରେର ବାସକାରୀ
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର, ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯାଇ ନାହାନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ;

17 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଖଡ୍ଗ , ଦୁଭିର୍କ୍ଷ, ମହାମାରୀ ପଠାଇବା ଓ ଘୃଣାଜନକ େଯଉଁ
ଡମିି୍ୱରି ଫଳ ଅତ ିମନ୍ଦ େହବାରୁ େଭାଜନ କରାଯାଇ ନ ପାେର, ତାହାରି
ତୁଲ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ କରିବା। 18 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯ େଯ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟକୁ

େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ ିେଦଇଅଛୁ, େସସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପର,
ବସି୍ମୟର, ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦର ଓ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର େହବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ ,
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ େନଇ େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା ଓ
ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଏେଣେତେଣ ନେିକ୍ଷପ କରିବା;”

19 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଆମ୍ଭର ଦାସ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ ଯାହା କହଲୁି, େସମାେନ
ଆମ୍ଭର େସହ ିବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାନି୍ତ ;” ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାକୁ ସମ୍ମତ େହଲ ନାହିଁ।”
20 ଏେହତୁ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଯିରୂଶାଲମରୁ ବାବଲିକୁ େପ୍ରରିତ ନବିର୍ାସତି େଲାକ
ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।

21 େକାଲାୟର ପୁତ୍ର ଆହବ ଓ ମାେସୟର ପୁତ୍ର ସଦିକିୀୟ ଆମ୍ଭ
ନାମେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର
ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବା, ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବ; 22 ପୁଣ,ି ବାବଲିେର ଯିହୁଦାର ନବିର୍ାସତି େଯେତ
େଲାକ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସହ ିଦୁଇ ବ୍ୟକି୍ତର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟେର ଏହି
ଅଭଶିାପର କଥା ପ୍ରଚଳିତ େହବ, ‘ଯଥା, ବାବଲିର ରାଜା ସଦିକିୀୟ ଓ
ଆହାବଙୁ୍କ େଯପରି ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିଥିେଲ, େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କରନୁ୍ତ। 23 କାରଣ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ମୂଢ଼ତାର
କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟା ସେଙ୍ଗ
ବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରି ନାହୁଁ, ଏପରି ମିଥ୍ୟା
କଥା ଆମ୍ଭ ନାମେର କହଅିଛନି୍ତ ,’” ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ ଓ
ଆେମ୍ଭ ସାକ୍ଷୀ ଅଛୁ।”

ଶମୟୀୟର ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଣୀ

24 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ନହିଲିାମୀୟ ଶମୟୀୟର ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା
କହବି, 25 “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓ ମାେସୟର
ପୁତ୍ର ସଫନୀୟ ଯାଜକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆପଣା ନାମେର ଏହ ିପତ୍ର ପଠାଇଅଛ, ଯଥା, 26 େକହ ିବାତୁଳ େହାଇ
ଆପଣାକୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପରି େଦଖାଇେଲ, ତାହାକୁ ହରିକାଠେର ଓ
େବଡ଼େିର ରଖିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ରକ୍ଷକ
ସ୍ୱରୂପ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର ବଦଳେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଯାଜକ କରିଅଛନି୍ତ।

27 ଏେହତୁ ଅନାେଥାତୀୟ େଯଉଁ ଯିରିମୀୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଆପଣାକୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ପରି େଦଖାଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ତାହାକୁ ଧମକ
େଦଇ ନାହଁ ? 28 େସ କାରଣରୁ େସ ବାବଲିେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇ କହଅିଛ,ି ନବିର୍ାସତି କାଳ ଦୀଘର୍, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରି
ତହିଁେର ବାସ କର ଓ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଫଳ େଭାଗ କର।’”

29 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଫନୀୟ ଯାଜକ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଏହ ିପତ୍ର ପାଠ କଲା। 30 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ
ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 31 ତୁେମ୍ଭ ନବିର୍ାସତି
ସମସ୍ତ େଲାକ ପ୍ରତ ିଏହ ିକଥା କହ ିପଠାଅ, “ନହିଲିାମୀୟ ଶମୟୀୟର
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ‘ଆେମ୍ଭ ଶମୟୀୟକୁ ନ ପଠାଇେଲ
େହଁ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଅଛ ିଓ ମିଥ୍ୟା
କଥାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଜନ୍ମ ାଇଅଛ,ି’

32 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ନହିଲିାମୀୟ
ଶମୟୀୟକୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ଦଣ୍ଡ େଦବା; ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବାସ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର େକହ ିରହେିବ ନାହିଁ; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ତାହା େସ େଦଖିବ ନାହିଁ,’ ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହର କଥା
କହଅିଛ।ି”
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ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ପୁନଃସ୍ଥାପନ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, ଯଥା, 2 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ସକଳ କଥା କହଅିଛୁ,

ତାହା େଗାଟଏି ପୁସ୍ତକେର େଲଖି ରଖ।’ 3 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ଓ ଯିହୁଦାର
ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛ,ି’ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ; ‘ହଁ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ,
େସହ ିେଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବିା ଓ େସମାେନ ତାହା ଅଧିକାର
କରିେବ।’”

4 ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥିତ ବାକ୍ୟ ଏହ।ି
5 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
‘ଆେମ୍ଭମାେନ କମି୍ପବାର ଓ ଭୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣଅିଛୁ, କିନୁ୍ତ ଶାନି୍ତର ଶବ୍ଦ

ନୁେହଁ।
6 େକୗଣସ ିପୁରୁଷର ପ୍ରସବ େବଦନା େହଉଅଛ ିକି ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ

ପଚାରି ବୁଝ;
ପ୍ରସବ େବଦନାର ସମୟେର େଯପରି ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର,
େସପରି ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷର ଆପଣା କଟେିଦଶେର ହସ୍ତ େଦବାର
ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ େହବାର ଆେମ୍ଭ କାହିଁକି େଦଖୁଅଛୁ ?
7 ହାୟ ହାୟ ! େସ ଦନି ମହତ, ତାହା ତୁଲ୍ୟ ଦନି ଆଉ ନାହିଁ,
ତାହା ଯାକୁବର ସଙ୍କଟ କାଳ; ମାତ୍ର େସ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ।’
8 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘ଆେମ୍ଭ େସହ ିଦନି ତୁମ୍ଭ ସ୍କନ୍ଧରୁ ତାହାର ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା
ଓ ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଧନସବୁ ଛଣି୍ଡାଇ େଦବା;
ପୁଣ,ି ବେିଦଶୀମାେନ ଆଉ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକମର୍ ତାହାକୁ

କରାଇେବ ନାହିଁ।
9 ମାତ୍ର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା,
ଆପଣାମାନଙ୍କର େସହ ିରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ।’
10 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘େହ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଭୟ କର ନାହିଁ;
ଅଥବା େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ନରିାଶ ହୁଅ ନାହିଁ;
କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଦୂରରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଓ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ,
ପୁଣ ିଯାକୁବ େଫରି ଆସ ିଶାନି୍ତେର ଓ ନରିାପଦେର ରହବି
ଓ େକହ ିତାହାକୁ ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହିଁ।’
11 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛୁ;
ହଁ, େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛୁ,
େସହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର କରିବା,
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଆେମ୍ଭ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର କରିବା ନାହିଁ;
ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ବେିବଚନାପୂବର୍କ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସି୍ତ େଦବା
ଓ େକୗଣସମିେତ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡ ନ େଦଇ ଛାଡ଼ବିା ନାହିଁ।’
12 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ଅପ୍ରତୀକାଯର୍୍ୟ ଓ ତୁମ୍ଭର ଘା’ ବ୍ୟଥାଜନକ।
13 ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ େଯପରି ବନ୍ଧା ଯିବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ସପକ୍ଷେର ପ୍ରତବିାଦ କରିବାକୁ େକହ ିନାହିଁ,
ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ ଔଷଧ ନାହିଁ।’
14 ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମକାରୀ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ପାେସାରି ଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ େଖାଜନି୍ତ ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଅଧମର୍ ବହୁଳ ଓ ତୁମ୍ଭର ପାପ ବୃଦି୍ଧ େହବା ସକାଶୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଶତ୍ରୁ  ତୁଲ୍ୟ ଆଘାତ କରିଅଛୁ ଓ ନଦି୍ଦର୍ୟ େଲାକ ତୁଲ୍ୟ

ଶାସି୍ତ େଦଇଅଛୁ।
15 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା କ୍ଷତ ସକାଶୁ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛ ? ତୁମ୍ଭର

େବଦନା ଅପ୍ରତୀକାଯର୍୍ୟ,
ତୁମ୍ଭର ଅଧମର୍ ବହୁଳ ଓ ତୁମ୍ଭର ପାପ ବୃଦି୍ଧ େହବା ସକାଶୁ

ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏହସିବୁ କରିଅଛୁ।
16 ଏେହତୁ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରାସ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଗ୍ରାସତି େହେବ
ଓ ତୁମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ ସମେସ୍ତ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ

ଯିେବ
ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଲୁଟନି୍ତ , େସମାେନ ଲୁଟତି େହେବ;
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣ କରନି୍ତ , େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆେମ୍ଭ

ହରଣ କରାଇବା।
17 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନବର୍ାର ଆେରାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଘା’ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା;
କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୂରୀକୃତା େବାଲ ିଡାକି କହନି୍ତ ,
ଏ ସେିୟାନ, ଏହାକୁ େକହ ିଚାେହଁ ନାହିଁ।’
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବର ତମ୍ୱୁସକଳର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା
ଓ ତାହାର ସକଳ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିବା;
ତହିଁେର ନଗର ଆପଣାର ଉପପବର୍ତ ଉପେର ପୁନବର୍ାର ନମିିର୍ତ େହବ
ଓ ରାଜଗହୃ ତହିଁର ରୀତମିେତ ରହବି।
19 ଆଉ, େସହ ିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଓ ଆନନ୍ଦକାରୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନ ିନଗିର୍ତ େହବ;
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରିବା ଓ େସମାେନ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ େହେବ

ନାହିଁ;
ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିବା ଓ େସମାେନ କ୍ଷୁଦ୍ର

େହେବ ନାହିଁ।
20 େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ପୂବର୍ ପରି େହେବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ସି୍ଥରୀକୃତ େହବ
ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ କରନି୍ତ , େସସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଶାସି୍ତ

େଦବା।
21 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େହେବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଶାସନକତ୍ତର୍ା େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନଗିର୍ତ େହେବ;
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତାଙୁ୍କ ଆପଣାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କରାଇବା ଓ େସ ଆମ୍ଭ

ନକିଟକୁ ଆସେିବ,’
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
‘ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବିା ପାଇଁ େଯ ସାହସ କରିଅଛନି୍ତ , େସ କିଏ ?
22 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହବ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା।’
23 େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େତାଫାନ, ଅଥର୍ାତ୍, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ,
ସବର୍ନାଶକାରୀ େତାଫାନ ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛ;ି ତାହା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମସ୍ତକେର

ଲାଗିବ।
24 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ମନର ଅଭପି୍ରାୟ ସଫଳ ଓ ସଦି୍ଧ ନ କରିବା

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େକ୍ର ାଧ ନବୃିତ୍ତ େହବ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନି୍ତମ

କାଳେର ଏହା ବୁଝବି।”

ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ୱେଦଶ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର
ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ଓ େସମାେନ ଆମ୍ଭର
େଲାକ େହେବ।”

2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଖଡ୍ଗ ରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବଶି୍ରାମ େଦବା ପାଇଁ ଗମନ କଲା େବେଳ
ଇସ୍ରାଏଲ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ େହଲା।”
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ କାଳେର େମାେତ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ,
“ହଁ, ଆେମ୍ଭ ଚରିସ୍ଥାୟୀ େପ୍ରମେର ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରି ଆସଅିଛୁ,
ଏେହତୁ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆକଷର୍ଣ କରିଅଛୁ।
4 େହ ଇସ୍ରାଏଲ କୁମାରୀ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନବର୍ାର ଗଢ଼ବିା ଓ ତୁେମ୍ଭ

ଗଢ଼ାଯିବ;
ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଆପଣା ତବଲେର ବଭୂିଷିତା େହବ
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ଓ ଆନନ୍ଦକାରୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟ କରି ଗମନ କରିବ।
5 ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଶମରୀୟାର ପବର୍ତେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ,
େରାପଣକାରୀମାେନ େରାପଣ କରି ତହିଁର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ।
6 କାରଣ େଯଉଁ ଦନିେର ପ୍ରହରୀମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ତେର େଘାଷଣା

କରି କହେିବ,
ଉଠ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସେିୟାନକୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ

ଛାମୁକୁ ଯାଉ,ଏପରି ଦନି ଆସବି।”
7 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାକୁବ ନମିେନ୍ତ ଆନନ୍ଦେର ଗାନ କର
ଓ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଜୟଧ୍ୱନ ିକର;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚାର କରି, ପ୍ରଶଂସା କରି କୁହ,
‘େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ

ପରିତ୍ରାଣ କର।’
8 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ଆଣବିା,
ପୁଣ ିପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତଭାଗରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଅନ୍ଧ ଓ

େଛାଟା,
ଗଭର୍ବତୀ ଓ ପ୍ରସବେବଦନାଗ୍ରସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା;
େସମାେନ ମହାେଲାକାରଣ୍ୟ େହାଇ ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସେିବ।
9 େସମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆନୀତ େହେବ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସଜଳ ନଦୀମାନର ନକିଟ େଦଇ ସଳଖ ପଥେର

ଗମନ କରାଇବା,
େସ ପଥେର େସମାେନ ଝୁଣି୍ଟେବ ନାହିଁ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପିତା ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ

ସନ୍ତାନ।”
10 େହ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ
ଓ ଦୂରସ୍ଥ ଦ୍ୱ ୀପସମୂହେର ତାହା ପ୍ରଚାର କରି କୁହ,
“େଯ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କେଲ, େସ ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ,
ଆଉ ପାଳକ େଯପରି ଆପଣା ପଲ ରକ୍ଷା କେର, େସପରି େସ ତାହାକୁ

ରକ୍ଷା କରିେବ।”
11 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ତାହା ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନର ହସ୍ତରୁ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।
12 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆସ ିସେିୟାନର ଶୃଙ୍ଗେର ଗାନ କରିେବ
ଓ େସ୍ରାତ ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ତମତାର ନକିଟକୁ, ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ,
େତୖଳ ଓ ପଲର େମଷବତ୍ସ ଓ େଗାପଲର େଗାବତ୍ସ ନକିଟକୁ ବହି

ଆସେିବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସୁସକି୍ତ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ େହବ;
ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆଉ କିଛ ିେଶାକ କରିେବ ନାହିଁ।
13 େସେତେବେଳ କୁମାରୀଗଣ ନୃତ୍ୟେର,
ପୁଣ,ି ଯୁବା ଓ ବୃଦ୍ଧମାେନ ଏକତ୍ର ଆନନ୍ଦ କରିେବ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ େଶାକକୁ ଆନନ୍ଦେର ପରିଣତ କରିବା,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବା ଓ େସମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରୁ େସମାନଙୁ୍କ

ଆନନି୍ଦତ କରିବା।
14 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ପୁଷି୍ଟକର ଦ୍ରବ୍ୟେର ଯାଜକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପରିତୃପ୍ତ

କରିବା
ଓ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର ଉତ୍ତମତାେର ପରିତୃପ୍ତ େହେବ,” ଏହା

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
15 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ରାମାେର ହାହାକାର ଓ ତୀବ୍ର  େରାଦନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ,
ରାେହଲ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େରାଦନ କରୁଅଛ;ି
େସ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣର ବଷିୟେର ପ୍ରେବାଧ କଥା ମାନୁ ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାେନ ନାହାନି୍ତ।”
16 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁମ୍ଭ କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଓ ଚକ୍ଷୁର େଲାତକ ନବୃିତ୍ତ କର;
କାରଣ ତୁମ୍ଭ କମର୍ର ପୁରସ୍କାର ଦତ୍ତ େହବ,”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ;
“ଆଉ, େସମାେନ ଶତ୍ରୁ ର େଦଶରୁ େଫରି ଆସେିବ।”
17 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,

“ତୁମ୍ଭର ଅନି୍ତମ କାଳ ବଷିୟେର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛ;ି
ଆଉ, ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣ ପୁନବର୍ାର ଆପଣାମାନଙ୍କର ସୀମାକୁ ଆସେିବ।
18 ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଆପଣା ବଷିୟେର ବଳିାପ କରି
ଏହ ିପ୍ରକାର କହବିା ଶୁଣଅିଛୁ,
‘ମୁଁ ଅମଣା ବାଛୁରି ପରି େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଶାସି୍ତ େଦଇଅଛ
ଓ ମୁଁ ଶାସି୍ତ େଭାଗ କରିଅଛ;ି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଫରାଅ, ତହିଁେର ମୁଁ େଫରିବ;ି
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ପରେମଶ୍ୱର।
19 ମୁଁ େଫରିଲା ଉତ୍ତାେର ନତିାନ୍ତ ଅନୁତାପ କଲି
ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ଉତ୍ତାେର ଆପଣା ଊରୁ େଦଶେର ଆଘାତ କଲ;ି
ମୁଁ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳେର ଅପମାନ େଭାଗ କରିବାରୁ ଲଜି୍ଜତ ଓ

ବ୍ୟାକୁଳ େହଲ।ି’
20 ଇଫ୍ର ୟିମ କି ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ ପୁତ୍ର ? େସ କି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବାଳକ ?
କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯେତ ଥର ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହୁ,
େସେତ ଥର ଆଗ୍ରହେର ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ;
ଏଥିପାଇଁ ତାହା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ;
ଆେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
21 ତୁେମ୍ଭ ସ୍ଥାେନ ସ୍ଥାେନ ଆପଣା ପାଇଁ ପଥ ଚହି୍ନ ରଖ ଓ ପଥପ୍ରଦଶର୍କ

ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କର;
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପଥେର ଗମନ କରିଥିଲ, େସହ ିରାଜ ପଥେର

ମେନାନେିବଶ କର;
େହ ଇସ୍ରାଏଲ କୁମାରୀ, େଫରି ଆସ, ତୁମ୍ଭର ଏହସିବୁ ନଗରକୁ େଫରି

ଆସ।
22 େହ ବପିଥଗାମିନୀ କେନ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭ େକେତ କାଳ ଏେଣେତେଣ ଭ୍ରମଣ

କରିବ ?
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀେର ଏକ ନୂତନ ବଷିୟ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ ,
ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜେଣ ପୁରୁଷକୁ େବଷ୍ଟନ କରିବ।
23 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ:

“ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ସମୟେର େସମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା,
େସସମୟେର ଯିହୁଦା େଦଶେର ଓ ତହିଁର ନଗରସକଳେର େସମାେନ
ପୁନବର୍ାର ଏହ ିକଥା ବ୍ୟବହାର କରିେବ, ‘େହ ଧମର୍ନବିାସ, େହ ପବତି୍ର
ପବର୍ତ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କରନୁ୍ତ।’

24 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦା ଓ ତହିଁର ନଗରସକଳ, ଆଉ କୃଷକ ଓ ପଲ େନଇ
ଭ୍ରମଣକାରୀମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଏକତ୍ର ବାସ କରିେବ। 25 କାରଣ ଆେମ୍ଭ
କ୍ଳ ାନ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିଅଛୁ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦୁଃଖିତ ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍
କରିଅଛୁ।” 26 ଏଥିେର ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ େହାଇ େଦଖିଲ ିଓ େମାର ନଦି୍ର ା େମା’
ପ୍ରତ ିସୁଖଦାୟକ ଥିଲା।

27 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ରୂପ ବୀଜ ବପନ କରିବା,
ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛ।ି 28 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ପାଟନ,
ଭଗ୍ନ, ନପିାତ ଓ ବନିାଶ କରିବାକୁ ଓ େକ୍ଳଶ େଦବାକୁ ଜଗି ରହଲୁି;
େସପରି େସମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ ଓ େରାପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ରହବିା,” ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

29 ‘ପିତୃଗଣ ଅମ୍ଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଖାଇେଲ, ଆଉ ସନ୍ତାନଗଣର ଦାନ୍ତ ଖଟା
େହାଇଅଛ,ି’
ଏପରି କଥା େସସମୟେର ଆଉ କୁହା ଯିବ ନାହିଁ।
30 ମାତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ନଜି ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ମରିବ,
ଆଉ େଯଉଁ ଜନ ଅମ୍ଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଖାଏ, ତାହାରି ଦାନ୍ତ ଖଟା େହବ।

ଏକ ନୂତନ ନୟିମ ସ୍ଥାପନ

31 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ସହତି ଏକ ନୂତନ ନୟିମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ
ଆସୁଅଛ;ି 32 ମିସର େଦଶରୁ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ ବାହାର କରି
ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଧରିବା ଦନି େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଆମ୍ଭର କୃତ ନୟିମାନୁସାେର ନୁେହଁ,” ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ସ୍ୱାମୀ େହେଲ େହଁ େସମାେନ ଆମ୍ଭର େସହ ିନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କେଲ।”
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33 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସହ ିସକଳ ଦନିର ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହତି ଏହ ିନୟିମ ସି୍ଥର କରିବା; ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ଅନ୍ତରେର ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଓ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ଆେମ୍ଭ ତାହା
େଲଖିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ଓ େସମାେନ
ଆମ୍ଭର େଲାକ େହେବ; 34 ପୁଣ,ି ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ’
େବାଲ ିକହ ିେସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକି ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା େଦେବ ନାହିଁ;” କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ତମଠାରୁ ମହତ୍ତମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମେସ୍ତ
ଆମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାତ େହେବ; େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା
କରିବା ଓ େସମାନଙ୍କର ପାପ ଆେମ୍ଭ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ।”

35 ଦବିସେର େଜ୍ୟାତଃି େଦବା ପାଇଁ େଯ ସୂଯର୍୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ
ଓ ରାତି୍ରେର େଜ୍ୟାତଃି େଦବା ପାଇଁ େଯ ଚନ୍ଦ୍ରର ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣର ବଧିାନାଦି

ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ ,
େଯ ସମୁଦ୍ର କୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ତହିଁର ତରଙ୍ଗ ସମୂହକୁ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରାନି୍ତ ,
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା

କହନି୍ତ :
36 “ଯଦ ିଏହ ିସକଳ ବଧିାନ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ବଚିଳିତ ହୁଏ,
େତେବ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ହିଁ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ସଦାକାଳ
ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େହାଇ ରହବିା ପାଇଁ ନବୃିତ୍ତ େହେବ,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ

କହନି୍ତ।
37 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ: “ଯଦ ିଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପରିମିତ

େହାଇ ପାେର
ଓ ଅଧଃସ୍ଥ ପୃଥିବୀର ମୂଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ପାେର,
େତେବ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର କୃତ ସକଳ କି୍ରୟା ସକାଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରି େଦବା,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
38 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ନଗର ହନେନଲର

ଦୁଗର୍ଠାରୁ େକାଣ ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ନମିିର୍ତ େହବ,
ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛ।ି 39 ଆଉ, େସଠାରୁ ପରିମାଣ ରଜୁ୍ଜ ଗାେରବ୍
ଉପପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଳଖ ଯିବ ଓ ବୁଲ ିେଗାୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ। 40 ପୁଣ,ି
ଶବ ଓ ଭସ୍ମର ସମୁଦାୟ ଉପତ୍ୟକା ଓ କିେଦ୍ର ାଣ େସ୍ରାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସକଳ
େକ୍ଷତ୍ର, ପୂବର୍ ଦଗିସ୍ଥ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱ ାରର େକାଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ପବତି୍ର େହବ; ତାହା ସଦାକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଉତ୍ପାଟତି କିଅବା ନପିାତତି
େହବ ନାହିଁ।”

ଯିରିମୀୟଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ର କ୍ରୟ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦଶମ ବଷର୍େର,
ଅଥର୍ାତ୍, ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବଷର୍େର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର

ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। 2 େସହ ିସମୟେର ବାବଲି ରାଜାର
େସୖନ୍ୟଗଣ ଯିରୂଶାଲମ ଅବେରାଧ କରୁଥିେଲ; ପୁଣ,ି ଯିରିମୀୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିହୁଦାର ରାଜଗହୃର ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ବନ୍ଦ ଥିେଲ।

3 େଯେହତୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟ ତାଙୁ୍କ ବନ୍ଦ କରି କହଥିିଲା,
“ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଏହା କହୁଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗର ବାବଲି ରାଜାର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିବା ଓ େସ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରିବ; 4 ଆଉ, ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟ
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନଶି୍ଚୟ ବାବଲିର
ରାଜାର ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ ଓ ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ େହାଇ ତାହା ସହତି
କଥା କହବି ଓ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର ତାହାର ଚକ୍ଷୁ େଦଖିବ; 5 ପୁଣ,ି େସ
ସଦିକିୀୟକୁ ବାବଲିକୁ େଘନ ିଯିବ, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାର
ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ ନ କରୁ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େସଠାେର ରହବି; ତୁେମ୍ଭମାେନ
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ େହଁ କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ ନାହିଁ।’”

6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିରିମୀୟ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା; 7 ‘େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ପିତୃବ୍ୟ ଶଲୁ୍ଲମ୍ର ପୁତ୍ର
ହନେନଲ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିଏହ ିକଥା କହବି, “ଅନାେଥାେତ୍ର େମାର
େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର ଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ କ୍ରୟ କର; କାରଣ କ୍ରୟ
ଦ୍ୱ ାରା ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭର ଅଛ।ି”’” 8 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର େମା’ ପିତୃବ୍ୟର ପୁତ୍ର ହନେନଲ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର

େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହଲିା, ‘ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ବନି୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ
ଅନାେଥାେତ୍ର େମାହର େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର ଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ କ୍ରୟ କର;
କାରଣ ତହିଁର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବାର ଓ ତାହା ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର
ତୁମ୍ଭର ଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ ତାହା କ୍ରୟ କର।’ େତେବ ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େବାଲ ିମୁଁ ବୁଝଲି।ି”

9 ପୁଣ,ି େମା’ ପିତୃବ୍ୟର ପୁତ୍ର ହନେନଲ ଠାରୁ ଅନାେଥାତ୍ସି୍ଥତ େସହି
େକ୍ଷତ୍ର କ୍ରୟ କରି ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ସତର େଶକଲ ରୂପା େତୗଲ ିତାହାକୁ
େଦଲ।ି 10 ଆଉ, ମୁଁ କ୍ରୟପତ୍ରେର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ମୁଦ୍ର ାଙ୍କ କଲ ିଓ ସାକ୍ଷୀ
ରଖି ନକିି୍ତେର ରୂପା େତୗଲ ିତାହାକୁ େଦଲ।ି

11 ତହୁଁ ମୁଁ କ୍ରୟପତ୍ରର ଦୁଇ କିତା, ଅଥର୍ାତ୍, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଧାରାନୁସାେର
ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ ଏକ କିତା ଓ େଖାଲା ଏକ କିତା େନଲ;ି 12 ପୁଣ,ି େମା’
ପିତୃବ୍ୟର ପୁତ୍ର ହନେନଲର ସାକ୍ଷାତେର ଓ କ୍ରୟପତ୍ରେର ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ
ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଓ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଉପବଷି୍ଟ ସମସ୍ତ
ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ େସହ ିକ୍ରୟପତ୍ର ମହେସୟର େପୗତ୍ର
େନରୀୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲ।ି

13 ଆଉ, େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ ବାରୂକକୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା କଲ,ି
14 “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ ଓ େଖାଲା ଦୁଇଖଣ୍ଡ କ୍ରୟପତ୍ର େନଇ ତାହା େଯପରି
ଅେନକ ଦନି ରହବି, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ମୃତି୍ତକା ପାତ୍ରେର ରଖ।’ 15 କାରଣ
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଏହି
େଦଶେର ଆହୁରି ଗହୃ, େକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କ୍ରୟ କରାଯିବ।’”

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

16 େନରୀୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକକୁ େସହ ିକ୍ରୟପତ୍ର ସମପିର୍ େଦଲା ଉତ୍ତାେର
ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି 17 “େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ
ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ; ତୁମ୍ଭର ଅସାଧ୍ୟ କିଛ ିହିଁ ନାହିଁ; 18 ତୁେମ୍ଭ ସହସ୍ର
ସହସ୍ରର ପ୍ରତ ିଦୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛ ଓ ପିତୃଗଣର ଅଧମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ
େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର େକ୍ର ାଡ଼େର େଦଉଅଛ; ତୁେମ୍ଭ
ମହାନ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ପରେମଶ୍ୱର, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ନାମ;

19 ତୁେମ୍ଭ ମନ୍ତ୍ରଣାେର ମହାନ ଓ କି୍ରୟାେର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ; ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ
ତାହାର ଗତ ିଓ କି୍ରୟାନୁସାେର ସମୁଚତି ଫଳ େଦବା ନମିେନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ
ସନ୍ତାନଗଣର ସକଳ ପଥ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ ଥାଏ। 20 ତୁେମ୍ଭ ମିସର
େଦଶେର ନାନା ଚହି୍ନ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଇଲ, ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଦଖାଉଅଛ, ପୁଣ ିଆଜିର ନ୍ୟାୟ
ଆପଣାର ନାମ ପ୍ରସଦି୍ଧ କରୁଅଛ।

21 ତୁେମ୍ଭ ଚହି୍ନ, ଅଦୁ୍ଭତ ଲକ୍ଷଣ, ବଳବାନ ହସ୍ତ, ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ଓ ମହତ
ଭୟାନକତ୍ୱ  ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣଲି; 22 ଆଉ, ଏହ ିେଯଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶ େସମାନଙୁ୍କ
େଦବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଥିଲ, ତାହା
େସମାନଙୁ୍କ େଦଲ; 23 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆସ ିତାହା ଅଧିକାର କେଲ; ମାତ୍ର
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ; କିଅବା ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପଥେର ଚାଲେିଲ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଯାହା ପାଳନ କରିବାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଲ, େସସବୁ ମଧ୍ୟରୁ େସମାେନ କିଛ ିହିଁ ପାଳନ କରି ନାହାନି୍ତ ;
ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଘଟାଇଅଛ।

24 ଏହସିବୁ ବନ୍ଧ େଦଖ, େସମାେନ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ନଗରକୁ
ଆସଅିଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି ଖଡ୍ଗ , ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ସକାଶୁ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧକାରୀ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ତାହା ଦତ୍ତ େହଉଅଛ;ି ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ
ଯାହା କହଅିଛ, ତାହା ସଫଳ େହଉଅଛ;ି ପୁଣ ିେଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଏହା
େଦଖୁଅଛ। 25 ପୁଣ,ି େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କହଅିଛ,
‘ମୂଲ୍ୟ େଦଇ େକ୍ଷତ୍ର କିଣ ଓ ସାକ୍ଷୀ ରଖ;’ ମାତ୍ର ଏହ ିନଗର
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଦତ୍ତ େହଉଅଛ।ି”

26 ତାହା ପେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 27 “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସମଗ୍ର ମତ୍ତର୍୍ୟର
ପରେମଶ୍ୱର; ଆମ୍ଭର ଅସାଧ୍ୟ କି କିଛ ିଅଛ ି?” 28 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ ବାବଲିର ରାଜା
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ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ହସ୍ତେର ଏହ ିନଗର ସମପର୍ଣ କରିବା, ପୁଣ ିେସ ତାହା
ହସ୍ତଗତ କରିବ।

29 ଆଉ, େଯଉଁ କଲ୍ଦୀୟମାେନ ଏହ ିନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରୁଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ପ୍ରେବଶ କରି ଏହ ିନଗରେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇେବ, ପୁଣି
ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସକଳ ଗହୃର ଛାତ ଉପେର
େଲାକମାେନ ବାେଲ୍ଦବ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିେଲ, େସହସିବୁ ଗହୃ ସହତି ଏହି
ନଗର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ। 30 କାରଣ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଯାହା ମନ୍ଦ,
େକବଳ ତାହା ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା
ଆପଣାର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କରି ଆସୁଅଛନି୍ତ; ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭକୁ େକବଳ ବରିକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ ,”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

31 କାରଣ େସମାେନ ଏହ ିନଗର ନମିର୍ାଣ କରିବା ଦନିଠାରୁ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ ତାହା ଆମ୍ଭ େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପର କାରଣ େହାଇ ଆସୁଅଛ;ି ତହିଁ
ସକାଶୁ ତାହା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂରୀକୃତ େହବାର େଯାଗ୍ୟ େହାଇଅଛ।ି
32 କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ, ଅଥର୍ାତ୍,
େସମାେନ,େସମାନଙ୍କର ରାଜାଗଣ, ଅଧିପତଗିଣ, ଯାଜକଗଣ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ, ଆଉ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଓ ଯିରୂଶାଲମ
ନବିାସୀମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନାନାପ୍ରକାର ଦୁଷି୍କ୍ରୟା
କରିଅଛନି୍ତ।

33 େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିମୁଖ ନ େଫରାଇ ପିଠି େଫରାଇ ଅଛନି୍ତ;
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ େହଁ, ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଶିକ୍ଷା େଦେଲ
େହଁ େସମାେନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାନି୍ତ।
34 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଗହୃକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବା ପାଇଁ େସମାେନ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ। 35 ପୁଣ,ି
ଏହ ିେଯଉଁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା କରି ନାହୁଁ,
କିଅବା ଯାହା ଆମ୍ଭ ମନେର ଉଦୟ େହାଇ ନାହିଁ, ତାହା କରିବା ପାଇଁ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଯିହୁଦାକୁ ପାପ କରାଇବା ପାଇଁ େମାଲକ୍ର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା
ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରାଇବା ପାଇଁ
େସମାେନ ହେିନ୍ନ ାମ ପୁତ୍ରର ଉପତ୍ୟକାେର ବାେଲ୍ଦବର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ
କରିଅଛନି୍ତ।

ଭରସା ନମିେନ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନା

36 ଏନମିେନ୍ତ ଏେବ େଯଉଁ ନଗର ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ େଯ,
ଖଡ୍ଗ  ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ବାବଲିର ରାଜାର ହସ୍ତେର
ଅପିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି ତହିଁ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହି
କଥା କହନି୍ତ;

37 “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ ଓ ମହାେରାଷେର
େସମାନଙୁ୍କ େଯସକଳ େଦଶେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛୁ, େସହ ିସକଳ େଦଶରୁ
େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଏହ ିସ୍ଥାନକୁ
ଆଣବିା ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦେର ବାସ କରାଇବା।

38 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହେବ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େହବା; 39 ଆଉ, େସମାନଙ୍କର ଓ େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର
େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ େସମାେନ େଯପରି ସଦାକାଳ
ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ଚତି୍ତ ଓ ଏକ ପଥ
େଦବା;

40 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ େଯ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ ନ େହବା, ଏହ ିଭାବର େଗାଟଏି ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ
ନୟିମ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କରିବା ଓ େସମାେନ େଯପରି ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର
େହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ବଷିୟକ ଭୟ େସମାନଙ୍କ
ଅନ୍ତଃକରଣେର ସ୍ଥାପନ କରିବା। 41 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ
କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଆନନ୍ଦ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର
ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହତି େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶେର ନଶି୍ଚୟ
େରାପଣ କରିବା।”

42 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ଉପେର ଏହସିବୁ ମହା ଅମଙ୍ଗଳ େଯପରି ଘଟାଇଅଛୁ, େସପରି ଆେମ୍ଭ

େସମାନଙୁ୍କ େଯ େଯ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛୁ, େସସବୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଘଟାଇବା।”

43 ପୁଣ,ି ଏହ ିେଯଉଁ େଦଶ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ, “ଏହା
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହାଇ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଦତ୍ତ
େହାଇଅଛ,ି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େକ୍ଷତ୍ର କ୍ରୟ କରାଯିବ।” 44 ବନି୍ୟାମୀନ୍
ପ୍ରେଦଶେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ନାନା ସ୍ଥାନେର, ଯିହୁଦାର
ନଗରସମୂହେର, ପାବର୍ତୀୟ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ନାନା ନଗରେର, ପୁଣ ିନମି୍ନ ଭୂମିସ୍ଥ
ନଗରମାନେର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦଗିସ୍ଥ ନଗରସମୂହେର େଲାକମାେନ ମୂଲ୍ୟ
େଦଇ େକ୍ଷତ୍ର କ୍ରୟ କରିେବ ଓ କ୍ରୟପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ କରିେବ ଓ
ସାକ୍ଷୀ ରଖିେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା।”

ଏକ ଶାନି୍ତର ପ୍ରତଜି୍ଞା

ଆହୁରି, ଯିରିମୀୟ, ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ବନ୍ଦ ଥିବା େବେଳ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, ଯଥା, 2 “ଏହ ିକାଯର୍୍ୟର ସାଧନକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁ, େଯ

ଏହା ସୁସି୍ଥର କରିବା ନମିେନ୍ତ ନରୂିପଣ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ; 3 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କର, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର େଦବା, ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ
ମହତ ଓ ଦୁଷ୍କର ବଷିୟମାନ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବା।’

4 କାରଣ ଏହ ିନଗରର େଯସକଳ ଗହୃ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣର
େଯସକଳ ଗହୃ ବନ୍ଧ ଓ ଖଡ୍ଗ  ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ େହବା ନମିେନ୍ତ
ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ,ି େସହ ିସକଳର ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; 5 ‘େଲାକମାେନ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସନି୍ତ , ମାତ୍ର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ଓ
ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପେର ବଧ କରିଅଛୁ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କ ସକଳ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ
ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗରଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛୁ, େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ଶବେର େସସବୁ ଗହୃ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।

6 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗର ପ୍ରତ ିସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଆେରାଗ୍ୟ ଆଣବିା,
ଆେମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ପ୍ରଚୁର ଶାନି୍ତ ଓ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। 7 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର
ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା, ପୁଣ ିଆଦ୍ୟ
କାଳର ନ୍ୟାୟ େସମାନଙୁ୍କ ଗଠନ କରିବା।

8 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଅଧମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛନି୍ତ; େସସବୁରୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରିବା ଓ
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଅଧମର୍ାଚରଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ପାପ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ େସସବୁ କ୍ଷମା କରିବା। 9 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯସକଳ
ମଙ୍ଗଳ କରିବା, ତାହା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ ଶ୍ରବଣ କରିେବ,
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଏହ ିନଗର ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଆନନ୍ଦଜନକ କୀତ୍ତିର୍,
ପ୍ରଶଂସା ଓ େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ େହବ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତାହା ପାଇଁ େଯସବୁ
ମଙ୍ଗଳ ଓ ଶାନି୍ତ ଆେୟାଜନ କରିବା, ତହିଁ ସକାଶୁ େସମାେନ ଭୀତ ଓ
କମି୍ପତ େହେବ।’”

10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ
‘ଧ୍ୱଂସତି, ନରଶୂନ୍ୟ ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ,’ େବାଲ ିକହୁଅଛ, େସଠାେର, ଅଥର୍ାତ୍,
ଧ୍ୱଂସତି, ନରଶୂନ୍ୟ, ନବିାସୀ ବହିୀନ ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ ଯିହୁଦାର
ନଗରସମୂହେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସକଳ ସଡ଼କେର 11 ଆନନ୍ଦଧ୍ୱନ,ି
ହଷର୍ନାଦ, ବରର ରବ ଓ କନ୍ୟାର ରବ,ପୁଣ ି‘େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା
ସଦାକାଳସ୍ଥାୟୀ’ େବାଲ ିେଯଉଁମାେନ କହନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ରବ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଧନ୍ୟବାଦରୂପ ବଳି ଆଣବିା େଲାକମାନଙ୍କର ରବ
ପୁନବର୍ାର ଶୁଣାଯିବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭ ପୂବର୍ କାଳର ନ୍ୟାୟ
େଦଶର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା।’”

12 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଏହ ିନରଶୂନ୍ୟ ଓ
ପଶୁଶୂନ୍ୟ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନେର ଓ ତହିଁର ସକଳ ନଗରେର, ପୁନବର୍ାର
ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କର ବସତ ିସ୍ଥାନ େହବ, େସମାେନ େସସ୍ଥାନେର ଆପଣା
ଆପଣା ପଲମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ କରାଇେବ।” 13 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
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“ପାବର୍ତୀୟ େଦଶର ନଗରସମୂହେର, ନମି୍ନ ଭୂମିର ନଗରମାନେର ଓ
ଦକି୍ଷଣ ଦଗିସ୍ଥ ସକଳ ନଗରେର ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍ େଦଶେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳେର ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରମାନେର, େମଷଗଣନାକାରୀ
େଲାକର ହସ୍ତାଧୀନେର େମଷପଲ ପୁନବର୍ାର ଗତାୟାତ କରିେବ।”

ଦାଉଦଙ୍କ ସହ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନୟିମ

14 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଯଉଁ ମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ କହଅିଛୁ, ଆମ୍ଭର ତାହା ସଫଳ କରିବାର
ସମୟ ଆସୁଅଛ।ି 15 େସସକଳ ଦନିେର ଓ େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ
ଦାଉଦ ବଂଶେର ଧମର୍ରୂପ ଏକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ  କରାଇବା; ପୁଣ,ି େସ
େଦଶେର ନ୍ୟାୟ ବଚିାର ଓ ଧମର୍ ପ୍ରଚଳିତ କରିେବ। 16 େସହ ିସକଳ
ଦନିେର ଯିହୁଦା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନରିାପଦେର ବାସ
କରିବ, ଆଉ ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧମର୍,’ ଏହ ିନାମେର େସ ବଖି୍ୟାତ
େହେବ।”

17 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ: “ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ
ସଂିହାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ପୁରୁଷର ଅଭାବ
କଦାପି େହବ ନାହିଁ, 18 କିଅବା ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର େହାମ ଉତ୍ସଗର୍, ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଦାହ ଓ ନତି୍ୟ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ
ସମ୍ପକର୍ୀୟ େଲାକର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।”

19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 20 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦି
ଦବିସ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଓ ରାତି୍ର ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଏରୂପ
ଭଗ୍ନ କରିପାର େଯ, ଯଥା ସମୟେର ଦବିସ କି ରାତି୍ର ନ ହୁଏ; 21 େତେବ
ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦର ସଂିହାସନେର ବସ ିରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର
ସନ୍ତାନର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ େବାଲ ିତାହା ସେଙ୍ଗ ଆମ୍ଭର େଯଉଁ ନୟିମ
ଅଛ,ି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ; ଆଉ, ଆମ୍ଭର ପରିଚାରକ
େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭର ନୟିମ ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରାଯାଇ
ପାରିବ। 22 ଆକାଶମଣ୍ଡଳସ୍ଥ େସୖନ୍ୟଗଣର ସଂଖ୍ୟା େଯପରି ଗଣାଯାଇ ନ
ପାେର, କିଅବା ସମୁଦ୍ର ର ବାଲ ିେଯପରି ମପାଯାଇ ନ ପାେର, େସପରି
ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶକୁ ଓ ଆମ୍ଭର ପରିଚଯର୍୍ୟାକାରୀ
େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ କରିବା।’”

23 ଆଉ, ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, 24 “ଏହ ିେଲାକମାେନ ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ତାହା କି ତୁେମ୍ଭ
ବେିବଚନା କରୁ ନାହଁ ? େସମାେନ କହଅିଛନି୍ତ , ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର
ମେନାନୀତ ଦୁଇ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ।’ ଏହରୂିେପ େସମାେନ
ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସମାେନ
ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େହାଇ େଯପରି ଆଉ ରହେିବ ନାହିଁ।”

25 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଯେବ ଦବିସ ଓ ରାତି୍ର ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ
ଆମ୍ଭର ନୟିମ ସି୍ଥର ନ ରେହ, ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିଆକାଶର ଓ ପୃଥିବୀର
ବଧିିସକଳ ନରୂିପଣ କରି ନ ଥାଉ, 26 ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବର ଓ
ଆମ୍ଭ ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଅବ୍ର ହାମର, ଇସ୍ହାକର ଓ
ଯାକୁବର ବଂଶ ଉପେର ଶାସନକତ୍ତର୍ା କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ବଂଶରୁ େଲାକ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥାରୁ େଫରାଇ ଆଣବିା
ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିବା।”

ବାବଲିେର ସଦିକିୀୟଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟର ବାତ୍ତର୍ା

ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଓ
ତାହାର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ ାଧୀନ ଭୂଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତ
େଗାଷ୍ଠୀ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ତହିଁର ନଗରସମୂହର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ

କରୁଥିବା ସମୟେର, ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା : 2 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟର ସେଙ୍ଗ ଆଳାପ କରି
ତାହାକୁ କୁହ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ବାବଲି
ରାଜାର ହସ୍ତେର ଏହ ିନଗର ସମପର୍ଣ କରିବା, ତହିଁେର େସ ଅଗି୍ନେର ତାହା
ଦଗ୍ଧ କରିବ। 3 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ତାହା ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ନଶି୍ଚୟ ଧରାଯିବ ଓ ତାହା ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ

ବାବଲି ରାଜାର ଚକ୍ଷୁକୁ େଦଖିବ ଓ େସ ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ େହାଇ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
କଥା କହବି ଓ ତୁେମ୍ଭ ବାବଲିକୁ ଯିବ।’

4 ତଥାପି େହ ସଦିକିୀୟ ଯିହୁଦାର ରାଜନ୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ମରିବ
ନାହିଁ; 5 ତୁେମ୍ଭ ଶାନି୍ତେର ମରିବ; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ପିତୃେଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ,
ତୁମ୍ଭ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯପରି ଦାହ େହାଇଥିଲା, େସପରି
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଦାହ କରିେବ; ଆଉ, “ହାୟ ପ୍ରଭୁ
! ହାୟ ପ୍ରଭୁ !” େବାଲ ିତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ବଳିାପ କରିେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଏହ ିକଥା କହଅିଛୁ।’”

6 ତହୁଁ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଯିରୂଶାଲମେର ଯିହୁଦାର ରାଜା
ସଦିକିୀୟକୁ ଏହସିବୁ କଥା କହେିଲ। 7 େସସମୟେର ବାବଲି ରାଜାର
େସୖନ୍ୟ ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ୍ଟ ସକଳ ନଗର ଅଥର୍ାତ୍
ଲାଖୀଶ୍ ଓ ଅେସକା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିେଲ; କାରଣ ଯିହୁଦା େଦଶସ୍ଥ
ନଗରସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିଦୁଇଟ ିମାତ୍ର ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ଅବଶିଷ୍ଟ
ଥିଲା।

8 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଏବ୍ର ୀୟ ଦାସକୁ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା ଏବ୍ର ୀୟା ଦାସୀକି ମୁକ୍ତ କରି ବଦିାୟ କରିେବ; େକହି
େସମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍ ଆପଣା ଯିହୁଦୀୟ ଭ୍ର ାତାକୁ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇବ ନାହିଁ,
9 ଏପରି ମୁକି୍ତ େଘାଷଣାର ନୟିମ ସଦିକିୀୟ ରାଜା ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ସବୁ
େଲାକଙ୍କ ସହତି ସି୍ଥର କଲା ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଯିରିମୀୟଙ୍କ
ନକିଟେର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ।

10 ସମସ୍ତ ଅଧିପତ ିଓ ସମସ୍ତ େଲାେକ ଏହ ିନୟିମେର ଆବଦ୍ଧ େହାଇ,
ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦାସକୁ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦାସୀକୁ
ମୁକ୍ତ କରି ବଦିାୟ କରି େଦେବ, େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଦାସ୍ୟକମର୍
କରାଇେବ ନାହିଁ େବାଲ ିସମ୍ମତ େହେଲ, େସମାେନ ସମ୍ମତ େହାଇ
େସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରି େଦେଲ; 11 ମାତ୍ର ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସମାେନ
େଫରି େଯଉଁ ଦାସଦାସୀମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରି ବଦିାୟ କରି େଦଇଥିେଲ,
େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଅଣାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦାସଦାସୀ େହବା ନମିେନ୍ତ
ବଶୀଭୂତ କେଲ।

12 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା, 13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ ମିସର େଦଶରୁ ଦାସଗହୃରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣବିା ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ
ନୟିମ କଲୁ, ଯଥା, 14 ‘ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଏବ୍ର ୀୟ ଭ୍ର ାତା ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର
ବକି୍ର ୀତ େହାଇ ଛଅ ବଷର୍ ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକମର୍ କଲା ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ମୁକ୍ତ କରି ଆପଣା ନକିଟରୁ ବଦିାୟ େଦବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ସାତ
ବଷର୍ର େଶଷେର ଆପଣା ଆପଣାର େସହ ିଭ୍ର ାତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ; ମାତ୍ର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ, କିଅବା
କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ।

15 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଥିପୂେବର୍ େଫରି ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀ ପ୍ରତ ିମୁକି୍ତ େଘାଷଣା କରି ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କରିଥିଲ
ଓ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଗହୃେର ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ନୟିମ କରିଥିଲ
16 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି ଆମ୍ଭ ନାମ ଅପବତି୍ର କଲ, ଆଉ
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରି େସମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ବଦିାୟ କରି େଦଇଥିଲ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େସହ ିଦାସଦାସୀକୁ ପୁନବର୍ାର
ଅଣାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦାସଦାସୀ େହବା ପାଇଁ ବଶୀଭୂତ କରିଅଛ।’”

17 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀ ପ୍ରତ ିମୁକି୍ତ େଘାଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ
ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ; ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ  ପ୍ରତ,ି ମହାମାରୀ ପ୍ରତ ିଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପ୍ରତ ିମୁକି୍ତ
େଘାଷଣା କରୁଅଛୁ; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟେର ଏେଣେତେଣ
ବକିି୍ଷପ୍ତ େହବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବା। 18 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ
ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ େଗାବତ୍ସକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି
ତନ୍ମ ଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରିବା େବେଳ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର େଯଉଁ ନୟିମ କେଲ,
େସହ ିନୟିମର କଥା ପାଳନ କରି ନାହାନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ, 19 ଅଥର୍ାତ୍,
ଯିହୁଦାର ଅଧିପତଗିଣକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଅଧିପତଗିଣକୁ, ନପୁଂସକଗଣକୁ
ଓ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ େଦଶର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ, େଯଉଁମାେନ େଗାବତ୍ସର
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ଦୁଇ ଖଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ସମପର୍ଣ କରିବା;
20 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ହିଁ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ହସ୍ତେର ଓ

େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶର େଚଷ୍ଟାକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା;
ତହିଁେର େସମାନଙ୍କର ଶବ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣର ଓ ଭୂଚର ପଶୁଗଣର
ଖାଦ୍ୟ େହବ। 21 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟକୁ ଓ ତାହାର
ଅଧିପତଗିଣକୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ହସ୍ତେର ଓ େସମାନଙ୍କର
ପ୍ରାଣନାଶର େଚଷ୍ଟାକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ ବାବଲି ରାଜାର େଯଉଁ
େସୖନ୍ୟଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଉଠି ଯାଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିବା।’”

22 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଏହି
ନଗରକୁ ପୁନବର୍ାର ଅଣାଇବା; ତହିଁେର େସମାେନ ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କରି ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର
ନଗରସମୂହକୁ ନବିାସୀବହିୀନ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ କରିବା।”

େରଖବ େଗାଷ୍ଠୀର ବାଧ୍ୟତା

େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ଅଧିକାର
ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 2 “ତୁେମ୍ଭ େରଖବୀୟ ବଂଶ ନକିଟକୁ ଯାଇ

େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆଳାପ କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଏକ େକାଠରିକୁ
ଆଣ ିେସମାନଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ ଦଅି।

3 ତହୁଁ ମୁଁ ହବତ୍ସନିୀୟର େପୗତ୍ର, ଯିରିମୀୟର ପୁତ୍ର ଯାସନୀୟକୁ ଓ
ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ ଓ ତାହାର ସବୁ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ, ଆଉ ସମୁଦାୟ େରଖବୀୟ
ବଂଶକୁ ସେଙ୍ଗ େନଇ, 4 େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ ଯିଗ୍ଦଲୀୟର ପୁତ୍ର ହାନନ୍ର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର େକାଠରିକୁ େନଇଗଲ,ି
େସହ ିେକାଠରି ଶଲୁ୍ଲମ୍ର ପୁତ୍ର ମାେସୟ ନାମକ ଦ୍ୱ ାରପାଳର େକାଠରି
ଉପେର, ଅଧିପତଗିଣର େକାଠରି ନକିଟେର ଥିଲା;

5 ପୁଣ,ି ମୁଁ େରଖବ ବଂଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସପୂଣ୍ଣର୍
େକେତକ ପାତ୍ର ଓ ପାନପାତ୍ର ରଖି େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କର।’ 6 ମାତ୍ର େସମାେନ କହେିଲ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବୁ ନାହିଁ; କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ େରଖବର
ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ େକହ ିେକେବ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବ ନାହିଁ;
7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ନାହିଁ କିଅବା ବୀଜ ବୁଣବି ନାହିଁ,
ଅଥବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ କରିବ ନାହିଁ, ଅବା ତହିଁର ଅଧିକାରୀ େହବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରିବ, ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରୁଅଛ, େସହ ିେଦଶେର ଅେନକ
କାଳ ବଞ୍ଚବି।”

8 ଏଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ ନ କରିବାକୁ ଓ
ବାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ ନ କରିବାକୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ
େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯସବୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟାମାେନ ଓ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାେନ ତାହାଙ୍କର
େସହ ିବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ; 9 ଅଥବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
କି ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ବା ବୀଜ ନାହିଁ; 10 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ତମ୍ୱୁେର ବାସ କରି,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଯିେହାନାଦବ୍ର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା
ପ୍ରମାେଣ କମର୍ କରି ଆସୁଅଛୁ।’ 11 ମାତ୍ର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର
େଯେତେବେଳ ଏହ ିେଦଶକୁ ଆସେିଲ, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ କହଲୁି,
“ଆସ, କଲ୍ଦୀୟ େସୖନ୍ୟର ଓ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟର ଭୟ ସକାଶୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାଉ,” ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର
ବାସ କରୁଅଛୁ।’”

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, ଯଥା, 13 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ଯିରୂଶାଲମର
ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ କରିବା ପାଇଁ କି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ?’ 14 େରଖବର
ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ ନ କରିବା ପାଇଁ
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିଲା, ତାହାର େସହ ିବାକ୍ୟ ପ୍ରତପିାଳିତ େହଉଅଛ ିଓ
େସମାେନ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରନି୍ତ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ

ଆପଣା ପିତୃପୁରୁଷର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହଅିଛୁ, ପ୍ରଭାତେର ଉଠି କହଅିଛୁ; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ କଥାେର
ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ।

15 ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଦାସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପଠାଇଅଛୁ, ପ୍ରଭାତେର ଉଠି େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହଅିଛୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଏେବ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫର,
ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସୁଧରାଅ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରିବା
ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ଦତ୍ତ େଦଶେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାସ
କରିବ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ କଣ୍ଣର୍ପାତ କରି ନାହଁ, କିଅବା ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ। 16 େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଜ୍ଞାପିତ ପିତୃପୁରୁଷର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତପିାଳନ କରିଅଛନି୍ତ , ମାତ୍ର
ଏହ ିେଲାକମାେନ ଆମ୍ଭ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାନି୍ତ।” 17 ଏେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହଅିଛୁ, ତାହା ସବୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଘଟାଇବା; କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କଥା କହଅିଛୁ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣି
ନାହାନି୍ତ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଡାକିଅଛୁ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦଇ
ନାହାନି୍ତ।” 18 ପୁଣ,ି ଯିରିମୀୟ େରଖବୀୟ ବଂଶକୁ କହେିଲ,
“େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଯିେହାନାଦବ୍ର ଆଜ୍ଞା ମାନଅିଛ
ଓ ତାହାର ବଧିାନସବୁ ପାଳନ କରିଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାର
ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ,’” 19 ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
ଠିଆ େହବା ପାଇଁ େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ ବଂଶୀୟ େଲାକର ଅଭାବ
କଦାପି େହବ ନାହିଁ।’”

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମନ୍ଦରିେର ଦଗ୍ଧ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର, ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା,

2 “ତୁେମ୍ଭ ଖେଣ୍ଡ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ନଅି, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କଥା କହବିା
ଦନିଠାରୁ, େଯାଶୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ  ଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର,
ଯିହୁଦାର ଓ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହା ଯାହା ତୁମ୍ଭକୁ କହଅିଛୁ,
େସହ ିସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତହିଁେର େଲଖ। 3 େହାଇପାେର, ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ବଂଶ
ପ୍ରତ ିେଯସକଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ, େସମାେନ
ତାହାସବୁ ଶୁଣ ିପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେବ;
ତାହାେହେଲ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ଓ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା।”

4 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ େନରୀୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକକୁ ଡାକିେଲ; ଆଉ,
ବାରୂକ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିକଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟସବୁ ତାହାର ମୁଖରୁ
ଶୁଣ ିଏକ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର େଲଖିଲା। 5 ପୁଣ,ି ଯିରିମୀୟ ବାରୂକକୁ
ଆଜ୍ଞା କରି କହେିଲ, “ମୁଁ ରୁଦ୍ଧ ଅଛ;ି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଯାଇ ପାରୁ
ନାହିଁ; 6 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ, ପୁଣ ିେମା’ ମୁଖରୁ ଶୁଣ ିଯାହା ଯାହା ଏହି
ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର େଲଖିଅଛ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିସକଳ ବାକ୍ୟ
ଉପବାସ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ପାଠ
କର; ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରୁ ଆଗତ ଯିହୁଦାର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାଠ କରିବ।

7 େହାଇପାେର, େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ଆପଣାର
ନେିବଦନ ଜଣାଇେବ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମହାେକ୍ର ାଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ
େକାପର କଥା କହଅିଛନି୍ତ।” 8 ତହିଁେର େନରୀୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକ ଯିରିମୀୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ସକଳ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରି େସହ ିପୁସ୍ତକେର
ଲଖିିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ପାଠ କଲା।

9 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କ
ରାଜତ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବଷର୍ର ନବମ ମାସେର, ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଲାକ ଓ
ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଗତ ସମସ୍ତ େଲାକ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ଉପବାସ େଘାଷଣା କେଲ। 10 େସେତେବେଳ ବାରୂକ
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ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଉପର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ନୂତନ ଦ୍ୱ ାରର
ପ୍ରେବଶସ୍ଥାନ ନକିଟେର, ଶାଫନ୍ େଲଖକର ପୁତ୍ର ଗମରୀୟର େକାଠରିେର,
େସହ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକରୁ ଯିରିମୀୟଙ୍କ କଥା, ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ପାଠ କଲା।

11 ପୁଣ,ି ଶାଫନ୍ର େପୗତ୍ର ଗମରୀୟର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟ େସହ ିନଳାକାର
ପୁସ୍ତକରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟସବୁ ଶୁଣେନ୍ତ, 12 େସ ରାଜଗହୃକୁ ଓହ୍ଲାଇ
େଲଖକର େକାଠରିକୁ ଗଲା; ଆଉ େଦଖ, େସ ସ୍ଥାନେର, ଅଧିପତ ିସମେସ୍ତ,
ଅଥର୍ାତ୍, ଇଲୀଶାମା େଲଖକ, ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ର ଦଲୟିୟ, ଅକେବାରର
ପୁତ୍ର ଇଲ୍ନାଥନ୍, ଶାଫନ୍ର ପୁତ୍ର ଗମରୀୟ, ହନାନୀୟର ପୁତ୍ର ସଦିକିୀୟ
ଓ ସମସ୍ତ ଅଧିପତ ିଉପବଷି୍ଟ ଥିେଲ।

13 େତେବ ବାରୂକ େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ
ପାଠ କଲା େବେଳ ମୀଖାୟ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣଥିିଲା, େସସବୁ କଥା
େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଲା। 14 ଏେହତୁ ଅଧିପତ ିସମେସ୍ତ କୂଶୀର ପ୍ରେପୗତ୍ର,
େଶଲମିୀୟର େପୗତ୍ର, ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦୀକୁ ବାରୂକ ନକିଟକୁ ପଠାଇ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ
ପାଠ କରିଅଛ, ତାହା ହସ୍ତେର େଘନ ିଆସ।” ତହିଁେର େନରୀୟର ପୁତ୍ର
ବାରୂକ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକଟ ିହସ୍ତେର େଘନ ିେସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 15 ତହିଁେର େସମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ଏେବ ବସ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ତାହା ପାଠ କର।” ତହୁଁ ବାରୂକ େସମାନଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ତାହା ପାଠ କଲା।

16 େସେତେବେଳ େସମାେନ ସବୁ କଥା ଶୁଣ ିଭୟେର ଏକଆେରକ ପ୍ରତି
ଅନାଇେଲ, ଆଉ ବାରୂକକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙୁ୍କ ଏହସିବୁ
କଥାର ବଷିୟ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାତ କରାଇବୁ।” 17 ପୁଣ,ି େସମାେନ ବାରୂକକୁ
ପଚାରିେଲ, “କହଲି, ତୁେମ୍ଭ କିପରି ତାହା ମୁଖରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି
େଲଖିଲ ?” 18 ତହିଁେର ବାରୂକ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କଲା, “େସ ଆପଣା
ମୁଖେର ଏହସିବୁ କଥା େମା’ ନକିଟେର ଉଚ୍ଚାରଣ କେଲ, ଆଉ ମୁଁ କାଳୀ
େନଇ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର େଲଖିଲ।ି” 19 େସେତେବେଳ ଅଧିପତମିାେନ
ବାରୂକକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଓ ଯିରିମୀୟ ଯାଇ ଲୁଚ; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େକଉଁଠାେର ଅଛ, ଏହା େକହ ିନ ଜାଣୁ।”

20 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସମାେନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ରାଜା ନକିଟକୁ ଗେଲ; ମାତ୍ର
ନଳାକାର ପୁସ୍ତକଟ ିଇଲୀଶାମା େଲଖକର େକାଠରିେର ଛାଡ଼ ିଯାଇଥିେଲ;
ଆଉ, େସମାେନ ରାଜାର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଏସବୁ କଥା ଜଣାଇେଲ।
21 ତହୁଁ ରାଜା ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଆଣବିା ପାଇଁ ଯିହୁଦୀକୁ ପଠାେନ୍ତ, େସ
ଇଲୀଶାମା େଲଖକର େକାଠରିରୁ ତାହା ଆଣଲିା। ପୁଣ,ି ଯିହୁଦୀ ରାଜାଙ୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙି୍କ
କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ତାହା ପାଠ କଲା। 22 ଏହ ିସମୟେର, ଅଥର୍ାତ୍, ନବମ
ମାସେର ରାଜା ଶୀତ କାଳ େକ୍ଷପଣର ଗହୃେର ବସଥିିେଲ ଓ ତାଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଅଗି୍ନପାତ୍ରେର ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱ ଳୁଥିଲା।

23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦୀ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକରୁ ତନି ିଚାରି ପତ୍ର ପାଠ
କଲା ଉତ୍ତାେର ରାଜା କଲମତ୍ରାସେର ତାହା କାଟ ିଅଗି୍ନପାତ୍ରେର ଥିବା
ଅଗି୍ନେର ତାହା ପକାଇ େଦେଲ, ତହୁଁ େସହ ିପାତ୍ରେର ଥିବା ଅଗି୍ନେର
ସମୁଦାୟ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଭସ୍ମସାତ୍ େହଲା। 24 ମାତ୍ର ରାଜା କିଅବା
ତାହାର ଦାସଗଣ, େଯଉଁମାେନ େସହସିବୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ େକହି
ଭୀତ େହେଲ ନାହିଁ,କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିିେଲ ନାହିଁ।

25 ଆହୁରି, ରାଜା େଯପରି ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ େପାଡ଼ ିନ ପକାନି୍ତ ,
ଏଥିପାଇଁ ଇଲ୍ନାଥନ୍, ଦଲୟିୟ ଓ ଗମରୀୟ ତାଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରିଥିେଲ,
ମାତ୍ର େସ େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ। 26 ପୁଣ ିରାଜା, ବାରୂକ
େଲଖକଙୁ୍କ ଓ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜପୁତ୍ର
ଯିରହେମଲକୁ ଓ ଅସ୍ରୀେୟଲ୍ର ପୁତ୍ର ସରାୟକୁ ଓ ଅବ୍ଦୀେୟଲର ପୁତ୍ର
େଶଲମିୀୟକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଲୁଚାଇ ରଖିେଲ।

27 ଯିରିମୀୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣ ିବାରୂକ େଯସକଳ ବାକ୍ୟ େଲଖିଥିଲା,
େସହ ିସମସ୍ତ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ରାଜା ଦଗ୍ଧ କଲା ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଏହ ିବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା, 28 “ଯିହୁଦାର
ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ େପାଡ଼ ିପକାଇଅଛ,ି େସହି
ପ୍ରଥମ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଆଦ୍ୟ ସକଳ ବାକ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭ ଆଉ
ଖେଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ େନଇ ପୁନବର୍ାର େଲଖ। 29 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାକୀମ୍ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ କହବି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ:

‘ବାବଲିର ରାଜା ନଶି୍ଚୟ ଆସବି ଓ ଏହ ିେଦଶ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ତାହାକୁ
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ କରିବ, ଏପରି କଥା ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େଲଖିଅଛ ?
ଏହା କହ ିତୁେମ୍ଭ ଏହ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଦଗ୍ଧ କରିଅଛ।’

30 ଏେହତୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; ‘ଦାଉଦର ସଂିହାସନେର ବସବିା ପାଇଁ ତାହାର େକହ ିରହବି
ନାହିଁ; ଆଉ ତାହାର ମୃତ ଶରୀର ଦନିେବେଳ ଖରାେର ଓ ରାତି୍ରେବେଳ
କାକରେର ପକାଯିବ।’ 31 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ଓ
ତାହାର ଦାସଗଣକୁ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ଶାସି୍ତ େଦବା; ଆଉ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର େଯ େଯ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହଅିଛୁ,
େସସବୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର, ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଓ
ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇବା;” ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣେିଲ
ନାହିଁ।

32 ତହୁଁ ଯିରିମୀୟ ଆଉ ଖେଣ୍ଡ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ େନଇ େନରୀୟର
ପୁତ୍ର ବାରୂକ େଲଖକଙୁ୍କ େଦେଲ; ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ େଯଉଁ
ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିଥିଲା, ତହିଁର ସମସ୍ତ କଥା େସ
ଯିରିମୀୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣ ିତହିଁେର େଲଖିଲା; ପୁଣ,ି ତାହା ଛଡ଼ା େସହି
ପ୍ରକାର ଆଉ ଅେନକ କଥା ତହିଁେର ଯୁକ୍ତ କରାଗଲା।

ସଦିକିୀୟଙୁ୍କ ଯିରିମୀୟଙ୍କ େଚତାବନୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ପୁତ୍ର କନୀୟର ପଦେର
େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ସଦିକିୀୟ ରାଜା େହାଇ ରାଜତ୍ୱ  କଲା;
ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ତାହାକୁ ଯିହୁଦା େଦଶର ରାଜା

କରିଥିଲା। 2 ମାତ୍ର େସ, କିଅବା ତାହାର ଦାସମାେନ ଅବା େଦଶସ୍ଥ
େଲାକମାେନ, ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

3 ପୁଣ,ି ସଦିକିୀୟ ରାଜା େଶଲମିୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଖଲକୁ ଓ ମାେସୟର
ପୁତ୍ର ସଫନୀୟ ଯାଜକକୁ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ
କହଲିା, “ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର।” 4 େସହ ିସମୟେର ଯିରିମୀୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ କରୁଥିେଲ; କାରଣ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ
କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ କରି ନ ଥିେଲ। 5 ଆଉ, ଫାେରାର େସୖନ୍ୟ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସଥିିେଲ; ଏଣୁ ଯିରୂଶାଲମ ଅବେରାଧକାରୀ
କଲ୍ଦୀୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ସମାଚାର ଶୁଣ ିଯିରୂଶାଲମରୁ ଚାଲଗିେଲ।

6 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; “ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ଅଛି
େଯ ଯିହୁଦାର ରାଜା, ତାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକଥା କହବି: ‘େଦଖ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫାେରାର େଯଉଁ େସୖନ୍ୟ ବାହାରି ଆସଅିଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ନଜି େଦଶ ମିସରକୁ େଫରିଯିେବ। 8 ପୁଣ,ି
କଲ୍ଦୀୟମାେନ ପୁନବର୍ାର ଆସ ିଏହ ିନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ ଓ
େସମାେନ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରି ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ।’”

9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “କଲ୍ଦୀୟମାେନ ନଶି୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟରୁ ଚାଲଯିିେବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକଥା କହ ିଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଭୁଲାଅ
ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ଯିେବ ନାହିଁ। 10 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧକାରୀ
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହତାହତ କେଲ ମଧ୍ୟ
ଯଦ୍ୟପି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ଆହତ େଲାକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହନି୍ତ , ତଥାପି
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ୱୁରୁ ଉଠିେବ ଓ ଏହି
ନଗରକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ।”

କାରାଗାରେର ଯିରିମୀୟ

11 କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟ େଯଉଁ ସମୟେର ଫାେରାର େସୖନ୍ୟ
ଭୟେର ଯିରୂଶାଲମରୁ ଚାଲ ିଯାଇଥିେଲ, େସସମୟେର ଏପରି ଘଟଥିିଲା
େଯ, 12 ଯିରିମୀୟ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଂଶ
ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ରେଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମରୁ
ବାହାରିେଲ। 13 ପୁଣ,ି େସ ବନି୍ୟାମୀନ୍ ନାମକ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ଉପସି୍ଥତ
େହବା େବେଳ େସଠାେର ପ୍ରହରୀଗଣର ଜେଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ
ଯିରୀୟ, େସ ହନାନୀୟର େପୗତ୍ର େଶଲମିୀୟର ପୁତ୍ର; ପୁଣ,ି େସ ଯିରିମୀୟ
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ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଧରି କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ
ଯାଉଅଛ।”

14 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ କହେିଲ, “ଏ ମିଥ୍ୟା କଥା; ମୁଁ
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଯାଉ ନାହିଁ;” ତଥାପି ଯିରୀୟ ଯିରିମୀୟଙ୍କ କଥା
ନ ଶୁଣ ିତାଙୁ୍କ ଧରି ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଗଲା। 15 ପୁଣ,ି
ଅଧିପତମିାେନ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇ ତାଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କେଲ ଓ
େଯାନାଥନ େଲଖକର ଗହୃସି୍ଥତ କାରାଗାରେର ରଖିେଲ; କାରଣ େସମାେନ
େସସ୍ଥାନକୁ କାରାଗାର କରିଥିେଲ।

16 ଯିରିମୀୟ େସହ ିକାରାକୂପ ଓ ତହିଁର କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରିେର ପ୍ରେବଶ
କରି ଅେନକ ଦନି େସଠାେର ରହେିଲ। 17 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ସଦିକିୀୟ ରାଜା
େଲାକ ପଠାଇ ତାଙୁ୍କ ଅଣାଇଲା; ଆଉ, ରାଜା ଆପଣା ଗହୃେର ତାଙୁ୍କ
େଗାପନେର ପଚାରିଲା, “ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟରୁ େକୗଣସ ିବାକ୍ୟ ଆସଅିଛ ିକି
?” ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ କହେିଲ, “ଆସଅିଛ।ି” େସ ଆହୁରି କହେିଲ,
“ଆପଣ ବାବଲିର ରାଜାର ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହେବ।”

18 ଆହୁରି, ଯିରିମୀୟ ସଦିକିୀୟ ରାଜାକୁ କହେିଲ, “ଆପଣଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର, ଅବା ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ମୁଁ କି ପାପ କରିଅଛ ିେଯ, ଆପଣମାେନ େମାେତ କାରାଗାରେର
ରଖିଅଛନି୍ତ ? 19 ଆପଣମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହେିଲ, ‘ବାବଲିର
ରାଜା ଆପଣମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ଏହ ିେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସବି ନାହିଁ,’
େସମାେନ ଏେବ କାହାନି୍ତ ? 20 ଏେବ େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ମହାରାଜ, ବନିୟ
କରୁଅଛ,ି ଶ୍ରବଣ କରନୁ୍ତ; ଆପଣ େଯାନାଥନ େଲଖକର ଗହୃକୁ େମାେତ
େଫରି ନ ପଠାଉନୁ୍ତ, େନାହେିଲ ମୁଁ େସଠାେର ମରିଯିବ;ି ବନିୟ କରୁଅଛ,ି
େମାର ଏହ ିନେିବଦନ ଆପଣଙ୍କ ଛାମୁେର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ େହଉ।”

21 ତହିଁେର ସଦିକିୀୟ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରେନ୍ତ, େଲାକମାେନ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ
ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ରଖିେଲ, ପୁଣ ିନଗରେର ସବୁ ରୁଟ ିେଶଷ ନ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରୁଟବିାଲାମାନଙ୍କର ପଲ୍ଲ ୀରୁ େଗାଟଏି େଲଖାଏଁ ରୁଟ ିପ୍ରତଦିନି ତାଙୁ୍କ
େଦେଲ। ଏହ ିପ୍ରକାେର ଯିରିମୀୟ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ରହେିଲ।

ପଙ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ କୂପେର ଯିରିମୀୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ମତ୍ତନର ପୁତ୍ର ଶଫଟୀୟ, ପଶ୍ହୂର ପୁତ୍ର
ଗଦଲୀୟ, େଶଲମିୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହଖଲ ଓ ମଲ୍କୀୟର ପୁତ୍ର
ପଶ୍ହୂର, ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ କଥିତ ଏହି

ବାକ୍ୟ ଶୁଣେିଲ, ଯଥା, 2 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଯେକହ ିଏହି
ନଗରେର ରହବି, େସ ଖଡ୍ଗ , ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀେର ମରିବ; ମାତ୍ର
େଯେକହ ିବାହାର େହାଇ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ, େସ ବଞ୍ଚବି,
ତାହାର ପ୍ରାଣ ତାହା ପ୍ରତ ିଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ େହବ ଓ େସ ବଞ୍ଚବି।”
3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଏହ ିନଗର ବାବଲି ରାଜାର େସୖନ୍ୟ
ହସ୍ତେର ନଶି୍ଚୟ ସମପିର୍ତ େହବ ଓ େସ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରିବ।”

4 ତହିଁେର ଅଧିପତମିାେନ ରାଜାକୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିୟ
କରୁଅଛୁ, ଏହ ିେଲାକର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା େହଉ; କାରଣ େସ ଏହ ିପ୍ରକାର
କଥା କହ ିଏହ ିନଗରେର ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଓ ସକଳ
େଲାକଙ୍କ ହସ୍ତ ଦୁବର୍ଳ କରୁଅଛ;ି ପୁଣ,ି ଏ ବ୍ୟକି୍ତ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳ ନୁେହଁ, େକବଳ ଅମଙ୍ଗଳର େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛ।ି 5 ଏଥିେର ସଦିକିୀୟ
ରାଜା କହଲିା, “େଦଖ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଅଛ;ି କାରଣ ରାଜା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବା େଲାକ ନୁହନି୍ତ।”

6 ତହିଁେର େସମାେନ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ ଧରି ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣସି୍ଥତ, ମଲ୍କୀୟ
ରାଜପୁତ୍ରର କୂପେର ପକାଇ େଦେଲ; ଅଥର୍ାତ୍, େସମାେନ ରଜୁ୍ଜ ଦ୍ୱ ାରା
ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ ଓହ୍ଳାଇ େଦେଲ। ପୁଣ,ି େସହ ିକୂପେର ଜଳ ନ ଥିଲା, େକବଳ
ପଙ୍କ ଥିଲା। ଆଉ, ଯିରିମୀୟ େସହ ିପଙ୍କେର ମଗ୍ନପ୍ରାୟ େହେଲ।

7 ଏଥି ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ କୂପେର ପକାଇ େଦଇଅଛନି୍ତ
େବାଲ,ି ରାଜଗହୃସି୍ଥତ ଏବଦ୍-େମଲକ ନାମକ ଜେଣ କୂଶୀୟ ନପୁଂସକ
େଲାକ ଶୁଣଲିା; େସସମୟେର ରାଜା ବନି୍ୟାମୀନ୍ ଦ୍ୱ ାରେର ଉପବଷି୍ଟ ଥିଲା।
8 ଏବଦ୍-େମଲକ ରାଜଗହୃରୁ ବାହାରି ରାଜାକୁ କହଲିା, 9 “େହ ଆମ୍ଭର
ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, ଏହ ିେଲାକମାେନ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପ୍ରତ ିନତିାନ୍ତ
ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କୂପେର ପକାଇଅଛନି୍ତ; େସ

େଯଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ , ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସକାଶୁ େସଠାେର େସ ମଲା ପରି ଅଛନି୍ତ ,
କାରଣ ନଗରେର ଆଉ ରୁଟ ିନାହିଁ।”

10 େସେତେବେଳ ରାଜା କୂଶୀୟ ଏବଦ୍-େମଲକକୁ ଆଜ୍ଞା କଲା, “ତୁେମ୍ଭ
ଏଠାରୁ ତରିିଶ ଜଣ େଲାକ ଆପଣା ସଙ୍ଗେର େନଇ ଯିରିମୀୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ମରିବା ପୂବର୍ରୁ ତାଙୁ୍କ କୂପରୁ ବାହାର କରି ଆଣ।”
11 ତହିଁେର ଏବଦ୍-େମଲକ ଆପଣା ସେଙ୍ଗ େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇ
ରାଜଗହୃକୁ ଯାଇ ଭଣ୍ଡାରର ତଳରୁ େକେତଗଡୁ଼ଏି ପୁରୁଣା ତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଓ
ଚରିାକନା େନଲା, ଆଉ ରଜୁ୍ଜ ଦ୍ୱ ାରା େସସବୁ କୂପେର ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ େଦଲା।

12 ପୁଣ,ି କୂଶୀୟ ଏବଦ୍-େମଲକ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ କହଲିା, “େସହ ିପୁରୁଣା
ତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଚରିାକନା ଆପଣା କକ୍ଷମୂଳେର ରଜୁ୍ଜ ତେଳ ଦଅି।”
13 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ େସପରି କେଲ। ତହୁଁ େସମାେନ ରଜୁ୍ଜ ଧରି ଟାଣି
ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ କୂପରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ। ପୁଣ,ି ଯିରିମୀୟ ପ୍ରହରୀ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ରହେିଲ।

ସଦିକିୀୟଙୁ୍କ ଯିରିମୀୟଙ୍କ େଚତାବନୀ

14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦିକିୀୟ ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ଯିରିମୀୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ତୃତୀୟ ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ଆପଣା
ନକିଟକୁ ଅଣାଇଲା। ଆଉ, ରାଜା ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ କହଲିା, “ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େଗାଟଏି କଥା ପଚାରିବ;ି ତୁେମ୍ଭ େମା’ଠାରୁ କିଛ ିେଗାପନ କରିବ ନାହିଁ।”
15 େତେବ ଯିରିମୀୟ ସଦିକିୀୟକୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଯଦ ିଆପଣଙୁ୍କ ତାହା
ଜଣାଇବ,ି େତେବ ଆପଣ କି େମାେତ ନଶି୍ଚୟ ବଧ କରିେବ ନାହିଁ ? ଆଉ,
ମୁଁ ଯଦ ିଆପଣଙୁ୍କ ପରାମଶର୍ େଦବ,ି େତେବ ଆପଣ େମା’ କଥା ଶୁଣେିବ
ନାହିଁ।” 16 ତହିଁେର ସଦିକିୀୟ ରାଜା େଗାପନେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର
ଶପଥ କରି କହଲିା, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିଜୀବାତ୍ମାର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶପଥ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବ ିନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରାଣନାଶର େଚଷ୍ଟାକାରୀ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବି
ନାହିଁ।”

17 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ ସଦିକିୀୟକୁ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
‘ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ବାହାର େହାଇ ବାବଲି ରାଜାର ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ,
େତେବ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚବି ଓ ଏହ ିନଗର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହବ ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାର ବଞ୍ଚବି। 18 ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ବାହାର
େହାଇ ବାବଲି ରାଜାର ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, େତେବ ଏହି
ନଗର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ ଓ େସମାେନ ଅଗି୍ନେର
ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିେବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।’”

19 ଏଥିେର ସଦିକିୀୟ ରାଜା ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ କହଲିା, “େଯଉଁ ଯିହୁଦୀ
େଲାକମାେନ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଭୟ
କରୁଅଛ,ି େକଜାଣ ିେଲାେକ େମାେତ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ,
ଆଉ େସମାେନ େମାେତ ପରିହାସ କରିେବ।”

20 ମାତ୍ର ଯିରିମୀୟ କହେିଲ, “େସମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିେବ
ନାହିଁ। ବନିୟ କରୁଅଛ,ି େମା’ ଦ୍ୱ ାରା କଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣ
ମାନନୁ୍ତ; ତହିଁେର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚବି।
21 ମାତ୍ର ଯଦ ିଆପଣ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ
ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁ କଥା େମାେତ ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ , ତାହା ଏହ:ି

22 େଦଖନୁ୍ତ, େଯେତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଯିହୁଦାର ରାଜଗହୃେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବାବଲି ରାଜାର ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଅଣାଯିେବ,
ଆଉ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀମାେନ କହେିବ,
‘ତୁମ୍ଭର ସୁହୃଦ୍ମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ;
ଆଉ, ଏେବ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଙ୍କେର ମଗ୍ନ େହବାରୁ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବମିୁଖ େହାଇଅଛନି୍ତ।’
23 ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବାହାର

କରି କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିବ; ଆଉ, ଆପଣ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାବଲି ରାଜାର ହସ୍ତେର ଧରାଯିେବ ଓ ଆପଣ
ଏହ ିନଗରକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରାଇେବ।”

24 ଏଥିେର ସଦିକିୀୟ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ କହଲିା, “ଏସବୁ କଥା େକହ ିନ
ଜାଣୁ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ମରିବ ନାହିଁ। 25 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା
କରିଅଛ ିେବାଲ ିଯଦ ିଅଧିପତମିାେନ ଶୁଣନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହନି୍ତ ,
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‘ତୁେମ୍ଭ ରାଜାଙୁ୍କ କି କି କଥା କହଅିଛ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ; େସ
କଥା, ମଧ୍ୟ ରାଜା ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ତାହା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ
େଗାପନ ନ କର, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବଧ କରିବୁ ନାହିଁ।’
26 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ‘େମାେତ େଯାନାଥନ ଗହୃେର
ମରିବା ପାଇଁ ରାଜା େଯପରି େଫରି ନ ପଠାନି୍ତ ,ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାମୁେର
ନେିବଦନ କଲ।ି’”

27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅଧିପତ ିସମେସ୍ତ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ; ତହିଁେର େସ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହସିବୁ କଥା େସମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଇେଲ। ତହୁଁ େସମାେନ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥା କହବିାର ତ୍ୟାଗ କେଲ;
କାରଣ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ। 28 ତହିଁେର ଯିରୂଶାଲମର ପରାଜୟ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରିମୀୟ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ରହେିଲ।

ଯିରୂଶାଲମର ପତନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ନବମ
ବଷର୍ର ଦଶମ ମାସେର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ
ତାହାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଯିରୂଶାଲମର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସ ିତାହା

ଅବେରାଧ କେଲ; 2 ସଦିକିୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଏକାଦଶ ବଷର୍ର ଚତୁଥର୍
ମାସର ନବମ ଦନିେର ନଗରର ଏକ ସ୍ଥାନ ଭଗ୍ନ େହଲା। ଏହରୂିେପ
ଯିରୂଶାଲମ ହସ୍ତଗତ ହୁଅେନ୍ତ, 3 ବାବଲି ରାଜାର ଅଧିପତସିକଳ, ଅଥର୍ାତ୍,
େନଗର୍ଲ ଶେରତ୍ସର, ସମ୍ଗର-ନେବା, ଶସର୍ଖୀମ୍, ରବ୍ସାରୀସ୍, େନଗର୍ଲ
ଶେରତ୍ସର, ରବମାଗ୍ ପ୍ରଭୃତ ିବାବଲି ରାଜାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଧିପତ ିସମେସ୍ତ
ଭତିେର ଆସ ିମଧ୍ୟମ ଦ୍ୱ ାରେର ବସେିଲ।

4 ତହିଁେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟ ଓ େଯାଦ୍ଧା ସମେସ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
େଦଖି ପଳାଇଗେଲ, େସମାେନ ରାତି୍ରକାଳେର ରାଜାର ଉଦ୍ୟାନ ନକିଟସ୍ଥ
ପଥ େଦଇ ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀରର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଦ୍ୱ ାରେର ନଗରରୁ ବାହାରି ଗେଲ;
ପୁଣ,ି େସ ଆରାବା ପଥେର ଚାଲଗିଲା। 5 ମାତ୍ର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ
େସମାନଙ୍କ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଯିରୀେହା ପଦାେର ସଦିକିୀୟ ନକିଟେର
ପହଞ୍ଚେିଲ ଓ ତାହାକୁ ଧରି ହମାତ୍ େଦଶସ୍ଥ ରିବ୍ଲାେର ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ, ତହିଁେର େସ ତାହାର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା େଦଲା।

6 ପୁଣ,ି ବାବଲିର ରାଜା ରିବ୍ଲାେର ସଦିକିୀୟର ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର
ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ବଧ କଲା; ମଧ୍ୟ ବାବଲିର ରାଜା ଯିହୁଦାର ଅଧିପତି
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଧ କଲା। 7 ଆହୁରି, େସ ସଦିକିୀୟର ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ ିତାହାକୁ
ବାବଲିକୁ େନଇଯିବା ନମିେନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳେର ବଦ୍ଧ କଲା।

8 ପୁଣ,ି କଲ୍ଦୀୟମାେନ ରାଜାର ଗହୃ ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ଗହୃସବୁ
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କେଲ, ଆଉ ଯିରୂଶାଲମର ପ୍ରାଚୀରସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେଲ।
9 ପୁଣ,ି ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍, ନଗରେର ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ, ମଧ୍ୟ ତାହାର ପକ୍ଷ େହାଇଥିବା ପଳାତକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀକରି
ବାବଲିକୁ େନଇଗଲା। 10 ମାତ୍ର ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍,
େକେତଗଡୁ଼ଏି ଦୀନ ଦରିଦ୍ର  େଲାକଙୁ୍କ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଛାଡ଼କିରି ଗଲା,
ଆଉ େସହ ିସମୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଭୂମି େଦଲା।

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ମୁକି୍ତ

11 ପୁଣ,ି ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ବଷିୟେର
ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍କୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା କଲା, 12 “ତୁେମ୍ଭ
ତାଙୁ୍କ େନଇ ଭଲ ରୂେପ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କର ଓ ତାଙ୍କର େକୗଣସି
କ୍ଷତ ିକର ନାହିଁ; ପୁଣ,ି େସ େଯପରି ତୁମ୍ଭକୁ କହନି୍ତ , େସପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି
କର।”

13 ତହିଁେର ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ ଓ ନବୂଶସ୍ବନ୍,
ରବ୍ସାରୀସ୍ ଓ େନଗର୍ଲ ଶେରତ୍ସର, ରବମାଗ୍ ଓ ବାବଲି ରାଜାର ସମସ୍ତ
ପ୍ରଧାନବଗର୍ େଲାକ ପଠାଇେଲ। 14 େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ ପ୍ରହରୀ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ ଆଣେିଲ, ପୁଣ ିଗହୃକୁ େନଇଯିବା ନମିେନ୍ତ ତାଙୁ୍କ
ଶାଫନ୍ର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ;
ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ।

ଏବଦ୍-େମଲକ ପାଇଁ କୁଶଳବାତ୍ତର୍ା

15 ଯିରିମୀୟ ପ୍ରହରୀ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟେର, ତାହାଙ୍କ
ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 16 ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ
କୂଶୀୟ ଏବଦ୍-େମଲକକୁ କୁହ, “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ‘େଦଖ, ମଙ୍ଗଳର ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଅମଙ୍ଗଳର ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିନଗର ଉପେର ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ସବୁ
ସଫଳ କରିବା; ପୁଣ,ି େସଦନି ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର େସସବୁ ସଫଳ େହବ।’

17 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େସଦନିେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା;
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଭୟ କରୁଅଛ, େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ ନାହିଁ। 18 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା
କରିବା, ତୁେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ େହବ: େଯେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ,’
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।”

ଯିହୁଦାେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ

ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାର େଯସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀ େଲାକ ବାବଲିକୁ
ନଆି ଯାଉଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ
ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ େନଇ ରାମା ନଗରରୁ

ବଦିାୟ କଲା ଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ
ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। 2 ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତି
ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ େନଇ କହଲିା, “ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିସ୍ଥାନ
ବଷିୟେର ଏହ ିଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହଥିିେଲ : 3 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା
ଘଟାଇଅଛନି୍ତ ଓ େଯପରି କହଥିିେଲ, େସପରି କରିଅଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନ ମାନ ିତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହା ଘଟଅିଛ।ି”

4 ଆଉ, ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ମୁକ୍ତ କଲ।ି େମା’ ସେଙ୍ଗ ବାବଲିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ଦେିଶ,
େତେବ ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ରୂେପ ତୁମ୍ଭର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରିବ;ି ମାତ୍ର େମା’
ସେଙ୍ଗ ବାବଲିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ନ ଦେିଶ, େତେବ କ୍ଷାନ୍ତ
ହୁଅ; େଦଖ, ସମୁଦାୟ େଦଶ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର ପଡ଼ଛି;ି େଯଉଁଠାକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଭଲ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଦେିଶ, େସଠାକୁ ଯାଅ।

5 ଯିରିମୀୟ େଫରି ନ ଯାଉଣୁ ନବୂଷରଦନ୍ ତାଙୁ୍କ କହଲିା, “େତେବ
ତୁେମ୍ଭ ଶାଫନ୍ର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ନକିଟକୁ େଫରି ଯାଅ,
ବାବଲିର ରାଜା ତାହାକୁ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହର ଉପେର ଶାସନକତ୍ତର୍ା
ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ,ି ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହା ସେଙ୍ଗ
ବାସ କର; ଅବା େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦେିଶ,
େସ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ।” ତହିଁେର ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିତାଙୁ୍କ ପାେଥୟ ଓ
ପାରିେତାଷିକ େଦଇ ବଦିାୟ କଲା। 6 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ ମିସ୍ପାକୁ
ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ନକିଟକୁ ଯାଇ େଦଶସ୍ଥ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ତାହା ସେଙ୍ଗ ବାସ କେଲ।

ଯିହୁଦାର ଶାସକ ଗଦଲୀୟ

7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟଙୁ୍କ ବାବଲିର ରାଜା େଦଶର
ଶାସନକତ୍ତର୍ା କରି ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ ିଓ େଯଉଁମାେନ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ବାବଲିକୁ
ନୀତ େହାଇ ନାହାନି୍ତ , ଏପରି ସକଳ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଓ
େଦଶସ୍ଥ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଭାର ତାହା ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛ ିେବାଲି
ପଦାେର ସି୍ଥତ େସନାପତଗିଣ ଓ େସମାନଙ୍କର େଲାକମାେନ ଶୁଣେିଲ।
8 ତହିଁେର େସମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ ଓ କାେରହର
ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ େଯାନାଥନ, ତନ୍ହୂମତର ପୁତ୍ର ସରାୟ ଓ
ନେଟାଫାତୀୟ ଏଫର ପୁତ୍ରମାେନ ଆଉ ମାଖାଥୀୟର ପୁତ୍ର ଯାସନୀୟ,
ଏମାେନ, ପୁଣ ିଏମାନଙ୍କର େଲାକମାେନ ମିସ୍ପାକୁ ଗଦଲୀୟ ନକିଟକୁ
ଗେଲ।

9 ପୁଣ,ି ଶାଫନ୍ର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ େସମାନଙ୍କ ଓ
େସମାନଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରି କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭମାେନ
କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ଦାସ େହବା ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ବାବଲି ରାଜାର
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ଦାସ େହାଇ େଦଶେର ବାସ କର, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ।
10 େଦଖ, େଯଉଁ କଲ୍ଦୀୟମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିବ,
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ମିସ୍ପାେର ବାସ କରିବା;
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ ଓ େତୖଳ ସଞ୍ଚୟ କରି
ଆପଣା ଆପଣା ପାତ୍ରେର ରଖ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯସକଳ ନଗର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ହସ୍ତଗତ କରିଅଛ, ତହିଁେର ବାସ କର।”

11 ଆଉ, େମାୟାବେର ଓ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର, ଆଉ
ଇେଦାମେର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ େଦଶେର େଯଉଁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଥିେଲ,
େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଶୁଣେିଲ େଯ, ବାବଲିର ରାଜା ଯିହୁଦାର ଏକ
ଅଂଶ େଲାକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଅଛ ିଓ ଶାଫନ୍ର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର
ଗଦଲୀୟଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ;ି 12 େସେତେବେଳ େସହି
ଯିହୁଦୀୟମାେନ େଯ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତାଡ଼ତି େହାଇଥିେଲ, େସସକଳ ସ୍ଥାନରୁ
େଫରି ଯିହୁଦା େଦଶକୁ ମିସ୍ପାେର ଗଦଲୀୟ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, ଆଉ ପ୍ରଚୁର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ ସଞ୍ଚୟ କେଲ।

13 ଆହୁରି, କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ ପଦାେର ଅବସି୍ଥତ
େସନାପତସିକଳ ମିସ୍ପାେର ଗଦଲୀୟ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, 14 ଆଉ ତାହାକୁ
କହେିଲ, “ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ବାଲୀସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ େନବା
ପାଇଁ ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲକୁ ପଠାଇଅଛ ିେବାଲ ିକି ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ
?” ମାତ୍ର ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ େସମାନଙ୍କ କଥାେର ବଶି୍ୱାସ କଲା
ନାହିଁ।

15 ତହିଁେର କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ମିସ୍ପାେର ଗଦଲୀୟଙୁ୍କ
େଗାପନେର କହଲିା, “ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତ ିେହେଲ ମୁଁ ଯାଇ ନଥନୀୟର
ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲକୁ ବଧ କରିବ,ି ଆଉ େକହ ିତାହା ଜାଣବି ନାହିଁ; େସ
କାହିଁକି ଆପଣଙୁ୍କ ବଧ କରିବ ଓ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର ସଂଗହୃୀତ
ଯିହୁଦୀୟ ସମେସ୍ତ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଯିେବ ଓ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବନିଷ୍ଟ
େହବ ?” 16 ମାତ୍ର ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ କାେରହର ପୁତ୍ର
େଯାହାନନ୍କୁ କହଲିା, “ତୁେମ୍ଭ ଏ କାଯର୍୍ୟ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ଇଶ୍ମାେୟଲ ବଷିୟେର ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଅଛ।”

ଗଦଲୀୟଙ୍କ ହତ୍ୟା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସପ୍ତମ ମାସେର ରାଜାର ଅମାତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଗଣତି ରାଜବଂଶୀୟ, ଇଲୀଶାମାର େପୗତ୍ର ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର
ଇଶ୍ମାେୟଲ ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ଦଶ ଜଣ ପୁରୁଷ ମିସ୍ପାକୁ

ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ; ଆଉ, େସମାେନ ମିସ୍ପାେର
ଏକତ୍ର େଭାଜନ କେଲ। 2 େସେତେବେଳ ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ ଓ
ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େସହ ିଦଶ େଲାକ ଉଠି ବାବଲି ରାଜା ଦ୍ୱ ାରା େଦଶର
ଶାସନକତ୍ତର୍ାପଦେର ନଯିୁକ୍ତ , ଶାଫନ୍ର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର
ଗଦଲୀୟଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ାଘାତେର ବଧ କେଲ। 3 ଆହୁରି, ମିସ୍ପାେର ଗଦଲୀୟ
ସେଙ୍ଗ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ଓ େସଠାେର େଯଉଁ
କଲ୍ଦୀୟମାେନ େଦଖାଗେଲ, େସମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ
ଇଶ୍ମାେୟଲ ବଧ କଲା।

4 ପୁଣ,ି େସ ଗଦଲୀୟଙୁ୍କ ବଧ କଲା ଉତ୍ତାେର, େସ ବଷିୟ େକହ ିନ
ଜାଣବିା ପୂବର୍ରୁ, 5 ଶିଖିମ, ଶୀେଲା ଓ ଶମରୀୟାରୁ ଅଶୀ ଜଣ ପୁରୁଷ
େକ୍ଷୗର ଦାଢ଼ ିଓ ଛନି୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି େହାଇ, ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା
ଶରୀରେର ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ କରି, ପୁଣ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତେର େନୖେବଦ୍ୟ ଓ କୁନୁ୍ଦରୁ େନଇ ଆସୁଥିେଲ।

6 ତହିଁେର ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ େସମାନଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ
ମିସ୍ପାଠାରୁ ଗଲା; ଆଉ, ଯାଉ ଯାଉ େସ ବାଟଯାକ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି
ଗଲା; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା,
“ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ନକିଟକୁ ଆସ।” 7 ଏଉତ୍ତାେର େସମାେନ
ନଗରର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ ଓ
ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ପୁରୁଷମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରି କୂପେର ପକାଇେଦେଲ।

8 ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ଜଣ ଇଶ୍ମାେୟଲକୁ କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଧ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଷତ୍ରେର ଗହମ,
ଯବ, େତୖଳ ଓ ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରି େପାତ ିଲୁଚାଇ ରଖିଅଛୁ।” ତହିଁେର େସ
କ୍ଷାନ୍ତ େହାଇ େସମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କଲା ନାହିଁ।
9 ଇଶ୍ମାେୟଲ େଯଉଁ କୂପେର ଆପଣା ଦ୍ୱ ାରା ହତ େଲାକମାନଙ୍କର ଶବ

ଗଦଲୀୟଙ୍କ ଶବ ନକିଟେର ପକାଇ େଦଲା, େସହ ିକୂପ ଆସା ରାଜା,
ଇସ୍ରାଏଲର ବାଶା ରାଜାର ଭୟେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିେଲ; ପୁଣ,ି ନଥନୀୟର
ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ଶବେର ତାହା ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା।

10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇଶ୍ମାେୟଲ, ମିସ୍ପାେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ,
ଅଥର୍ାତ୍, ସମସ୍ତ ରାଜକନ୍ୟାଗଣକୁ ଓ ମିସ୍ପାେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା େଯସମସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର
ଗଦଲୀୟ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଥିଲା, େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇ ଗଲା;
ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର
ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା।

11 ମାତ୍ର ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲର ଏହସିବୁ ଦୁଷ୍କମର୍ ବଷିୟ
କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େସନାପତ ିସମେସ୍ତ ଶୁଣେନ୍ତ,
12 େସମାେନ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ େନଇ ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ ସେଙ୍ଗ
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗେଲ ଓ ଗିବୀେୟାନ୍ସି୍ଥତ ମହାଜଳାଶୟ ନକିଟେର ତାହାକୁ
େଦଖିେଲ। 13 େସେତେବେଳ ଇଶ୍ମାେୟଲ ସେଙ୍ଗ ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକ
କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍କୁ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େସନାପତମିାନଙୁ୍କ େଦଖି
ଆନନି୍ଦତ େହେଲ।

14 ତହିଁେର ଇଶ୍ମାେୟଲ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମିସ୍ପାରୁ ବନ୍ଦୀ କରି
େନଇଯାଇଥିଲା, େସସମେସ୍ତ େଲଉଟ ିକାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ନକିଟକୁ
େଫରି ଆସେିଲ। 15 ମାତ୍ର ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ ଆଠ ଜଣ େଲାକ
ସହତି େଯାହାନନ୍ ନକିଟରୁ ପଳାଇ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ନକିଟକୁ ଗଲା।

16 ତହୁଁ ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟଙୁ୍କ
ବଧ କଲା ଉତ୍ତାେର କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ
େସନାପତଗିଣ ସହତି େଯସମସ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ ତାହା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରି ମିସ୍ପାରୁ ଆଣଥିିଲା, େସମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ଗିବୀେୟାନ୍ରୁ ଆଣଥିିବା
େଯାଦ୍ଧା ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ଓ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ, ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ନପୁଂସକମାନଙୁ୍କ
େସ ସେଙ୍ଗ େନଲା।

17 ଆଉ, େସମାେନ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ମିସରେର ପ୍ରେବଶ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି େବଥଲହିମି ନକିଟସ୍ଥ େଗରୁତ୍ତ୍ୱ  କିମ୍ହେମ୍ର
ବାସ କେଲ; 18 କାରଣ ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମାେୟଲ, ବାବଲି ରାଜାର
ନଯିୁକ୍ତ େଦଶର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟଙୁ୍କ ବଧ କରିବା
େହତୁରୁ େସମାେନ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଭୀତ େହାଇଥିେଲ।

ମିସରକୁ ନ ଯିବା ନମିେନ୍ତ େଚତାବନୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସନାପତ ିସମେସ୍ତ, କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍
ଓ େହାେଶାୟୀୟର ପୁତ୍ର ଯାସନୀୟ, ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଓ ମହାନ
ସମସ୍ତ େଲାକ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନକିଟକୁ ଆସି

କହେିଲ, 2 “ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିୟ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନେିବଦନ
ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର ଗ୍ରାହ୍ୟ େହଉ, ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଅବଶିଷ୍ଟ ଏହସିକଳ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନୁ୍ତ; କାରଣ ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦଖୁଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ ଥିଲୁ, ଏେବ ଅଳ୍ପମାତ୍ର ରହଅିଛୁ।
3 ତହିଁେର େକଉଁ ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଓ େକଉଁ କମର୍
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜ୍ଞାତ କରାଇେବ।”

4 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣଲି;ି େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥାନୁସାେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ ିଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯେକୗଣସ ିଉତ୍ତର େଦେବ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଇବ;ି ମୁଁ େକୗଣସ ିକଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ େଗାପନ କରିବ ିନାହିଁ।”

5 ତହିଁେର େସମାେନ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର େଯଉଁ କଥା କହ ିଆପଣଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେବ,
ତଦନୁସାେର ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ କମର୍ ନ କରୁ, େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସତ୍ୟ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ େହଉନୁ୍ତ। 6 ତାହା ଭଲ
େହଉ ବା ମନ୍ଦ େହଉ, ଯାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ
ପଠାଉଅଛୁ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଆେମ୍ଭମାେନ ମାନବୁି; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ମାନେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହବ।”

ଯିରିମୀୟ 40:10 488 ଯିରିମୀୟ 42:6
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ଯିରିମୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାର ଉତ୍ତର

7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦଶ ଦନି ଉତ୍ତାେର ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 8 ତହିଁେର େସ କାେରହର ପୁତ୍ର
େଯାହାନନ୍କୁ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ େସନାପତ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରଠାରୁ ମହାନ
େଲାକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଡାକି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 9 “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣାମାନଙ୍କର ନେିବଦନ ଜଣାଇବାକୁ େମାେତ
ପଠାଇଥିଲ, େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
10 ‘ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଦଶେର ଆହୁରି ବାସ କରିବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ କରିବା, ଆଉ ଭାଙି୍ଗବା ନାହିଁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େରାପଣ କରିବା, ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େଯ ଅମଙ୍ଗଳ କରିଅଛୁ, ତହିଁରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହଲୁ।

11 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ବାବଲି ରାଜା ବଷିୟେର ଭୀତ ଅଛ, ତାହାକୁ
ଭୟ କର ନାହିଁ,’ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ତାହା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ ଅଛୁ। 12 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା ପ୍ରଦାନ
କରିବା, ତହିଁେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା ବହ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶକୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରାଇବ।’

13 ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ, ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ଏ େଦଶେର ବାସ
କରିବା ନାହିଁ’ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନ ମାନ ିଯଦି
କୁହ, 14 ‘ନା; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ମିସର େଦଶକୁ ଯିବା, େସଠାେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯୁଦ୍ଧ େଦଖିବା ନାହିଁ, କି ତୂରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣବିା ନାହିଁ, କିଅବା
ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ େଭାଗିବା ନାହିଁ; ଆଉ, େସଠାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ବାସ
କରିବା।’

15 ଏେହତୁ େହ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାେକ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ : ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିମିସରେର ପ୍ରେବଶ
କରିବା ପାଇଁ ନତିାନ୍ତ ଉତୁ୍ସକ ହୁଅ ଓ େସଠାେର ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ
ଯାଅ; 16 େତେବ ଏହା ଘଟବି େଯ, େଯଉଁ ଖଡ୍ଗ କୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ
କରୁଅଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ମିସରେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଧରିବ ଓ େଯଉଁ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୀତ େହଉଅଛ, ତାହା
ମିସର େଦଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପେଛ ପେଛ ଲାଗି ରହବି ଓ େସଠାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମରିବ।’

17 େଯଉଁମାେନ ମିସରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ ଉତୁ୍ସକ
ହୁଅନି୍ତ , େସସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିପ୍ରକାର ଘଟବି; େସମାେନ ଖଡ୍ଗ ,
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀେର ମରିେବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ
ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା, ତହିଁରୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିଉତ୍ତୀଣ୍ଣର୍ ଅବା
ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ନାହିଁ।

18 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ‘ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର େଯପରି ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଓ
ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ ଢ଼ଳା ଯାଇଅଛ,ି େସପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ
ମିସରେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆମ୍ଭର
ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ ଢ଼ଳାଯିବ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଭଶିାପ, ବସି୍ମୟ, ଶ୍ରାପ ଓ
ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ।’

19 େହ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାେକ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
କହଅିଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଲ,ି ଏହା ନଶି୍ଚୟ ଜାଣ। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ
ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଅଛ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାେତ ପଠାଇ କହଲି, ‘ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କହେିବ, ତଦନୁସାେର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା କରିବୁ।’

21 ପୁଣ,ି ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହା ଜଣାଇଲ;ି ମାତ୍ର େଯଉଁ ବଷିୟେର
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାେତ
ପଠାଇେଲ, ତହିଁର େକୗଣସ ିବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ରବେର
ମେନାେଯାଗ କଲ ନାହିଁ। 22 ଏେହତୁ ଏେବ ନଶି୍ଚୟ ଜାଣ େଯ, େଯଉଁ

ସ୍ଥାନେର ପ୍ରବାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କରୁଅଛ,
େସ ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଡ୍ଗ , ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀେର ମରିବ।”

ଯିରିମୀୟ ମିସରକୁ ନୀତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିରିମୀୟ ଏହସିବୁ କଥା, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁ ସକଳ
କଥା ସମଗ୍ର େଲାକଙୁ୍କ କହବିା ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ତାଙୁ୍କ ପଠାଇଥିେଲ,

ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସହ ିସକଳ କଥା କହବିାର ସମାପ୍ତ
କରେନ୍ତ, 2 େହାେଶାୟୀୟର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ, କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍
ଓ ଅହଙ୍କାରୀ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟା କଥା
କହୁଅଛ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସରେର ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ, ଏକଥା
କହବିା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇ ନାହାନି୍ତ ;
3 ମାତ୍ର କଲ୍ଦୀୟମାେନ େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଧ କରି ପାରିେବ ଓ ବନ୍ଦୀ
କରି ବାବଲିକୁ େନଇଯିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ େନରୀୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଉଅଛ।ି”

4 ଏହରୂିେପ କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍, େସନାପତସିକଳ ଓ େଲାକ
ସମେସ୍ତ ଯିହୁଦା େଦଶେର ବାସ କରିବା ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବେର
ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ। 5 ମାତ୍ର କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ
େସନାପତ ିସମେସ୍ତ, ଯିହୁଦାର ସକଳ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ନାନା
େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟକୁ ତାଡ଼ତି େଯସକଳ େଲାକ ଯିହୁଦା େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରିବା
ପାଇଁ େଫରି ଆସଥିିେଲ, 6 େସହ ିପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ, ବାଳିକା ଓ
ରାଜକନ୍ୟାଗଣକୁ ଓ େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତି
ନବୂଷରଦନ୍ ଶାଫନ୍ର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମ୍ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ନକିଟେର ଛାଡ଼ି
ଯାଇଥିଲା, େସମାନଙୁ୍କ, ଆଉ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଓ େନରୀୟର
ପୁତ୍ର ବାରୂକକୁ େନଇ, 7 ମିସର େଦଶେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, କାରଣ
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ; ଆଉ, େସମାେନ
ତଫେନ୍ହଷର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ।

8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତଫେନ୍ହଷରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା, 9 “ତୁେମ୍ଭ େକେତଗଡୁ଼ଏି
ବୃହତ ପ୍ରସ୍ତର ଆପଣା ହସ୍ତେର େନଇ, ତଫେନ୍ହଷରେର ଫାେରା ଗହୃର
ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନର ନକିଟେର େଯଉଁ ଇଟାଗାନ୍ଥୁନ ିଅଛ,ି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ମଶଲା
ଭତିେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଲୁଚାଇ ରଖ; 10 ଆଉ,
େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପଠାଇ ଆପଣା ଦାସ ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରକୁ ଅଣାଇବା ଓ ଏହ ିେଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତରସବୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଅଛୁ,
ତହିଁ ଉପେର ତାହାର ସଂିହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବା; ଆଉ, େସ ତହିଁ ଉପେର
ଆପଣା ରାଜକୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ାତପ ବସି୍ତାର କରିବ।

11 ପୁଣ,ି େସ ଆସ ିମିସର େଦଶକୁ ଆଘାତ କରି ମୃତୁୁ୍ୟେଯାଗ୍ୟ
େଲାକଙୁ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟେର, ବନ୍ଦୀତ୍ୱର େଯାଗ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ େର ଓ
ଖଡ୍ଗ େଯାଗ୍ୟ େଲାକଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ େର ସମପର୍ଣ କରିବ। 12 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ
ମିସରସ୍ଥ େଦବାଳୟସବୁେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇବା ଓ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଦଗ୍ଧ କରି
ବାବଲିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି େଘନଯିିବ; ପୁଣ,ି େମଷପାଳକ େଯପରି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର
େଘାଡ଼ାଇଥାଏ, େସହପିରି େସ ମିସର େଦଶ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାକୁ େଘାଡ଼ାଇବ
ଓ େସ ଶାନି୍ତେର ଏ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ। 13 ଆହୁରି, େସ ମିସର
େଦଶସ୍ଥ େବଥ୍-େଶମଶର ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ ଓ ମିସର େଦଶସ୍ଥ
େଦବାଳୟସବୁ େସ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ।’”

ପ୍ରତମିାପୂଜାର ବଚିାର

େଯଉଁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ମିସର େଦଶେର ବାସ କେଲ,
େଯଉଁମାେନ ମିେଗ୍ଦାଲେର ଓ ତଫେନ୍ହଷରେର ଓ େନାଫେର
ଓ ପେଥ୍ରାଷ ପ୍ରେଦଶେର ବାସ କେଲ, େସସମସ୍ତଙ୍କ ବଷିୟେର

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ତାହା ଏହ,ି ଯଥା,
2 “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
‘ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ଓ ଯିହୁଦାର ସବୁ ନଗର ଉପେର େଯଉଁସବୁ
ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଅଛୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛ; ଆଉ େଦଖ, େସସବୁ
ଆଜି ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନ େହାଇ ରହଅିଛ,ି େସଠାେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ବାସ
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କେର ନାହିଁ; 3 କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟତା
କେଲ, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର, ଆଉ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବାକୁ ଓ େସମାନଙ୍କର େସବା କରିବାକୁ ଗେଲ।’

4 ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ଅତ ିପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଦାସ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇ କହଲୁି, ‘ଆଃ, ଏହି
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ କର ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ଘୃଣା କରୁ।’
5 ମାତ୍ର େସମାେନ ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା
ଦୁଷ୍ଟତାରୁ େଫରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆଉ ଧୂପ ନ
ଜ୍ୱଳାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ। 6 ଏେହତୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପ
ଓ େକ୍ର ାଧ ଢ଼ଳାଗଲା ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସକଳ
ପଥେର ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲା, ପୁଣ ିଆଜିର ସଦୃଶ୍ୟ େସସବୁ ଉତ୍ସନ୍ନ  ଓ
ଧ୍ୱଂସତି େହାଇଅଛ।ି”

7 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏେବ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଆପଣା
ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିମହାପାପ କରୁଅଛ ? ଏହା ଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ପକର୍ୀୟ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ,ବାଳକ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ
ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ଯିହୁଦାର ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ, ଆପଣାମାନଙ୍କର କାହାକୁ ହିଁ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ ନାହିଁ; 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଯ ମିସର େଦଶେର ପ୍ରବାସ
କରିବା ପାଇଁ ଆସଅିଛ, ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଜ୍ୱଳାଇ କାହିଁକି ଆପଣାମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ
କରୁଅଛ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ
ମଧ୍ୟେର ଅଭଶିାପ ଓ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର େହବ।

9 ଯିହୁଦା େଦଶେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସମସ୍ତ ପଥେର କୃତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦୁଷି୍କ୍ରୟା ଓ ଯିହୁଦା ରାଜାଗଣର ଦୁଷି୍କ୍ରୟା ଓ େସମାନଙ୍କ
ଭାଯର୍୍ୟାଗଣର ଦୁଷି୍କ୍ରୟା, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଜିର ଦୁଷି୍କ୍ରୟା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଭଯର୍୍ୟାଗଣର ଦୁଷି୍କ୍ରୟା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାେସାରିଅଛ ? 10 େସମାେନ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚୂଣ୍ଣର୍ମନା େହାଇ ନାହାନି୍ତ , କିଅବା େସମାେନ ଭୟ କରି ନାହାନି୍ତ ,
ଅଥବା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣାର େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଧିି ସ୍ଥାପନ କଲୁ, ତଦନୁସାେର
ଆଚରଣ କରି ନାହାନି୍ତ।”

11 ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ : “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ସମୁଦାୟ
ଯିହୁଦାକୁ ହିଁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ମୁଖ
ରଖିବା। 12 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦାର େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାେକ ମିସର େଦଶେର
ପ୍ରବାସ କରିବା ପାଇଁ େସଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଉତୁ୍ସକ ଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଧରିବା ଓ େସସମେସ୍ତ ଲୁପ୍ତ େହେବ; ମିସର େଦଶେର
େସମାେନ ପତତି େହେବ; ଖଡ୍ଗ  ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର େସମାେନ ଲୁପ୍ତ େହେବ।
କ୍ଷୁଦ୍ର  ଓ ମହାନ ଖଡ୍ଗ  ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ମରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ଅଭଶିାପ,
ବସି୍ମୟ ଓ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର େହେବ।

13 କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଖଡ୍ଗ , ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଦଣ୍ଡ େଦଇଅଛୁ, ତଦ୍ରୂ ପ ମିସର େଦଶେର ବାସକାରୀମାନଙୁ୍କ
ଦଣ୍ଡ େଦବା; 14 ତହିଁେର ଯିହୁଦାର େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାେକ ଯିହୁଦା
େଦଶକୁ େଫରି ଯାଇ େସଠାେର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କରି ମିସର
େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଉତ୍ତୀଣ୍ଣର୍
କି ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ନାହିଁ: କାରଣ ପଳାତକ େଲାକମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ
େକହ ିେଫରି ଯିେବ ନାହିଁ।”

15 େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ, ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାନି୍ତ େବାଲ ିଜାଣେିଲ, େସମାେନ ଓ ନକିଟେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମହାସମାଜ, ଅଥର୍ାତ୍, ମିସରର ପେଥ୍ରାଷ
ପ୍ରେଦଶେର ବାସକାରୀ ସମସ୍ତ େଲାକ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ,
16 “ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ କଥା କହଅିଛ,
ତୁମ୍ଭର େସହ ିକଥା ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣବୁି ନାହିଁ।

17 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବାକ୍ୟ ନଗିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି
ତଦନୁସାେର ଅବଶ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିବୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହେର ଓ
ଯିରୂଶାଲମର ସମସ୍ତ ପଥେର ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି କରିଅଛୁ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜାଗଣ ଓ ଅଧିପତଗିଣ

େଯପରି କରିଅଛନି୍ତ , େସପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ଆକାଶର ରାଣୀ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବୁ ଓ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିବୁ; କାରଣ େସସମୟେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚୁର ଆହାର ପାଇ ସୁଖେର ଥିଲୁ, େକୗଣସ ିଅମଙ୍ଗଳ
େଦଖିଲୁ ନାହିଁ।

18 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆକାଶର ରାଣୀ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବାର
ଓ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିବାର ଛାଡ଼େିଦବା ସମୟଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ
ବଷିୟେର ଅଭାବ େହାଇଅଛ ିଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ଖଡ୍ଗ  ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ଲୁପ୍ତ
େହାଇଅଛୁ। 19 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସମୟେର ଆକାଶର ରାଣୀ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇଲୁ ଓ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିଲୁ, େସେତେବେଳ
ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ଅନୁମତ ିବନିା କି ତାହାର ପୂଜା ନମିେନ୍ତ ପିଷ୍ଟକ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ ଓ ତାହା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିଲୁ ?”

20 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, େସହ ିପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତରକାରୀ
ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହେିଲ, 21 “ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହେର ଓ
ଯିରୂଶାଲମର ସକଳ ପଥେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜାଗଣ, ଓ ଅଧିପତଗିଣ ଓ େଦଶସ୍ଥ
େଲାକ ସମେସ୍ତ େଯଉଁ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ କି ତାହା ସ୍ମରଣ କେଲ
ନାହିଁ ଓ ତାହା କି ତାଙ୍କ ମନେର ପଡ଼ଲିା ନାହିଁ ?

22 ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଷି୍କ୍ରୟା ସକାଶୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କୃତ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ;
ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦଶ ଆଜିର ସଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ସନ୍ନ  ଓ ବସି୍ମୟଜନକ,
ଅଭଶିପ୍ତ ଓ ନବିାସୀବହିୀନ େହାଇଅଛ।ି 23 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇଅଛ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବେର ମେନାେଯାଗ
କରି ନାହଁ, ପୁଣ ିତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଧିି ଓ ପ୍ରମାଣ-ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ଆଚରଣ କରି ନାହଁ; ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ସଦୃଶ୍ୟ ଏହ ିଅମଙ୍ଗଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଘଟଅିଛ।ି”

24 ଆହୁରି, ଯିରିମୀୟ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
“େହ ମିସର େଦଶେର ଥିବା ଯିହୁଦାର େଲାକ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ : 25 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ଆକାଶର ରାଣୀ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇବା ପାଇଁ ଓ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିବା ପାଇଁ
େଯଉଁ ମାନତ କରିଅଛୁ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସଦି୍ଧ କରିବୁ,’ ଏହ ିକଥା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ମୁଖେର କହ ିହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା
ସମ୍ପନ୍ନ  କରିଅଛ। େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାନତ ଦୃଢ଼ କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ମାନତ ସଦି୍ଧ କର।”

26 ଏେହତୁ େହ ମିସର େଦଶ ନବିାସୀ ଯିହୁଦାର େଲାକ ସମେସ୍ତ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, “ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ମହାନାମ େନଇ ଶପଥ କରିଅଛୁ େଯ, “ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତି”
େବାଲ ିମିସର େଦଶସ୍ଥ େକୗଣସ ିଯିହୁଦୀ େଲାକ ଆମ୍ଭର ନାମ ଆଉ
ମୁଖେର େଘନବି ନାହିଁ।’ 27 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ନମିେନ୍ତ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ଜଗି ରହବିା; ତହିଁେର ମିସର େଦଶସ୍ଥ
ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦୀ େଲାକ ନଃିେଶଷ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖଡ୍ଗ  ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର
ଲୁପ୍ତ େହେବ। 28 ପୁଣ,ି ଖଡ୍ଗ ରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ମିସର
େଦଶରୁ ଯିହୁଦା େଦଶକୁ େଫରି ଯିେବ; ତହିଁେର େଯଉଁମାେନ ପ୍ରବାସ
କରିବା ପାଇଁ ମିସର େଦଶକୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ , ଯିହୁଦାର େସହ ିଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
େଲାକ ସମେସ୍ତ, ଆମ୍ଭର କି େସମାନଙ୍କର କାହାର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ େହବ,
ଏହା ଜାଣେିବ।”

29 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ
େଦବା ଓ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବ, ତହିଁେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ େଯ ନଶି୍ଚୟ ଅଟଳ େହବ,
ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।” 30 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟକୁ ତାହାର ପ୍ରାଣନାଶର
େଚଷ୍ଟାକାରୀ ଶତ୍ରୁ  ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲୁ,
େସପରି ଆେମ୍ଭ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ହଫ୍ର ାକୁ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ଓ ତାହାର ପ୍ରାଣନାଶର େଚଷ୍ଟାକାରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିବା।”

ଯିରିମୀୟ 44:3 490 ଯିରିମୀୟ 44:30



45

46

ବାରୂକକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା

େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର, େନରୀୟର ପୁତ୍ର ବାରୂକ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା
ଯିରିମୀୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର େଲଖିଲା

େବେଳ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ତାହାକୁ ଏହ ିକଥା କହେିଲ, 2 “େହ
ବାରୂକ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
3 ତୁେମ୍ଭ କହଲି, ‘ହାୟ, ହାୟ, ମୁଁ ଏେବ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! କାରଣ
ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ େବଦନାେର ଦୁଃଖ େଯାଗ କରିଅଛନି୍ତ; ମୁଁ କାତେରାକି୍ତ କରି
କରି କ୍ଳ ାନ୍ତ େହଉଅଛ ିଓ େମାର କିଛ ିବଶି୍ରାମ ନାହିଁ।’

4 ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ଯାହା ନମିର୍ାଣ କରିଅଛୁ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା ଓ ଯାହା େରାପଣ
କରିଅଛୁ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଉପାଡ଼ ିପକାଇବା, ଆଉ, ସମୁଦାୟ େଦଶେର ଏହା
କରିବା। 5 ତୁେମ୍ଭ କି ଆପଣା ପାଇଁ ମହତ ବଷିୟମାନ େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛ ?
ତାହା େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ,’ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ସମଗ୍ର
ପ୍ରାଣୀ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େଯ େଯ ସ୍ଥାନକୁ
ଯାଉଅଛ, େସସକଳ ସ୍ଥାନେର ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ
ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା।’”

ମିସରର ବଚିାର

େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ବଷିୟେର ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ।
2 ମିସର ବଷିୟ। “େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା

ଯିେହାୟାକୀମ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର,
ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ନେଖାର େଯଉଁ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତକୁ ପରାଜୟ କଲା,
ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟସ୍ଥ କକର୍ମୀଶେର ଉପସି୍ଥତ େସହ ିେସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ
ବଷିୟକ କଥା।

3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚମର୍ର ଢ଼ାଲ ଓ ଫଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର
ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ନକିଟକୁ ଆସ।
4 େହ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଶ୍ୱଗଣକୁ ସଜି୍ଜତ କରି

ଆେରାହଣ କର
ଓ ମସ୍ତକର େଟାପର ପିନି୍ଧ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ ହୁଅ; ବଚ୍ଛର୍ା ଚକି୍କଣ କର,

ସାଞ୍ଜଆୁ ପିନ୍ଧ।
5 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ବଗି୍ନ ଓ ପଛକୁ େଫରି ଯିବାର କାହିଁକି

େଦଖିଅଛୁ ?
େସମାନଙ୍କର ବୀରଗଣ ପରାସ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ
ଓ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ପଛକୁ ଅନାଉ ନାହାନି୍ତ ;
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆଶଙ୍କା ଅଛ,ି” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
6 ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ପଳାୟନ ନ କରୁ, କିଅବା ବୀର ରକ୍ଷା ନ ପାଉ;
ଉତ୍ତର ଦଗିେର ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟେର େସମାେନ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ଅିଛନି୍ତ।
7 ନୀଳ ନଦୀ ପରି େଯ ଉଠୁଅଛ,ି
ଯାହାର ଜଳରାଶି ନଦୀସମୂହର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍କି୍ଷପ୍ତ େହଉଅଛ,ି େସ କିଏ ?
8 ମିସର ନୀଳ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ଉଠୁଅଛ,ି
ତାହାର ଜଳରାଶି ନଦୀସମୂହର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍କି୍ଷପ୍ତ େହଉଅଛ,ି
ଆଉ େସ କହୁଅଛ,ି “ମୁଁ ଉଚୁ୍ଛଳି ଉଠିବ,ି ମୁଁ ପୃଥିବୀକି ପ୍ଳାବତି କରିବ;ି
ମୁଁ ନଗର ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ କରିବ।ି”
9 େହ ଅଶ୍ୱଗଣ, ଉଠିଯାଅ; େହ ରଥସକଳ, ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କର;
ଆଉ, ବୀରମାେନ ବାହାର େହଉନୁ୍ତ; ଢ଼ାଲବାହକ କୂଶ ଓ ପୂଟ୍,
ଆଉ ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀ ଓ ଧନୁେର ଗଣୁଦାୟୀ ଲୁଦୀୟମାେନ, ବାହାର େହଉନୁ୍ତ।
10 କାରଣ େସଦନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରତେିଶାଧ େନବାର ଓ ତାହାଙ୍କ ବପିକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବାର ଦନି

ଅେଟ;
ଖଡ୍ଗ  ଗ୍ରାସ କରି ତୃପ୍ତ େହବ ଓ େସମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପାନ କରି ପରିତୃପ୍ତ

େହବ;
କାରଣ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନକିଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର େଦଶେର
ପ୍ରଭୁଙ୍କର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଯଜ୍ଞ ଅଛ।ି

11 େଗା ମିସରର ଅନୁଢ଼ା କେନ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭ ଗିଲୀୟଦକୁ ଉଠି ଯାଇ ଔଷଧ
ନଅି।
ତୁେମ୍ଭ ବ୍ୟଥର୍େର ଅେନକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ; ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ

ଆେରାଗ୍ୟ ନାହିଁ।
12 ସମସ୍ତ ଜାତଗିଣ ତୁମ୍ଭ ଅପମାନର କଥା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭର କାତେରାକି୍ତେର ପୃଥିବୀ ପରିପୂଣ୍ଣର୍;
କାରଣ ବୀର ବୀର ଉପେର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ଅିଛ;ି େସ ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର

ପଡ଼ଅିଛନି୍ତ।

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ଆଗମନ

13 ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ମିସର େଦଶକୁ ଆସ ିତାହା ପରାସ୍ତ
କରିବା ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରିମୀୟଙୁ୍କ େଯଉଁ କଥା କହେିଲ, ତାହା
ଏହ,ି ଯଥା,

14 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସରେର ପ୍ରଚାର କର, ମିେଗ୍ଦାଲେର େଘାଷଣା କର,
ଆଉ େନାଫ ଓ ତଫେନ୍ହଷରେର େଘାଷଣା କର;
ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଠିଆ ହୁଅ, ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର,
କାରଣ ଖଡ୍ଗ  ତୁମ୍ଭ ଚାରିଆେଡ଼ ସବୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି’
15 ତୁମ୍ଭର ବଳବାନ େଲାକମାେନ କାହିଁକି ଭାସଗିେଲ ?
େସମାେନ ସି୍ଥର ରହ ିପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଡ଼ି

େଦେଲ।”
16 େସ ଅେନକଙୁ୍କ ଝୁଣ୍ଟାଇ ପକାଇେଲ,
େସମାେନ ପରସ୍ପର ଉପେର ପଡ଼େିଲ;
ପୁଣ,ି େସମାେନ କହେିଲ,
“ଉଠ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ପୀଡ଼କ ଖଡ୍ଗ ରୁ ପଳାଇ
ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓ ଆପଣା ଜନ୍ମ  େଦଶକୁ ପୁନବର୍ାର

ଯାଉ।”
17 େସସ୍ଥାନେର େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହେିଲ,
“ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ଶବ୍ଦମାତ୍ର; େସ ନରୂିପିତ ସମୟ ବହ ିଯିବାକୁ

େଦଇଅଛ।ି”
18 ରାଜା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମ, େସ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ପବର୍ତଗଣ ମଧ୍ୟେର
ତାେବାରର ସଦୃଶ କିଅବା ସମୁଦ୍ର  ନକିଟସ୍ଥ କମିର୍ଲର ସଦୃଶ େସ ନଶି୍ଚୟ

ଆସବି।
19 ଆେଗା ମିସର ନବିାସନିୀ କେନ୍ୟ,
ତୁେମ୍ଭ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ସମ୍ୱଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର;
କାରଣ େନାଫ ଧ୍ୱଂସତି, ଦଗ୍ଧ ଓ ନବିାସୀବହିୀନ େହବ।
20 ମିସର ଅତ ିସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ଗାଭୀ;
ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ବନିାଶ ଆସଅିଛ,ି ତାହା ଆସଅିଛ।ି
21 ଆହୁରି, ମିସରର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ େବତନଗ୍ରାହୀ େଲାକମାେନ େଗାଶାଳାର

େଗାବତ୍ସ ତୁଲ୍ୟ;
କାରଣ େସମାେନ ମଧ୍ୟ େଫରି ଯାଇଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଏକତ୍ର ପଳାଇଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ସି୍ଥର େହାଇ ରହେିଲ ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ବପିଦର ଦନି, ପ୍ରତଫିଳ ପାଇବାର ସମୟ
େସମାନଙ୍କର ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
22 ଶତ୍ରୁ ମାେନ େସୖନ୍ୟ ସହତି ଅଗ୍ରସର େହେବ
ଓ କାଠକଟାଳୀମାନଙ୍କ ପରି କୁହ୍ରାଡ଼ ିେନଇ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସେିବ,
ତହିଁେର ତାହାର ଶବ୍ଦ ସପର୍ ତୁଲ୍ୟ ଅଗ୍ରସର େହବ।”
23 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତାହାର ଅରଣ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ େହେଲ େହଁ
େସମାେନ ତାହା ହାଣ ିପକାଇେବ;
କାରଣ େସମାେନ ପଙ୍ଗପାଳ ଅେପକ୍ଷା ଅେନକ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।
24 ମିସରର କନ୍ୟା ଲଜି୍ଜତା େହବ;
େସ ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତା େହବ।”
25 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ: “େଦଖ,

ଆେମ୍ଭ େନା େଦଶୀୟ ଆେମାନ୍କୁ, ଆଉ ଫାେରା, ମିସର ଓ ତାହାର
େଦବଗଣ ଓ ରାଜାଗଣଙୁ୍କ; ହଁ, ଫାେରା ଓ ତାହାର ଶରଣାପନ୍ନ  ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଦଣ୍ଡ େଦବା; 26 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶର େଚଷ୍ଟାକାରୀ
େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଓ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ ତାହାର
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ଦାସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବା।” ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ େଦଶ ପୂବର୍ କାଳର ନ୍ୟାୟ ବସତ ିସ୍ଥାନ
େହବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ େଲାକଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ

27 ମାତ୍ର େହ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ, ତୁେମ୍ଭ ଭୟ କର ନାହିଁ, କିଅବା
େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ନରିାଶ ହୁଅ ନାହିଁ: କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଦୂରରୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା; ତହିଁେର ଯାକୁବ
େଫରି ଆସ ିନଭିର୍ୟ ଓ ନଶିି୍ଚନ୍ତେର ରହବି ଓ େକହ ିତାହାକୁ ଭୟ
େଦଖାଇବ ନାହିଁ। 28 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େହ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଯାକୁବ, ତୁେମ୍ଭ
ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛୁ: େଯଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତଡ଼ ିେଦଇଅଛୁ, େସହସିବୁ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ନଃିେଶଷ ରୂେପ
ସଂହାର କରିବା, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର କରିବା
ନାହିଁ; ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବେିବଚନାପୂବର୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା ଓ
େକୗଣସମିେତ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଦଣ୍ଡତି କରି ଛାଡ଼ବିା ନାହିଁ।”

ପେଲଷ୍ଟୀୟର ବଚିାର

ଫାେରା ଘସା ନଗର ପରାସ୍ତ କରିବା ପୂେବର୍ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ।

2 “ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘େଦଖ, ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଜଳ ଉଛୁଳୁଅଛ,ି
ତାହା ପ୍ଳାବନକାରୀ ବଢ଼ ିେହାଇ େଦଶ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ,
ନଗର ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙୁ୍କ ମଗ୍ନ କରିବ;
ତହିଁେର ମନୁଷ୍ୟମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କରିେବ, େଦଶ ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ ହାହାକାର

କରିେବ।’”
3 ତାହାର ବଳବାନ ଅଶ୍ୱଗଣର ଖୁରା ଶବ୍ଦେର,
ରଥସମୂହର େବଗ ଗମନେର ଓ ଚକ୍ରର ଘର ଘର ଶବ୍ଦେର
ପିତୃଗଣ ଦୁବର୍ଳହସ୍ତ େହବାରୁ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିେଫରି ଅନାଇେବ

ନାହିଁ;
4 କାରଣ ପେଲଷ୍ଟୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବର୍ସ୍ୱ ହରଣ କରିବାର,
େସାର ଓ ସୀେଦାନର ସହକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାର ଦନି ଆସୁଅଛ;ି
େଯେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର,
କେପ୍ତାର ଦ୍ୱ ୀପର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକଙ୍କର ସବର୍ସ୍ୱ ହରଣ କରିେବ।
5 ଘସାର ମସ୍ତକ ଟାଙ୍ଗରା େହାଇଅଛ;ି ଅସି୍କେଲାନ, େସମାନଙ୍କ

ତଳଭୂମିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକମାେନ ନୀରବ େହାଇଅଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ େକେତ
କାଳ ଆପଣାକୁ କଟାକଟ ିକରିବ ?

6 େହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଡ୍ଗ , ତୁେମ୍ଭ ଆଉ େକେତ କାଳ ଉତ୍ତାେର କ୍ଷାନ୍ତ େହବ
?
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େକାଷେର ପ୍ରେବଶ କର; ଶାନ୍ତ ଓ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ କିପରି କ୍ଷାନ୍ତ

େହାଇପାର ?
େସ ଅସି୍କେଲାନର ବରୁିଦ୍ଧେର, ସମୁଦ୍ର ତୀର ବରୁିଦ୍ଧେର ତାହା ନଯିୁକ୍ତ

କରିଅଛନି୍ତ।

େମାୟାବର ବଚିାର

େମାୟାବର ବଷିୟ।
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା

କହନି୍ତ ,
“ହାୟ, ହାୟ, ନେବା! କାରଣ ତାହା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଲା;
କିରୀୟାଥୟିମ ଲଜି୍ଜତ େହଲା, ତାହା ଧୃତ େହଲା;
ମିସ୍ଗନ୍ ଲଜି୍ଜତ ଓ ଭଗ୍ନ େହଲା।
2 େମାୟାବର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ତ ନାହିଁ;
େଲାକମାେନ ହେିଷ୍ବାନେର ତାହାର ଅମଙ୍ଗଳର ମନ୍ତ୍ରଣା କରି କହଅିଛନି୍ତ ,
‘ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରି େଗାଟଏି େଗାଷ୍ଠୀ େହାଇ

ରହବିାକୁ ନ େଦଉ।

େହ ମେଦ୍ମନା, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନୀରବ କରାଯିବ; ଖଡ୍ଗ  ତୁମ୍ଭ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ
େହବ।’

3 େହାେରାନୟିମ ଠାରୁ କ୍ରନ୍ଦନର, ଧନ ଅପହରଣର ଓ ମହାବନିାଶର
ଶବ୍ଦ !

4 େମାୟାବ ନଷ୍ଟ େହଲା;
ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର  େଲାକମାନଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଅଛ।ି
5 କାରଣ ଲୂହୀତର ଉଠାଣ ିପଥେର େଲାକମାେନ
କ୍ରମାଗତ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ଉପରକୁ ଯିେବ;
େଯେହତୁ େହାେରାନୟିମର ଗଡ଼ନି୍ତ ପଥେର
େସମାେନ ବନିାଶ େହତୁ ସଙ୍କଟସୂଚକ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣଅିଛନି୍ତ।
6 ପଳାଅ, ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର ଓ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ

ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ।
7 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା କମର୍େର ଓ ଆପଣା ଧନ ସମ୍ପତି୍ତେର ନଭିର୍ର

ରଖିଅଛ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ; ଆଉ, କେମାଶ ନାମକ େଦବତା

ଆପଣାର ଯାଜକ
ଓ ଅଧିପତଗିଣ ସହତି ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯିବ।
8 ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗର ଉପେର ବନିାଶକ ଆସବି, େକୗଣସ ିନଗର ରକ୍ଷା

ପାଇବ ନାହିଁ;
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତଳଭୂମି ବନିଷ୍ଟ େହବ ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ଉଚ୍ଛନି୍ନ

େହବ।
9 େମାୟାବକୁ ଉଡ଼ ିପଳାଇବା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ଦଅି;
ତାହାର ନଗରସକଳ ଧ୍ୱଂସତି େହବ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସକାରୀ େକହି

ରହବି ନାହିଁ।
10 େଯଉଁ ଜନ େହଳା ଭାବେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ କେର, େସ

ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ
ଓ େଯଉଁ ଜନ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ଅଟକାଏ, େସ ଅଭଶିପ୍ତ

େହଉ।
11 େମାୟାବ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ନଶିି୍ଚନ୍ତେର ଅଛ,ି
େସ ଆପଣା ଖାଦ ଉପେର ସୁସି୍ଥର େହାଇଅଛି
ଓ ଏକ ପାତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଢ଼ଳା ଯାଇ ନାହିଁ, କିଅବା ବନ୍ଦୀ େହାଇ

ଯାଇ ନାହିଁ;
ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ସ୍ୱାଦ ତାହା ମଧ୍ୟେର ରହଅିଛ ିଓ ତାହାର ସୁବାସ ବକୃିତ

େହାଇ ନାହିଁ।”
12 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ତାହା ନକିଟକୁ ଢ଼ାଳି ପକାଇବା େଲାକ

ପଠାଇବା,
ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ଢ଼ାଳି େଦେବ
ଓ ତାହାର ପାତ୍ରସକଳ ଶୂନ୍ୟ କରି କୁମ୍ପାସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେବ,
ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛ।ି
13 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଆପଣା ବଶି୍ୱାସଭୂମି େବେଥଲ୍ ବଷିୟେର

େଯପରି ଲଜି୍ଜତ େହାଇଥିେଲ, େସପରି େମାୟାବ କେମାଶ ବଷିୟେର
ଲଜି୍ଜତ େହବ।

14 ‘ଆେମ୍ଭମାେନ ବୀର ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବଳବାନ େଲାକ,’
ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପରି କହୁଅଛ ?
15 େମାୟାବ ଉତ୍ସନ୍ନ  େହାଇଅଛି
ଓ େସମାେନ ତାହାର ନଗରସମୂହର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ ,
ପୁଣ ିତାହାର ମେନାନୀତ ଯୁବାମାେନ ବଧ ସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଳାଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ ,
ରାଜା, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କର ନାମ,” େସ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ।
16 େମାୟାବର ବପିଦ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ ଓ ତାହାର େକ୍ଳଶ ଅତ ିଶୀଘ୍ର

ଆସୁଅଛ।ି
17 ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ଓ ତାହାର ନାମ ଜାଣଥିିବା େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ,
ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ତାହାର ପାଇଁ ବଳିାପ କର,
ଆଉ କୁହ, “ଏହ ିଦୃଢ଼ ଦଣ୍ଡ, ସୁନ୍ଦର ଯଷି୍ଟ କିପରି ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ!ି”
18 େହ ଦୀେବାନ୍ ନବିାସନିୀ କେନ୍ୟ,
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟରୁ ଓହ୍ଳାଇ ଆସ ିତୃଷାେର ବସ;
କାରଣ େମାୟାବର ବନିାଶକ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି ଆସଅିଛ,ି
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େସ ତୁମ୍ଭର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଅଛ।ି
19 େହ ଅେରାେୟର ନବିାସନିୀ, ତୁେମ୍ଭ ପଥ ପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ େହାଇ

ନରିୀକ୍ଷଣ କର;
ପୁଣ,ି ପଳାତକ େଲାକକୁ ଓ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାର; “କଅଣ

କରାଯାଇଅଛ ିକୁହ ?”
20 େମାୟାବ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛ;ି କାରଣ ତାହା ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ;ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାହାକାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ କର;
େମାୟାବ ଉତ୍ସନ୍ନ  େହାଇଛ ିେବାଲ ିଅେଣ୍ଣର୍ାନେର ପ୍ରଚାର କର।
21 ପୁଣ,ି େମାୟାବ େଦଶୀୟ ଦୂରସ୍ଥ କିଅବା ନକିଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ନଗର

ଉପେର,
22 ଅଥର୍ାତ୍, ସମଭୂମିସ୍ଥ ପ୍ରେଦଶ ଉପେର ହେଲାନ,
ଯହସ ଓ େମଫାତ୍ ଦୀେବାନ୍, ନେବା ଓ େବଥ୍-ଦବି୍ଳ ାଥୟିମ:
23 କିରୀୟାଥୟିମ, େବଥ୍-ଗାମୁଲ୍ ଓ େବଥ୍-ମୀେୟାନ୍;
24 କରୀେୟାଥ୍ ଓ ବସ୍ରା ପ୍ରଭୃତ ିନଗରମାନଙ୍କ ଉପେର
ବଚିାରଦଣ୍ଡ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ।ି
25 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େମାୟାବର ଶୃଙ୍ଗ କଟା ଯାଇଅଛ ିଓ ତାହାର

ବାହୁ ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ।ି 26 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ମତ୍ତ କରାଅ, କାରଣ େସ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରିଅଛ;ି ପୁଣ,ି େମାୟାବ ଆପଣା
ବାନି୍ତେର ଗଡ଼ବି, ମଧ୍ୟ େସ ପରିହାସାସ୍ପଦ େହବ। 27 ଇସ୍ରାଏଲ କି ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିପରିହାସର ବଷିୟ େହାଇ ନ ଥିଲା ? େସ କି େଚାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଧରା ପଡ଼ଥିିଲା ? ତୁେମ୍ଭ େଯେତଥର ତାହା ବଷିୟ କହୁଅଛ, େସେତଥର
ମସ୍ତକ ହଲାଉଅଛ।

28 େହ େମାୟାବ ନବିାସୀଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗରସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି େଶୖଳେର ବାସ କର
ଓ ଗତ୍ତର୍ର ମୁଖ ପାଶ୍ୱର୍େର ବସାକାରୀ କେପାତର ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ।
29 େମାୟାବ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରୀ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ଅହଙ୍କାରର କଥା,
ତାହାର ଉଦ୍ଧତ ଭାବ, ତାହାର ଅହଙ୍କାର, ତାହାର ଦପର୍
ଓ ତାହାର ଚତି୍ତର ଅଭମିାନ କଥା ଶୁଣଅିଛୁ।”
30 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତାହାର େକ୍ର ାଧ ଜାଣୁ, ତାହା କିଛ ିନୁେହଁ,

ତାହାର ଗବର୍ସବୁ କିଛ ିହିଁ ସାଧନ କରି ନାହିଁ। 31 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
େମାୟାବର ପାଇଁ ହାହାକାର କରିବା; ହଁ, ଆେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ େମାୟାବ ପାଇଁ
କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା; କୀେହର୍ରସର େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େସମାେନ େଶାକ
କରିେବ।”

32 େହ ସବି୍ମାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା, ଯାେସରର େରାଦନ ଅେପକ୍ଷା
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଅଧିକ େରାଦନ କରିବା;
ତୁମ୍ଭର ଶାଖାସବୁ ସମୁଦ୍ର  ପାରିକୁ ଗଲା,
େସସବୁ ଯାେସର ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବସି୍ତାରିତ େହଲା;
ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟେର
ବନିାଶକ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
33 େମାୟାବର ଫଳବାନ େକ୍ଷତ୍ର ଓ ଭୂମିରୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ ଦୂରୀକୃତ

େହାଇଅଛ;ି
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡସବୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଶୂନ୍ୟ କରିଅଛୁ;
େକହ ିହଷର୍ନାଦେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାମଦ୍ଦର୍ନ କରିବ ନାହିଁ; େସହ ିନାଦ ହଷର୍ନାଦ

େହବ ନାହିଁ।
34 ହେିଷ୍ବାନର ଚତି୍କାର ସ୍ଥାନଠାରୁ ଇଲୀୟାଲୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ,
ମଧ୍ୟ ଯହସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, େସାୟରଠାରୁ େହାେରାନୟିମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ,
ଇଗ୍ଲତ୍-ଶଲୀଶୀୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଚତି୍କାରଶବ୍ଦ ଉଠାଇଅଛନି୍ତ;
କାରଣ ନମି୍ରୀମର ଜଳସମୂହ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ େହବ।
35 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େମାୟାବ ମଧ୍ୟେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର

ବଳିଦାନକାରୀ ଓ ଆପଣା େଦବଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପଦାହକାରୀ େଲାକକୁ
େଲାପ କରିବା। 36 ଏେହତୁ େମାୟାବର ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ବଂଶୀ ପରି
ବାଜୁଅଛ ିଓ କୀେହର୍ରସର େଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ହୃଦୟ ବଂଶୀ ପରି
ବାଜୁଅଛ;ି ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତ ବହୁତ ଧନ ନଷ୍ଟ େହାଇଅଛ।ି
37 କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମସ୍ତକ ଟାଙ୍ଗରା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦାଢ଼ ିକଟା େହାଇଅଛ;ି
ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତେର କଟା ଦାଗ ଓ କଟେିଦଶେର ଚଟବସ୍ତ୍ର ଅଛ।ି”

38 େମାୟାବର ସମସ୍ତ ଗହୃ ଛାତ ଉପେର ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ପଥେର
ସବର୍ତ୍ର ବଳିାପ େହଉଅଛ;ି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େମାୟାବକୁ
ଅପ୍ରୀତକିର ପାତ୍ର ପରି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଅଛୁ।

39 େସ କିପରି ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ ି! େଲାେକ କିପରି ବଳିାପ କରୁଅଛନି୍ତ !
େମାୟାବ ଲଜ୍ଜ ାେର କିପରି ପୃଷ୍ଠ େଫରାଇ ଅଛ ି!
ଏହରୂିେପ େମାୟାବ ଆପଣା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କର
ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଓ ଭୟ ସ୍ଥାନ େହବ।”
40 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, େସ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡ଼ ିଆସବି
ଓ େମାୟାବ ଉପେର ଆପଣା ପକ୍ଷଦ୍ୱୟ ବସି୍ତାର କରିବ।”
41 କରୀେୟାଥ୍ ହସ୍ତଗତ େହଲା, ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ସବୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକ୍ର ାନ୍ତ

େହଲା,
ଆଉ େସହ ିଦନିେର େମାୟାବର ବୀରମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ
ପ୍ରସବ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଲ୍ୟ େହବ।
42 ପୁଣ,ି େମାୟାବ ଲୁପ୍ତ େହବ, ଆଉ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ େହାଇ ରହବି ନାହିଁ,
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରିଅଛ।ି
43 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େହ େମାୟାବ ନବିାସୀନ୍, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ତ୍ରାସ, ଖାତ ଓ ଫାନ୍ଦ ଅଛ।ି
44 େଯ ତ୍ରାସରୁ ପଳାଏ, େସ ଖାତେର ପଡ଼ବି
ଓ େଯ ଖାତରୁ ଉଠି ରକ୍ଷା ପାଏ, େସ ଫାନ୍ଦେର ଧରା ପଡ଼ବି;”
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଉପେର,
ହଁ, େମାୟାବର ଉପେର ପ୍ରତଫିଳ ଦାନର ବଷର୍ ଆଣବିା।”
45 େଯଉଁମାେନ ପଳାଇ ଗେଲ,
େସମାେନ ବଳହୀନ େହାଇ ହେିଷ୍ବାନର ଛାୟା ତେଳ ଠିଆ ହୁଅନି୍ତ;
କାରଣ ହେିଷ୍ବାନରୁ ଅଗି୍ନ ଓ ସୀେହାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗି୍ନଶିଖା ନଗିର୍ତ େହାଇ
େମାୟାବର େକାଣ ଓ କଳହକାରୀମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ତାଳୁଆ ଗ୍ରାସ

କରିଅଛ।ି
46 େହ େମାୟାବ, ତୁେମ୍ଭ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! କେମାଶର େଲାକମାେନ

ବନିଷ୍ଟ େହେଲ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଗଣ ବନ୍ଦୀ େହେଲ ଓ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ

ସ୍ଥାନକୁ ନୀତ େହେଲ।
47 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େଶଷ କାଳେର ପୁନବର୍ାର

େମାୟାବକୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥାରୁ େଫରାଇ ଆଣବିା।” େମାୟାବର ବଚିାର କଥା
ଏତକିି।

ଅେମ୍ମାନର ବଚିାର

ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଷିୟ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଇସ୍ରାଏଲର କି ପୁତ୍ର ନାହିଁ ? ତାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କି

େକହ ିନାହିଁ ?
େତେବ ମିଲ୍କମ୍ କାହିଁକି ଗାଦ୍ର ଭୂମି ଅଧିକାର କରୁଅଛି
ଓ ତାହାର େଲାକମାେନ ତହିଁର ନଗରସମୂହେର ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ ?”
2 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର
ରବ୍ବା ନଗର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧର ଭୟ ଧ୍ୱନ ିଶୁଣାଇବା, ଏପରି ସମୟ

ଆସୁଅଛ;ି
ଆଉ, ତାହା ନରଶୂନ୍ୟ ଢ଼ପିି େହବ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ

କରାଯିେବ;
ତହିଁେର େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଅଧିକାର କରିଥିେଲ,
େସ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଧିକାର କରିବ,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
3 “େହ ହେିଷ୍ବାନ, ହାହାକାର କର, କାରଣ ଅୟ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଲା!
େହ ରବ୍ବାର କନ୍ୟାଗଣ, କ୍ରନ୍ଦନ କର, ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର;
ବଳିାପ କର, ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟେର ଏେଣେତେଣ େଦୗଡ଼;
କାରଣ ମିଲ୍କମ୍, ତାହାର ଯାଜକଗଣ ଓ ଅଧିପତଗିଣ ଏକତ୍ର ବନ୍ଦୀ

େହାଇଯିେବ।
4 େଗା ବପିଥଗାମିନୀ କେନ୍ୟ,
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ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ତଳଭୂମି ସବୁେର, ଆପଣା ପ୍ରବାହଶୀଳ ତଳଭୂମିେର ଦପର୍
କରୁଅଛ ?
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଧନ ସମ୍ପତି୍ତେର ନଭିର୍ର କରି କହୁଅଛ, େମା’ ନକିଟକୁ କିଏ

ଆସବି ?”
5 ପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସବୁରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଭୟ ଘଟାଇବା;
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଥେର

ତାଡ଼ତି େହବ,
ପୁଣ ିେଯଉଁ ଜନ ପଥ ହୁେଡ଼, ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ େକହ ିନ

ଥିବ।”
6 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥାରୁ ପୁନବର୍ାର

େଫରାଇ ଆଣବିା।”

ଇେଦାମର ବଚିାର

7 ଇେଦାମର ବଷିୟ।
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େତୖମେନ୍ର କି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ?
ବୁଦି୍ଧମାନମାନଙ୍କଠାରୁ କି ପରାମଶର୍ ଲୁପ୍ତ େହାଇଅଛ ି?
େସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କି ଅନ୍ତହିର୍ତ େହାଇଅଛ ି?
8 େହ ଦଦାନ୍ ନବିାସୀଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଳାଅ, ମୁଖ େଫରାଅ, ଗଭୀର ସ୍ଥାନେର ବାସ କର;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତାହା ଉପେର ଏେଷୗର ବପିଦ,
ତାହାକୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦବାର ସମୟ ଆଣବିା।
9 ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ,
େସମାେନ କି ସାଉଣି୍ଟବା ପାଇଁ କିଛ ିଫଳ ଛାଡ଼େିବ ନାହିଁ ?
ଯଦ ିେଚାରମାେନ ରାତି୍ରେର ଆସେିବ,
େତେବ େସମାେନ ଯେଥଷ୍ଟ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କି କ୍ଷତ ିକରିେବ ନାହିଁ ?
10 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଏେଷୗକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଅଛୁ,
ତାହାର ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଅନାବୃତ କରିଅଛୁ ଓ େସ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ

ପାରିବ ନାହିଁ;
ତାହାର ବଂଶ, ତାହାର ଭ୍ର ାତୃଗଣ
ଓ ତାହାର ପ୍ରତବିାସୀଗଣ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ େସ ନାହିଁ।
11 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପିତୃହୀନ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଛାଡ଼,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବନେର ରକ୍ଷା କରିବା
ଓ ତୁମ୍ଭର ବଧିବାମାେନ ଆମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରନୁ୍ତ।”
12 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଯଉଁମାନଙ୍କର େସହି

ପାତ୍ରେର ପାନ କରିବାର ସମ୍ପକର୍ ନାହିଁ, େସମାେନ ନତିାନ୍ତ ତହିଁେର ପାନ
କରିେବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ କି ସବର୍େତାଭାେବ ଅଦଣ୍ଡତି େହବ ? ତୁେମ୍ଭ
ଅଦଣ୍ଡତି େହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନଶି୍ଚୟ ପାନ କରିବ।” 13 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ନଜି ନାମେର ଶପଥ କରିଅଛୁ େଯ, ବସ୍ରା ବସି୍ମୟର,
ନନି୍ଦାର, ଉତ୍ସନ୍ନତାର ଓ ଅଭଶିାପର ପାତ୍ର େହବ ଓ ତହିଁର ନଗରସବୁ
ଚରିକାଳ ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନ େହବ।”

14 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣଅିଛ,ି
ପୁଣ ିେଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିକଥା କହବିା ପାଇଁ ଜେଣ ଦୂତ େପ୍ରରିତ

େହାଇଅଛ,ି
ଯଥା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତି୍ରତ େହାଇ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସ ଓ ଯୁଦ୍ଧ

କରିବାକୁ ଉଠ।
15 କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର
ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅବଜ୍ଞାତ କରିଅଛୁ।
16 “େଗା େଶୖଳଛଦି୍ର  ନବିାସନିୀ, େହ ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଅବଲମି୍ୱନୀ,
ତୁମ୍ଭର ଭୟଙ୍କରତା ବଷିୟେର, ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣର ଅହଙ୍କାର ତୁମ୍ଭକୁ

ବଞ୍ଚନା କରିଅଛ;ି
ଯଦ୍ୟପି ତୁେମ୍ଭ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନେର ବସା କରିବ,
ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େସଠାରୁ ଓହ୍ଳାଇ ଆଣବିା,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
17 ପୁଣ,ି ଇେଦାମ ବସି୍ମୟର ବଷିୟ େହବ;
ତହିଁର ନକିଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ବସିି୍ମତ େହେବ

ଓ ତହିଁର ସକଳ ଦଣ୍ଡ ସକାଶୁ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦ କରିେବ।
18 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ଓ ତନି୍ନ କଟବତ୍ତର୍ୀ ନଗରସମୂହ ସଦୃଶ୍ୟ ତାହାର

ଉତ୍ପାଟନ େହବ,
େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ େସଠାେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ;
କିଅବା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସ କରିବ ନାହିଁ।
19 େଦଖ, େସ ଦୃଢ଼ ନବିାସ ସ୍ଥାନ ବରୁିଦ୍ଧେର
ସଂିହ ପରି ଯଦ୍ଦର୍ନର ଦପର୍ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆସବି;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ହଠାତ୍ ତାହା ନକିଟରୁ ତାହାକୁ ଦୂର କରିେଦବା;
ଆଉ, ମେନାନୀତ େଯଉଁ େଲାକ, ତାହା ଉପେର ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ନଯିୁକ୍ତ

କରିବା;
କାରଣ ଆମ୍ଭ ପରି କିଏ ଅଛ ି? ଆମ୍ଭ ପାଇଁ କିଏ ସମୟ ନରୂିପଣ କରିବ
ଓ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର େଯ ଠିଆ େହାଇପାେର, ଏପରି ପାଳକ କିଏ ଅଛ ି?
20 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇେଦାମର ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା
ଓ େତୖମନ୍ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା

ଶୁଣ,
େଲାକମାେନ ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙୁ୍କ, ପଲର ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ହିଁ ଟାଣି

େନଇଯିେବ;
େସ ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙ୍କ ନବିାସ ସ୍ଥାନ ସହତି େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସନ୍ନ  କରିବ।
21 େସମାନଙ୍କର ପତନ ଶବ୍ଦେର ପୃଥିବୀ କମ୍ପୁଅଛ,ି
ସୂଫ ସାଗର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଅଛ।ି
22 େଦଖ, େସ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଠି ଉଡ଼ ିଆସବି
ଓ ବସ୍ରା ଉପେର ଆପଣା ପକ୍ଷ ବସି୍ତାର କରିବ;
ପୁଣ,ି େସସମୟେର ଇେଦାମର ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ
ପ୍ରସବ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ତଃକରଣର ସମାନ େହବ।”

ଦେମ୍ମଶକର ବଚିାର

23 ଦେମ୍ମଶକର ବଷିୟ। “ହମାତ୍ ଓ ଅପର୍ଦ ଲଜି୍ଜତ େହଉଅଛନି୍ତ ,
କାରଣ େସମାେନ ଅମଙ୍ଗଳର ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ , େସମାେନ ତରଳି

ଯାଇଅଛନି୍ତ;
ସମୁଦ୍ର େର ଉେଦ୍ବଗ େଦଖା ଯାଉଅଛ,ି ତାହା ସୁସି୍ଥର େହାଇ ନ ପାେର।
24 ଦେମ୍ମଶକ କ୍ଷୀଣବଳ େହାଇଅଛ,ି
େସ ପଳାଇବା ପାଇଁ େଫରୁଅଛ,ି କମ୍ପନ ତାହାକୁ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛ;ି
େଯପରି ପ୍ରସବ କାଳେର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ, େସପରି ତାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖ

ଧରିଅଛ।ି
25 ଏହ ିପ୍ରଶଂସତି ନଗର ଓ ଆମ୍ଭର ଆନନ୍ଦଜନକ ନଗର
କାହିଁକି ପରିତ୍ୟକ୍ତ େହାଇ ନାହିଁ ?”
26 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େସଦନିେର ତାହାର ଯୁବକଗଣ ତାହାର ରାଜଦାଣ୍ଡେର ପତତି େହେବ
ଓ ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା ନସି୍ତବ୍ଧ  କରାଯିେବ।
27 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଦେମ୍ମଶକର ପ୍ରାଚୀରେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇବା,
ତହିଁେର ତାହା ବନି୍ହଦଦ୍ର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।”

େକଦର ଓ ହାେସାରର ବଚିାର

28 ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଦ୍ୱ ାରା ପରାଜିତ େକଦାରର ଓ
ହାେସାର ରାଜ୍ୟସମୂହର ବଷିୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଠି େକଦାରକୁ ଯାଅ ଓ ପୂବର୍େଦଶୀୟ ସନ୍ତାନଗଣର

ସବର୍ସ୍ୱ ହରଣ କର।
29 େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ତମ୍ୱୁ ଓ ପଶୁପଲସବୁ େନଇଯିେବ;
େସମାନଙ୍କର ଯବନକିା ଓ େସମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପାତ୍ର
ଓ ଓଟଗଣକୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େନଇଯିେବ,
ଆଉ ‘ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆଶଙ୍କା’ େବାଲ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର େସମାନଙୁ୍କ କହେିବ।”
30 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େହ ହାେସାର ନବିାସୀମାେନ, ପଳାୟନ କର,
ଦୂରେର ଭ୍ରମଣ କର, ଗଭୀର ସ୍ଥାନେର ବାସ କର;
କାରଣ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ତ୍ରଣା

କରିଅଛି
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ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଗାଟଏି ସଂକଳ୍ପ ସି୍ଥର କରିଅଛ।ି”
31 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଠ, େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ କବାଟ
ଓ ହୁଡଢ଼ୁକାବହିୀନ େହାଇ ନରିାପଦେର ଓ ନଶିି୍ଚନ୍ତେର ଏକଲା ବାସ

କରୁଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାତ୍ରା କର।
32 େସମାନଙ୍କର ଓଟଗଣ ଲୁଟତି ବସ୍ତୁ େହେବ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଅେନକ ଅେନକ ପଶୁ ଲୁଟତି େହେବ;
ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େକଶର େକାଣ କାଟନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା
ଓ େସମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼ରୁ େସମାନଙ୍କର ବପିଦ ଆଣବିା,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ

କହନି୍ତ।
33 “ପୁଣ,ି ହାେସାର ଶୃଗାଳମାନଙ୍କର ବସତ ିଓ ସଦାକାଳ ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନ

େହବ;
େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ େସଠାେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟସନ୍ତାନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସ କରିବ ନାହିଁ।”

ଏଲମର ବଚିାର

34 ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ସମୟେର ଏଲମ୍
ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା, 35 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏଲମ୍ର ଧନୁ, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙ୍କ ବଳର ଅଗି୍ରମାଂଶ

ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା।
36 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆକାଶର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ଚାରି ବାୟୁ ଏଲମ୍ ଉପେର

ବହାଇବା
ଓ େସହସିବୁ ବାୟୁ ଆେଡ଼ େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା;
ଆଉ, ଏଲମ୍ର ଦୂରୀକୃତ େଲାକମାେନ େଯଉଁଠାକୁ ନ ଯିେବ, ଏପରି

େଦଶ ନ ଥିବ।
37 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଏଲମ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ସମ୍ମୁଖେର
ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶର େଚଷ୍ଟାକାରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବସିି୍ମତ

କରାଇବା,”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅମଙ୍ଗଳ, ଅଥର୍ାତ୍, ଆମ୍ଭର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ

ଘଟାଇବା
ଓ େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପେଛ

ପେଛ ଖଡ୍ଗ  ପଠାଇବା।”
38 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଏଲେମ୍ର ଆପଣା ସଂିହାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବା
ଓ େସସ୍ଥାନରୁ ରାଜାକୁ ଓ ଅଧିପତଗିଣକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା।
39 ମାତ୍ର େଶଷ କାଳେର ଆେମ୍ଭ ଏଲମ୍କୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥାରୁ େଫରାଇ

ଆଣବିା,”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ବାବଲିର ବଚିାର

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାବଲି
ବଷିୟେର, କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ ବଷିୟେର ଯାହା କହେିଲ,
ତାହା ଏହ,ି ଯଥା।

2 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଚାର କର ଓ ଧ୍ୱଜା
ଉଠାଅ;
ପ୍ରଚାର କର ଓ େଗାପନ ନ କରି କୁହ,
‘ବାବଲି ହସ୍ତଗତ େହଲା, େବଲ୍ ଲଜି୍ଜତ େହଲା, ମେରାଦକ୍ ବସିି୍ମତ

େହଲା;
ତାହାର ପ୍ରତମିାଗଣ ଲଜି୍ଜତ େହେଲ ଓ ତାହାର େଦବତା ସକଳ ବସିି୍ମତ

େହେଲ।’
3 କାରଣ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି ଆସୁଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ତାହାର େଦଶ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େକହ ିବାସ

କରିବ ନାହିଁ;
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଉଭୟ ପଳାଇେଲ, େସମାେନ ଚାଲଗିେଲ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

4 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସଦନିେର ଓ େସସମୟେର
ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ଏକତ୍ର େହାଇ ଆସେିବ;
େସମାେନ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ ପଥେର ଗମନ କରିେବ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ।
5 େସମାେନ ସେିୟାନର ବଷିୟ ପଚାରିେବ, ତହିଁଆେଡ଼ ମୁଖ କରି

କହେିବ,
‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ, ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଅବସି୍ମରଣୀୟ ନୟିମ ଦ୍ୱ ାରା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆସକ୍ତ ହୁଅ।’
6 ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ହଜିଲା େମଷ େହାଇଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ପାଳକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବପିଥେର ଗମନ କରାଇଅଛନି୍ତ ,
ନାନା ପବର୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ପଥ ହୁଡ଼ାଇ ଭ୍ରମଣ କରାଇ ଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ପବର୍ତରୁ ଉପପବର୍ତକୁ ଗମନ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ବଶି୍ରାମସ୍ଥାନ ପାେସାରିଅଛନି୍ତ।
7 େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପାଇେଲ, େସସମେସ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ

କରିଅଛନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷମାେନ କହେିଲ,
‘ଆେମ୍ଭମାେନ େଦାଷ କରୁ ନାହୁଁ, କାରଣ େସମାେନ ଧମର୍ନବିାସ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର,
ଆପଣାମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଆଶାଭୂମି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ

କରିଅଛନି୍ତ।
8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲି ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଅ
ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଅ,
ପୁଣ ିପଲର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଛାଗସ୍ୱରୂପ ହୁଅ।
9 କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦଶରୁ
ମହା ମହା େଗାଷ୍ଠୀର ସମାଜକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କରି
ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙୁ୍କ ଗମନ କରାଇବା;
ଆଉ, େସମାେନ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସଜାଇେବ;
ତହିଁେର ତାହା ଶତ୍ରୁ ର ହସ୍ତଗତ େହବ;
େସମାନଙ୍କର ତୀର ନପିୁଣ ବୀର ପୁରୁଷର ତୀର ପରି େହବ,
େକୗଣସ ିତୀର ବଫିଳ େହବ ନାହିଁ।
10 ପୁଣ,ି କଲ୍ଦୀୟା ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ େହବ,”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଯଉଁମାେନ ତାହା ଲୁଟେିବ, େସସମେସ୍ତ ପରିତୃପ୍ତ

େହେବ।
11 “େହ ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ଅପହରଣକାରୀମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ କରୁଅଛ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନକାରିଣୀ ଗାଭୀ ପରି କୁଦା ମାରୁଅଛ
ଓ ବଳବାନ ଅଶ୍ୱ ପରି ନାସା ଶବ୍ଦ କରୁଅଛ;
12 ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାତା ଅତଶିୟ ଲଜି୍ଜତା େହବ;
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରସବକାରିଣୀ ହତାଶା େହବ;
େଦଖ, େସ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ସବର୍ପଶ୍ଚାତ୍ େହବ,
ପ୍ରାନ୍ତର, ଶୁଷ୍କସ୍ଥାନ ଓ ମରୁଭୂମି େହବ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପ ସକାଶୁ େସ ବସତବିଶିିଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ;
େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ବାବଲିର ନକିଟ େଦଇ ଯିବ,
େସ ବସିି୍ମତ େହବ ଓ ତାହାର ସକଳ ଦଣ୍ଡ ସକାଶୁ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦ କରିବ।
14 େହ ଧନୁେର ଗଣୁଦାୟୀ େଲାକ ସମେସ୍ତ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲିର ବରୁିଦ୍ଧେର ଚାରିଆେଡ଼ େସୖନ୍ୟ ସଜାଅ;
କୁଣି୍ଠତ ନ େହାଇ ତାହା ପ୍ରତ ିତୀର ନେିକ୍ଷପ କର;
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ।ି
15 ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ସଂିହନାଦ କର, େସ ଆପଣାକୁ ସମପର୍ଣ

କରିଅଛନି୍ତ;
ତାହାର ଗଡ଼ସକଳ ପତତି ଓ ତାହାର ପ୍ରାଚୀରସକଳ ଉତ୍ପାଟତି

େହାଇଅଛ;ି
କାରଣ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାତବ୍ୟ ପ୍ରତେିଶାଧ;
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ତାହାଠାରୁ ପ୍ରତେିଶାଧ ନଅି; େସ େଯପରି କରିଅଛ,ି େସପରି ତାହା ପ୍ରତି
କର।

16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲିରୁ ବୀଜବାପକକୁ
ଓ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସମୟେର ଦା’ ଧରିବା େଲାକଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କର,
ଉତ୍ପୀଡ଼କ ଖଡ୍ଗ  ଭୟେର େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଯିେବ
ଓ େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େଦଶକୁ ପଳାଇେବ।
17 ଇସ୍ରାଏଲ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େମଷ ସ୍ୱରୂପ; ସଂିହମାେନ ତାହାକୁ ତଡ଼ି

େଦଇଅଛନି୍ତ;
ପ୍ରଥମେର ଅଶୂରର ରାଜା ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା;
ଆଉ, େଶଷେର ବାବଲିର ରାଜା ଏହ ିନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର
ତାହାର ହାଡ଼ସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଅଛ।ି
18 ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା

କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଯପରି ଦଣ୍ଡ େଦଇ ଅଛୁ,
େସପରି ବାବଲିର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ଆେମ୍ଭ ଦଣ୍ଡ େହବା।
19 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପୁନବର୍ାର ତାହାର ଚରାସ୍ଥାନକୁ ଆଣବିା
ଓ େସ କମିର୍ଲ ଓ ବାଶନର ଉପେର ଚରିବ, ଆଉ ଇଫ୍ର ୟିମର

ପବର୍ତମାନର ଉପେର
ଓ ଗିଲୀୟଦେର ତାହାର ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତ େହବ।”
20 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େସହ ିଦନିେର ଓ େସହ ିସମୟେର
ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧମର୍ ଅେନ୍ୱଷଣ କରାଯିବ, ମାତ୍ର କିଛ ିମିଳିବ ନାହିଁ
ଓ ଯିହୁଦାର ପାପ ଅେନ୍ୱଷଣ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବା, େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା

କରିବା।”
21 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭ ମରାଥୟିମ୍ (ଦି୍ୱ ଗଣୁ େଦ୍ର ାହ) େଦଶର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଓ ପେକାଦ (ପ୍ରତଫିଳପୁର) ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିଯାଅ;
େସମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ପଶ୍ଚାତ୍ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରି ନଃିେଶଷ ରୂେପ

ବନିାଶ କର
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର କର।”
22 େଦଶେର ସଂଗ୍ରାମର ଓ ମହାବନିାଶର ଶବ୍ଦ େହଉଅଛ।ି
23 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ହାତୁଡ଼ ିକିପରି ଛନି୍ନ  ଓ ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ!ି
େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ବାବଲି କିପରି ଉତ୍ସନ୍ନ  େହାଇଅଛ ି!
24 େହ ବାବଲି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ପାତଅିଛୁ,
ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ନ ଜାଣ ିତହିଁେର ଧରା ପଡ଼ଅିଛ, ତୁମ୍ଭର ଅନୁସନ୍ଧାନ

ମିଳିଅଛ,ି
ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ଧରା ପଡ଼ଅିଛ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ

କରିଅଛ।”
25 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଫିଟାଇ
ଆପଣା େକ୍ର ାଧରୂପ ଅସ୍ତ୍ରସବୁ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛନି୍ତ , କାରଣ

କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର
ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଗାଟଏି କାଯର୍୍ୟ କରିବାର ଅଛ।ି
26 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରୁ ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସ,
ତାହାର ଭଣ୍ଡାରସବୁ ଫିଟାଅ; ତାହାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରି ରାଶି

ପରି ଢ଼ପିି କର;
ତାହାର କିଛ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରଖ ନାହିଁ।
27 ତାହାର ବୃଷସବୁକୁ ବଧ କର; େସସବୁ ବଧ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉନୁ୍ତ;
େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଦନି,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତଫିଳର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।
28 େଯଉଁ ପଳାତକମାେନ ଓ ବାବଲି େଦଶରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତେିଶାଧ େନବାର,
ହଁ, ତାହାଙ୍କ ମନି୍ଦର େହତୁରୁ ପ୍ରତେିଶାଧ େନବାର ବଷିୟ
ସେିୟାନେର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ , ଏହା େସମାନଙ୍କର ରବ।
29 “ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀମାନଙୁ୍କ, ଧନୁେର ଗଣୁଦାୟୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତ୍ର ଡାକ;

ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କର;
ତହିଁରୁ କାହାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ;
ତାହାର କମର୍ାନୁସାେର ତାହାକୁ ପ୍ରତଫିଳ ଦଅି;
େସ େଯପରି କରିଅଛ,ି ତାହା ପ୍ରତ ିେସପରି କର;
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦପର୍ କରିଅଛ।ି”
30 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େସଦନିେର ତାହାର ଯୁବକଗଣ ରାଜଦାଣ୍ଡେର ପତତି େହେବ
ଓ ତାହାର େଯାଦ୍ଧା ସମେସ୍ତ ନୀରବ କରାଯିେବ।”
31 େହ ଅହଙ୍କାରୀ, ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ ଅଟୁ , କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦନି,
ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତଫିଳ େଦବାର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ।
32 ତହିଁେର େସ ଅହଙ୍କାରୀ ଜନ ଝୁଣି୍ଟ କରି ପଡ଼ବି
ଓ େକହ ିତାହାକୁ ଉଠାଇବ ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାର ନଗରସମୂହେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇବା
ଓ ତାହା ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସକଳ ଗ୍ରାସ କରିବ।”
33 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ଏକତ୍ର ଉପଦ୍ରୁ ତ

େହଉଅଛନି୍ତ
ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗେଲ,
େସସମେସ୍ତ ଦୃଢ଼ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଧରି ରଖିଅଛନି୍ତ;
େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦବାକୁ ଅସମ୍ମତ େହଉଅଛନି୍ତ;
34 (ମାତ୍ର) େସମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତଦାତା ବଳବାନ;
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ,
େସ ପୃଥିବୀକି ଶାନ୍ତ ଓ ବାବଲି ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ବଗି୍ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କର ବବିାଦ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିେବ।”
35 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଉପେର, ବାବଲି ନବିାସୀମାନଙ୍କ ଉପେର,
ତାହାର ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଉପେର େଗାଟଏି ଖଡ୍ଗ  ଅଛ।ି
36 ଦପର୍ବାଦୀମାନଙ୍କ ଉପେର େଗାଟଏି ଖଡ୍ଗ  ଅଛ,ି ଆଉ େସମାେନ

ହତବୁଦି୍ଧ େହେବ;
ତାହାର ବୀରମାନଙ୍କ ଉପେର େଗାଟଏି ଖଡ୍ଗ  ଅଛ,ି ଆଉ େସମାେନ ବସିି୍ମତ

େହେବ।
37 େସମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣର ଉପେର, ଆଉ ରଥସମୂହର ଉପେର
ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ମିଶି୍ରତ େଲାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର େଗାଟଏି ଖଡ୍ଗ  ଅଛ,ି
ଆଉ େସମାେନ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି େହେବ;
େସମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରସମୂହ ଉପେର େଗାଟଏି ଖଡ୍ଗ  ଅଛ,ି ଆଉ େସ ସବୁ

ଲୁଟତି େହବ।
38 ତାହାର ଜଳାଶୟ ଉପେର ଉତ୍ତାପ ଅଛ ିଓ ତାହା ଶୁଷ୍କ େହାଇଯିବ;
କାରଣ େସ େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣର େଦଶ,
ଆଉ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣେର ଉନ୍ମତ୍ତ ଅଟନି୍ତ।
39 ଏଥିପାଇଁ ବନପଶୁ ଓ େକନୁ୍ଦଆମାେନ େସଠାେର ବାସ କରିେବ
ଓ ଓଟପକ୍ଷୀମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ;
ତାହା ଆଉ େକେବ େହଁ ବସତ ିସ୍ଥାନ େହବ ନାହିଁ
ଓ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରା ଯିବ ନାହିଁ।”
40 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ପରେମଶ୍ୱର ସେଦାମ, ହେମାରା ଓ ତନି୍ନ କଟବତ୍ତର୍ୀ ନଗରସବୁ
ଉତ୍ପାଟନ କଲା େବେଳ େଯରୂପ େହାଇଥିଲା,
େସରୂପ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ େସଠାେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସ କରିବ ନାହିଁ।
41 େଦଖ, ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଏକ ଜନବୃନ୍ଦ ଆସୁଅଛନି୍ତ
ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏକ ମହାେଗାଷ୍ଠୀ ଓ ଅେନକ ରାଜା ଉେତ୍ତଜିତ

େହେବ।
42 େସମାେନ ଧନୁ ଓ ବଚ୍ଛର୍ା ଧରନି୍ତ; େସମାେନ ନଷୁି୍ଠର ଓ ଦୟାହୀନ;
େସମାନଙ୍କର ରବ ସମୁଦ୍ର  ପରି ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କେର ଓ େସମାେନ ଅଶ୍ୱାେରାହଣ

କରନି୍ତ;
େଗା ବାବଲିର କେନ୍ୟ, ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ
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େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟେକ େଯାଦ୍ଧା ପରି ସସଜ୍ଜ  େହଉଅଛନି୍ତ।
43 ବାବଲିର ରାଜା େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଜନରବ ଶୁଣଅିଛି
ଓ ତାହାର ହସ୍ତ ଦୁବର୍ଳ ହୁଏ;
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର େବଦନା ତୁଲ୍ୟ େବଦନା ତାହାକୁ ଆକ୍ର ାନ୍ତ

କରିଅଛ।ି
44 େଦଖ, େସ ଦୃଢ଼ ନବିାସ ସ୍ଥାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂିହ ପରି
ଯଦ୍ଦର୍ନର ଦପର୍ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆସବି;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ହଠାତ୍ ତାହା ନକିଟରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରି େଦବା;
ଆଉ, ମେନାନୀତ େଯଉଁ େଲାକ, ତାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ତାହା ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ

କରିବା;
କାରଣ ଆମ୍ଭ ପରି କିଏ ଅଛ ି? ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ କିଏ ନରୂିପଣ କରିବ
ଓ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର େଯ ଠିଆ େହବ, ଏପରି ପାଳକ କିଏ ଅଛ ି?
45 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାବଲିର ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା
ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା

ଶୁଣ;
େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ, ପଲର ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଟାଣ ିେନଇ ଯିେବ;
େସ ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙ୍କର ନବିାସ ସ୍ଥାନ ସହତି େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସନ୍ନ  କରିବ।
46 ବାବଲି ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତଗତ େହବାର ଶବ୍ଦେର ପୃଥିବୀ କମ୍ପୁଅଛି
ଓ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଅଛ।ି”

ବାବଲିର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ପତନ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର
ଓ େଲବ କାମାଇ
ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ବନିାଶକ ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ

କରିବା।
2 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ବେିଦଶୀମାନଙୁ୍କ ବାବଲିକୁ େପ୍ରରଣ କରିବା,
େସମାେନ ତାହାକୁ ଝାଡ଼ ିତାହାର େଦଶ ଶୂନ୍ୟ କରିେବ;
କାରଣ ବପିଦ ଦନିେର େସମାେନ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତାହାର ବପିକ୍ଷ େହେବ।
3 ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀ ଆପଣା ଧନୁେର ଗଣୁ ନ େଦଉ
ଓ େସ ଆପଣା ସାଞ୍ଜଆୁ ପିନି୍ଧ ଉତ୍ଥିତ ନ େହଉ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ଯୁବକଗଣକୁ ଦୟା କର ନାହିଁ;
ତାହାର େସୖନ୍ୟସକଳକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କର।
4 ତହିଁେର େସମାେନ କଲ୍ଦୀୟ େଦଶେର ହତ
ଓ ରାଜଦାଣ୍ଡେର ବଦି୍ଧ େହାଇ ପଡ଼େିବ।
5 କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧ େଦାଷେର
େସମାନଙ୍କ େଦଶ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ କିଅବା ଯିହୁଦା
ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ େହାଇ

ନାହାନି୍ତ।
6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାବଲି ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଅ
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର;
ତାହାର ଅଧମର୍େର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ହୁଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତେିଶାଧ େନବାର ସମୟ ଏହ;ି
େସ ତାହାକୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।
7 ବାବଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତେର ଏକ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ,ି
ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ମତ୍ତ କରିଅଛ;ି
େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ତାହାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିଅଛନି୍ତ;
ଏେହତୁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ପାଗଳ େହାଇଅଛନି୍ତ।
8 ବାବଲି ଅକସ୍ମାତ୍ ପତତି ଓ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ;ି ତାହା ପାଇଁ ହାହାକାର

କର;
ତାହାର େବଦନାର ପାଇଁ ଔଷଧ ନଅି, େକଜାଣ ିେସ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ପାରିବ।
9 ଆେମ୍ଭମାେନ ବାବଲିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ମାତ୍ର େସ ସୁସ୍ଥ

େହଲା ନାହିଁ;
ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା

େଦଶକୁ ଯାଉ;
କାରଣ ତାହାର ଦଣ୍ଡ ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ ଓ ଆକାଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ଅଛ।ି
10 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ;

ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସେିୟାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
କି୍ରୟା ପ୍ରକାଶ କରୁ।

11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କର; ଦୃଢ଼ କରି ଢ଼ାଲ ଧର;
ସଦାପ୍ରଭୁ ମାଦୀୟ ରାଜାଗଣର ମନ ଉେତ୍ତଜିତ କରିଅଛନି୍ତ;
କାରଣ ବାବଲିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ

ଅଛ;ି
େଯେହତୁ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାତବ୍ୟ ପ୍ରତେିଶାଧ,
ତାହାଙ୍କର ମନି୍ଦର ନମିିତ୍ତକ ପ୍ରତେିଶାଧ ଅେଟ।
12 ବାବଲିର ପ୍ରାଚୀର ବରୁିଦ୍ଧେର ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କର, ରକ୍ଷକଦଳ ଦୃଢ଼

କର,
ପ୍ରହରୀଗଣ ନଯିୁକ୍ତ କର, େଗାପନ ସ୍ଥାନେର େସୖନ୍ୟ ରଖ:
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାବଲିର ନବିାସୀମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଯାହା କହେିଲ,
ତାହା ସଂକଳ୍ପ କରି ସଦି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ।
13 େହ ଜଳରାଶିର ଉପେର ବାସକାରିଣୀ ଓ ଧନ ସମ୍ପତି୍ତେର

ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟଶାଳିନୀ,
ତୁମ୍ଭର ଅନି୍ତମ କାଳ, ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର ସୀମା ଉପସି୍ଥତ।
14 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମେର ଏହ ିଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ ,
‘ନଶି୍ଚୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପତଙ୍ଗ ପରି ଜନତାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା;
ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂିହନାଦ ଉଠାଇେବ।’
15 େସ ଆପଣା ପରାକ୍ରମେର ପୃଥିବୀ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସ ଆପଣା ଜ୍ଞାନେର ଜଗତ ସ୍ଥାପନ କରି ଅଛନି୍ତ
ଓ ଆପଣା ବୁଦି୍ଧେର େସ ଗଗନମଣ୍ଡଳ ବସି୍ତାର କରିଅଛନି୍ତ।
16 େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନି୍ତ ,
େସେତେବେଳ ଆକାଶେର ଜଳରାଶିର ଶବ୍ଦ ହୁଅଇ
ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ େସ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ଥାପନ କରାନି୍ତ ;
େସ ବୃଷି୍ଟ ନମିେନ୍ତ ବଦୁି୍ୟତ୍ ସୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ
ଓ ଆପଣା ଭଣ୍ଡାର ସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ଆଣନି୍ତ।
17 ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁବତ୍ େହାଇଅଛ ିଓ ଜ୍ଞାନବହିୀନ ଅେଟ;
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର ଆପଣା େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ଦ୍ୱ ାରା ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛ;ି
କାରଣ ତାହାର ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା ମିଥ୍ୟା ଓ େସମାନଙ୍କଠାେର

ଶ୍ୱାସବାୟୁ ନାହିଁ।
18 େସସବୁ ଅସାର ଓ ମାୟାର କମର୍;
ପୁଣ,ି ପ୍ରତଫିଳ ପାଇବା ସମୟେର େସମାେନ ବନିଷ୍ଟ େହେବ।
19 େଯ ଯାକୁବର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ, େସ ଏସବୁର ପରି ନୁହନି୍ତ।
କାରଣ େସ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଗଠନକାରୀ;
ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ବଂଶ;
ତାହାଙ୍କର ନାମ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ।
20 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଗଦା ଓ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ;
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ନାନା େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା
ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ନାନା ରାଜ୍ୟକୁ ସଂହାର କରିବା;
21 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ଅଶ୍ୱ ଓ ତଦାେରାହୀକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା,
ଆଉ ରଥ ଓ ତଦାେରାହୀକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା;
22 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା
ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବାଳକକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା
ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା;
23 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ପାଳକ ଓ ତାହାର ପଲକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା
ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ କୃଷକକୁ ଓ ତାହାର ହଳ ବଳଦକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା;
ଆଉ, ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧିପତଗିଣକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା।
24 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ବାବଲିକୁ ଓ କଲ୍ଦୀୟ ନବିାସୀସକଳକୁ,
ସେିୟାନେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର
େସମାନଙ୍କ କୃତ ସକଳ ଦୁଷ୍କମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ େଦବା,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ

କହନି୍ତ।
25 େହ ବନିାଶକ ପବର୍ତ,ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ବନିାଶ କରୁଅଛ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ ଅଟୁ;
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବା
ଓ େଶୖଳରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଡ଼ାଇ ପକାଇ ଏକ ଦଗ୍ଧ ପବର୍ତ କରିବା।
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26 ଆଉ, େଲାକମାେନ େକାଣ କିଅବା ଭତିି୍ତମୂଳ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭଠାରୁ
ପ୍ରସ୍ତର େନେବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭ ଚରିକାଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହାଇ ରହବି।’
27 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଶେର ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କର,
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୂରୀ ବଜାଅ,
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର,
ଆରାରାଟ୍, ମିନି୍ନ  ଓ ଅସି୍କନସ୍, ଏହସିବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର

ଏକତ୍ର ଡାକ,
ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର େସନାପତ ିବଗର୍ଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କର
ଓ କକର୍ଶ ପତଙ୍ଗ ପରି ଅଶ୍ୱଗଣକୁ ପଠାଅ।
28 ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ, ମାଦୀୟ ରାଜାଗଣଙୁ୍କ,
େସମାନଙ୍କର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ତହିଁର ଅଧିପତଗିଣକୁ
ଓ ତାହାର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ ାଧୀନ ସମୁଦାୟ େଦଶକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
29 ପୁଣ,ି େଦଶ କମି୍ପତ ଓ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତ େହଉଅଛ,ି
କାରଣ ବାବଲି େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସତି ଓ ନବିାସୀଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ବାବଲି ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ େହଉଅଛ।ି
30 ବାବଲିର ବୀରଗଣ ଯୁଦ୍ଧରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଗଡ଼ ମଧ୍ୟେର ରହୁଛନି୍ତ;
େସମାନଙ୍କର ବଳ ଊଣା େହାଇଅଛ;ି େସମାେନ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମାନ

େହାଇଅଛନି୍ତ ,
ତାହାର ବାସସ୍ଥାନସବୁ ଦଗ୍ଧ, ତାହାର ହୁଡ଼କାସବୁ ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ।ି
31 ବାବଲି ରାଜାର ନଗର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ହସ୍ତଗତ େହାଇଅଛ,ି
ଏହ ିସମ୍ୱାଦ ତାହାକୁ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଏକ ଧାଉଡ଼ଆି ଅନ୍ୟ ଧାଉଡ଼ଆିର
ଓ ଏକ ଦୂତ ଅନ୍ୟ ଦୂତ ସହତି େଭଟବିାକୁ େଦୗଡ଼େିବ,
32 ପୁଣ,ି ପାରଘାଟସବୁ ହସ୍ତଗତ େହାଇଅଛ,ି
ନଳବଣସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ ଓ େଯାଦ୍ଧାମାେନ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ।”
33 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା

କହନି୍ତ ,
“ବାବଲିର କନ୍ୟା ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ସମୟର ଖଳା ସ୍ୱରୂପ;
ଆଉ, ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟେର ତାହା ପାଇଁ ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦନର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ

େହବ।
34 ‘ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େମାେତ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ,ି
େସ େମାେତ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ,ି େସ େମାେତ ଶୂନ୍ୟପାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛ,ି
େସ ନାଗସପର୍ ପରି େମାେତ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ,ି
େମାହର ସୁଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟେର େସ ଉଦର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ,ି
େସ େମାେତ ଦୂର କରି େଦଇଅଛ।ି’
35 ସେିୟାନ ନବିାସନିୀ କହବି,
‘େମା’ ପ୍ରତ ିଓ େମା’ ମାଂସ ପ୍ରତ ିକୃତ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ବାବଲି ଉପେର ବତୁ୍ତର୍’
ଓ ଯିରୂଶାଲମ କହବି, ‘େମା’ ରକ୍ତର ଦାୟ କଲ୍ଦୀୟ ନବିାସୀମାନଙ୍କ

ଉପେର ବତୁ୍ତର୍।’”
36 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବବିାଦ ନଷି୍ପନ୍ନ  କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତେିଶାଧ

େନବା।
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସମୁଦ୍ର କୁ ଜଳଶୂନ୍ୟ ଓ ତାହାର ନଝିର୍ରକୁ ଶୁଷ୍କ

କରିବା।
37 ପୁଣ,ି ବାବଲି ଢ଼ପିିମୟ ଶୃଗାଳମାନର ବାସସ୍ଥାନ, ବସି୍ମୟାସ୍ପଦ,
ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦର ବଷିୟ ଓ ନବିାସୀବହିୀନ େହବ।
38 େସମାେନ ଏକତ୍ର ଯୁବା ସଂିହ ପରି ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରିେବ;
େସମାେନ ସଂିହଛୁଆ ପରି େଘାର ନାଦ କରିେବ।”
39 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େସମାେନ ଉତ୍ତପ୍ତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ

କରିବା,
ପୁଣ ିେସମାେନ େଯପରି ଆହ୍ଳାଦତି େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ

ମତ୍ତ କରିବା,
ତହିଁେର େସମାେନ ଚରି ନଦି୍ର ାେର ନଦିି୍ର ତ େହାଇ ଆଉ ଜାଗରିତ େହେବ

ନାହିଁ।
40 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େମଷଗଣର ତୁଲ୍ୟ,

ଛାଗମାନଙ୍କ ସହତି େମଷଗଣର ତୁଲ୍ୟ ବଧସ୍ଥାନକୁ ଆଣବିା।”
41 େଶଶକ୍ କିପରି ପରହସ୍ତଗତ େହାଇଅଛ ି!
ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଶଂସାପାତ୍ର କିପରି ହଠାତ୍ ଧରା ପଡ଼ଅିଛ ି!
େଗାଷ୍ଠୀସମୂହର ମଧ୍ୟେର ବାବଲି କିପରି ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହାଇଅଛ ି!
42 ବାବଲି ଉପେର ସମୁଦ୍ର  ମାଡ଼ ିଆସଅିଛ;ି
େସ ତହିଁର ଲହରୀମାଳାେର ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇଅଛ।ି
43 ତାହାର ନଗରସକଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ଓ ଶୁଷ୍କଭୂମି ଓ ପ୍ରାନ୍ତର େହାଇଅଛ,ି
େସ େଦଶ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ବାସ କେର ନାହିଁ,
କିଅବା ତହିଁ ମଧ୍ୟେଦଇ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗମନାଗମନ କେର

ନାହିଁ।
44 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ବାବଲିେର େବଲ୍ େଦବତାକୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା
ଓ ଯାହା େସ ଗିଳିଅଛ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାର ମୁଖରୁ ତାହା ବାହାର କରିବା
ଓ େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ଆଉ ତାହା ନକିଟକୁ ଧାବମାନ େହେବ ନାହିଁ;
ଆହୁରି ବାବଲିର ପ୍ରାଚୀର ପଡ଼ଯିିବ।
45 େହ ଆମ୍ଭର େଲାେକ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଅ
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା

କରୁ।
46 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ କ୍ଷୀଣ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ,
କିଅବା େଦଶ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଜନରବ ଶୁଣାଯିବ, ତହିଁ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁଅ

ନାହିଁ;
କାରଣ ଏକ ବଷର୍ ଏକ ଜନରବ ଉଠିବ, ଅନ୍ୟ ବଷର୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନରବ

ଉଠିବ,
ପୁଣ ିେଦଶେର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଶାସନକତ୍ତର୍ାର ବପିକ୍ଷ େହବ।
47 ଏେହତୁ େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ବାବଲିର
େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା ଓ ତାହାର ସମୁଦାୟ େଦଶ

ଲଜି୍ଜତ େହବ,
ଆଉ ତାହାର ହତ େଲାକମାେନ ତାହା ମଧ୍ୟେର ପଡ଼େିବ, ଏପରି ସମୟ

ଆସୁଅଛ।ି
48 େସସମୟେର ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତସକଳ
ବାବଲି ବଷିୟେର ଆନନ୍ଦଗାନ କରିେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ବନିାଶକଗଣ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସେିବ।”
49 “ବାବଲି େଯପରି ଇସ୍ରାଏଲର ହତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନପିାତତି

କରାଇଅଛ,ି
େସପରି ସମୁଦାୟ େଦଶର ହତ େଲାକମାେନ ବାବଲିେର ପତତି େହେବ।
50 େହ ଖଡ୍ଗ ରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚାଲଯିାଅ, ସି୍ଥର େହାଇ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ !
ଦୂର େଦଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର ଓ ଯିରୂଶାଲମ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ

ମନେର ପଡଢ଼ୁ।
51 ଆେମ୍ଭମାେନ ନନି୍ଦା କଥା ଶୁଣବିାରୁ ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛୁ;
ଅପମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ଆଚ୍ଛାଦତି କରିଅଛ;ି
କାରଣ ବେିଦଶୀମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ସକଳ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର

ପ୍ରେବଶ କରିଅଛନି୍ତ।”
52 ଏଣୁକରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର
ଆେମ୍ଭ ତାହାର େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା, ଏପରି ସମୟ

ଆସୁଅଛି
ଓ କ୍ଷତବକି୍ଷତ େଲାକମାେନ ତାହାର େଦଶର ସବର୍ତ୍ର କାତେରାକି୍ତ

କରିେବ।”
53 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଯଦ୍ୟପି ବାବଲି ଆକାଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଠିବ,
ଆଉ ଯଦ୍ୟପି େସ ଆପଣା ବଳରୂପ ଉଚ୍ଚ ଦୁଗର୍କୁ ଦୃଢ଼ କରିବ,
ତଥାପି ଆମ୍ଭ ନକିଟରୁ ବନିାଶକମାେନ ତାହାର ମଧ୍ୟେର ଉପସି୍ଥତ େହେବ।
54 ବାବଲିରୁ କ୍ରନ୍ଦନର ରବ ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶରୁ
ମହାବନିାଶର ଶବ୍ଦ ଉଠୁଅଛ ି!
55 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାବଲିକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରୁଅଛନି୍ତ
ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ମହାରବ କ୍ଷାନ୍ତ କରୁଅଛନି୍ତ;
େସମାନଙ୍କର ତରଙ୍ଗସକଳ ଜଳରାଶି ପରି ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରୁଅଛ,ି
େସମାନଙ୍କର କେଲ୍ଲ ାଳ ଧ୍ୱନ ିଶୁଣା ଯାଉଅଛ।ି
56 କାରଣ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର,
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ହଁ, ବାବଲିର ବରୁିଦ୍ଧେର ବନିାଶକ ଆସଅିଛ ିଓ ତାହାର ବୀରମାେନ ଧରା
ଯାଇଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ଧନୁସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଅଛ;ି
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତଫିଳଦାତା ପରେମଶ୍ୱର ଅଟନି୍ତ ,
େସ ନଶି୍ଚୟ ସମୁଚତି ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।
57 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଅଧିପତଗିଣକୁ ଓ ତାହାର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଓ ତାହାର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧିପତଗିଣକୁ ଓ ତାହାର ବୀରପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ

ମତ୍ତ କରାଇବା;
ତହିଁେର େସମାେନ ଚରି ନଦି୍ର ାେର ନଦିି୍ର ତ େହାଇ ଆଉ ଜାଗରିତ େହେବ

ନାହିଁ”
ଏହା ରାଜା କହନି୍ତ , େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ।
58 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ବାବଲିର ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଉତ୍ପାଟତି େହବ
ଓ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହବ;
ପୁଣ,ି େଲାକବୃନ୍ଦ ଅସାରତାର ନମିେନ୍ତ
ଓ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଅଗି୍ନ ନମିେନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିେବ;
ଆଉ େସମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହେବ।”
59 ଯିହୁଦାର ରାଜା ସଦିକିୀୟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର

ମହେସୟର େପୗତ୍ର େନରୀୟର ପୁତ୍ର ସରାୟ
େଯଉଁ ସମୟେର ରାଜା ସେଙ୍ଗ ବାବଲିକୁ ଗଲା,
େସ ସମୟେର ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ସରାୟକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା

କରିଥିେଲ,
ତହିଁର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଏହ ିସରାୟ ରାଜଗହୃର ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା।
60 ଆଉ, ବାବଲିର ଭବଷି୍ୟତ ଅମଙ୍ଗଳର ସକଳ କଥା, ଅଥର୍ାତ୍, ବାବଲି

ବଷିୟେର ଏହ ିେଯସକଳ କଥା ଲଖିିତ ଅଛ,ି ତାହା ଯିରିମୀୟ େଗାଟଏି
ନଳାକାର ପୁସ୍ତକେର େଲଖିେଲ।

61 ପୁଣ,ି ଯିରିମୀୟ ସରାୟକୁ କହେିଲ, “େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ବାବଲିେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଏହସିବୁ କଥା ପାଠ କରିବ, 62 ଆଉ କହବି,
‘େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନ ବଷିୟେର କହଅିଛ େଯ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ େକହ ିବାସ କରିବ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ତାହା ଚରିକାଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ।’

63 ପୁଣ,ି ଏହ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବାର ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାେର
ତୁେମ୍ଭ ତହିଁେର ଖେଣ୍ଡ ପଥର ବାନି୍ଧ ଫରାତ୍ ନଦୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ତାହା
ପକାଇ େଦବ; 64 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ କହବି, ‘ଆେମ୍ଭ (ସଦାପ୍ରଭୁ) ବାବଲି
ଉପେର େଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା, ତହିଁ ସକାଶୁ େସ ଏରୂପ ମଗ୍ନ େହାଇ
ପୁନବର୍ାର ଉଠିବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହେବ।’ ଯିରିମୀୟଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଏତକିି।”

ଯିରୂଶାଲମର ପତନର ବଣ୍ଣର୍ନା

ସଦିକିୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା େବେଳ ଏେକାଇଶ
ବଷର୍ ବୟସ୍କ ଥିଲା ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏଗାର ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କଲା; ତାହାର ମାତାର ନାମ ହମୁଟଲ୍, େସ ଲବି୍ନା ନବିାସୀ

ଯିରିମୀୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲା। 2 ଆଉ, େସ ଯିେହାୟାକୀମ୍ର କୃତ ସମସ୍ତ
କମର୍ାନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କୁକମର୍ କଲା। 3 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
େକ୍ର ାଧ ସକାଶୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଛାମୁରୁ ଦୂର ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାେର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟଲିା। ଆଉ, ସଦିକିୀୟ ବାବଲି
ରାଜାର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହଲା।

4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବଷର୍େର, ଦଶମ ମାସର
ଦଶମ ଦନିେର, ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସ ିତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଛାଉଣ ିକେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ତହିଁର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଗଡ଼ ନମିର୍ାଣ କେଲ। 5 ତହୁଁ ସଦିକିୀୟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର
ଏଗାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନଗର ଅବରୁଦ୍ଧ େହାଇ ରହଲିା।

6 ଚତୁଥର୍ ମାସେର, େସହ ିମାସର ନବମ ଦନିେର ନଗରେର ମହାଦୁଭିର୍କ୍ଷ
େହଲା, ତହିଁେର େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କିଛ ିଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା
ନାହିଁ। 7 େତେବ, ନଗରେର ଏକ ସ୍ଥାନ ଭଗ୍ନ ହୁଅେନ୍ତ, ସମସ୍ତ େଯାଦ୍ଧା ଏକ
ରାତି୍ର ଭତିେର ରାଜାର ଉଦ୍ୟାନ ନକିଟସ୍ଥ ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀରର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଦ୍ୱ ାର
ପଥ େଦଇ ପଳାଇେଲ; େସସମୟେର କଲ୍ଦୀୟମାେନ ନଗରର ବରୁିଦ୍ଧେର

ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିେଲ; ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ଆରବା ପଥ େଦଇ ଚାଲଗିେଲ।
8 ମାତ୍ର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େସୖନ୍ୟ ରାଜାର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଯିରୀେହା
ପଦାେର ସଦିକିୀୟକୁ ଧରିେଲ; ତହିଁେର ତାହାର ସକଳ େସୖନ୍ୟ ତାହା
ନକିଟରୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଗେଲ।

9 ତହୁଁ େସମାେନ ରାଜାକୁ ଧରି ହମାତ୍ େଦଶସ୍ଥ ରିବ୍ଲାକୁ ବାବଲି ରାଜା
ନକିଟକୁ େନଇଗେଲ; ତହିଁେର େସ ତାହା ପ୍ରତ ିଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା କଲା। 10 ଆଉ,
ବାବଲିର ରାଜା ସଦିକିୀୟର ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ତାହାର ସାକ୍ଷାତେର ବଧ କଲା;
େସ ଯିହୁଦାର ଅଧିପତ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ହିଁ ରିବ୍ଲାେର ବଧ କଲା। 11 ଆଉ, େସ
ସଦିକିୀୟର ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ ିପକାଇଲା; ପୁଣ,ି ବାବଲିର ରାଜା ତାହାକୁ
ଶୃଙ୍ଖଳେର ବଦ୍ଧ କରି ବାବଲିକୁ େନଇଗଲା ଓ ତାହାର ମୃତୁୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାହାକୁ କାରାଗାରେର ରଖିଲା।

ଯିରୂଶାଲମ ମନ୍ଦରି ବଧି୍ୱସ୍ତ

12 ପଞ୍ଚମ ମାସେର, ମାସର ଦଶମ ଦନିେର, ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଊେଣଇଶ ବଷର୍େର, ବାବଲି ରାଜାର
ସମ୍ମୁଖେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ନବୂଷରଦନ୍ ନାମକ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତି
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସଲିା। 13 ପୁଣ,ି େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ଓ ରାଜଗହୃ ଦଗ୍ଧ
କଲା; ପୁଣ,ି େସ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ସକଳ ଗହୃ, ଅଥର୍ାତ୍, ପ୍ରେତ୍ୟକ ବୃହତ ଗହୃ
ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କଲା। 14 ଆଉ, ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିସେଙ୍ଗ ଥିବା
କଲ୍ଦୀୟ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କେଲ।

15 େସେତେବେଳ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ନତିାନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ ଓ ନଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ, ଆଉ
ବାବଲି ରାଜାର ପକ୍ଷକୁ ପଳାୟନକାରୀମାନଙୁ୍କ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗଲା। 16 ମାତ୍ର ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତି
ନବୂଷରଦନ୍ େଦଶର ନତିାନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର କମର୍ଚାରୀ ଓ କୃଷକ େହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ଗିଲା।

17 ପୁଣ,ି କଲ୍ଦୀୟମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର େବୖଠିକି ସବୁ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ ସମୁଦ୍ର  ରୂପ ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗ ତହିଁର ପିତ୍ତଳସବୁ ବାବଲିକୁ େନଇଗେଲ। 18 ଆହୁରି,
େସମାେନ ହାଣ୍ଡ ିଓ କରଚୁଲ,ି କତୁରୀ, କୁଣ୍ଡ, ଚାମସ ଓ ପରିଚଯର୍୍ୟାଥର୍କ
ସକଳ ପିତ୍ତଳମୟ ପାତ୍ର େନଇଗେଲ। 19 ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତି
ତାଟଆି, ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ, କୁଣ୍ଡ, ହାଣ୍ଡ,ି ଦୀପବୃକ୍ଷ, ଚାମସ ଓ ପାତ୍ର ସବୁ,
ଯାହା ସୁନାର ଥିଲା, ତାହା ସୁନା କରି ଓ ଯାହା ରୂପାର ଥିଲା, ତାହା ରୂପା
କରି େନଇଗଲା।

20 ଶେଲାମନ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏକ
ସମୁଦ୍ର  ରୂପ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର ତଳସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାଦଶ ପିତ୍ତଳମୟ ବୃଷରୂପ େବୖଠିକି
ନମିର୍ାଣ କରିଥିେଲ, େସହସିବୁ ପାତ୍ରର ପିତ୍ତଳ ଅପରିମିତ ଥିଲା। 21 ପୁଣ,ି
େସହ ିଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରେତ୍ୟକର ଉଚ୍ଚ ଅଠରହାତ ଓ ପରିଧି ବାରହାତ ଓ
ତହିଁର ସ୍ଥୂଳତା ଚାରି ଅଙୁ୍ଗଳି ଓ ତାହା ଫମ୍ପା ଥିଲା।

22 ଆଉ, ତହିଁର ଉପେର ପିତ୍ତଳର ମୁଣ୍ଡାଳି ଥିଲା, େସହ ିମୁଣ୍ଡାଳିର
ଉଚ୍ଚତା ପାଞ୍ଚ ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡାଳିର ଉପେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଜାଲକିମର୍ ଓ
ଡାଳିମ୍ୱାକୃତ ିଥିଲା, େସସବୁ ପିତ୍ତଳମୟ ଥିଲା; ଆଉ, ଦି୍ୱ ତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭର ମଧ୍ୟ
ଏହ ିପ୍ରକାର ଆକାର ଓ ଡାଳିମ୍ୱ ଥିଲା। 23 ପାଶ୍ୱର୍େର ଛୟାନେବ ଡାଳିମ୍ୱ
ଥିଲା; ଜାଲକିମର୍ର ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ ଶତ ଡାଳିମ୍ୱାକୃତ ିଥିଲା।

ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ବାବଲିକୁ ନବିର୍ାସତି

24 ପୁଣ,ି ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ସରାୟକୁ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଯାଜକ ସଫନୀୟକୁ, ଆଉ ତନି ିଜଣ ଦ୍ୱ ାରପାଳକୁ ଧରିଲା। 25 ଆଉ,
ନଗରରୁ େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ ଏକ ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଓ ନଗରେର
ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜମୁଖ ଦଶର୍ନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଜଣକୁ ଓ େଦଶର େଲାକ
ଗଣନାକାରୀ େସନାପତରି େଲଖକଙୁ୍କ ଓ ନଗର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାପ୍ତ େଦଶୀୟ
ଷାଠିଏ େଲାକକୁ ଧରିଲା।

26 ପୁଣ,ି ପ୍ରହରୀବଗର୍ର େସନାପତ ିନବୂଷରଦନ୍ େସମାନଙୁ୍କ ଧରି
ରିବ୍ଲାକୁ ବାବଲି ରାଜା ନକିଟକୁ େନଇଗଲା। 27 ତହିଁେର ବାବଲିର ରାଜା
ହମାତ୍ େଦଶସ୍ଥ ରିବ୍ଲାେର େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲା। ଏହରୂିେପ
ଯିହୁଦା ଆପଣା େଦଶରୁ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ନୀତ େହଲା।
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28 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗଲା, େସହି
େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏହ;ି ସପ୍ତମ ବଷର୍େର ତନି ିସହସ୍ର େତଇଶ ଜଣ
ଯିହୁଦୀ େଲାକ; 29 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଅଠର ବଷର୍େର େସ
ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆଠ ଶହ ବତଶି େଲାକ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗଲା;
30 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର େତଇଶ ବଷର୍େର ନବୂଷରଦନ୍ ପ୍ରହରୀବଗର୍ର
େସନାପତ,ି ସାତ ଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ଯିହୁଦୀଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗଲା;
ସବର୍ସୁଦ୍ଧା ଚାରି ସହସ୍ର ଛ’ ଶତ େଲାକ ଥିେଲ।

ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ ଯିେହାୟାଖୀନ୍ର ମୁକି୍ତ

31 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ର ବନ୍ଦୀତ୍ୱର ସଇଁତରିିଶ
ବଷର୍ର ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସେର ଓ େସହ ିମାସର ପଚଶି ଦନିେର ବାବଲିର ରାଜା

ଇବଲି୍-ମେରାଦକ୍ ଆପଣା ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର, ଯିହୁଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାଖୀନ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ତାହାର ମସ୍ତକ ଉନ୍ନତ କଲା;
32 ଆଉ, େସ ତାହାକୁ ପ୍ରୀତବିାକ୍ୟ କହଲିା ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ବାବଲିେର
ଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ଆସନଠାରୁ ତାହାର ଆସନ ଉଚ୍ଚେର ସ୍ଥାପନ କଲା,
33 ଆଉ େସ ଆପଣା କାରାଗାରର ବସ୍ତ୍ର ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ଆପଣାର
ଯାବଜ୍ଜ ୀବନ ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର େଭାଜନ କଲା। 34 ପୁଣ,ି
ତାହାର ଦନିାତପିାତ ନମିେନ୍ତ ବାବଲିର ରାଜାଠାରୁ ନତି୍ୟ ବୃତି୍ତ ଦଆିଗଲା,
େସ ଆପଣା ମରଣଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଆପଣା ଜୀବନର ସମସ୍ତକାଳ ପ୍ରତଦିନି
ଏକ ନରୂିପିତ ଅଂଶ ପାଇଲା।
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2

ଯିରିମୀୟଙ୍କ ବଳିାପ

ଯିରୂଶାଲମର ନଜିର୍ନତା

ହାୟ ହାୟ, େଲାକେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ନଗରୀ କିପରି ଏକାକିନୀ
େହାଇ ବସଅିଛ ି! େସ କିପରି ବଧିବା ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ ି! େଯ
େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନା ଥିଲା ଓ ପ୍ରେଦଶ ସମୂହ ମଧ୍ୟେର

ରାଣୀ ଥିଲା, େସ କିପରି କରଦାୟିନୀ େହାଇଅଛ ି!
2 େସ ରାତି୍ରେର ଅତଶିୟ େରାଦନ କେର, ତାହାର େଲାତକ ଗାଲେର

ପଡ଼ଅିଛ;ି ତାହାର ସମସ୍ତ େପ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବାକୁ
େକହ ିନାହାନି୍ତ ; ତାହାର ବନୁ୍ଧ ସମେସ୍ତ ତାହାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ତାହାର ଶତ୍ରୁ  େହାଇଅଛନି୍ତ। 3 ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ଓ ମହାଦାସତ୍ୱ
ସକାଶୁ ଯିହୁଦା ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯାଇଅଛ;ି େସ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କେର, ମାତ୍ର େସ କିଛ ିବଶି୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ; ତାହାର ତାଡ଼ନାକାରୀ ସମେସ୍ତ
ସଙ୍କୀଣ୍ଣର୍ ପଥେର ତାହାକୁ ଧରିଅଛନି୍ତ। 4 ସେିୟାନର ପଥସକଳ େଶାକ
କରଇ, କାରଣ େକହ ିମହାସଭାକୁ ଆେସ ନାହିଁ; ତାହାର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଶୂନ୍ୟ,
ତାହାର ଯାଜକମାେନ ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ ଛାଡଢ଼ୁଅଛନି୍ତ; ତାହାର କୁମାରୀଗଣ
ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଓ େସ ନେିଜ ମନଃପୀଡ଼ା ପାଇଅଛ।ି 5 ତାହାର ବପିକ୍ଷଗଣ
ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛନି୍ତ , ତାହାର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ସମୃଦ୍ଧ େହାଇଅଛନି୍ତ;
କାରଣ ତାହାର ଅସଂଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ େକ୍ଳଶ
େଦଇଅଛନି୍ତ; ତାହାର ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଗଣ ବପିକ୍ଷର ସମ୍ମୁଖେର ବନ୍ଦୀ େହାଇ
ଯାଇଅଛନି୍ତ। 6 ସେିୟାନ କନ୍ୟାର ଦୀପି୍ତ ତାହାଠାରୁ ଯାଇଅଛ।ି ତାହାର
ଅଧିପତଗିଣ ଚରାଣ ିସ୍ଥାନ ନ ପାଇବା ହରିଣୀମାନଙ୍କ ପରି େହାଇଅଛନି୍ତ ,
ପୁଣ ିେସମାେନ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକର ଆେଗ ଆେଗ ଶକି୍ତହୀନ
େହାଇ ଗମନ କରିଅଛନି୍ତ। 7 ନଜି ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଗର୍ତରି ସମୟେର,
ଯିରୂଶାଲମ ଆପଣା ପୂବର୍ କାଳର ମେନାହର ବଷିୟସବୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛ।ି
େଯେତେବେଳ ତାହାର େଲାକମାେନ ବପିକ୍ଷର ହସ୍ତେର ପଡ଼େିଲ ଓ େକହି
ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ ନାହିଁ, େସେତେବେଳ ବପିକ୍ଷଗଣ ତାହାକୁ େଦଖି
ତାହାର ଉତ୍ସନ୍ନତାେର ଉପହାସ କେଲ। 8 ଯିରୂଶାଲମ ଅତଶିୟ ପାପ
କରିଅଛ,ି ଏଥିପାଇଁ େସ ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ;ି େଯଉଁମାେନ
ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କେଲ, େସ ସମେସ୍ତ ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନି୍ତ , କାରଣ
େସମାେନ ତାହାର ଉଲଙ୍ଗତା େଦଖିଅଛନି୍ତ; ହଁ, େସ ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ ଛାଡଢ଼ୁଅଛ,ି
େସ ପଛକୁ ମୁଖ େଫରାଉଅଛ।ି 9 ତାହାର ଅଶୁଚତିା ତାହାର ବସ୍ତ୍ରର
ଅଞ୍ଚଳେର ଥିଲା; େସ ଆପଣାର େଶଷ ଦଶା ସ୍ମରଣ କଲା ନାହିଁ; ଏଥିପାଇଁ
େସ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ରୂେପ ଅଧଃପତତି େହାଇଅଛ;ି ତାହାର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀ
େକହ ିନାହାନି୍ତ। େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାହର ଦୁଃଖ େଦଖ, କାରଣ ଶତ୍ରୁ
ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରିଅଛ।ି 10 ତାହାର ସକଳ ମେନାହର ବଷିୟ ଉପେର
ବପିକ୍ଷ ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିଅଛ;ି ହଁ, େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ
ସମାଜେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ନେିଷଧ କରିଅଛ, େସମାନଙୁ୍କ େସ
ତାହାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବାର େଦଖିଅଛ।ି 11 ତାହାର
େଲାକସକଳ ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ ଛାଡ଼ନି୍ତ , େସମାେନ ଆହାର େଖାଜୁଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣାର
ମେନାହର ସାମଗ୍ରୀସବୁ େଦଇଅଛନି୍ତ। େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଦଖ, ନରିୀକ୍ଷଣ
କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛନୀୟ େହାଇଅଛ।ି 12 େହ ପଥିକ ସମେସ୍ତ, ଏହା କି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକିଛ ିନୁେହଁ ? େଦଖି ବୁଝ, େମାେତ େଯଉଁ ଦୁଃଖ ଦଆି
ଯାଇଅଛ,ି େମାହର େସହ ିଦୁଃଖ ପରି କି େକୗଣସ ିଦୁଃଖ ଅଛ ି? ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧର ଦନିେର େମାେତ େକ୍ଳଶଯୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ।
13 େସ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ େମା’ ଅସି୍ଥସକଳର ମଧ୍ୟକୁ ଅଗି୍ନ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ
ତାହା େସସବୁକୁ ପରାସ୍ତ କରଇ; େସ େମା’ ଚରଣ ପାଇଁ ଜାଲ ପାତଅିଛନି୍ତ ,
େସ େମାେତ େଫରାଇ ଅଛନି୍ତ; େସ େମାେତ ଅନାଥିନୀ ଓ ଦନିସାରା ମୂଚ୍ଛିର୍ତ

କରିଅଛନି୍ତ। 14 େମାର ଅଧମର୍ରୂପ ଯୁଆଳି ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
ବନ୍ଧାଯାଇଅଛ;ି ତାହା ଏକତ୍ର ଜଡ଼ତି େହାଇଅଛ,ି ତାହା େମା’ ସ୍କନ୍ଧ ଉପରକୁ
ଆସଅିଛ;ି େସ େମା’ ବଳ ଖବର୍ କରିଅଛନି୍ତ; େଯଉଁମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମୁଁ
ଠିଆ େହାଇ ନ ପାେର, େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ପ୍ରଭୁ େମାେତ ସମପର୍ଣ
କରିଅଛନି୍ତ। 15 ପ୍ରଭୁ େମାହର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ବୀର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଅକିଞ୍ଚନା
କରିଅଛନି୍ତ; େସ େମା’ ଯୁବକଗଣକୁ ଦଳି ପକାଇବା ପାଇଁ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏକ ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ; ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡେର ମଦ୍ଦର୍ନ କଲା ପରି ପ୍ରଭୁ
ଯିହୁଦାର କୁମାରୀକୁ ମଦ୍ଦର୍ନ କରିଅଛନି୍ତ। 16 ଏହସିବୁ ବଷିୟର ଲାଗି ମୁଁ
କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛ;ି େମାର ଚକ୍ଷୁ, େମାର ଚକ୍ଷୁ ଜଳର ନଝିର୍ର େହାଇଅଛ;ି
କାରଣ େମା’ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀ େଯ େମାହର ପ୍ରାଣକୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦଅିନ୍ତା; େସ
େମା’ଠାରୁ ଦୂରେର ଅଛ;ି ଶତ୍ରୁ  ଜୟଯୁକ୍ତ େହବାରୁ େମାର ସନ୍ତାନଗଣ
ଅନାଥ େହାଇଅଛନି୍ତ। 17 ସେିୟାନ ଆପଣା ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୁଅଛ;ି ତାହାକୁ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବାକୁ େକହ ିନାହାନି୍ତ ; ଯାକୁବର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗବତ୍ତର୍ୀ େଲାକମାେନ
ତାହାର ବପିକ୍ଷ େହେବ େବାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ବଷିୟେର ଏହ ିଆଜ୍ଞା
କରିଅଛନି୍ତ; ଯିରୂଶାଲମ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ଅଛ।ି
18 ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କ ଅଟନି୍ତ; ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରତକୂିଳାଚରଣ କରିଅଛ;ି
େହ େଗାଷ୍ଠୀସକଳ, ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ ଓ େମାହର ଦୁଃଖ
େଦଖ; େମାହର କୁମାରୀଗଣ ଓ ଯୁବକଗଣ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ।
19 ମୁଁ ଆପଣା େପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଡାକିଲ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ େମାେତ ପ୍ରବଞ୍ଚନା
କେଲ; େମାର ଯାଜକମାେନ ଓ େମାର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ନଗର ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଆଶ୍ୱାସ କରିବା
ପାଇଁ ଆହାର େଖାଜୁ େଖାଜୁ ମେଲ। 20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େଦଖ; କାରଣ ମୁଁ
ବପିଦଗ୍ରସ୍ତା; େମାହର ଅନ୍ତ୍ର  ବ୍ୟଥିତ େହଉଅଛ;ି େମାର ହୃଦୟ େମା’
ଅନ୍ତରେର ବକିାରପ୍ରାପ୍ତ େହଉଅଛ;ି କାରଣ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ
କରିଅଛ;ି ବାହାେର ଖଡ୍ଗ  ବଧ କରୁଅଛ,ି ଗହୃେର ମୃତୁୁ୍ୟ ଥିଲା ପରି
େହଉଅଛ।ି 21 େଲାକମାେନ େମାହର ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ ଶୁଣଅିଛନି୍ତ; େମାେତ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିବାକୁ େକହ ିନାହାନି୍ତ ; େମାର ଶତ୍ରୁ  ସମେସ୍ତ େମା’ ବପିଦର
କଥା ଶୁଣଅିଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଘଟାଇଅଛ େବାଲ ିେସମାେନ ଆନନି୍ଦତ
ଅଟନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦନିର କଥା ପ୍ରଚାର କରିଅଛ, ତାହା ଉପସି୍ଥତ
କରିବ, ପୁଣ ିେସମାେନ େମାହର ତୁଲ୍ୟ େହେବ। 22 େସମାନଙ୍କର ସକଳ
ଦୁଷ୍ଟତା ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରେବଶ େହଉ ଓ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ସକଳ ଆଜ୍ଞା-
ଲଙ୍ଘନ ସକାଶୁ େମା’ ପ୍ରତ ିେଯରୂପ କରିଅଛ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସରୂେପ
କର; କାରଣ େମାହର ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ ଅେନକ ଓ େମାର ହୃଦୟ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ
େହାଇଅଛ।ି

ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବଧିାନ

ପ୍ରଭୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ସେିୟାନ କନ୍ୟାକୁ କିପରି େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ
କରିଅଛନି୍ତ ! େସ ଇସ୍ରାଏଲର େଶାଭା ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପୃଥିବୀକୁ ପକାଇ
େଦଇଅଛନି୍ତ , ପୁଣ ିଆପଣା େକ୍ର ାଧର ଦନିେର ଆପଣା ପାଦପୀଠ

ସ୍ମରଣ କରି ନାହାନି୍ତ। 2 ପ୍ରଭୁ ଯାକୁବର ସକଳ ବାସ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରାସ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଦୟା କରି ନାହାନି୍ତ , େସ ଆପଣା େକାପେର ଯିହୁଦା କନ୍ୟାର
ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ସବୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିଅଛନି୍ତ; େସସବୁକୁ େସ ଭୂମିସାତ୍ କରିଅଛନି୍ତ
ରାଜ୍ୟ ଓ ତହିଁର ଅଧିପତଗିଣକୁ େସ ଅଶୁଚ ିକରିଅଛନି୍ତ। 3 େସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ
େକ୍ର ାଧେର ଇସ୍ରାଏଲର ଶୃଙ୍ଗସବୁ କାଟ ିପକାଇଅଛନି୍ତ; େସ ଶତ୍ରୁ  ସମ୍ମୁଖରୁ
ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ପଛକୁ ଟାଣ ିେନଇଅଛନି୍ତ; ଆଉ, େସ ଅଗି୍ନଶିଖା ପରି
ଯାକୁବକୁ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ଗ୍ରାସ କରଇ। 4 େସ ଶତ୍ରୁ
ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ଧନୁେର ଗଣୁ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସ ବପିକ୍ଷ ପରି ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ
ହସ୍ତ େଟକି ଠିଆ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ ଚକ୍ଷୁର ସୁଖଜନକ ସକଳକୁ ବଧ
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କରିଅଛନି୍ତ; େସ ସେିୟାନ କନ୍ୟାର ତମ୍ୱୁ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା େକାପ ଅଗି୍ନ ପରି
ଢ଼ାଳି େଦଇଅଛନି୍ତ। 5 ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ  ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ
ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ; େସ ତାହାର ଅଟ୍ଟାଳିକାସକଳ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ , େସ
ତାହାର ଦୁଗର୍ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛନି୍ତ; ଆଉ, େସ ଯିହୁଦାର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟେର
େଶାକ ଓ ବଳିାପ ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ। 6 େସ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ତମ୍ୱୁ ପରି ଆପଣା
ଆବାସ-ତମ୍ୱୁ ବଳପୂବର୍କ ଦୂର କରିଅଛନି୍ତ; େସ ଆପଣା ସମାଜ-ସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ
କରିଅଛନି୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନେର ମହାସଭା ଓ ବଶି୍ରାମବାର ବସି୍ମୃତ
କରାଇଅଛନି୍ତ ଓ ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତାେର ରାଜା ଓ ଯାଜକକୁ
ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କରିଅଛନି୍ତ। 7 ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଯଜ୍ଞେବଦ ିଦୂର କରିଅଛନି୍ତ , େସ
ଆପଣା ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଘୃଣା କରିଅଛନି୍ତ , େସ ତାହାର ଅଟ୍ଟାଳିକାର
ଭତିି୍ତଗଡୁକୁି ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ
ମଧ୍ୟେର ମହାସଭାର ଦନି ତୁଲ୍ୟ ଚହଳ କରିଅଛନି୍ତ। 8 ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନ
କନ୍ୟାର ପ୍ରାଚୀର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନି୍ତ; େସ ସୂତ୍ର ଟାଣଅିଛନି୍ତ ,
େସ ବନିାଶକରଣରୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ନବୃିତ୍ତ କରି ନାହାନି୍ତ ; ମାତ୍ର େସ ପରିଖା
ଓ ପ୍ରାଚୀରକୁ ବଳିାପ କରାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ଏକ ସମୟେର ନେିସ୍ତଜ
େହାଇଅଛନି୍ତ। 9 ତାହାର ନଗର-ଦ୍ୱ ାରସକଳ ଭୂମିେର ମଗ୍ନ େହାଇଅଛ;ି େସ
ତାହାର ଅଗର୍ଳସବୁ ନଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଅଛନି୍ତ; େଯଉଁ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ରାଜା ଓ
ଅଧିପତଗିଣ ଅଛନି୍ତ; ହଁ, ତାହାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
େକୗଣସ ିଦଶର୍ନ ପା’ନି୍ତ ନାହିଁ। 10 ସେିୟାନ କନ୍ୟାର ପ୍ରାଚୀନଗଣ ଭୂମିେର
ବସୁଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ନୀରବ େହାଇ ରହଅିଛନି୍ତ; େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ମସ୍ତକେର ଧୂଳି ପକାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ କଟେିଦଶେର େଝାଟର
କନା ବାନି୍ଧ ଅଛନି୍ତ; ଯିରୂଶାଲମର କୁମାରୀଗଣ ଭୂମିକୁ ଆପଣା ଆପଣା
ମସ୍ତକ ଅବନତ କରିଅଛନି୍ତ। 11 େମାହର ଚକ୍ଷୁ େଲାତକେର କ୍ଷୀଣ ହୁଅଇ,
େମାର ଅନ୍ତ୍ର  ବ୍ୟଥିତ ହୁଅଇ, େମା’ େଲାକଙ୍କ କନ୍ୟାର ବନିାଶ େହତୁ
େମାହର କଲଜିା ଭୂମିେର ଢ଼ଳା ଯାଇଅଛ;ି କାରଣ ନଗରର ପଥସମୂହେର
ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁମାେନ ମୂଚ୍ଛର୍ାପନ୍ନ  େହଉଅଛନି୍ତ।
12 ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କାହିଁ ? ଏହ ିକଥା ଆପଣା ଆପଣା ମାତାକୁ କହୁ
କହୁ, େସମାେନ ନଗରର ପଥସମୂହେର କ୍ଷତବକି୍ଷତ େଲାକ ପରି ମୁଚ୍ଛର୍ାପନ୍ନ
ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମାତାର େକାଳେର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ।
13 ଆେଗା ଯିରୂଶାଲମର କେନ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କିପରି ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବ ି? ମୁଁ
କାହା ସହତି ତୁମ୍ଭର ଉପମା େଦବ ି? ଆେଗା ସେିୟାନ କୁମାରୀ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା ପାଇଁ କାହାର ସମାନ ତୁମ୍ଭକୁ କରିବ ି? କାରଣ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ
ସମୁଦ୍ର  ପରି ବଡ଼; କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ପାେର ? 14 ତୁମ୍ଭର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଅସାରତା ଓ ମୂଖର୍ତାର ଦଶର୍ନ
ପାଇଅଛନି୍ତ; ଆଉ, ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଦୀତ୍ୱର େମାଚନ ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର
ଅଧମର୍ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାନି୍ତ , ମାତ୍ର ଅସାର ଦଶର୍ନ ଓ ତୁମ୍ଭ ନବିର୍ାସତି
େହବାର କାରଣ େଦଖି ପ୍ରଚାର କରିଅଛନି୍ତ। 15 ପଥିକମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ହାତ ତାଳି ଦଅିନି୍ତ ; େସମାେନ ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଓ ଯିରୂଶାଲମର
କନ୍ୟାଆେଡ଼ ମସ୍ତକ ହଲାଇ କୁହନି୍ତ , େଯଉଁ ନଗରକୁ େଲାେକ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟର
ସଦିି୍ଧ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ େବାଲ ିକହେିଲ, ତାହା କି ଏହି
? 16 ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ସକଳ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ େମଲାଇ
ପରିହାସ କରନି୍ତ; େସମାେନ ଶୀସ୍ ଦଅିନି୍ତ ଓ ଦନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରନି୍ତ;
େସମାେନ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛୁ; ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ
ଦନିର ଅେପକ୍ଷା କଲୁ, ଏ ଅବଶ୍ୟ େସହ ିଦନି; ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା
ପାଇଅଛୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା େଦଖିଅଛୁ। 17 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ
କେଲ, ତାହା ସଦି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ , େସ ପୁରାତନ କାଳେର ଯାହା ଆଜ୍ଞା
କରିଥିେଲ, ଆପଣାର େସହ ିବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଅଛନି୍ତ; େସ ନପିାତ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଦୟା କରି ନାହାନି୍ତ ; ଆଉ, େସ ଶତ୍ରୁ କୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆନନ୍ଦ
କରିବାକୁ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷଗଣର ଶୃଙ୍ଗ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନି୍ତ।
18 େଲାକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲା; େହ ସେିୟାନ
କନ୍ୟାର ପ୍ରାଚୀର, ଦବିାରାତ୍ର ଅଶ୍ରୁଧାରା େସ୍ରାତ ପରି ବୁହାଅ; ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣାକୁ କିଛ ିବଶି୍ରାମ ଦଅି ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁର ତାରା ଶାନ୍ତ ନ େହଉ।
19 ଉଠ, ରାତି୍ରେର, ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରହରର ଆରମ୍ଭେର ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର କର; ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଜଳ ପରି ଢ଼ାଳିଦଅି; ତୁମ୍ଭର ବାଳକ
ବାଳିକାଗଣର ପ୍ରାଣରକ୍ଷାେଥର୍ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର କୃତାଞ୍ଜଳି ହୁଅ, େସମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ସଡ଼କର ମୁଣ୍ଡେର କ୍ଷୁଧାେର କ୍ଳ ାନ୍ତ େହଉଅଛନି୍ତ। 20 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,

େଦଖ, ନରିୀକ୍ଷଣ କର, ତୁେମ୍ଭ କାହା ପ୍ରତ ିଏପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ ?
ସ୍ତ୍ରୀେଲାେକ କି ଆପଣା ଗଭର୍ଫଳକୁ, ହସ୍ତେର ଲାଳିତ ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ
କରିେବ ? ଯାଜକ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ହତ
େହେବ ? 21 ଯୁବକ ଓ ବୃଦ୍ଧ େଲାକ ବାଟର ଭୂମିେର ପଡ଼ଅିଛନି୍ତ; ଆମ୍ଭର
କୁମାରୀ ଓ ଯୁବକଗଣ ଖଡ୍ଗ େର ହତ େହାଇ ପଡ଼ଅିଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ଦନିେର ବଧ କରିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ ଦୟା ନ କରି ହତ୍ୟା
କରିଅଛ। 22 ତୁେମ୍ଭ େମାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଆଶଙ୍କାସକଳକୁ ମହାସଭା ଦନିର
ନ୍ୟାୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ଦନିେର େକହ ିରକ୍ଷା ପାଇ
ନ ଥିେଲ, କି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହ ିନ ଥିେଲ; େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଲାଳନ ପାଳନ
କରିଅଛ,ି େସମାନଙୁ୍କ େମାର ଶତ୍ରୁ  ସଂହାର କରିଅଛ।ି

ଶାସି୍ତ, ଅନୁତାପ ଓ ଭରସା

େଯ ତାହାଙ୍କ େକ୍ର ାଧରୂପ ପାଞ୍ଚଣ ଦ୍ୱ ାରା େକ୍ଳଶ େଦଖିଅଛ,ି ମୁଁ
େସହ ିମନୁଷ୍ୟ। 2 େସ େମାେତ ଆଲୁଅେର ନୁେହଁ, ଅନ୍ଧକାରେର
ଚଳାଇ ଅଛନି୍ତ। 3 େସ ନଶି୍ଚୟ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦନିସାରା

ଆପଣା ହସ୍ତ ପୁନଃ ପୁନଃ େଫରାଉ ଅଛନି୍ତ। 4 େସ େମାହର ମାଂସ ଓ
େମାର ଚମର୍ ଜୀଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ; େସ େମାହର ଅସି୍ଥସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇ
ଅଛନି୍ତ। 5 େସ େମାେତ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ , େସ େମାେତ ତକି୍ତତା ଓ
ଶ୍ରାନି୍ତେର େବଷି୍ଟତ କରିଅଛନି୍ତ। 6 େସ ବହୁ କାଳରୁ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କ
ତୁଲ୍ୟ େମାେତ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନେର ବାସ କରାଇ ଅଛନି୍ତ। 7 େସ େମାର
ଚାରିଆେଡ଼ ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ େଦଇଅଛନି୍ତ , େଯପରି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇ ନ
ପାେର; େସ େମାହର ଜଞି୍ଜର ଭାରୀ କରିଅଛନି୍ତ। 8 ହଁ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ
ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର କେଲ, େସ େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନି୍ତ। 9 େସ କଟା
ପଥରେର େମାହର ପଥ ଅବେରାଧ କରିଅଛନି୍ତ , େସ େମାର ପଥସବୁ ବକ୍ର
କରିଅଛନି୍ତ। 10 େସ େମା’ ପ୍ରତ ିଛକି ବସଥିିବା ଭାଲୁ ଓ ଅନ୍ତରାଳେର ଥିବା
ସଂିହ ପରି ଅଟନି୍ତ। 11 େସ େମାର ପଥ ବପିଥ କରି େମାେତ ଟାଣ ିଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ କରିଅଛନି୍ତ; େସ େମାେତ ଅନାଥ କରିଅଛନି୍ତ। 12 େସ ଆପଣା
ଧନୁେର ଗଣୁ େଦଇଅଛନି୍ତ ଓ େମାେତ ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖିଅଛନି୍ତ।
13 େସ ଆପଣା ତୂଣର ଶର େମାହର ହୃଦୟେର ପ୍ରେବଶ କରାଇଅଛନି୍ତ।
14 ମୁଁ ନଜି େଲାକସକଳର ଉପହାସର ବଷିୟ ଓ ଦନିସାରା େସମାନଙ୍କର
ଗାୟନ େହାଇଅଛ।ି 15 େସ େମାେତ ତକି୍ତତାେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ , େସ
ନାଗଦଅଣାେର େମାେତ ପୂରିତ କରିଅଛନି୍ତ। 16 ଆହୁରି, େସ କଙ୍କରେର
େମାର ଦନ୍ତ ଭାଙି୍ଗଅଛନି୍ତ , େସ ଭସ୍ମେର େମାେତ ଆଚ୍ଛାଦତି କରିଅଛନି୍ତ।
17 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପ୍ରାଣକୁ ଶାନି୍ତରୁ ଦୂରେର ରଖିଅଛ; ମୁଁ ଆନନ୍ଦ
ପାେସାରି ଯାଇଅଛ।ି 18 ଏଣୁ ମୁଁ କହଲି,ି େମାହର ବଳ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େମାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନଷ୍ଟ େହାଇଅଛ।ି 19 େମାହର ଦୁଃଖ ଓ
ଦୁଗର୍ତ ିସ୍ମରଣ କର, ତାହା ନାଗଦଅଣା ଓ ବଷି ସ୍ୱରୂପ। 20 େମାହର ପ୍ରାଣ
ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ସ୍ମରଣେର ରଖୁଅଛ ିଓ େମା’ ଅନ୍ତରେର ଅବସନ୍ନ
େହଉଅଛ।ି 21 ମୁଁ ଏହା ମନେର ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ େମାହର
ଭରସା ଅଛ।ି 22 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବବିଧି ଦୟା ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିଷ୍ଟ
େହାଇ ନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା େଶଷ ହୁଏ ନାହିଁ। 23 େସହସିବୁ
ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ନୂତନ େହାଇଥାଏ; ଓ ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତତା ମହତ୍ ଅେଟ।
24 େମାର ପ୍ରାଣ କୁେହ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାହର ବାଣ୍ଟସ୍ୱରୂପ; ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
ତାହାଙ୍କଠାେର ଭରସା ରଖିବ।ି 25 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା
କରନି୍ତ , େଯଉଁ ପ୍ରାଣ ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କେର, ତାହା ପ୍ରତ ିେସ
ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନି୍ତ। 26 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ସୁସି୍ଥର
ଭାବେର ଅେପକ୍ଷା କରିବାର ମନୁଷ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ। 27 େଯୗବନ କାଳେର
ଯୁଆଳି େବାହବିା ମନୁଷ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଅେଟ। 28 େସ ଏକାକୀ ବସି
ନୀରବ େହାଇ ରହୁ, କାରଣ େସ ତାହାର ସ୍କନ୍ଧେର ଯୁଆଳି ରଖି ଅଛନି୍ତ।
29 େସ ଧୂଳିେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖୁ; ତାହାେହେଲ ଅବା ଭରସା
ଥାଇପାେର। 30 େଯ ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କେର, େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ଗାଲ
େଦଖାଇ େଦଉ; େସ ପୂଣ୍ଣର୍ ଅପମାନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଉ। 31 କାରଣ ପ୍ରଭୁ
ସଦାକାଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ। 32 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି େସ ଦୁଃଖ
ଘଟାନି୍ତ , ତଥାପି ଆପଣାର ଅପାର ଦୟାନୁସାେର େସ କରୁଣା କରିେବ।
33 କାରଣ େସ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣକୁ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର େକ୍ଳଶ କିଅବା ଦୁଃଖ
ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ। 34 ପୃଥିବୀର ବନ୍ଦୀସକଳ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ େହବାର,
35 ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତ୍ୱ  ଅନ୍ୟଥା େହବାର,
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36 ମନୁଷ୍ୟର ବବିାଦ ଅଯଥାଥର୍ ରୂେପ ନଷି୍ପତି୍ତ େହବାର, ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ
ନାହିଁ। 37 ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ନ କେଲ, େଯ କଥା କେହ ଓ ତାହା ସଦି୍ଧ ହୁଏ,
ଏପରି କିଏ ଅଛ ି? 38 ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ମଙ୍ଗଳ କି
ନଗିର୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ? 39 ଜୀବତି ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଅସେନ୍ତାଷର କଥା କେହ,
ଆପଣା ପାପର ଦଣ୍ଡ ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଅସେନ୍ତାଷର କଥା କେହ ?
40 ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ପୁଣି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରୁ। 41 ଆେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱଗର୍ ନବିାସୀ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆେଡ଼ କୃତାଞ୍ଜଳିପୂବର୍କ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ ଉଠାଉ। 42 ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ ଓ ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭ କ୍ଷମା କରି ନାହଁ।
43 ତୁେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  େହାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇଅଛ; ତୁେମ୍ଭ ବଧ କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ ଦୟା କରି ନାହଁ।
44 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା େଯପରି େଭଦ କରି ଯାଇ ନ ପାେର, ଏଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ େମଘେର ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିଅଛ। 45 ତୁେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଝଟା ଅଳିଆ ଓ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ କରିଅଛ।
46 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ଆପଣା
ମୁଖ ଫଚ୍ଚର୍ା କରି େମଲାଇ ଅଛନି୍ତ। 47 ତ୍ରାସ ଓ ଖାତ, ଉଜାଡ଼ ଓ ବନିାଶ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟଅିଛ।ି 48 େମା’ େଲାକଙ୍କ କନ୍ୟାର ବନିାଶ ସକାଶୁ
େମା’ ଚକ୍ଷୁରୁ ଜଳଧାରା ବହୁଅଛ।ି 49 େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅନାଇ
ନ େଦଖନି୍ତ , 50 େସଯାଏ, େମାର ଚକ୍ଷୁ ଅବଶି୍ରାନ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ବଷର୍ାଉଅଛ,ି ନବୃିତ୍ତ
େହଉ ନାହିଁ। 51 େମା’ ନଗରୀର ସକଳ କନ୍ୟାଙ୍କ ସକାଶୁ େମାହର ଚକ୍ଷୁ
େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ଦୁଃଖ ଆେଣ। 52 ବନିା କାରଣେର େଯଉଁମାେନ େମାହର
ଶତ୍ରୁ , େସମାେନ େମାେତ ପକ୍ଷୀ ପରି ମୃଗୟା କରିଅଛନି୍ତ। 53 େସମାେନ
ଗତ୍ତର୍େର େମାର ପ୍ରାଣ ସଂହାର କରି େମା’ ଉପେର ପ୍ରସ୍ତର ପକାଇ ଅଛନି୍ତ।
54 େମା’ ମସ୍ତକର ଉପର େଦଇ ଜଳ ବହଗିଲା ମୁଁ କହଲି,ି ମୁଁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହଲ।ି 55 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗଭୀରତମ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ ନାମେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ।ି 56 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ରବ ଶୁଣଲି େମାର ନଶି୍ୱାସ, େମାହର
ଆତ୍ତର୍ନାଦ ପ୍ରତ ିଆପଣା କଣ୍ଣର୍ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। 57 େଯଉଁ ଦନି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ଛାମୁେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ,ି େସଦନି ତୁେମ୍ଭ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଲ; ତୁେମ୍ଭ କହଲି,
ଭୟ କର ନାହିଁ। 58 େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ େମା’ ପ୍ରାଣର ବବିାଦସକଳର
ସପକ୍ଷେର ପ୍ରତବିାଦ କରିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ।
59 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’ ପ୍ରତ ିକୃତ ଅନ୍ୟାୟ ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଅଛ; ତୁେମ୍ଭ
େମାହର ବଚିାର ନଷି୍ପତି୍ତ କର। 60 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତେିଶାଧ ଓ େମା’
ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙ୍କର କୃତ ସଂକଳ୍ପସବୁ େଦଖିଅଛ। 61 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ତରିସ୍କାର ଓ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙ୍କର କୃତ
ସଂକଳ୍ପସବୁ ଶୁଣଅିଛ; 62 େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିଲା େଲାକମାନଙ୍କ
ଓଷ୍ଠାଧରର କଥା ଓ ଦନିଯାକ େମା’ ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙ୍କ କଳ୍ପନାସବୁ
ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛ। 63 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ବସବିାର ଓ ଉଠିବାର ନରିୀକ୍ଷଣ
କର; ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ଗାୟନ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ।ି 64 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କମର୍ାନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବ।
65 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଚତି୍ତର କଠିନତା, ତୁମ୍ଭର ଅଭଶିାପ େଦବ।
66 ତୁେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର େସମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ତଳୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକଙ୍କ ଦୁଗର୍ତି

ହାୟ, ସୁବଣ୍ଣର୍ କିପରି ମଳିନ େହାଇଅଛ ି! ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍
କିପରି ବକୃିତ େହାଇଅଛ ି! ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ପ୍ରସ୍ତରସବୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଦାଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହାଇଅଛ।ି 2 ହାୟ ! ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍

ତୁଲ୍ୟ େଯ ସେିୟାନର ସନ୍ତାନଗଣ, େସମାେନ କିପରି କୁମ୍ଭାରର ହସ୍ତକୃତ
ମୃତି୍ତକାର କଳସ ତୁଲ୍ୟ ଗଣତି େହାଇଅଛନି୍ତ ! 3 ଶୃଗାଳମାେନ ହିଁ ସ୍ତନ
ଦଅିନି୍ତ , େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରାନି୍ତ ; େମା’
େଲାକଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଉଷ୍ଟ୍ରପକ୍ଷୀ ପରି ନଷୁି୍ଠରା େହାଇଅଛ।ି 4 ତୃଷା
େହତୁରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁର ଜିହ୍ୱା ତାଳୁେର ଲାଗି ଯାଉଅଛ;ି ବାଳକ
ବାଳିକାମାେନ ରୁଟ ିମାଗନି୍ତ ଓ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ତାହା ଭାଙି୍ଗ ଦଏି ନାହିଁ।
5 େଯଉଁମାେନ ସୁଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କେଲ, େସମାେନ ଦାଣ୍ଡେର ଅନାଥ
େହାଇଅଛନି୍ତ; େଯଉଁମାେନ ସନୂି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ପ୍ରତପିାଳିତ େହେଲ,
େସମାେନ ଖତରାଶି ଅବଲମ୍ୱନ କରନି୍ତ। 6 କାରଣ େଯ ଏକ ନମିିଷ
ମଧ୍ୟେର ଉତ୍ପାଟତି େହଲା ଓ ଯାହାକୁ କାହାରି ହସ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ନ କଲା,

ଏପରି େଯ ସେଦାମ, ତାହାର ପାପ ଅେପକ୍ଷା େମା’ େଲାକଙ୍କ କନ୍ୟାର
ଅଧମର୍ ଅଧିକ ଅେଟ। 7 ତାହାର କୁଳୀନ େଲାକମାେନ ହମି ଅେପକ୍ଷା
ନମିର୍ଳ, େସମାେନ ଦୁଗ୍ଧ ଅେପକ୍ଷା ଶୁକ୍ଳ  ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରବାଳ
ଅେପକ୍ଷା ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍, େସମାନଙ୍କର କାନି୍ତ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣ ିତୁଲ୍ୟ ଥିଲା।
8 େସମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅଙ୍ଗାର ଅେପକ୍ଷା କଳା ବଣ୍ଣର୍; େସମାେନ ଦାଣ୍ଡେର
ଚହି୍ନା ଯା’ନି୍ତ ନାହିଁ; େସମାନଙ୍କର ଚମର୍ ଅସି୍ଥେର ଲାଗି ରହଅିଛ;ି ତାହା କାଷ୍ଠ
ପରି ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ,ି 9 କ୍ଷୁଧାେର ହତ େହବା େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ଖଡ୍ଗ େର ହତ େହବା େଲାକମାେନ ଭଲ; କାରଣ ଏମାେନ େକ୍ଷେତ୍ରାତ୍ପନ୍ନ
ଶସ୍ୟର ଅଭାବରୂପ ଶୂଳେର ବଦି୍ଧ େହାଇ କ୍ଷୟ ପାଆନି୍ତ। 10 େସ୍ନହବତୀ
ସ୍ତ୍ରୀଗଣର ହସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ରାନି୍ଧଅଛ;ି େମା’ େଲାକଙ୍କ
କନ୍ୟାର ବନିାଶ ସମୟେର ଶିଶୁମାେନ େସମାନଙ୍କର ଆହାର େହେଲ।
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େକାପ ସଫଳ କରିଅଛନି୍ତ , େସ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ
େକ୍ର ାଧ ଢ଼ାଳି େଦଇଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି େସ ସେିୟାନେର ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱଳାଇ ଅଛନି୍ତ
ତାହା ତାହାର ଭତିି୍ତମୂଳ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି 12 ବପିକ୍ଷ େଲାକ ଓ ଶତ୍ରୁ  େଯ
ଯିରୂଶାଲମର ଦ୍ୱ ାର ସମୂହେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, ଏହା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ରାଜାଗଣ
କିଅବା ଜଗନି୍ନ ବାସୀ ସମେସ୍ତ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ। 13 ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
େଯଉଁମାେନ ଧାମିର୍କଗଣର ରକ୍ତପାତ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣର
ପାପ ଓ ଯାଜକଗଣର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ଏହା େହାଇଅଛ।ି 14 େସମାେନ
ଅନ୍ଧ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି ଦାଣ୍ଡେର ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ , େସମାେନ ରକ୍ତେର ଅଶୁଚି
େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏଣୁ େଲାେକ େସମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ପଶର୍ କରି ନ ପାରନି୍ତ।
15 େଲାେକ େସମାନଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ, େହ ଅଶୁଚ ିେଲାକମାେନ, ଦୂର
ହୁଅ ! ଦୂର ହୁଅ, ଦୂର ହୁଅ, ସ୍ପଶର୍ କର ନାହିଁ ! େସମାେନ ପଳାଇ ଭ୍ରମଣ
କଲା େବେଳ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ େଲାେକ କହେିଲ, େସମାେନ ଆଉ
ଏଠାେର ପ୍ରବାସ କରିେବ ନାହିଁ। 16 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧ େସମାନଙୁ୍କ
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛ;ି େସ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଉ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରିେବ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଆଦର କେଲ ନାହିଁ, େସମାେନ ପ୍ରାଚୀନଗଣକୁ
ଅନୁଗ୍ରହ କେଲ ନାହିଁ। 17 ଏେବ େହଁ ମିଥ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟର ଅେପକ୍ଷାେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କ୍ଷୀଣ ହୁଅଇ; ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେପକ୍ଷାେର ରହ ିରହି
ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅସମଥର୍ େଗାଷ୍ଠୀର ଅେପକ୍ଷା କରିଅଛୁ। 18 େସମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଦବେିକ୍ଷପ ଛକି ରହଅିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଦାଣ୍ଡେର
ବୁଲ ିନ ପାରୁ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଶଷ ନକିଟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆୟୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
େହଲା; କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଶଷ କାଳ ଉପସି୍ଥତ; 19 ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ଆକାଶର ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ଅେପକ୍ଷା େବଗଗାମୀ;
େସମାେନ ପବର୍ତେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଡ଼ାଇେଲ, େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଛକି ବସେିଲ। 20 ଆେମ୍ଭମାେନ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ
ମଧ୍ୟେର ତାହାର ଛାୟା ତେଳ ବଞ୍ଚବିା େବାଲ ିଯାହାର ବଷିୟେର କହଲୁି,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାସାର ନଃିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱରୂପ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହ ିଅଭଷିିକ୍ତ େଲାକ
େସମାନଙ୍କ ଗତ୍ତର୍େର ଧରାଗଲା। 21 େହ ଊଷ୍ େଦଶ ନବିାସନିୀ ଇେଦାମର
କେନ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ପୁଲକିତା ହୁଅ; େସହ ିପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ହିଁ ଯିବ; ତୁେମ୍ଭ ମତ୍ତା େହବ ଓ ଆପଣାକୁ ଉଲଙି୍ଗନୀ କରିବ।
22 େହ ସେିୟାନର କେନ୍ୟ, ତୁମ୍ଭ ଅଧମର୍ର ଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ;ି େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ େନଇ ଯିେବ ନାହିଁ; େହ ଇେଦାମର କେନ୍ୟ,
େସ ତୁମ୍ଭ ଅଧମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ; େସ ତୁମ୍ଭର ପାପସବୁ ଅନାବୃତ
କରିେବ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣାର ନେିବଦନ

େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଘଟଅିଛ,ି ତାହା ସ୍ମରଣ
କର; ଅବେଲାକନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପମାନ େଦଖ।
2 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଯାଇଅଛ,ି

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗହୃସବୁ ପର େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ େହାଇଅଛ।ି
3 ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନାଥ ଓ ପିତୃହୀନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାତୃଗଣ ବଧିବା
ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛନି୍ତ। 4 ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଜଳ ରୂପା େଦଇ ପାନ
କରିଅଛୁ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାଷ୍ଠ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବକିାଯାଏ। 5 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପଛେର େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େବକ ଧରିଅଛନି୍ତ;
ଆେମ୍ଭମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇଅଛୁ ଓ କିଛ ିବଶି୍ରାମ ପାଇ ନାହୁଁ। 6 ଆେମ୍ଭମାେନ
ଖାଦ୍ୟେର ତୃପ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ଅଶୂରୀୟମାନଙୁ୍କ ହାତ
େଦଇଅଛୁ। 7 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ପାପ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ
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େସମାେନ ମରିଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ବହନ
କରିଅଛୁ। 8 ଦାସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରନି୍ତ; େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ େକହ ିନାହିଁ। 9 ପ୍ରାନ୍ତରେର ଖଡ୍ଗ
ଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟେର ଖାଦ୍ୟ ପାଉଅଛୁ।
10 ଦୁଭିର୍କ୍ଷର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ତାପ େହତୁରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚମର୍ ତୁନୁ୍ଦର ପରି କଳା
େହାଇଅଛ।ି 11 େସମାେନ ସେିୟାନେର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ, ଯିହୁଦାର ନଗର
ସମୂହେର କୁମାରୀଗଣକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟା କେଲ। 12 ଅଧିପତମିାେନ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତ
ଦ୍ୱ ାରା ଟଙ୍ଗା େହାଇଥିେଲ; ପ୍ରାଚୀନ େଲାକମାନଙ୍କ ମୁଖ ସମାଦୃତ େନାହଲିା।
13 ଯୁବା େଲାକମାେନ ଚକି ବହେିଲ, ଆଉ ପିଲାମାେନ କାଷ୍ଠ ଭାରେର
ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିଲ। 14 ପ୍ରାଚୀନମାେନ ନଗରଦ୍ୱ ାରରୁ, ଯୁବା େଲାକମାେନ
ଆପଣା ବାଦ୍ୟରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ। 15 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତି୍ତର ଆନନ୍ଦ
ନବୃିତ୍ତ େହାଇଅଛ;ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ େଶାକେର ପରିଣତ େହାଇଅଛ।ି

16 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ମୁକୁଟ ଖସ ିପଡ଼ଅିଛ;ି ଧିକ୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ !
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ। 17 ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅନ୍ତଃକରଣ କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛ;ି ଏହସିବୁ କାରଣରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ
ଧନ୍ଦଳା େହାଇଅଛ।ି 18 କାରଣ ସେିୟାନ ପବର୍ତ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ସ୍ଥାନ େହାଇଅଛ;ି
େକାକିଶିଆଳିମାେନ ତହିଁ ଉପେର ଭ୍ରମଣ କରନି୍ତ। 19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ
ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ତୁମ୍ଭ ସଂିହାସନ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଥାଏ। 20 ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଚରି
କାଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାେସାରୁ ଅଛ, ଆଉ ଏେତ ଦୀଘର୍ କାଳ ଅ◌ାମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛ ? 21 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଫରାଅ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ େଫରି ଆସବିା; ପୂବର୍ କାଳ ପରି ନୂତନ
ସମୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଅି। 22 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସବର୍େତାଭାବେର
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇଅଛ।
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ଯିହଜିିକଲ

ବାବଲିେର ଯିହଜିିକଲ

ତରିିଶ ବଷର୍ର ଚତୁଥର୍ ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦନିେର ବାବଲିର କବାର
ନଦୀ କୂଳେର ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଥିବା ସମୟେର ସ୍ୱଗର୍
ମୁକ୍ତ େହଲା, ତହିଁେର ମୁଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦଶର୍ନମାନ

େଦଖିଲ।ି 2 ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ର ବନ୍ଦୀ େହବାର ପଞ୍ଚମ ବଷର୍ର, େସହି
ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦନିେର, 3 କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶେର କବାର ନଦୀ
କୂଳେର ବୂଷିର ପୁତ୍ର ଯିହଜିିକଲ ଯାଜକଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା; ପୁଣ,ି େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପେର ଥିଲା।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଗୗରବର ଦଶର୍ନ

4 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟ କଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ଘୂଣ୍ଣିର୍ ବାୟୁ
ବୃହତ୍ େମଘ ଓ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଅଗି୍ନ ଆସଲିା, ଆଉ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
େତଜ ଓ ତହିଁେର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଅଗି୍ନର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ଧାତୁର ନ୍ୟାୟ
ପ୍ରଭା ଥିଲା। 5 ପୁଣ,ି ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବତି ଚାରି ପ୍ରାଣୀର ମୂତ୍ତିର୍ ପ୍ରକାଶ
ପାଇଲା। େସମାନଙ୍କର ଆକୃତ ିମନୁଷ୍ୟ ପରି ଥିଲା। 6 ଆଉ, ପ୍ରେତ୍ୟକର
ଚାରି ଚାରି ମୁଖ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକର ଚାରି ଚାରି ପକ୍ଷ ଥିଲା। 7 େସମାନଙ୍କର
ପାଦ ସଳଖ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପାଦର ତଳିପା େଗାବତ୍ସର ତଳିପାର ତୁଲ୍ୟ;
ଆଉ, େସମାେନ ପରିଷ୍କତୃ ପିତ୍ତଳ ପରି ଝଟକିେଲ। 8 ଆଉ, େସମାନଙ୍କ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ପକ୍ଷ ତେଳ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ହସ୍ତ ଥିଲା; ପୁଣ,ି େସହ ିଚାରି
ପ୍ରାଣୀର ମୁଖ ଓ େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଏହ ିପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯଥା;
9 େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ; େସମାେନ ଗମନ କରିବା େବେଳ
ପଛକୁ େଫରିେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟେକ ସମ୍ମୁଖ ପ୍ରତ ିଗମନ କେଲ।
10 େସମାନଙ୍କ ମୁଖର ଆକୃତ ିଏହରୂିପ, ଯଥା େସମାନଙ୍କର େଗାଟଏି
ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ଥିଲା; ଆଉ, ଡାହାଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଚାରି ପ୍ରାଣୀର ସଂିହ ମୁଖ
ଓ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ଚାରି ପ୍ରାଣୀର େଗାରୁର ମୁଖ ଥିଲା; େସହ ିଚାରି ପ୍ରାଣୀର
ମଧ୍ୟ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀର ମୁଖ ଥିଲା। 11 ପୁଣ,ି ଉପର ଭାଗେର େସମାନଙ୍କର
ମୁଖ ଓ ପକ୍ଷ ବଭିନି୍ନ  ଥିଲା; ପ୍ରେତ୍ୟକର ଦୁଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ
ଥିଲା ଓ ଦୁଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ େସମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। 12 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ସମ୍ମୁଖପ୍ରତ ିଗମନ କେଲ; େଯଉଁଆେଡ଼ ଯିବାକୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା େହଲା, େସହଆିେଡ଼ େସମାେନ ଗମନ କେଲ;
ଗମନ ସମୟେର େସମାେନ େଫରିେଲ ନାହିଁ। 13 ଏହ ିଜୀବତି
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆକୃତ ିପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଙ୍ଗାର ଓ ମଶାଲ ସଦୃଶ ଥିଲା; ତାହା
ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କଲା ଓ େସହ ିଅଗି୍ନ
େତେଜାମୟ ଓ େସହ ିଅଗି୍ନରୁ ବଦୁି୍ୟତ ନଗିର୍ତ େହଲା। 14 ପୁଣ,ି େସହି
ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀଗଣ ବଦୁି୍ୟତର ଆଭା ସଦୃଶ େଦୗଡ଼େିଲ ଓ େଫରିେଲ।
15 ମୁଁ େସହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କଲା େବେଳ, େଦଖ, େସହି
ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର େସମାନଙ୍କ ଚାରି ମୁଖର ପ୍ରେତ୍ୟକର ପାଇଁ
ଭୂମି ଉପେର େଗାଟଏି େଗାଟଏି ଚକ୍ର  ଥିଲା। 16 େସହ ିଚାରି ଚକ୍ରର
ଆକୃତ ିଓ ରଚନା େବୖଦୁଯର୍୍ୟମଣରି ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଓ ଚାରିର ରୂପ ଏକ
ପ୍ରକାର; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ଆକୃତ ିଓ ରଚନା ଚକ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଚକ୍ର ପରି
ଥିଲା। 17 ଗମନ କଲା େବେଳ େସହ ିଚାରି ଚକ୍ର  ଆପଣା ଆପଣାର ଚାରି
ପାଶ୍ୱର୍େର ଗମନ କେଲ; ଗମନ କଲା େବେଳ େସମାେନ େଫରିେଲ ନାହିଁ।
18 େସମାନଙ୍କର େଘର ଉଚ୍ଚ ଓ ଭୟଙ୍କର; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର େସହ ିଚାରି
େଘରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ଚକ୍ଷୁେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। 19 ଆଉ, େସହ ିଜୀବତି
ପ୍ରାଣୀମାେନ ଗମନ କରିବା େବେଳ େସହ ିଚକ୍ରସବୁ େସମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର
ଚଳିେଲ; ପୁଣ,ି ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାେନ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ଥାପିତ େହବା େବେଳ
ଚକ୍ରସବୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ େହେଲ। 20 େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା, େସସ୍ଥାନକୁ େସମାେନ ଗେଲ; ଗମନ
କରିବାକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା େହେଲ େସମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର
ଚକ୍ରସବୁ ଉଠିେଲ; କାରଣ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚକ୍ରେର
ଥିଲା। 21 େସମାେନ ଗମନ କଲା େବେଳ ଏମାେନ ଗମନ କେଲ ଓ
େସମାେନ ଠିଆ େହବା େବେଳ ଏମାେନ ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ, େସମାେନ
ଭୂମିରୁ ଉତ୍ଥାପିତ େହବା େବେଳ େସମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର ଚକ୍ରସବୁ ଉତ୍ଥାପିତ
େହେଲ; କାରଣ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚକ୍ରେର ଥିଲା।
22 ପୁଣ,ି େସହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀର ମସ୍ତକ ଉପେର ଶୂନ୍ୟର ଏକ ଆକୃତି
ଥିଲା, ତାହା ଭୟଙ୍କର ସ୍ପଟକି ତୁଲ୍ୟ ଆଭାବଶିିଷ୍ଟ େହାଇ େସମାନଙ୍କ
ମସ୍ତକର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ବସି୍ତାରିତ ଥିଲା। 23 ଆଉ, େସହ ିଶୂନ୍ୟର ତେଳ
େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷସବୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିପ୍ରସାରିତ େହାଇ ସମାନ ଥିଲା;
ପ୍ରେତ୍ୟକର ଶରୀର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏପାଖେର ଦୁଇ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକର
ଗାତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ େସପାଖେର ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଥିଲା। 24 ଆଉ,
େସମାେନ ଗମନ କରିବା େବେଳ ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣଲି,ି
ତାହା ମହା ଜଳରାଶିର କେଲ୍ଲ ାଳ ତୁଲ୍ୟ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କର ରବ ତୁଲ୍ୟ,
େସୖନ୍ୟଦଳର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ େକାଳାହଳ ଶବ୍ଦ; େସମାେନ ଠିଆ େହବା େବେଳ
ଆପଣା ଆପଣା ପକ୍ଷ ସେଙ୍କାଚ କେଲ। 25 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର
ଉପରିସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟର ଉପେର ଏକ ରବ େହଲା; େସମାେନ ଠିଆ େହବା
େବେଳ ଆପଣା ଆପଣା ପକ୍ଷ ସେଙ୍କାଚ କେଲ। 26 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ
ମସ୍ତକର ଉପରିସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ନୀଳକାନ୍ତ ମଣ ିସଦୃଶ ଏକ
ସଂିହାସନର ଆକୃତ ିଥିଲା; ଆଉ, େସହ ିସଂିହାସନର ଆକୃତ ିଉପେର
ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଆକୃତ ିତହିଁର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ଭାଗେର ଥିଲା। 27 ଆଉ, ମୁଁ
ତାହାଙ୍କ କଟେିଦଶର ଆକୃତ ିଓ ତହିଁର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ, ତହିଁର ଭତିେର ଓ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ ଉତ୍ତପ୍ତ ଧାତୁର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଆଭା େଦଖିଲ ିଓ
ତାହାଙ୍କ କଟେିଦଶର ଆକୃତଠିାରୁ ତଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଗି୍ନ ସଦୃଶ ଆଭା େଦଖିଲି
ଓ ତାହାଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େତଜ ଥିଲା। 28 ବୃଷି୍ଟ ଦନିେର େମଘେର ଧନୁର
େଯପରି ଆଭା, େସହପିରି େସହ ିଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େତଜ ଥିଲା। ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପର ମୂତ୍ତିର୍ର ଆଭା। ପୁଣ,ି ମୁଁ ତାହା େଦଖି ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ପଡ଼ଲି,ି ତହିଁେର ମୁଁ ବାକ୍ୟବାଦୀ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ରବ ଶୁଣଲି।ି
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ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଚରଣେର ଠିଆ ହୁଅ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ କଥା
କହବିା।” 2 େସ କଥା କହବିା େବେଳ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା

େମା’ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି େମାେତ ଚରଣେର ଠିଆ କରାଇେଲ; ତହିଁେର
େଯ େମା’ ସେଙ୍ଗ କଥା କହେିଲ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣଲି।ି 3 ପୁଣ,ି େସ
େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣର
ନକିଟକୁ, େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିବେିଦ୍ର ାହୀ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରରଣ କରୁଅଛୁ; େସମାେନ ଓ
େସମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପରାଧ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କରୁଅଛନି୍ତ। 4 େସହ ିସନ୍ତାନମାେନ ନଲିର୍ଜ୍ଜ  ମୁଖ ଓ କଠିନ
ଚତି୍ତ; ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରରଣ କରୁଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ କହବି, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। 5 େସମାେନ
ବେିଦ୍ର ାହୀ-ବଂଶ, ଏଣୁ ଶୁଣନୁ୍ତ ଅବା ନ ଶୁଣନୁ୍ତ, ତଥାପି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଜେଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ ିେବାଲ ିଜ୍ଞାତ େହେବ। 6 େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ସତ୍ୟ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର କାନେକାଳି ଓ କଣ୍ଟକ
ତୁଲ୍ୟ ଅଟନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ କଙ୍କଡ଼ାବଚି୍ଛାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛ, ତଥାପି
େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କ କଥାେର ଭୀତ
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ହୁଅ ନାହିଁ; େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ-ବଂଶ େହେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
କଥାେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କ ଚାହାଣେିର ଉଦ୍ବଗି୍ନ ହୁଅ
ନାହିଁ। 7 େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେିଦ୍ର ାହୀ, ଏେହତୁ େସମାେନ ଶୁଣନୁ୍ତ, ଅବା ନ
ଶୁଣନୁ୍ତ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟସବୁ କୁହ। 8 ମାତ୍ର େହ ମନୁଷ୍ୟ
ସନ୍ତାନ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣ; ତୁେମ୍ଭ େସହି
ବେିଦ୍ର ାହୀ-ବଂଶ ତୁଲ୍ୟ ବେିଦ୍ର ାହୀ ହୁଅ ନାହିଁ; ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଅ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା େଦଉ, ତାହା େଭାଜନ କର।” 9 ତହିଁେର ମୁଁ ଅନାେନ୍ତ,
େଦଖ, ଏକ ହସ୍ତ େମା’ ପ୍ରତ ିପ୍ରସାରିତ େହଲା, ଆଉ େଦଖ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ଥିଲା; 10 ଆଉ, େସ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ତାହା
ପ୍ରସାର କେଲ; ପୁଣ,ି ତାହା ଭତିେର ଓ ବାହାେର େଲଖା େହାଇଥିଲା;
ଆଉ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବଳିାପ, େଶାକ ଓ ସନ୍ତାପର କଥା ଲଖିିତ ଥିଲା।

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭ
ନକିଟେର ଯାହା ଉପସି୍ଥତ ତାହା େଭାଜନ କର; ଏହ ିନଳାକାର
ପୁସ୍ତକ େଭାଜନ କର ଓ ଯାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହତି କଥା

କୁହ।” 2 ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାେନ୍ତ, େସ େମାେତ େସହି
ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ େଭାଜନ କରାଇେଲ। 3 ପୁଣ,ି େସ େମାେତ କହେିଲ,
“େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ େଦଉ, ତାହା
ତୁେମ୍ଭ ଜଠରେର ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣା ଉଦର ପୂଣ୍ଣର୍ କର !” ତହିଁେର ମୁଁ
ତାହା େଭାଜନ କଲ;ି ଆଉ, ମିଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ତାହା େମା’ ମୁଖକୁ ମଧୁପରି
ଲାଗିଲା। 4 ଏଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ,
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟସକଳ
କୁହ। 5 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀୟ ଓ କଠିନ ଭାଷାବାଦୀ େଗାଷ୍ଠୀ
ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ ନ େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ େହଉଅଛ;
6 େଯଉଁମାନଙ୍କର ଭାଷା ତୁେମ୍ଭ ବୁଝ ିନ ପାର, ଏପରି ବେିଦଶୀୟ ଓ
କଠିନ ଭାଷାବାଦୀ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ନକିଟକୁ ତୁେମ୍ଭ େପ୍ରରିତ େହଉ ନାହଁ।
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଠାଇେଲ, େସମାେନ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭର
କଥା ଶୁଣେନ୍ତ। 7 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ; କାରଣ
େସମାେନ ଆମ୍ଭ କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ; ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ
ଓ କଠିନ ଚତି୍ତ ଅଟନି୍ତ। 8 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମୁଖର ପ୍ରତକୂିଳେର
ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ଓ େସମାନଙ୍କ କପାଳର ପ୍ରତକୂିଳେର ତୁମ୍ଭର କପାଳ ଦୃଢ଼
କରିଅଛୁ।” 9 ଆେମ୍ଭ ଚକ୍ମକି ପ୍ରସ୍ତର ଅେପକ୍ଷା ଦୃଢ଼ ହୀରକ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର
କପାଳ କରିଅଛୁ; େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ-ବଂଶ େହେଲ େହଁ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ
କର ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କ ଚାହାଣେିର ଉଦ୍ବଗି୍ନ ହୁଅ ନାହିଁ।
10 ଆହୁରି, େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଯାହା ଯାହା କହବିା, ଆମ୍ଭର େସହସିବୁ କଥା ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଅନ୍ତଃକରଣେର ଗ୍ରହଣ କର ଓ ଆପଣା କଣ୍ଣର୍େର ଶ୍ରବଣ କର। 11 ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭ େଲାକଙ୍କର ନବିର୍ାସତି ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ;
େସମାେନ ଶୁଣନୁ୍ତ ଅବା ନ ଶୁଣନୁ୍ତ, େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ।” 12 ଏଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା େମାେତ ଉପରକୁ
ଉଠାଇେଲ, ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ପଶ୍ଚାତେର, “ଧନ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ମହମିା,” ଏହ ିକଥା ମହା ଖରତର ଶବ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ତାହାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଣଲି।ି
13 ପୁଣ,ି େସହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ସ୍ପଶର୍ କରେନ୍ତ, ମୁଁ
ତହିଁର ଶବ୍ଦ ଓ େସମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଚକ୍ରର ଶବ୍ଦ, ଏହ ିମହା ଖରତର ଶବ୍ଦ
ଶୁଣଲି।ି 14 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା େମାେତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ
େନଇଗେଲ; ତହୁଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାେର ତାପିତ େହାଇ
ଗମନ କଲ,ି ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ େମା’ ଉପେର ପ୍ରବଳ ଥିଲା।
15 େତେବ ମୁଁ େତଲଆବୀବକୁ, କବାର ନଦୀତୀର ନବିାସୀ ନବିର୍ାସତି
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲି ିଓ େସମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ବାସ କେଲ,
େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସ୍ତବ୍ଧ  େହାଇ ସାତ ଦନି ବସ ିରହଲି।ି

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିପ୍ରହରୀ

16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସାତ ଦନି ସମାପ୍ତ େହଲା ପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି
ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା: 17 େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ,
ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରହରୀ କରି ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛୁ; ଏେହତୁ
ଆମ୍ଭ ମୁଖର କଥା ଶୁଣ ଓ ଆମ୍ଭ ନାମେର େସମାନଙୁ୍କ େଚତନା ଦଅି।
18 ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ମରିବ, ଏହ ିକଥା େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟକୁ କହୁ;
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିତାହାକୁ େଚତନା ନ ଦଅି, କିଅବା ତାହାର ପ୍ରାଣ

ରକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ େଚତନା େଦବା ପାଇଁ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକକୁ ତାହାର କୁପଥ
ବଷିୟେର କିଛ ିନ କୁହ; େତେବ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଆପଣା ଅଧମର୍େର
ମରିବ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତାହାର ରକ୍ତର ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା।
19 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଦୁଷ୍ଟକୁ େଚତନା ଦଅି, ଆଉ େସ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ
ଓ ଆପଣା କୁପଥରୁ ନ େଫେର, େସ ନଜି ଅଧମର୍େର ମରିବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ। 20 ପୁନବର୍ାର େକୗଣସ ିଧାମିର୍କ େଲାକ ଯଦି
ଆପଣା ଧମର୍ରୁ େଫରି ଅଧମର୍ କେର ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ବାଧା
ରଖୁ, େତେବ େସ ମରିବ; ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ େଚତନା ନ େଦବା ସକାଶୁ େସ
ଆପଣା ପାପେର ମରିବ ଓ ତାହାର ଧମର୍କମର୍ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତାହାର ରକ୍ତର ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା। 21 ତଥାପି
ଧାମିର୍କ େଲାକ େଯପରି ପାପ ନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କ େଲାକକୁ
େଚତନା େଦେଲ, େସ ଯଦ ିପାପ ନ କେର, େତେବ େସ େଚତନା ଗ୍ରହଣ
କରିବା ସକାଶୁ ନଶି୍ଚୟ ବଞ୍ଚବି ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ।
22 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ େମା’ ଉପେର
ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା; ପୁଣ,ି େସ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଉଠି ପଦାଭୂମିକୁ
ବାହାରି ଯାଅ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସଠାେର ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବା” !
23 ତହିଁେର ମୁଁ ଉଠି ପଦାଭୂମିକୁ ବାହାରି ଗଲ;ି ଆଉ େଦଖ, କବାର ନଦୀ
କୂଳେର ମୁଁ େଯଉଁ ମହମିା େଦଖିଥିଲ,ି ତାହାର ତୁଲ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହମିା
େସହ ିସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା; ତହୁଁ ମୁଁ ଉବୁଡ଼ େହଲ।ି 24 ତହିଁେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା େମା’ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି େମାେତ ଚରଣେର ଠିଆ
କରାଇେଲ; ପୁଣ,ି େସ େମା’ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି େମାେତ କହେିଲ,
“ଯାଅ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଗହୃ ଭତିେର ଆପଣାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖ। 25 ମାତ୍ର
େହ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, େଦଖ, େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ରଜୁ୍ଜ େଦଇ
ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭକୁ ବାନି୍ଧେବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ବାହାରି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯିବ
ନାହିଁ; 26 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଜିହ୍ୱାକୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ତାଳୁେର ଯୁକ୍ତ କରିବା,
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଘୁଙ୍ଗା େହବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଭତ୍ସର୍ନାକାରୀ େହବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ ଅଟନି୍ତ। 27 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
କଥା କହବିା ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଫିଟାଇବା, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
କହବି, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େଯ ଶୁେଣ, େସ ଶୁଣୁ ଓ େଯ
ନ ଶୁେଣ, େସ ନ ଶୁଣୁ; କାରଣ େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ” !

ଯିରୂଶାଲମ ଅବେରାଧର ଛବି

ଆହୁରି, େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଇଟା େନଇ ଆପଣା
ସମ୍ମୁଖେର ରଖ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଏକ ନଗରର, ଅଥର୍ାତ୍,
ଯିରୂଶାଲମର ଛବ ିଅଙି୍କତ କର; 2 ଆଉ, ତାହା େସୖନ୍ୟେର

େବଷି୍ଟତ କର, ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଗଡ଼ ନମିର୍ାଣ କର ଓ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ବନ୍ଧ
ବାନ୍ଧ; ମଧ୍ୟ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କର ଓ ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ପ୍ରାଚୀର େଭଦକ ଯନ୍ତ୍ର  ସ୍ଥାପନ କର। 3 ପୁଣ,ି ଏକ ଖଣ୍ଡ ଲୁହାର କହ୍ରାଇ
େନଇ ତୁମ୍ଭର ଓ ନଗରର ମଧ୍ୟେର େଲୗହ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ ତାହା ସ୍ଥାପନ
କର; ଆଉ, ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ତହିଁ ପ୍ରତ ିରଖ, ତହିଁେର ତାହା ଅବରୁଦ୍ଧ େହବ ଓ
ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଅବେରାଧ କରି ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ରହବି। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ପ୍ରତ ିଏକ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବ। 4 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର
ଶୟନ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଅଧମର୍ ତହିଁ ଉପେର ରଖ, ତୁେମ୍ଭ ତହିଁ
ଉପେର ଶୟନ କରିବା ଦନିର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍
େବାହବି। 5 କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ର ବଷର୍ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
େକେତକ ସଂଖ୍ୟକ ଦନି, ଅଥର୍ାତ୍, ତନି ିଶହ ନେବ ଦନି େହବା ପାଇଁ
ନରୂିପଣ କରିଅଛୁ; ଏହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଅଧମର୍ େବାହବି।
6 ପୁନବର୍ାର ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସକଳ ଦନି ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାେର ଆପଣା
ଡାହାଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଶୟନ କରି ଯିହୁଦା ବଂଶର ଅଧମର୍ େବାହବି; ଚାଳିଶ
ବଷର୍ର ଏକ ଏକ ବଷର୍କୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଦନି କରି ନରୂିପଣ
କରିଅଛୁ। 7 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବାହୁ ଅନାବୃତ କରି ଯିରୂଶାଲମର
େସୖନ୍ୟ େବଷ୍ଟନ ପ୍ରତ ିମୁଖ ରଖିବ ଓ ତହିଁ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଚାର କରିବ। 8 ପୁଣ,ି େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ରଜୁ୍ଜେର ବାନୁ୍ଧଅଛୁ, ଏଣୁ
ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଅବେରାଧର ଦନି ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ େସ
ପାଶ୍ୱର୍କୁ େଲଉଟବି ନାହିଁ। 9 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ ଗହମ, ଯବ,
ଶିମ, ମସୁର, କାଙୁ୍ଗ ଓ ଜହ୍ନା େନଇ େଗାଟଏି ପାତ୍ରେର ରଖି ତହିଁରୁ ରୁଟି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର; ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ତନି ିଶହ ନେବ ଦନି ଆପଣା ପାଶ୍ୱର୍େର ଶୟନ
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କରିବ, େସହ ିଦନିର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 10 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ, ତାହା ପରିମାଣେର ଏକ ଏକ ଦନିକୁ
େକାଡ଼ଏି େଶକଲ େଲଖାଏଁ େହବ; ତୁେମ୍ଭ ସମୟକୁ ସମୟ ତାହା େଭାଜନ
କରିବ। 11 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଏକ ହୀନ୍ର ଷଷ୍ଠାଂଶ ଜଳ
ପାନ କରିବ; ତୁେମ୍ଭ ସମୟକୁ ସମୟ ତାହା ପାନ କରିବ। 12 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ
େସହ ିଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଯବ ପିଷ୍ଟକ ପରି େଭାଜନ କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ମନୁଷ୍ୟର ବଷି୍ଠା ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ପାକ କରିବ ! 13 ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଯଉଁ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ତଡ଼ ିେଦବା, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଏହି
ପ୍ରକାେର ଆପଣା ଆପଣା ଅଶୁଚ ିରୁଟ ିଖାଇେବ।” 14 େସେତେବେଳ ମୁଁ
କହଲି,ି “ଆହା, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ! େଦଖ, େମାର ପ୍ରାଣ ଅଶୁଚ ିେହାଇ
ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୟଂମୃତ କିଅବା ପଶୁ ଦ୍ୱ ାରା ବଦିୀଣ୍ଣର୍
କିଛ ିହିଁ େଭାଜନ କରି ନାହିଁ; ଅଥବା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ମାଂସ େମା’ ମୁଖେର
ପ୍ରେବଶ କରି ନାହିଁ !” 15 ତହିଁେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ମନୁଷ୍ୟର ବଷି୍ଠା ବଦେଳ େଗାମୟ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଲୁ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ତହିଁ ଉପେର
ଆପଣା ରୁଟ ିପାକ କରିବ।” 16 ଆହୁରି, େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ
ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମେର ଅନ୍ନ ରୂପ ଯଷି୍ଟ ଭାଙି୍ଗବା,
ତହିଁେର େଲାକମାେନ ସୀମିତ ପରିମାଣ ଅନ୍ନ  ଯତ୍ନ ସହ େଭାଜନ କରିେବ
ଓ ସୀମିତ ପରିମାଣ ଜଳ ଭୟେର ପାନ କରିେବ; 17 ତହିଁେର ଅନ୍ନ  ଓ
ଜଳର ଅଭାବେର େସମାେନ ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିବସି୍ମୟାପନ୍ନ  େହାଇ ଆପଣା
ଆପଣା ଅଧମର୍େର କ୍ଷୀଣ େହେବ।”

ଯିରୂଶାଲମର ବନିାଶ

“ପୁଣ,ି େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ , ବାରିକର
କ୍ଷୁର ପରି େନଇ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଓ ଦାଢ଼ ିଉପେର ଚଳାଇବ;
ତହୁଁ ନକିିତ ିେନଇ େସହ ିେକଶ େତୗଲ ିଭାଗ ଭାଗ କରିବ।

2 ତହିଁର ତୃତୀୟାଂଶ େନଇ ଅବେରାଧ କାଳ ସମାପ୍ତ େହେଲ ନଗରର
ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିବ; ପୁଣ,ି ତୃତୀୟାଂଶ େନଇ ତହିଁର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଖଡ୍ଗ େର କାଟବି; ଆଉ, ତୃତୀୟାଂଶ େନଇ ବାୟୁେର ଉଡ଼ାଇ
େଦବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ପେଛ ପେଛ ଖଡ୍ଗ  ନେିଷ୍କାଷ କରିବା। 3 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ େକଶ େନଇ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳେର ବାନି୍ଧବ 4 ଓ
ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ କିଛ ିେନଇ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେର ପକାଇ ଦଗ୍ଧ କରିବ, ତହିଁରୁ ଅଗି୍ନ
ନଗିର୍ତ େହାଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସବି।” 5 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ: “ଏ ଯିରୂଶାଲମ; ଆେମ୍ଭ ଏହାକୁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ସ୍ଥାପନ
କରିଅଛୁ ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ନାନା େଦଶ ଅଛ।ି 6 ଆଉ, େସ ଦୁଷ୍ଟତା
କରି େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ଶାସନାବଳି ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତାହାର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଦଶସମୂହର ଅେପକ୍ଷା ଆମ୍ଭ ବଧିିସକଳର ବରୁିଦ୍ଧେର
ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛ;ି କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଶାସନାବଳି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ବଧିିରୂପ ପଥେର ଗମନ କରି ନାହାନି୍ତ !”
7 ଏେହତୁ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଗଣ୍ଡେଗାଳକାରୀ ଅଟ ଓ ଆମ୍ଭ
ବଧିିରୂପ ପଥେର ଗମନ କରି ନାହଁ, କିଅବା ଆମ୍ଭର ଶାସନସକଳ ପାଳନ
କରି ନାହଁ, ଅଥବା ଆପଣା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ବଧିାନାନୁସାେର
କମର୍ କରି ନାହଁ” 8 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ, ଆେମ୍ଭ ହିଁ ତୁମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ ଅଟୁ ଓ ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ସାକ୍ଷାତେର
ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର ସାଧନ କରିବା। 9 ପୁଣ,ି ଯାହା ଆେମ୍ଭ କରି ନାହୁଁ ଓ
ଯହିଁର ତୁଲ୍ୟ ଆଉ ଆେମ୍ଭ କରିବା ନାହିଁ, ଏପରି କମର୍, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସକଳ କି୍ରୟା ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କରିବା।”
10 ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପିତୃଗଣ ସନ୍ତାନଗଣକୁ େଭାଜନ କରିେବ
ଓ ସନ୍ତାନମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାକୁ େଭାଜନ କରିେବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର ସାଧନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ସମଗ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା। 11 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣାର ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁସକଳ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ଆପଣାର ସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍
ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଅଶୁଚ ିକରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା
ପ୍ରମାେଣ ଆେମ୍ଭ ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ହ୍ରାସ କରିବା; ଆହୁରି, ଚକ୍ଷୁଲଜ୍ଜ ା କରିବା ନାହିଁ,
ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ କିଛ ିଦୟା କରିବା ନାହିଁ।” 12 ତୁମ୍ଭର ତୃତୀୟାଂଶ
ମହାମାରୀେର ମରିେବ, ଆଉ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ କ୍ଷୟ

ପାଇେବ; ପୁଣ,ି ତୃତୀୟାଂଶ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପତତି େହେବ;
ଆଉ ତୃତୀୟାଂଶକୁ ଆେମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା ଓ େସମାନଙ୍କର
ପଶ୍ଚାତ ଖଡ୍ଗ  ନେିଷ୍କାଷ କରିବା। 13 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ସଫଳ
େହବ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ସାଧି ଶାନ୍ତ େହବା;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ସଫଳ କଲା ଉତ୍ତାେର
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳାେର େଯ ଏ କଥା କହଅିଛୁ, ଏହା
େସମାେନ ଜାଣେିବ। 14 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ
ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ପଥିକମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ସନ୍ନ -ସ୍ଥାନ ଓ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର
କରିବା। 15 ଏହରୂିେପ େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର, େକାପେର ଓ
େକାପଯୁକ୍ତ ଭତ୍ସର୍ନାେର ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର ସାଧନ କରିବା, େସେତେବେଳ
ତୁମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ନକିଟେର ତାହା ନନି୍ଦାର, ଉପହାସର,
ଶିକ୍ଷାର ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟର ବଷିୟ େହବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ;
16 “ଆେମ୍ଭ େସଠାସି୍ଥତ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବନିାଶାଥର୍କ ଦୁଭିର୍କ୍ଷରୂପ କ୍ରୂର
ତୀରଗଡୁକି ପଠାଇବା, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ପଠାଇବା
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ବୃଦି୍ଧ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅନ୍ନ ରୂପ ଯଷି୍ଟ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା; 17 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ହଂିସ୍ରକ ଜନୁ୍ତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବା, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଃିସନ୍ତାନ
କରିେବ; ମହାମାରୀ ଓ ରକ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯିବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ  ଆଣବିା; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହଅିଛୁ।”

ପ୍ରତମିା ପୂଜାର ବଚିାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ ପ୍ରତ ିଆପଣା ମୁଖ କରି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି

ଭବଷି୍ୟଦ୍-ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, 3 ଆଉ, କୁହ, େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପବର୍ତଗଣକୁ
ଓ ଉପପବର୍ତଗଣକୁ, ଜଳପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଉପତ୍ୟକା ସମୂହକୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ, ଆେମ୍ଭ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ଖଡ୍ଗ  ଆଣବିା
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ବନିଷ୍ଟ କରିବା। 4 ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦମିାନ ଧ୍ୱଂସ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୂଯର୍୍ୟପ୍ରତମିାଗଣ ଭଗ୍ନ
େହେବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େଦବତାଗଣର ସମ୍ମୁଖେର ପକାଇ େଦବା। 5 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ଶବ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତମିାଗଣର ସମ୍ମୁଖେର ରଖିବା ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥ ସବୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦମିାନର ଚାରିଆେଡ଼
ବଞି୍ଚ ିେଦବା। 6 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ବସତ ିସ୍ଥାନର ନଗରସକଳ
ଉତ୍ସନ୍ନ  େହବ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସବୁ ଧ୍ୱଂସ େହବ, ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ ଉତ୍ସନ୍ନ , ଧ୍ୱଂସ େହବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦବତାଗଣ ଭଗ୍ନ ଓ
ରହତି େହେବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୂଯର୍୍ୟପ୍ରତମିାଗଣ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ, ଆଉ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କମର୍ସବୁ ଲୁପ୍ତ େହବ। 7 ପୁଣ,ି ହତ େଲାକମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପତତି େହେବ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ,
ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 8 ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ଏକ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରଖିବା,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାନା େଦଶେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େକେତକ େଲାକ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଖଡ୍ଗ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେବ। 9 ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟକୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାେର ନୀତ େହେବ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥାଇ ଆମ୍ଭକୁ
ସ୍ମରଣ କରିେବ, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙ୍କର େଯଉଁ ବ୍ୟଭଚିାରୀ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭକୁ
ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଅଛ ିଓ େସମାନଙ୍କର େଯଉଁ ଚକ୍ଷୁ ବ୍ୟଭଚିାରୀ େହାଇ
େଦବତାଗଣର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କେର, ତହିଁ ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ କିପରି ବଦିୀଣ୍ଣର୍
େହାଇଅଛୁ, ଏହା େସମାେନ ସ୍ମରଣ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣାର ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ଦୁଷି୍କ୍ରୟା
କରିଅଛନି୍ତ , ତହିଁ ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ଘୃଣା କରିେବ। 10 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହା େସମାେନ
ଜାଣେିବ; ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବାର କଥା ବୃଥା
କହ ିନାହୁଁ। 11 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ
କରାଘାତ,ପଦାଘାତ କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଦୁଷି୍କ୍ରୟା
ସକାଶୁ କୁହ, ହାୟ ହାୟ ! କାରଣ େସମାେନ ଖଡ୍ଗ େର, ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ଓ
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ମହାମାରୀେର ପତତି େହେବ। 12 େଯଉଁ େଲାକ ଦୂରେର ଅଛ,ି େସ
ମହାମାରୀେର ମରିବ; େଯଉଁ େଲାକ ନକିଟେର ଅଛ,ି େସ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା
ପତତି େହବ; େଯଉଁ େଲାକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରେହ ଓ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୁଏ, େସ
ଦୁଭିର୍କ୍ଷେର ମରିବ; ଏହ ିପ୍ରକାେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା
େକାପ ସମ୍ପନ୍ନ  କରିବା। 13 ପୁଣ,ି େଯେତେବେଳ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ
ଉପେର, ସକଳ ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗେର, ପ୍ରେତ୍ୟକ ହରିତ୍ବଣ୍ଣର୍ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ନବିଡି଼ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ତେଳ, େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣାର ସକଳ େଦବତା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସୗରଭାଥର୍କ େନୖେବଦ୍ୟ
ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, େସହ ିସକଳ ସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
େଦବତାଗଣର ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କ ହତ େଲାକମାେନ ରହେିବ,
େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।
14 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବା ଓ
ପ୍ରାନ୍ତରଠାରୁ ଦବି୍ଲା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବସତ-ିେଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ
ଓ ଶୂନ୍ୟ କରିବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ
ଜାଣେିବ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ଦନି

ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
ଯଥା; 2 େହ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ
ପ୍ରତ ିକହନି୍ତ; ଅନି୍ତମ କାଳ, େଦଶର ଚାରି େକାଣେର ଅନି୍ତମ କାଳ

ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ।ି 3 ଏେବ ତୁମ୍ଭର ଅନି୍ତମ କାଳ ଉପସି୍ଥତ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ େପ୍ରରଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ଆଚରଣାନୁସାେର
ତୁମ୍ଭର ବଚିାର କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସକଳ କମର୍ର ଫଳ ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇବା। 4 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଚକ୍ଷୁ ଲଜ୍ଜ ା କରିବା ନାହିଁ, କିଅବା
ଆେମ୍ଭ ଦୟା କରିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଆଚରଣର ଫଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାସବୁ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ରହବି;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 5 ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ଅମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ; େଦଖ, ତାହା
ଆସୁଅଛ।ି 6 ଅନି୍ତମ କାଳ ଉପସି୍ଥତ, େସହ ିଅନି୍ତମ କାଳ ଉପସି୍ଥତ, ତାହା
ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଜାଗି ଉଠୁଅଛ;ି େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛ।ି 7 େହ
େଦଶନବିାସୀ େଲାକ, ତୁମ୍ଭର େଶଷ ବଚିାରାଜ୍ଞା ଉପସି୍ଥତ, େସହ ିସମୟ
ଉପସି୍ଥତ, େସହ ିଦନି ସନି୍ନ କଟ; ତାହା େକାଳାହଳର ଦନି ଓ ପବର୍ତଗଣ
ଉପେର ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନରି ଦନି ନୁେହଁ। 8 ଏେବ ଆେମ୍ଭ ଅବଳିମ୍ୱେର ଆମ୍ଭର
େକାପ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଢ଼ାଳି େଦବା ଓ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ
ସଫଳ କରିବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଆଚରଣାନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ବଚିାର କରିବା;
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସକଳ କି୍ରୟାର ଫଳ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇବା।
9 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁଲଜ୍ଜ ା କରିବା ନାହିଁ; କିଅବା ଦୟା କରିବା ନାହିଁ;
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଆଚରଣାନୁସାେର ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଫଳ ବତ୍ତର୍ାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାସକଳ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ରହବି; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆଘାତ କରୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 10 େଦଖ, େସହ ିଦନି, େଦଖ,
ତାହା ଆସୁଅଛ;ି ତୁମ୍ଭର େଶଷ ବଚିାରାଜ୍ଞା ନଗିର୍ତ େହଲା; ଯଷି୍ଟ ପୁଷି୍ପତ
େହାଇଅଛ,ି ଅହଙ୍କାର ଅଙୁ୍କରିତ େହାଇଅଛ।ି 11 େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ ିଉଠି
ଦୁଷ୍ଟତାରୂପ ଯଷି୍ଟ େହାଇଅଛ;ି େସମାନଙ୍କର େକହ ିକିଅବା େସମାନଙ୍କର
େଲାକସମୂହ କିଅବା େସମାନଙ୍କର ଧନ ରହବି ନାହିଁ; ଅଥବା େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େଶ୍ରଷ୍ଠତା ରହବି ନାହିଁ। 12 ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଦନି
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଉଅଛ;ି କ୍ରୟକାରୀ ଆନନ୍ଦ ନ କରୁ ଓ ବକି୍ରୟକାରୀ େଶାକ
ନ କରୁ; କାରଣ େସହ ିସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ େଲାକସମୂହ ଉପେର େକାପ
ଉପସି୍ଥତ। 13 େଯେହତୁ େସମାେନ ଜୀବତି ଥିେଲ େହଁ ବକି୍ରୟକାରୀ
ବକି୍ର ୀତ ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ ଏହ ିଦଶର୍ନ େସହ ିସ୍ଥାନସ୍ଥ
ସମୁଦାୟ େଲାକସମୂହ ବଷିୟକ ଅେଟ, େକହ ିେଫରିଯିେବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି
ଆପଣା ଜୀବନର ଅଧମର୍େର େକହ ିଆପଣାକୁ ସବଳ କରିେବ ନାହିଁ।
14 େସମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ; ମାତ୍ର େକହ ିଯୁଦ୍ଧକୁ
ଯାଏ ନାହିଁ; କାରଣ େସହ ିସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ େଲାକସମୂହ ଉପେର ଆମ୍ଭର
େକାପ ଅଛ।ି

ଇସ୍ରାଏଲର ପାପର ଶାସି୍ତ

15 ବାହାେର ଖଡ୍ଗ , ଭତିେର ମହାମାରୀ ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଅଛ;ି େଯଉଁ େଲାକ
େକ୍ଷତ୍ରେର ଅଛ,ି େସ ଖଡ୍ଗ େର ମରିବ ଓ େଯ ନଗର ମଧ୍ୟେର ଅଛ,ି ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
ଓ ମହାମାରୀ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। 16 ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େଯଉଁମାେନ ପଳାନି୍ତ , େସମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇେବ ଓ ଉପତ୍ୟକାର ଘୁଘୁ ପରି
ପବର୍ତେର ସମେସ୍ତ ବଳିାପ କରିେବ, ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମର୍
େହତୁ ବଳିାପ କରିେବ। 17 ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ୍ତ ଦୁବର୍ଳ େହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର
ଆଣୁ୍ଠ ଜଳ ପରି ଦୁବର୍ଳ େହବ। 18 ମଧ୍ୟ େସମାେନ କଟୀେଦଶେର ଚଟବସ୍ତ୍ର
ବାନି୍ଧେବ ଓ ମହାଶଙ୍କା େସମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବ; ଆଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖ
ଲଜି୍ଜତ େହବ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ଟାଙ୍ଗରା େହବ। 19 େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ରୂପା ଦାଣ୍ଡେର ପକାଇ େଦେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ସୁନା ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ
ତୁଲ୍ୟ େହବ; ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକାପର ଦନିେର େସମାନଙ୍କର ରୂପା ଓ ସୁନା
େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ; ତାହା େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ତୃପ୍ତ କିଅବା
ଉଦର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ହିଁ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ଜନକ ବଘି୍ନ
େହାଇଅଛ।ି 20 େସ ଆପଣାର େଶାଭାରୂପ ଅଳଙ୍କାର ମହତ୍ତ୍ୱ େର ସ୍ଥାପନ
କେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅଶୁଚ ିଓ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ପ୍ରତମିାଗଣ ନମିର୍ାଣ କେଲ; ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ତାହା େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛୁ। 21 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହା ମୃଗୟା
ସ୍ୱରୂେପ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କର ଓ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସ୍ୱରୂେପ ପୃଥିବୀର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା; ତହିଁେର େସମାେନ ତାହା ଅପବତି୍ର କରିେବ।
22 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଇବା, ତହିଁେର
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ନଭୃିତ ସ୍ଥାନ ଅପବତି୍ର କରିେବ; ଆଉ, ଡକାୟତମାେନ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ଅପବତି୍ର କରିେବ। 23 ଶିକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ
କର; କାରଣ ରକ୍ତପାତରୂପ ଅପରାଧେର େଦଶ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର
ନଗର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଅେଟ। 24 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁଷ୍ଟତମ େଲାକଙୁ୍କ ଆଣବିା, ତହିଁେର େସମାେନ ଏମାନଙ୍କର ଗହୃସବୁ
ଅଧିକାର କରିେବ; ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ବଳବାନମାନଙ୍କର ଦପର୍ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା;
ତହିଁେର େସମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନସବୁ ଅପବତି୍ର େହବ। 25 ବନିାଶ
ଆସୁଅଛ;ି େସମାେନ ଶାନି୍ତ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ; ପୁଣ,ି କିଛ ିପାଇେବ ନାହିଁ।
26 ବପିଦ ଉପେର ବପିଦ ଘଟବି ଓ ଜନରବ ଉପେର ଜନରବ େହବ;
ତହିଁେର େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ନକିଟେର ଦଶର୍ନର େଚଷ୍ଟା କରିେବ;
ମାତ୍ର ଯାଜକର ବ୍ୟବସ୍ଥା-ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଚୀନ େଲାକମାନଙ୍କର ପରାମଶର୍ େଲାପ
ପାଇବ। 27 ରାଜା େଶାକ କରିବ ଓ ଅଧିପତ ିଉତ୍ସନ୍ନତାରୂପ ବସ୍ତ୍ରେର
ପରିହତି େହବ ଓ େଦଶସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କର ହସ୍ତ କମି୍ପତ େହବ; ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ଆଚରଣାନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ
େସମାନଙ୍କର େଯାଗ୍ୟତାନୁସାେର େସମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବା, ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।

ମନ୍ଦରିେର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଷଷ୍ଠ ବଷର୍ର ଷଷ୍ଠ ମାସର ପଞ୍ଚମ ଦନିେର ମୁଁ
ଆପଣା ଗହୃେର ବସଥିିଲ ିଓ ଯିହୁଦାର ପ୍ରାଚୀନମାେନ େମା’
ସମ୍ମୁଖେର ବସଥିିେଲ, ଏପରି ସମୟେର ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର

ହସ୍ତ େମା’ ଉପେର ଅଧିଷି୍ଠତ େହଲା। 2 ତହିଁେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ଆଉ େଦଖ,
ଅଗି୍ନର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଏକ ମୂତ୍ତିର୍; ତାହାଙ୍କ କଟଠିାରୁ ତଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଗି୍ନମୟ
ଓ ତାହାଙ୍କ କଟଠିାରୁ ଉପର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଧାତୁ ତୁଲ୍ୟ େଜ୍ୟାତମିର୍ୟ
ଆକୃତ।ି 3 ପୁଣ,ି େସ ଏକ ହସ୍ତର ଆକୃତ ିବସି୍ତାର କରି େମା’ ମସ୍ତକର
େକଶ ଧରିେଲ; ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା େମାେତ ପୃଥିବୀ ଓ
ଆକାଶର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇେଲ ଓ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦଶର୍ନକ୍ରେମ
ଯିରୂଶାଲମକୁ, ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଉତ୍ତରାଭମିୁଖ ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନର ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟକୁ େମାେତ ଆଣେିଲ; େସହ ିସ୍ଥାନେର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳାଜନକ ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା
ପ୍ରତମିା ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା। 4 ଆଉ େଦଖ, ପଦାଭୂମିେର ମୁଁ େଦଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ
ପ୍ରମାେଣ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତାପ ବଦି୍ୟମାନ
ଥିଲା। 5 ତହିଁେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ
ଏେବ ଚକ୍ଷୁ େଖାଲ ିଉତ୍ତର ଦଗିର ପଥ ପ୍ରତ ିଅନାଅ।” ତହୁଁ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ
େଖାଲ ିଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ପଥ ଆେଡ଼ ଅନାଇଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ଯଜ୍ଞେବଦରି
ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର େସହ ିପ୍ରତମିା ଥିଲା, ଯାହା
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ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧ ଓ ଈଷର୍ାପରାୟଣ କରିଥିଲା। 6 ଆଉ, େସ େମାେତ
କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, େସମାେନ ଯାହା କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା କି
ତୁେମ୍ଭ େଦଖୁଅଛ, ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଆପଣା ଧମର୍ଧାମରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା,
ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଏଠାେର ମହା ମହା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍
କରୁଅଛନି୍ତ। ମାତ୍ର ଏଥିଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଅନ୍ୟ ମହା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କମର୍ମାନ େଦଖିବ।” 7 ପୁଣ,ି େସ େମାେତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ
ଆଣେିଲ; ତହିଁେର ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟ କରେନ୍ତ, େଦଖ, କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି ଛଦି୍ର
ଅଛ।ି 8 େତେବ େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଏହ ିକାନ୍ଥ
େଖାଳ; ତହୁଁ ମୁଁ େସହ ିକାନ୍ଥ େଖାଳେନ୍ତ, େଦଖ, େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ଅଛ।ି”
9 ଏଥିେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “ଭତିରକୁ ଯାଅ, ଆଉ, ଏଠାେର
େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ମାନ କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା
େଦଖ।” 10 ତହୁଁ ମୁଁ ଭତିରକୁ ଯାଇ େଦଖିଲ;ି ଆଉ େଦଖ, ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ
କାନ୍ଥେର ସବର୍ପ୍ରକାର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତର, ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ପଶୁର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶର ସକଳ େଦବତାର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ଚତିି୍ରତ େହାଇଅଛ।ି 11 ପୁଣ,ି
େସହସିବୁର ସମ୍ମୁଖେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ର ସତୁରି ଜଣ ଠିଆ
େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଶାଫନ୍ର ପୁତ୍ର ଯାସନୀୟ ଠିଆ
େହାଇଅଛ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଧୂପାଚ ିହସ୍ତେର ଧରିଅଛନି୍ତ;
ଆଉ, ଧୂପରୂପ େମଘର ସୁଗନି୍ଧ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଠୁଅଛ।ି 12 େତେବ େସ େମାେତ
କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତମିାଗହୃେର ଅନ୍ଧକାରେର ଯାହା କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା କି
ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଲ ? କାରଣ େସମାେନ କହନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖନି୍ତ
ନାହିଁ; ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ।” 13 େସ ଆହୁରି େମାେତ
କହେିଲ, “ଏଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙ୍କର କୃତ ମହା
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ମାନ େଦଖିବ।” 14 ତହିଁେର େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର
ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ ନକିଟକୁ େମାେତ ଆଣେିଲ; ଆଉ
େଦଖ, ସ୍ତ୍ରୀମାେନ େସଠାେର ବସ ିତମ୍ମୁଷର (େଦବତା) ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ
କରୁଅଛନି୍ତ। 15 େତେବ େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ,
ତୁେମ୍ଭ କି ଏହା େଦଖିଲ ? ଏଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭ ଏହା ଅେପକ୍ଷା ପୁନବର୍ାର ମହା
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ମାନ େଦଖିବ।” 16 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣେିଲ, ଆଉ େଦଖ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର, ବାରଣ୍ଡା ଓ ଯଜ୍ଞେବଦରି ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର
ଊଣାଧିକ ପଚଶି ଜଣ ପୁରୁଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦର ପ୍ରତ ିପିଠି କରି ଓ
ପୂବର୍ଦଗି ପ୍ରତ ିମୁଖ କରିଅଛନି୍ତ; ଆଉ, େସମାେନ ପୂବର୍ଦଗି ପ୍ରତ ିସୂଯର୍୍ୟକୁ
ପ୍ରଣାମ କେଲ। 17 ତହିଁେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ,
ତୁେମ୍ଭ କି ଏହା େଦଖିଲ ? ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଯିହୁଦା-ବଂଶ େଯଉଁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କମର୍ମାନ କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା କି େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷୀେର ଲଘୁ ବଷିୟ ?
କାରଣ େସମାେନ େଦଶକୁ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭକୁ
େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁନବର୍ାର େଫରିଅଛନି୍ତ; ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ନାସକିାଗ୍ରେର ଶାଖା ରଖନି୍ତ। 18 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
େକାପେର ବ୍ୟବହାର କରିବା; ଚକ୍ଷୁ ଲଜ୍ଜ ା କରିବା ନାହିଁ, କିଅବା ଦୟା
କରିବା ନାହିଁ; ଆଉ, ଯଦ୍ୟପି େସମାେନ ଆମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର
ଡାକନି୍ତ , ତଥାପି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣବିା ନାହିଁ।”

େଦବ ପୂଜକଙ୍କ ସଂହାର

େତେବ େସ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର େମା’ କଣ୍ଣର୍େର ଏହ ିକଥା କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗରେର ନଯିୁକ୍ତ କମର୍ଚାରୀମାନଙୁ୍କ ନକିଟକୁ
ଅଣାଅ, ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତେର ବନିାଶକ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି

ଆସନୁ୍ତ।” 2 ଏଥିେର େଦଖ, ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତର ଦ୍ୱ ାରର ପଥରୁ ଛଅ
ଜଣ ପୁରୁଷ ଆସେିଲ, େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକର ହସ୍ତେର ସଂହାରକ ଅସ୍ତ୍ର
ଥିଲା ଓ େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଏକ ପୁରୁଷ ଥିେଲ,
ତାଙ୍କର ପାଶ୍ୱର୍େର େଲଖକର କାଳୀଘଡ଼ ିଥିଲା। ପୁଣ,ି େସମାେନ ଭତିରକୁ
ଯାଇ ପିତ୍ତଳମୟ ଯଜ୍ଞେବଦରି ପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ େହେଲ। 3 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତାପ େଯଉଁ କିରୂବର ଉପେର ଥିଲା, ତାହା ତାହାଠାରୁ
ଉଠି ଗହୃର ଏରୁଣ୍ଡ ିନକିଟକୁ ଯାଇଥିଲା; ଆଉ, େସ େସହ ିଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର
ପରିହତି ଓ ପାଶ୍ୱର୍େର େଲଖକର କାଳୀଘଡ଼ଧିାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଡାକିେଲ।
4 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ନଗରର ମଧ୍ୟ େଦଇ,
ଯିରୂଶାଲମର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯାଅ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର କୃତ ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ

କି୍ରୟା ସକାଶୁ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଦୀଘର୍ ନଃିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନି୍ତ ଓ କାତେରାକି୍ତ
କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର କପାଳେର ଚହି୍ନ ଦଅି।” 5 ଆଉ, େସ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
େମାର କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ପେଛ ପେଛ
ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସଂହାର କର; ଚକ୍ଷୁଲଜ୍ଜ ା କି ଦୟା କର ନାହିଁ।
6 ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବା, କୁମାରୀ, ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ବଧ
କର; ମାତ୍ର େଯଉଁମାନଙ୍କଠାେର ଚହି୍ନ ଅଛ,ି େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଅ
ନାହିଁ; ଆଉ, ଆମ୍ଭର ଧମର୍ଧାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର।” ତହିଁେର େସମାେନ
ଗହୃର ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ପ୍ରାଚୀନଗଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ। 7 ପୁଣ,ି େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ଗହୃ ଅଶୁଚ ିକର ଓ ହତ େଲାକେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣସବୁ
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କର; ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହାରି ଯାଅ।” ତହିଁେର େସମାେନ ବାହାରି
ଯାଇ ନଗର ମଧ୍ୟେର ସଂହାର କେଲ। 8 ଆଉ, େସମାେନ େଯେତେବେଳ
ସଂହାର କରୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଲି,ି ତହିଁେର ମୁଁ ଉବୁଡ଼
େହାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହଲି,ି “ଆହା, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ! ତୁେମ୍ଭ କି
ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢ଼ାଳି େଦଇ ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ବନିାଶ କରିବ ?” 9 ତହିଁେର େସ େମାେତ କହେିଲ,
“ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶର ଅଧମର୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଓ େଦଶ ରକ୍ତେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍, ଆଉ ନଗର ଅନ୍ୟାୟ ବଚିାରେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ;ି କାରଣ
େସମାେନ କହନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ
େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ। 10 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଲଜ୍ଜ ା କରିବା ନାହିଁ, କିଅବା
ଦୟା କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଆଚରଣର ପ୍ରତଫିଳ
େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକେର ବତ୍ତର୍ାଇବା।” 11 ଏଉତ୍ତାେର େଦଖ, ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର
ପରିହତି ଓ ଆପଣା ପାଶ୍ୱର୍େର କାଳୀଘଡ଼ଧିାରୀ େସହ ିପୁରୁଷ ସମ୍ୱାଦ େଦଇ
କହେିଲ, “ଆପଣ ଆମ୍ଭକୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା କେଲ, ଆେମ୍ଭ େସହପିରି
କରିଅଛୁ।”

ମନ୍ଦରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ରହତି

େସେତେବେଳ ମୁଁ ଅନାଇଲ,ି ଆଉ େଦଖ, କିରୂବମାନଙ୍କର
ମସ୍ତକର ଉପରିସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳେର ନୀଳକାନ୍ତମଣ ିସଦୃଶ ଏକ
ସଂିହାସନର ତୁଲ୍ୟ ଆକୃତ ିେସମାନଙ୍କ ଉପେର େଦଖାଗଲା।

2 ପୁଣ,ି େସ େସହ ିଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ପୁରୁଷକୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େସହି
ଘୂଣ୍ଣର୍ାୟମାନ ଚକ୍ରମାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, କିରୂବର ତଳକୁ ଯାଇ,
କିରୂବମାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଅଞ୍ଜଳିପୂଣ୍ଣର୍ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର େନଇ ନଗର
ଉପେର ବଞି୍ଚ ିଦଅି।” ତହିଁେର େସ ବ୍ୟକି୍ତ େମା’ ସାକ୍ଷାତେର ଗେଲ।
3 େସହ ିପୁରୁଷ ଯିବା ସମୟେର କିରୂବମାେନ ଗହୃର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର
ଠିଆ େହାଇଥିେଲ ଓ େମଘ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। 4 ପୁଣ,ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ କିରୂବର ଉପରରୁ ଉଠି ଗହୃର ଏରୁଣ୍ଡରି ଉପେର
ଠିଆ େହଲା; ତହିଁେର ଗହୃ େମଘେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପର େତଜେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 5 ଆଉ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା କହବିା ସମୟର ରବ ତୁଲ୍ୟ କିରୂବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷୀର
ଶବ୍ଦ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଗଲା। 6 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଘୂଣ୍ଣର୍ାୟମାନ ଚକ୍ର
ମଧ୍ୟରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, କିରୂବଗଣର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରୁ ଅଗି୍ନ ନଅି, ଏହ ିକଥା କହ ିେସ
େସହ ିଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ପୁରୁଷକୁ ଆଜ୍ଞା କଲା େବେଳ େସହ ିପୁରୁଷ ଯାଇ
େଗାଟଏି ଚକ୍ର  ପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ େହେଲ। 7 ତହିଁେର େସହ ିକିରୂବ,
କିରୂବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, କିରୂବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଅଗି୍ନକୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ
ତହିଁରୁ କିଛ ିେନଇ େସହ ିଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ପୁରୁଷଙ୍କ ହସ୍ତେର େଦେଲ ଓ
େସ ତାହା େନଇ ବାହାରକୁ ଗେଲ। 8 ଆଉ, କିରୂବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ତେଳ ମାନବ ହସ୍ତର ଏକ ଆକୃତ ିେଦଖାଗଲା। 9 ପୁଣ,ି
ମୁଁ ଅନାଇଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ଏକ କିରୂବର ପାଶ୍ୱର୍େର ଏକ ଚକ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ
କିରୂବର ପାଶ୍ୱର୍େର ଅନ୍ୟ ଚକ୍ର , ଏହରୂିପ କିରୂବମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର ଚାରି ଚକ୍ର
ଥିଲା; ଆଉ, େସହ ିଚକ୍ରମାନର ଆଭା େବୖଦୁଯର୍୍ୟ ମଣରି ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା।
10 େସମାନଙ୍କର ଆକୃତ ିଏହ,ି ଚକ୍ର  ମଧ୍ୟେର ଚକ୍ର ଥିଲା ପରି େସହି
ଚାରିର ଏକ ଆକୃତ ିଥିଲା। 11 ଗମନ କରିବା େବେଳ େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ଚାରି ପାଶ୍ୱର୍େର ଗମନ କେଲ; ଗମନ କଲା େବେଳ
େସମାେନ େଫରିେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମସ୍ତକର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ତାହାର
ପଶ୍ଚାତେର ଗମନ କେଲ; ଗମନ କଲା େବେଳ େସମାେନ େଫରିେଲ ନାହିଁ।
12 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଶରୀର, େସମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ, ହସ୍ତ ଓ
ପକ୍ଷ, ଆଉ ଚକ୍ରସବୁ, ଅଥର୍ାତ୍, େସହ ିଚାରି ଚକ୍ର  ଚାରିଆେଡ଼ ଚକ୍ଷୁେର ପୂଣ୍ଣର୍
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ଥିଲା। 13 ଆଉ, େମା’ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର େସହ ିଚକ୍ରମାନଙୁ୍କ ଘୂଣ୍ଣର୍ାୟମାନ
ଚକ୍ର େବାଲ ିକୁହାଗଲା। 14 ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକର ଚାରି ମୁଖ ଥିଲା; ପ୍ରଥମ
ମୁଖ କିରୂବର ମୁଖ, ଦି୍ୱ ତୀୟର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ, ତୃତୀୟ ସଂିହର ମୁଖ
ଓ ଚତୁଥର୍ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀର ମୁଖ। 15 ଆଉ, କିରୂବଗଣ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଠିେଲ।
ମୁଁ କବାର ନଦୀ ତୀରେର େଯଉଁ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀକୁ େଦଖିଥିଲ,ି େସ ଏହ।ି
16 କିରୂବମାେନ ଗମନ କରିବା େବେଳ ଚକ୍ରସବୁ େସମାନଙ୍କର ପାଶ୍ୱର୍େର
ଗମନ କେଲ: ପୁଣ,ି କିରୂବମାେନ ଭୂମିରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ
ଆପଣା ଆପଣା ପକ୍ଷ ଉଠାଇେଲ, େସେତେବେଳ ଚକ୍ରସବୁ ହିଁ େସମାନଙ୍କ
ପାଶ୍ୱର୍ ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ। 17 େସମାେନ ଠିଆ େହବା େବେଳ ଏମାେନ ଠିଆ
େହେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ଉପରକୁ ଉଠିବା େବେଳ ଏମାେନ େସମାନଙ୍କର
ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଉଠିେଲ; କାରଣ େସହ ିଜୀବତି ପ୍ରାଣୀର ଆତ୍ମା
େସହ ିଚକ୍ରସବୁେର ଥିଲା। 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଗହୃର
ଏରୁଣ୍ଡରି ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି କିରୂବମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା।
19 ତହିଁେର କିରୂବମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପକ୍ଷ ଉଠାଇେଲ, ଆଉ େମା’
ସାକ୍ଷାତେର ଭୂମିରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଗମନ କଲା େବେଳ ଚକ୍ରସବୁ େସମାନଙ୍କ
ପାଶ୍ୱର୍େର ଗମନ କେଲ; ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପୂବର୍-ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ-
ସ୍ଥାନେର େସମାେନ ଠିଆ େହେଲ; େସହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତାପ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବଦି୍ୟମାନ ଥିଲା। 20 ମୁଁ
କବାର ନଦୀ ନକିଟେର ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହନ ଏହ ିଜୀବତି
ପ୍ରାଣୀକୁ େଦଖିଥିଲ;ି ଆଉ, େସମାେନ କିରୂବ େବାଲ ିମୁଁ ଜାଣଲି।ି
21 େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକର ଚାରି ଚାରି ମୁଖ ଓ ଚାରି ଚାରି ପକ୍ଷ ଥିଲା;
ଆଉ, େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ତେଳ ମାନବ ହସ୍ତର ଆକୃତ ିଥିଲା। 22 ପୁଣ,ି ମୁଁ
କବାର ନଦୀ ନକିଟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ମୁଖ େଦଖିଥିଲ,ି େସମାନଙ୍କର ଓ
ଏମାନଙ୍କର ମୁଖର ଆକୃତ ିଏକ, େସମାନଙ୍କର ଆକୃତ ିଓ େସମାେନ ଏକ
ଅଟନି୍ତ; େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ସମ୍ମୁଖ ଆେଡ଼ ଗମନ କେଲ।

କୁମନ୍ତ୍ରଣାକାରୀଙ୍କ ବଚିାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା େମାେତ ଉଠାଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ପୂବର୍-ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ;
ଆଉ େଦଖ, େସହ ିଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ପଚଶି ଜଣ ପୁରୁଷ

ଥିେଲ; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିଅସ୍ସୁରର
ପୁତ୍ର ଯାସନୀୟ ଓ ବନାୟର ପୁତ୍ର ପ୍ଲଟୀୟକୁ େଦଖିଲ।ି 2 ଆଉ, େସ
େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଏହ ିେଲାକମାେନ ଅଧମର୍ ସଂକଳ୍ପ
କରନି୍ତ ଓ ଏହ ିନଗର ମଧ୍ୟେର କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦଅିନି୍ତ ; 3 େସମାେନ କହନି୍ତ ,
ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବାର ସମୟ ସନି୍ନ କଟ େହାଇ ନାହିଁ; ଏହ ିନଗର ହଣ୍ଡା ଓ
ଆେମ୍ଭମାେନ ମାଂସ। 4 ଏେହତୁ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର।”
5 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା େମା’ଠାେର ଅଧିଷି୍ଠତ େହାଇ େମାେତ
କହେିଲ, “କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପ୍ରକାର କଥା କହଅିଛ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନେର େଯଉଁ େଯଉଁ
ବଷିୟ ଉଠୁଅଛ,ି ତାହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ। 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିନଗରେର
ଆପଣାମାନଙ୍କର ହତ େଲାକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛ ଓ ତହିଁର ପଥସବୁ
ହତ େଲାକେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ। 7 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ହତ େଲାକଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗର ମଧ୍ୟେର
ରଖିଅଛ, େସମାେନ ମାଂସ, ପୁଣ ିଏହ ିନଗର ହଣ୍ଡା ଅେଟ; ମାତ୍ର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯିବ। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଡ୍ଗ କୁ ଭୟ
କରିଅଛ; ଆଉ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ
ଆଣବିା। 9 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣି
ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର
ସାଧନ କରିବା। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହବ; ଆେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 11 ଏହ ିନଗର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଣ୍ଡା େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ମାଂସ େହବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବଚିାର କରିବା। 12 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣବି; କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିିମେତ ଆଚରଣ କରି ନାହଁ,
କିଅବା ଆମ୍ଭର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କରି ନାହଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର

ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ବଧିାନାନୁସାେର କମର୍ କରିଅଛ।” 13 ପୁଣ,ି ମୁଁ
ଏହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା େବେଳ ବନାୟର ପୁତ୍ର ପ୍ଲଟୀୟ ମଲା।
ତହିଁେର ମୁଁ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପଡ଼ ିଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହଲି,ି “ଆହା,
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ! ତୁେମ୍ଭ କି ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ େଶଷ
କରିବ ?”

ନୂତନ ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ

14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା
ଏବଂ େସ କହେିଲ, 15 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାେନ
ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ, ହଁ, ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତୃଗଣକୁ, ତୁମ୍ଭର କୁଟୁମ୍ୱବଗର୍ୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହଅିଛନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଅ; ଏହ ିେଦଶ ଅଧିକାରାେଥର୍
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ େହାଇଅଛ;ି 16 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; “ଯଦ୍ୟପି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟକୁ
ଦୂରୀକୃତ କରିଅଛୁ ଓ ଯଦ୍ୟପି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନାନା େଦଶ ମଧ୍ୟେର
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛୁ, ତଥାପି େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ ,
େସହସିବୁ େଦଶେର ଆେମ୍ଭ ଅଳ୍ପ କାଳ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଧମର୍ଧାମ
େହବା। 17 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଅଛ, େସହସିବୁ େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଏକତ୍ର କରିବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦବା। 18 ପୁଣ,ି
େସମାେନ େସହ ିେଦଶକୁ ଯିେବ ଓ ତହିଁର ଯାବତୀୟ ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ଓ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବଷିୟସବୁ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଦୂର କରିେବ। 19 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ଚତି୍ତ େଦବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ଏକ ନୂତନ
ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମାଂସରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ
ଦୂର କରିବା ଓ େସମାନଙୁ୍କ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ େଦବା। 20 ତହିଁେର
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିିମେତ ଆଚରଣ କରିେବ ଓ ଆମ୍ଭର ନୟିମସବୁ
ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିେବ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହେବ ଓ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା। 21 ମାତ୍ର େଯଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅଶୁଚ ିଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁସକଳର ହୃଦୟ ଅନୁସାେର
ଆଚରଣ କେର, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଆଚରଣର ପ୍ରତଫିଳ େସମାନଙ୍କ
ମସ୍ତକେର ବତ୍ତର୍ାଇବା, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।” 22 ଏଥିଉତ୍ତାେର
କିରୂବଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ପକ୍ଷଗଡୁକି ଉଠାଇେଲ, ଆଉ ଚକ୍ରସବୁ
େସମାନଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େର ଥିଲା; ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତାପ
େସମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ବଦି୍ୟମାନ ଥିଲା। 23 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ
ନଗର ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗମନ କରି ନଗରର ପୂବର୍ଦଗିସି୍ଥତ ପବର୍ତ ଉପେର
ସ୍ଥଗିତ େହଲା। 24 ତହିଁେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା େମାେତ ଉଠାଇ
ଦଶର୍ନେର କଲ୍ଦୀୟ େଦଶକୁ ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ।
ତହୁଁ ମୁଁ େଯଉଁ ଦଶର୍ନ ପାଇଥିଲ,ି ତାହା େମା’ ନକିଟରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଗମନ କଲା।
25 ଏଥିେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ େଯଉଁ େଯଉଁ ବଷିୟ େଦଖାଇ ଥିେଲ, େସହି
ସକଳ ବଷିୟ ମୁଁ ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଲ।ି
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ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, ପୁଣ ିେସ େମାେତ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ,
ତୁେମ୍ଭ ବେିଦ୍ର ାହୀ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁଅଛ,

େସମାନଙ୍କର େଦଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ଅଛ,ି ମାତ୍ର େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କର
ଶୁଣବିା ପାଇଁ କଣ୍ଣର୍ ଅଛ,ି ମାତ୍ର ଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ
ବଂଶ। 3 ଏଥିପାଇଁ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ନବିର୍ାସନ ନମିେନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ସମ୍ୱଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଦନି େବେଳ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କର, ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କରିବ। େହାଇପାେର, ବେିଦ୍ର ାହୀ-ବଂଶ େହେଲ େହଁ େସମାେନ ବେିବଚନା
କରିେବ। 4 ତୁେମ୍ଭ ଦନି େବେଳ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ରସ୍ଥାନକାଳୀନ
ସମ୍ୱଳ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣା ସମ୍ୱଳ ବାହାର କରି ଆଣବି; ଆଉ, େଲାେକ
େଯପରି ନବିର୍ାସାେଥର୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନି୍ତ , େସହପିରି ତୁେମ୍ଭ ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ
େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ। 5 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
କାନ୍ଥ େଖାଳ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ େଦଇ ତୁମ୍ଭର ଜିନଷି ସହ ତୁେମ୍ଭ ବାହାରି
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ଯାଅ। 6 େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭର ଜିନଷି ଆପଣା କାନ୍ଧେର ବହବି
ଓ ଅନ୍ଧକାର େବେଳ ତାହା େନଇଯିବ; ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଭୂମି ନ େଦଖିବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ; କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତି
ଏକ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ କରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ରଖିଅଛୁ।” 7 ତହିଁେର ମୁଁ େସହି
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାେଣ କାଯର୍୍ୟ କଲ;ି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ଥାନକାଳୀନ ସମ୍ୱଳ ତୁଲ୍ୟ ଦନି େବେଳ
ଆପଣା ସମ୍ୱଳ ବାହାର କରି ଆଣଲି ିଓ ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ ନଜି ହସ୍ତେର କାନ୍ଥ
େଖାଳିଲ;ି ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର େବେଳ ତାହା ବାହାର କରି େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଆପଣା କାନ୍ଧେର େବାହ ିେନଲ।ି 8 ପୁଣ,ି ପ୍ରଭାତ କାଳେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 9 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ,
ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରୁଅଛ େବାଲ ିଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, େସହ ିବେିଦ୍ର ାହୀ-ବଂଶ କି
ତୁମ୍ଭକୁ ପଚାରି ନାହାନି୍ତ ? 10 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ଏହ ିଭାର ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ଅଧିପତରି ଓ େସମାେନ
େଯଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ , େସହ ିସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ସମ୍ପକର୍ୀୟ
ଅେଟ। 11 ତୁେମ୍ଭ କୁହ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅେଟ: ମୁଁ େଯପରି
କଲ,ି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହପିରି କରାଯିବ; େସମାେନ ନବିର୍ାସତି େହାଇ
ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ। 12 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଅଧିପତ ିଅନ୍ଧକାର
ସମୟେର ଆପଣା କାନ୍ଧେର ଭାର େବାହ ିବାହାରି ଯିବ; େଲାକମାେନ
େବାହ ିେନବା ପାଇଁ କାନ୍ଥ େଖାଳିେବ; େସ ଆପଣା ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ,
କାରଣ େସ ଚକ୍ଷୁେର ଭୂମି େଦଖିବ ନାହିଁ। 13 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ତାହା
ଉପେର ଆମ୍ଭର ଜାଲ ପ୍ରସାରିବା ଓ େସ ଆମ୍ଭ ଫାନ୍ଦେର ଧରାଯିବ; ଆଉ,
ଆେମ୍ଭ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର େଦଶ ବାବଲିକୁ ତାହାକୁ େନଇଯିବା; ଆଉ,
ଯଦ୍ୟପି େସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ମରିବ, ତଥାପି େସ ତାହା େଦଖିବ ନାହିଁ।
14 ପୁଣ,ି ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େଯଉଁମାେନ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଓ ତାହାର େସୖନ୍ୟଦଳ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ସବୁ ଦଗିେର
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା ଓ େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଆେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ  ନେିଷ୍କାଷ କରିବା।
15 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା ଓ ନାନା େଦଶ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଏେଣେତେଣ ବକିି୍ଷପ୍ତ
କରିବା, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ
ଜାଣେିବ। 16 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େଲାକଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ ,
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ େଯଉଁ
େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯିେବ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣାମାନଙ୍କର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାସକଳ ପ୍ରକାଶ କରିେବ; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।” 17 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ େମା’
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ପୁଣ ିେସ େମାେତ କହେିଲ, 18 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-
ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ କମି୍ପ କମି୍ପ ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କର, ଆଉ ଥରି ଥରି
ଓ ଚନିି୍ତତ େହାଇ ଆପଣା ଜଳ ପାନ କର; 19 ପୁଣ,ି େଦଶର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙ୍କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶର
ବଷିୟେର ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ: େସମାେନ ଚନିି୍ତତ େହାଇ
ଆପଣା ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କରିେବ ଓ ବସିି୍ମତ େହାଇ ଆପଣା
ଆପଣାର ଜଳ ପାନ କରିେବ, କାରଣ ନବିାସୀମାନଙ୍କର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶୁ
େସମାନଙ୍କ େଦଶ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସି୍ଥତ ସବର୍ସ୍ୱରୁ ଶୂନ୍ୟ େହବ। 20 ଆଉ,
ବସତବିଶିିଷ୍ଟ ନଗରସବୁ ନଷ୍ଟ ଓ େଦଶ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।” 21 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 22 “େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, କାଳ ବଳିମ୍ୱ େହଉଅଛ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଶର୍ନ ବଫିଳ
େହଉଅଛ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶେର େଯଉଁ ପ୍ରବାଦ ଶୁଣଅିଛ,
ତାହା କି ? 23 ଏେହତୁ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ: ଆେମ୍ଭ ଏହ ିପ୍ରବାଦ େଲାପ କରିବା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର
େଲାକମାେନ ପ୍ରବାଦ ରୂେପ ଆଉ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ସମୟ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଶର୍ନର ସଫଳତା ସନି୍ନ କଟ।”
24 କାରଣ ଅସାର ଦଶର୍ନ ଓ ଚାଟୁବାଦର ମନ୍ତ୍ର  ତନ୍ତ୍ର  ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ମଧ୍ୟେର ଆଉ ରହବି ନାହିଁ। 25 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ; ଆେମ୍ଭ କଥା
କହବିା ଓ େଯଉଁ କଥା ଆେମ୍ଭ କହବିା, ତାହା ସଫଳ େହବ; ଆଉ, ବଳିମ୍ୱ
େହବ ନାହିଁ; କାରଣ େହ ବେିଦ୍ର ାହୀ-ବଂଶ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବତ୍ତର୍ମାନ କାଳେର କଥା କହବିା ଓ ତାହା ସଫଳ କରିବା।
26 ପୁନବର୍ାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
27 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ େଲାକମାେନ କହନି୍ତ ,

େସ େଲାକ େଯଉଁ ଦଶର୍ନ ପାଏ, ତାହା ଅେନକ ବଳିମ୍ୱର କଥା ଓ େସ ଅତି
ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ କାଳର ବଷିୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ।ି
28 ଏେହତୁ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ: ଆମ୍ଭ
ବାକ୍ୟର େକୗଣସ ିକଥା ଆଉ ବଳିମ୍ୱ େନାହବି, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ
କହବିା, ତାହା ସଫଳ େହବ, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।”

ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ବଚିାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ ପୁଣ ିେସ େମାେତ କହେିଲ, , 2 “େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲର େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ

ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍
ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର; ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ନଜି ହୃଦୟରୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
3 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଯଉଁ ମୂଢ଼ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
କିଛ ିଦଶର୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର।” 4 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
ଉଜଡ଼ା ସ୍ଥାନର ବଲୁିଆ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛନି୍ତ। 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀରର
ଭଗ୍ନସ୍ଥାନର ଉପରକୁ ଯାଇ ନାହଁ, କିଅବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନିେର ସଂଗ୍ରାମେର
ଠିଆ େହବା ନମିେନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପାଇଁ େବଢ଼ା ଦୃଢ଼ କରି ନାହଁ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ େବାଲ ିେଯଉଁମାେନ କହନି୍ତ , େସମାେନ
ଅସାର ଦଶର୍ନ ପାଇଅଛନି୍ତ ଓ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର  ପଢ଼ଅିଛନି୍ତ ,” ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ନାହାନି୍ତ ; ପୁଣ,ି ବାକ୍ୟ ସଦି୍ଧ େହବ େବାଲ ିେସମାେନ
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଜନ୍ମ ାଇ ଅଛନି୍ତ। 7 ଆେମ୍ଭ କଥା ନ କହେିଲ େହଁ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ େବାଲ ିକହୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ,” ତୁେମ୍ଭମାେନ କି
ଅସାର ଦଶର୍ନ ପାଇ ନାହଁ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର  ଉଚ୍ଚାରଣ କରି
ନାହଁ ? 8 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅସାର
ବାକ୍ୟ କହଅିଛ ଓ ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ନ ପାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 9 “ପୁଣ,ି
େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଅସାର ଦଶର୍ନ ପାଆନି୍ତ ଓ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର  ପଢ଼ନି୍ତ ,
ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳ େହବ; େସମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ
ମନ୍ତ୍ର ୀ ସଭାେର ରହେିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ବଂଶାବଳୀ
ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଲଖିିତ େହେବ ନାହିଁ, ଅଥବା ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶେର
ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 10 ଶାନି୍ତ ନ ଥିେଲ େହଁ େସମାେନ ଶାନି୍ତ ଅଛ ିେବାଲି
କହ ିଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୁଲାଇ ଅଛନି୍ତ; ଆଉ, େକହ ିକାନ୍ଥ ନମିର୍ାଣ କେଲ
େଦଖ, େସମାେନ ଅମିଶି୍ରତ ମସଲାେର ତାହା େଲପନ କରନି୍ତ ,”
11 ଏଥିପାଇଁ, ବେିଶଷ ରୂେପ ଅମିଶି୍ରତ ମସଲାେର କାନ୍ଥ
େଲପନକାରୀମାନଙୁ୍କ କୁହ େଯ, “ତାହା ପଡ଼ଯିିବ; ପ୍ଳାବନକାରୀ ବୃଷି୍ଟ େହବ;
େହ ବୃହତ ଶିଳାସକଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୃଷି୍ଟ େହବ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ତାହା
ବଦିାରଣ କରିବ।” 12 େଦଖ, କାନ୍ଥ େଯେତେବେଳ ପଡ଼ଯିିବ,
େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କି କୁହା ନ ଯିବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା େଦଇ
େଲପନ କରିଥିଲ, େସହ ିପ୍ରେଲପ କାହିଁ ? 13 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକାପେର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା
ବଦିାରଣ କରିବା; ଆମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର ପ୍ଳାବନକାରୀ ବୃଷି୍ଟ େହବ ଓ େକାପେର
ବୃହତ୍ ବୃହତ୍ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ େହାଇ ତାହା ବନିଷ୍ଟ କରିବ। 14 ଏହରୂିେପ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅମିଶି୍ରତ ମସଲାେର େଯଉଁ କାନ୍ଥ େଲପନ କରିଅଛ, ତାହା
ଆେମ୍ଭ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା ଓ ତାହା ଭୂମିସାତ୍ କରିବା, ତହିଁେର ତାହାର
ଭତିି୍ତମୂଳ ଅନାବୃତ େହବ; ଆଉ, ତାହା ପଡ଼ଯିିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ବନିଷ୍ଟ େହବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 15 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଆେମ୍ଭ େସହ ିକାନ୍ଥ ଉପେର ଓ
େଯଉଁମାେନ ଅମିଶି୍ରତ ମସଲାେର ତାହା େଲପନ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଆପଣା େକାପ ସଫଳ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବିା,
“େସହ ିକାନ୍ଥ ଆଉ ନାହିଁ ଓ ତାହା େଲପନକାରୀମାେନ, 16 ଅଥର୍ାତ୍,
େଯଉଁମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ବଷିୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ ଓ
ଶାନି୍ତ ନ ଥିେଲ େହଁ ତାହା ନମିେନ୍ତ ଶାନି୍ତର ଦଶର୍ନ ପାଆନି୍ତ , ଇସ୍ରାଏଲର
େସହ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଆଉ ନାହାନି୍ତ , ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।”
17 ଆଉ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭ େଲାକଙ୍କର େଯଉଁ କନ୍ୟାଗଣ ଆପଣା
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ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆପଣା ମୁଖ ରଖ ଓ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି
କୁହ, 18 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ପ୍ରାଣ
ମୃଗୟାେଥର୍ ସବୁ କହୁଣୀ ଉପେର ମୁଚୁଳା ସଲିାଇ କରନି୍ତ ଓ ସବର୍ଆକୃତରି
େଲାକଙ୍କ ମସ୍ତକ ନମିେନ୍ତ ଆବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର
ପାତ୍ରୀ ! ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ମୃଗୟା କରି
ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଣ ଜୀଅନ୍ତା ରଖିବ ? 19 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭର େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ମିଥ୍ୟା କଥା ଶୁଣନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟା କଥା କହ,ି ବଧର
ଅେଯାଗ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବଞ୍ଚବିାର ଅେଯାଗ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ
ଜୀବତି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୁଠିଏ ମୁଠିଏ ଯବ ଓ ଖଣ୍ଡଏି ଖଣ୍ଡଏି
ରୁଟ ିନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭକୁ ଅଶୁଚ ିକରିଅଛ।
20 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କର େଯଉଁ ମୁଚୁଳା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ଉଡ଼ାଇ ଶିକାର
କରୁଅଛ, ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୁଜରୁ
େସହସିବୁ ମୁଚୁଳା ଚରିି ପକାଇବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ଉଡ଼ାଇ ମୃଗୟା କରୁଅଛ, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରି େଦବା। 21 ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବରଣୀ
ଚରିି ପକାଇବା ଓ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା,
େସମାେନ ମୃଗୟାକୃତ େହବା ନମିେନ୍ତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତଗତ େହେବ
ନାହିଁ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।
22 ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଧାମିର୍କ େଲାକକୁ ବଷିଣ୍ଣର୍ କରି ନାହୁଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଥ୍ୟା
କଥା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦୁଃଖାତ୍ତର୍ କରିଅଛ, ପୁଣ,ି ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ
ବଞ୍ଚବିା ନମିେନ୍ତ େଯପରି ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ
ତାହାର ହସ୍ତ ସବଳ କରିଅଛ; 23 ଏସକାଶୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅସାର ଦଶର୍ନ
ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ, କିଅବା ମନ୍ତ୍ର  ପଢ଼ବି ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।”

େଦବପୂଜକ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ବଚିାର

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ
େମା’ ନକିଟକୁ ଆସ ିେମା’ ସମ୍ମୁଖେର ବସେିଲ।
2 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର

ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 3 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଏହ ିେଲାକମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା େଦବତାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ େନଇଅଛନି୍ତ ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ଜନକ ବଘି୍ନ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର ରଖିଅଛନି୍ତ;
ଆେମ୍ଭ କି େକୗଣସମିେତ େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ
େଦବା ? 4 ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା େଦବତାକୁ
ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ନଏି ଓ ଆପଣାର ଅଧମର୍ଜନକ ବଘି୍ନ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର
ରେଖ, ଆଉ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନକିଟକୁ ଆେସ; େସହ ିେଲାକକୁ ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର େଦବତାଗଣର ବାହୁଲ୍ୟାନୁସାେର ତଦ୍ବଷିୟେର ଉତ୍ତର
େଦବା; 5 ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୂପ
ଫାନ୍ଦେର ଧରିବା, କାରଣ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣ
ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭଠାରୁ ବମିୁଖ େହାଇଅଛନି୍ତ। 6 ଏେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ,
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫର, ଆପଣା ଆପଣା
େଦବଗଣଠାରୁ ବମିୁଖ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାରୁ
ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଅ। 7 କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସକାରୀଗଣର େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଆପଣାକୁ
ପୃଥକ୍ କେର ଓ ଆପଣା େଦବଗଣକୁ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ନଏି ଓ ଆପଣାର
ଅଧମର୍ଜନକ ବଘି୍ନ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖେର ରେଖ, ଆଉ ଆପଣା ବଷିୟ ଆମ୍ଭ
ନକିଟେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନକିଟକୁ ଆେସ; ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆେପ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦବା। 8 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସ େଲାକର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖିବା ଓ ତାହାକୁ ଚହି୍ନ ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ନମିେନ୍ତ
ବସି୍ମୟାସ୍ପଦ କରିବା, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣବି। 9 ଆଉ, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇ ଯଦ ିେକୗଣସ ିକଥା କେହ,
େତେବ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରାଇଅଛୁ, ଆେମ୍ଭ

ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବା ଓ ଆମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିବା। 10 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଅଧମର୍ର ଭାର େବାହେିବ; ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାର ଅଧମର୍ ଓ ତାହାର
ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀର ଅଧମର୍ ଏକ ସମାନ େହବ; 11 ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ଆମ୍ଭଠାରୁ ଆଉ ବପିଥଗାମୀ େହେବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣାମାନଙ୍କର ସକଳ
ଆଜ୍ଞା ଲଘଂନ ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ଆଉ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିକରିେବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହେବ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େହବା, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।”

ଯିରୂଶାଲମର ଅମଙ୍ଗଳ ନଶିି୍ଚତ

12 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, 13 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, େକୗଣସ ିେଦଶ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ ଦ୍ୱ ାରା
ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେଲ, େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରୁ, ତାହାର ଅନ୍ନ ରୂପ ଯଷି୍ଟ ଭାଙୁ୍ଗ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଠାଉ, ପୁଣ ିତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରୁ;
14 େସେତେବେଳ େନାହ, ଦାନେିୟଲ ଓ ଆୟୁବ, ଏହ ିତନି ିବ୍ୟକି୍ତ ଯଦି
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଥା’େନ୍ତ, େତେବ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଧାମିର୍କତା ଦ୍ୱ ାରା
ଆପଣା ପ୍ରାଣ ମାତ୍ର ରକ୍ଷା କରେନ୍ତ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
15 ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିେଦଶ ମଧ୍ୟେର ହଂିସ୍ରକ ପଶୁଗଣକୁ ଗତାୟାତ କରାଉ,
ଆଉ େସମାେନ ତାହା ଏରୂପ ବନିଷ୍ଟ କରନି୍ତ େଯ, େଦଶ ଧ୍ୱଂସର ସ୍ଥାନ ହୁଏ
ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭୟେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ ନ
କେର; 16 େତେବ ଏହ ିତନି ିବ୍ୟକି୍ତ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ େହଁ ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ େସମାେନ ପୁତ୍ର କି
କନ୍ୟାଗଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ; େକବଳ େସମାେନ ଉଦ୍ଧାର
ପାଇେବ, ମାତ୍ର େଦଶ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ। 17 ଅଥବା ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିେସହି
େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ  ଆଣୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କରୁ, େହ ଖଡ୍ଗ , େଦଶ ମଧ୍ୟ
େଦଇ ଗମନ କର ଓ ଆେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରୁ,”
18 େତେବ ଏହ ିତନି ିବ୍ୟକି୍ତ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ େହଁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ େସମାେନ ପୁତ୍ର କିମ୍ୱା କନ୍ୟାଗଣକୁ
ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େକବଳ ନେିଜ ନେିଜ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ
େହେବ।” 19 ଅଥବା ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିେସହ ିେଦଶକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଉ,
ଆଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ଉପେର
ଆମ୍ଭର େକାପ ଢ଼ାଳି ରକ୍ତ ବହାଉ; 20 େତେବ େନାହ, ଦାନେିୟଲ ଓ
ଆୟୁବ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ େହଁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି
ଥିବା ପ୍ରମାେଣ େସମାେନ ପୁତ୍ର କିମ୍ୱା କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଧାମିର୍କତା ଦ୍ୱ ାରା େକବଳ ନଜି ନଜି ପ୍ରାଣ
ଉଦ୍ଧାର କରିେବ।” 21 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଗଣକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ଯିରୂଶାଲମ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ , ଦୁଭିର୍କ୍ଷ, ହଂିସ୍ରକ ପଶୁ ଓ ମହାମାରୀ, ଆମ୍ଭର ଏହ ିଚାରି
ମହାଦଣ୍ଡ ପଠାଇବା, େସେତେବେଳ ଆଉ େକେତ ଅଧିକ ନ ଘଟବି ?
22 ତଥାପି େଦଖ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଉଭୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
ରହ ିବାହାେର ଅଣାଯିେବ; େଦଖ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିବ
ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ କି୍ରୟାସକଳ େଦଖିବ;
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର େଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇଅଛୁ, ତାହା ପ୍ରତି
େଯସକଳ ବତ୍ତର୍ାଇଅଛୁ, ତହିଁ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଇବ।
23 ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିେବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ କି୍ରୟା େଦଖିେଲ ଜାଣବି େଯ, ଆେମ୍ଭ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଯାହା ଯାହା କରିଅଛୁ, େସହ ିସବୁ ଅକାରଣେର କରି ନାହୁଁ,”
ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଯିରୂଶାଲମ - ଅେଯାଗ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଗଛ,
ବନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟେର ସି୍ଥତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଶାଖା, ଅନ୍ୟ

ସକଳ ଗଛ ଅେପକ୍ଷା କାହିଁେର ଅଧିକ ? 3 େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ କି
ତହିଁରୁ କାଠ ନଆିଯିବ ? ଅବା େକୗଣସ ିପାତ୍ର ଟଙ୍ଗାଇବା ନମିେନ୍ତ କି
େଲାେକ ତହିଁରୁ େମଖ କରିେବ ? 4 େଦଖ, ଜାଳ େହବା ପାଇଁ ତାହା
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ଅଗି୍ନେର ପକାଗଲା; ଅଗି୍ନ ତାହାର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ ତହିଁର
ମଧ୍ୟଭାଗ ଦଗ୍ଧ େହଲା ତାହା କି େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟକୁ ଆସବି ? 5 େଦଖ,
ଅବକିଳ ଥିବା େବେଳ ତାହା େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟର େଯାଗ୍ୟ େନାହଲିା; ଅଗି୍ନ
ଗ୍ରାସ କଲା ଉତ୍ତାେର ଓ ତାହା ଦଗ୍ଧ େହଲା ଉତ୍ତାେର ତାହା କି େକୗଣସି
କାଯର୍୍ୟର ଅଧିକ ଅେଯାଗ୍ୟ େନାହବି ?” 6 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େଯପରି ବନସ୍ଥ ଗଛସବୁର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାକୁ ଅଗି୍ନେର ଜାଳ େହବା ପାଇଁ ନରୂିପଣ କରିଅଛୁ, େସହପିରି
ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ନରୂିପଣ କରିବା। 7 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖିବା, େସମାେନ ଅଗି୍ନରୁ ବାହାରି
ଯିେବ, ମାତ୍ର ଅଗି୍ନ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖିେଲ, ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 8 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସର ସ୍ଥାନ କରିବା,
କାରଣ େସମାେନ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନି୍ତ ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଅବଶି୍ୱସ୍ତ ଯିରୂଶାଲମ

ପୁନବର୍ାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମକୁ ତାହାର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାସକଳ ଜଣାଅ, 3 ଆଉ କୁହ, ପ୍ରଭୁ,

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ: ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ପତି୍ତ ଓ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ
କିଣାନୀୟ େଦଶ ଅେଟ; ପୁଣ ିତୁମ୍ଭର ପିତା ଇେମାରୀୟ ଓ ମାତା ଜେଣ
ହତି୍ତୀୟା ଥିଲା। 4 ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମର ବବିରଣ ଏହ,ି ତୁେମ୍ଭ ଜନ୍ମ  େହବା ଦନି
ତୁମ୍ଭର ନାଭ ିକଟା େହାଇ ନ ଥିଲା, କିଅବା ତୁମ୍ଭକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ
ଜଳେର ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା; ତୁେମ୍ଭ ଲବଣେର ମଖାଯାଇ ନ ଥିଲ,
କିଅବା ପଟୀେର ଗଡୁ଼ା ଯାଇ ନ ଥିଲ। 5 ଏହସିବୁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଦୟା ବହବିା ପାଇଁ େକହ ିତୁମ୍ଭ ଉପେର େସ୍ନହ
ଦୃଷି୍ଟ ନ କଲା; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଜନ୍ମ  େହବା ଦନି ତୁମ୍ଭର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥା
ସକାଶୁ େଖାଲା ପଡ଼ଆିେର େଫାପଡ଼ା ଯାଇଥିଲ। 6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ
େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ନକିଟ େଦଇ ଗଲୁ ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ତେର ଛଟପଟ
େହବାର େଦଖିଲୁ, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭ ନଜି
ରକ୍ତେର (ଲପି୍ତ) ଥିେଲ େହଁ ଜୀବତି ହୁଅ; ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ନଜି ରକ୍ତେର (ଲପି୍ତ)
ଥିେଲ େହଁ ଜୀବତି ହୁଅ; ଏହ ିକଥା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କହଲୁି। 7 ଆେମ୍ଭ
େକ୍ଷତ୍ରେର ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କରାଇଲୁ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ବୃଦି୍ଧ
ପାଇ ଅତ ିବଡ଼ େହାଇ ଉଠିଲ ଓ ମହାେଶାଭାରୂପ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ େହଲ;
ତୁମ୍ଭର ସ୍ତନଯୁଗଳ ସୁେଡୗଲ ଓ ତୁମ୍ଭର େକଶ ଦୀଘର୍ େହଲା; ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ
ବବିସନା ଓ ଉଲଙି୍ଗନୀ ଥିଲ। 8 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର
ନକିଟ େଦଇ ଗମନ କଲୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅନାଇଲୁ, େସେତେବେଳ େଦଖ,
ତୁମ୍ଭର େସ ସମୟ ତ େପ୍ରମର ସମୟ; ତହୁଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆପଣା
ବସ୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରସାରିଲୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଉଲଙ୍ଗତା ଆଚ୍ଛାଦନ କଲୁ; ହଁ, ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଶପଥ କରି ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ନୟିମ ସି୍ଥର କଲୁ,
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େହଲ।” 9 ତହୁଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଳେର ସ୍ନାନ
କରାଇଲୁ, ହଁ, ଆେମ୍ଭ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ତୁମ୍ଭ େଦହରୁ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତ େଧାଇ
େଦଲୁ ଓ ଆେମ୍ଭ େତୖଳେର ତୁମ୍ଭକୁ ମଦ୍ଦର୍ନ କଲୁ। 10 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ବଚିତି୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲୁ, ଶିଶୁକ ଚମର୍ର ପାଦୁକା ପିନ୍ଧାଇଲୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷୗମ ବସ୍ତ୍ରେର ତୁମ୍ଭର କଟୀବନ୍ଧନ କରାଇଲୁ, ପୁଣ,ି ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ରେର ବଭୂିଷିତା
କଲୁ। 11 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାରେର ତୁମ୍ଭକୁ ଭୂଷିତା କଲୁ, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର
କଙ୍କଣ ଓ ଗଳେଦଶେର ହାର େଦଲୁ। 12 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନାସକିାେର
ନଥ, କଣ୍ଣର୍େର କଣ୍ଣର୍ଭୂଷଣ ଓ ମସ୍ତକେର ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ େଦଲୁ। 13 ଏରୂେପ
ତୁେମ୍ଭ ସୁନା, ରୂପାେର ବଭୂିଷିତା େହଲ, ତୁମ୍ଭର ବସ୍ତ୍ର ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର, ପଟ୍ଟ
ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ ଓ ଶିଳ୍ପକମର୍େର ବଚିତି୍ର େହଲା; ତୁେମ୍ଭ ସରୁ ମଇଦା ଓ ମଧୁ
ଓ େତୖଳ େଭାଜନ କଲ। ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ େହାଇ ଅବେଶଷେର
ରାଣୀ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହଲ। 14 ଆଉ, ତୁମ୍ଭ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟର ସୁଖ୍ୟାତ ିନାନା
େଦଶେର ବ୍ୟାପିଲା; କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ େଦଇଥିଲୁ, ତାହା ସଦି୍ଧ ଥିଲା।
15 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ନଭିର୍ର କରି ନଜି ସୁଖ୍ୟାତ ିସକାଶୁ
ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ େହଲ, ପୁଣ,ି େଯେକହ ିତୁମ୍ଭ ନକିଟ େଦଇ ଗଲା; ତାହା
ଉପେର ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟଭଚିାରରୂପ ଜଳ ଢ଼ାଳିଲ; ତାହା ତାହାର େଭାଗ େହଲା।
16 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରର କିଛ ିକିଛ ିେନଇ ଆପଣା ପାଇଁ ନାନା

ରଙ୍ଗେର ଭୂଷିତ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ କଲ ଓ ତହିଁ ଉପେର ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟା
କଲ; ଏପରି କାଯର୍୍ୟ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା େହବାର ହିଁ ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
17 ଆହୁରି, ଆମ୍ଭର ସୁନା ଓ ଆମ୍ଭର ରୂପାେର ନମିିର୍ତ େଯସକଳ ସୁନ୍ଦର
ଆଭରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇଥିଲୁ, ତୁେମ୍ଭ ତାହା େନଇ ପୁରୁଷାକୃତି
ପ୍ରତମିାଗଣ ନମିର୍ାଣ କରି େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବ୍ୟଭଚିାର କଲ; 18 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବଚିତି୍ର ବସ୍ତ୍ରସବୁ େନଇ େସମାନଙୁ୍କ ପିନ୍ଧାଇଲ ଓ େସମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଆମ୍ଭର େତୖଳ ଓ ଆମ୍ଭର ଧୂପ ରଖିଲ। 19 ମଧ୍ୟ ସରୁ ମଇଦା,
େତୖଳ ଓ ମଧୁ, ଆଦ ିଆମ୍ଭର େଯଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରତପିାଳନ କଲୁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭ େସୗରଭାେଥର୍ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିଲ,
ଆଉ ଏପ୍ରକାର େହାଇଥିଲା,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 20 “ଆହୁରି,
ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  କରିଥିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର େସହି
ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣକୁ େନଇ ଗ୍ରାସତି େହବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଉତ୍ସଗର୍ କରିଅଛ। 21 ତୁେମ୍ଭ େଯ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବଧ କରିଅଛ ଓ
ଅଗି୍ନେର ଗମନ କରାଇ େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭର
ଏହ ିବ୍ୟଭଚିାର କି କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ ? 22 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ସକଳ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟା କରିବା େବେଳ ଆପଣା େଯୗବନାବସ୍ଥାର
ସମୟ, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ ବବିସନା, ଉଲଙି୍ଗନୀ ଥିଲ ଓ
ନଜି ରକ୍ତେର ଛଟପଟ େହଉଥିଲ, େସହ ିସମୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନାହଁ।
23 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭକୁ ଧିକ୍ ଧିକ୍” ! ତୁମ୍ଭର
ଏହସିବୁ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ ଉତ୍ତାେର, 24 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତମିା ପୂଜା କରିବାକୁ ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଛକେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ନମିର୍ାଣ
କରିଅଛ। 25 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଥ ମୁଣ୍ଡେର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ ଓ
ଆପଣାର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟକୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କରିଅଛ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଥିକ ପାଇଁ
ଆପଣାର ପାଦଦ୍ୱୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛ, ଆଉ ଆପଣାର ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟା
ବଢ଼ାଇଅଛ। 26 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର କାମୁକତା ପ୍ରତବିାସୀ,
ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟା ବଢ଼ାଇଅଛ। 27 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି ତୁମ୍ଭର େଦୖନକି ଖାଦ୍ୟ ଊଣା କରିଅଛୁ
ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ , ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚରଣେର ଲଜି୍ଜତ ଅଟନି୍ତ ,
େସହ ିପେଲଷ୍ଟୀୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାେର ତୁମ୍ଭକୁ ସମପର୍ଣ କଲୁ। 28 ତୁେମ୍ଭ
ଅତୃପ୍ତ େହବାରୁ ଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛ; ହଁ, ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବ୍ୟଭଚିାର କେଲ େହଁ ତୃପ୍ତା େହାଇ ନାହଁ। 29 ଆହୁରି,
ତୁେମ୍ଭ କିଣାନ େଦଶେର କଲ୍ଦୀୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟା ବୃଦି୍ଧ
କରିଅଛ; ପୁଣ,ି ତହିଁେର େହଁ ତୃପ୍ତା େହାଇ ନାହଁ। 30 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ କିପରି ଦୁବର୍ଳ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିଣୀ
େବଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ।” 31 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପଥ
ମୁଣ୍ଡେର ଆପଣା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଛକେର ମଞ୍ଚ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େବଶ୍ୟା ପରି ନ େହାଇ ଭଡ଼ା ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ।
32 ତୁେମ୍ଭ ତ ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ ଭାଯର୍୍ୟା ! ତୁେମ୍ଭ ତ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ବଦଳେର
ଅଜଣା େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛ। 33 େଲାେକ େବଶ୍ୟାମାନଙୁ୍କ ଭଡ଼ା
ଦଅିନି୍ତ ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େପ୍ରମିକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଭଡ଼ା େଦଉଅଛ, ଆଉ
ତୁମ୍ଭର େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ କ୍ର େମ େସମାେନ େଯପରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ
ଆସନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଲାଞ୍ଚ େଦଉଅଛ। 34 ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭ େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତର ପ୍ରେଭଦ ଏହ ିେଯ, ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ
ବ୍ୟଭଚିାର କରିବା ପାଇଁ େକହ ିତୁମ୍ଭର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହୁଏ ନାହିଁ; ଆଉ,
ତୁେମ୍ଭ ଭଡ଼ା େଦେଲ େହଁ ତୁମ୍ଭକୁ କିଛ ିଭଡ଼ା ଦଆିଯାଏ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ
ତୁମ୍ଭର କି୍ରୟା ବପିରୀତ ଅେଟ। 35 ଏେହତୁ େହ େବଶ୍ୟା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; 36 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭର ଅଶୁଚତିା
ଢ଼ଳା ଯାଇଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭର େପ୍ରମିକଗଣର ସେଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟଭଚିାର େହତୁ
ତୁମ୍ଭର ଉଲଙ୍ଗତା ଅନାବୃତ େହାଇଅଛ,ି ଏଥିପାଇଁ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସକଳ େଦବତାର ନମିେନ୍ତ ଓ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା
ସନ୍ତାନଗଣର େଯଉଁ ରକ୍ତ େଦଇଅଛ; ତହିଁ ସକାଶୁ; 37 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁମାନଙ୍କଠାେର ସେନ୍ତାଷ ପାଇଅଛ, ତୁମ୍ଭର େସହ ିେପ୍ରମିକ ସମସ୍ତଙୁ୍କ,
ଆଉ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ େପ୍ରମ କରିଅଛ ଓ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଘୃଣା
କରିଅଛ, େସହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଏକତ୍ର କରିବା; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ତୁମ୍ଭର ଉଲଙ୍ଗତା
ଅନାବୃତ କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଉଲଙ୍ଗତା େଦଖିେବ।
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38 ବବିାହ ନୟିମ ଲଘଂନକାରିଣୀ ଓ ରକ୍ତପାତ-କାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ େଯରୂପ
ବଚିାରିତା ହୁଅନି୍ତ , େସରୂପ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବଚିାର କରିବା ଏବଂ େକାପ ଓ
ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳାର ରକ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଉପସି୍ଥତ କରିବା। 39 ଆେମ୍ଭ, ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ
େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ମନି୍ଦର
ସ୍ଥାନସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେବ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସବୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିେବ; ପୁଣ,ି
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିସନା କରି ତୁମ୍ଭର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାରସବୁ ହରଣ କରି
େନେବ; ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବବିସନା ଓ ଉଲଙି୍ଗନୀ କରି ଛାଡ଼ି
େଦେବ। 40 ଆହୁରି, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ ସମାଜ ଆଣ ିତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରିେବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ୍ଗ େର ତୁମ୍ଭକୁ ବନିି୍ଧେବ।
41 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଗହୃସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ ଓ ଅେନକ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିେବ; ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟାରୁ ନବୃିତ୍ତ କରାଇବା, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭଡ଼ା
େଦବ ନାହିଁ। 42 ଏହରୂିେପ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର େକାପ ଶାନ୍ତ େହବ,
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ଯିବ ଓ ଆେମ୍ଭ କ୍ଷାନ୍ତ େହାଇ ଆଉ େକ୍ର ାଧ
କରିବା ନାହିଁ। 43 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଯୗବନାବସ୍ଥା ସ୍ମରଣ କରି ନାହଁ, ମାତ୍ର
ଏହସିବୁ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିଅଛ” , ଏେହତୁ େଦଖ, ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ହିଁ ତୁମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟର ଫଳ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକେର ବତ୍ତର୍ାଇବା,
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟା ଉପେର ଏପ୍ରକାର
ଭ୍ରଷ୍ଟାଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। 44 େଦଖ, େଯେକହ ିପ୍ରବାଦ ବ୍ୟବହାର କେର,
େସ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିପ୍ରବାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯଥା; ମାତା େଯସନ,
କନ୍ୟା େତସନ। 45 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମାତାର କନ୍ୟା, େସ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ
ଓ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର; ତୁେମ୍ଭ ନଜି ଭଗିନୀଗଣର ଭଗିନୀ,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ଓ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଘୃଣା କେଲ;
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାତା ଜେଣ ହତି୍ତୀୟା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଜେଣ
ଇେମାରୀୟ ଥିଲା। 46 ପୁଣ,ି ଶମରୀୟା ତୁମ୍ଭର ବଡ଼ ଭଗିନୀ, େସ ଆପଣା
କନ୍ୟାଗଣ ସହତି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତର ଦଗିେର ବାସ କେର; ଆଉ, ସେଦାମ
ତୁମ୍ଭର ସାନ ଭଗିନୀ, େସ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର
ବାସ କରନି୍ତ। 47 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପଥେର ଗମନ କରି ନାହଁ,
କିଅବା େସମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାନୁସାେର କମର୍ କରି ନାହଁ; ମାତ୍ର
ତାହା ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  ଥିଲା ପରି ମେନକରି, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଆଚାର
ବ୍ୟବହାରେର େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟା େହାଇଅଛ। 48 ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ କହୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭର ଭଗିନୀ
ସେଦାମ, ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ତୁମ୍ଭ ପରି ଓ ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟାଗଣ ପରି କମର୍ କରି
ନାହାନି୍ତ। 49 େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ଭଗିନୀ ସେଦାମର ଏହ ିଅଧମର୍ ଥିଲା; ତାହାର
ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣର ଅହଙ୍କାର, ଭକ୍ଷ୍ୟର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ଓ ସମୃଦି୍ଧ ଜନତି ଶାନି୍ତ
ଥିଲା, େସ ଦରିଦ୍ର  ଓ ଦୀନହୀନଙ୍କର ହସ୍ତ ସବଳ କଲା ନାହିଁ। 50 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଅହଙ୍କାରିଣୀ ଥିେଲ ଓ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟା
କେଲ; ଏେହତୁ ଆମ୍ଭକୁ େଯପରି ଭଲ ଦଶିିଲା, େସହପିରି ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଦୂର କଲୁ। 51 ପୁଣ,ି ଶମରୀୟା ତୁମ୍ଭ ପାପର ଅେଦ୍ଧର୍କ ପାପ
କରି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଆପଣା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟା
ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଅଛ ଓ ଆପଣାର କୃତ ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭଗିନୀଗଣକୁ ଧାମିର୍କ ପରି କରିଅଛ। 52 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଭଗିନୀଗଣର ପକ୍ଷେର ବଚିାର ନଷି୍ପତି୍ତ କରିବାରୁ ଆପଣା ଅପମାନ ଆେପ
େଭାଗ କର; େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭର କୃତ ଅଧିକ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
ପାପସମୂହ ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷା ଧାମିର୍କ େହାଇଅଛନି୍ତ; ହଁ, ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଭଗିନୀଗଣକୁ ଧାମିର୍କ କରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅ
ଓ ଆପଣା ଅପମାନ େଭାଗ କର। 53 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର
ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା, ଅଥର୍ାତ୍, ସେଦାମ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା,
ଶମରୀୟା ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଦୀଗଣର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା; 54 ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅପମାନ େଭାଗ କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସାନ୍ତ୍ୱ ନା ସ୍ୱରୂପ
େହାଇ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛ, େସହସିବୁ ସକାଶୁ ଲଜି୍ଜତ େହବ। 55 ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭର ଭଗିନୀଗଣ, ଅଥର୍ାତ୍, ସେଦାମ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ େସମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ, ଶମରୀୟା ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ େସମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ େହବ। 56 କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସାର ସମୟେର
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭଗିନୀ ସେଦାମର ନାମ ମୁଖେର ଆଣ ିନ ଥିଲ। 57 େସହି

ସମୟେର ତୁମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନ ଥିଲା, ପାଇଲା ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭର
ତୁଚ୍ଛକାରିଣୀ ଅରାମର କନ୍ୟାଗଣ ଓ ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ନବିାସନିୀ ସମେସ୍ତ,
ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ ଚାରି ଦଗିେର ତୁମ୍ଭର ଅପମାନ କେଲ।
58 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବ୍ୟଭଚିାର ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାର
ଭାର ବହନ କରିଅଛ।”

ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଚୁକି୍ତ

59 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭ ଶପଥ ଅବଜ୍ଞା
କରି ନୟିମ େଯପରି ଭଗ୍ନ କରିଅଛ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେସହରୂିପ
ବ୍ୟବହାର କରିବା। 60 ତଥାପି ତୁମ୍ଭ େଯୗବନାବସ୍ଥାେର ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆମ୍ଭ
କୃତ ନୟିମ ଆେମ୍ଭ ସ୍ମରଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଆେମ୍ଭ
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଏକ ନୟିମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। 61 େସହ ିସମୟେର
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭଗିନୀଗଣକୁ, ତୁମ୍ଭର ବଡ଼ ଓ ସାନ
ଭଗିନୀଗଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଆଚାର
ବ୍ୟବହାର ସ୍ମରଣ କରି ଲଜି୍ଜତ େହବ; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କନ୍ୟା
ରୂେପ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ନୟିମାନୁକ୍ର େମ ନୁେହଁ। 62 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭ ସହତି ଆପଣା ନୟିମ ସି୍ଥର କରିବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି। 63 ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭର େସହି
ସବୁ େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ କ୍ଷମା କରିବା, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ମରଣ
କରି ଲଜି୍ଜତ େହବ ଓ ନଜି ଅପମାନ େହତୁ ଆଉ େକେବ ଆପଣା ମୁଖ
ଫିଟାଇବ ନାହିଁ।” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶ ନକିଟେର େଗାଟଏି ପ୍ରେହଳିକା ଉତ୍ଥାପନ କର ଓ ଏକ

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା କୁହ; 3 ତୁେମ୍ଭ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
େଗାଟଏି ବଡ଼ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀର ପକ୍ଷ ଥିଲା, ତାହାର ପକ୍ଷ ବଡ଼, େଡଣା
ଦୀଘର୍ ଓ ଚତି୍ରବଚିତି୍ର େଲାମେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍, େସ ଲବିାେନାନକୁ ଆସ ିଏରସ
ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗ େନଇଗଲା: 4 େସ ତହିଁର ସାନ ସାନ ପଲ୍ଲ ବର ଉଚ୍ଚତମ
ପଲ୍ଲ ବ କାଟ ିବାଣଜି୍ୟ େଦଶକୁ େନଇ ବଣକିମାନଙ୍କର େଗାଟଏି ନଗରେର
ରଖିଲା। 5 ଆହୁରି, େସ େଦଶର ବୀଜ େନଇ ଏକ ଉବର୍ର ଭୂମିେର ତାହା
େରାପଣ କଲା; େସ ଜଳରାଶିର ନକିଟେର ବାଇଶୀ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ତାହା
େରାପଣ କଲା। 6 ତହୁଁ ତାହା ବଢ଼ ିଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପରି ବଢ଼ଲିା,
ତହିଁର ଶାଖାସବୁ ତାହାର ସମ୍ମୁଖ େହଲା ଓ ତହିଁର ମୂଳ ତାହାର ତେଳ
ରହଲିା; ଏହ ିପ୍ରକାେର ତାହା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େହାଇ ଶାଖାବଶିିଷ୍ଟ ଓ ପଲ୍ଲ ବତି
େହଲା। 7 ପୁଣ,ି ଆଉ େଗାଟଏି ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ୍ଷ ଓ ଅେନକ େଲାମବଶିିଷ୍ଟ
ବୃହତ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା; ଆଉ େଦଖ, େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଜଳେର
େସଚତି େହବା ପାଇଁ ଆପଣା େରାପିତ େହବା କିଆରିରୁ ତାହାର ପ୍ରତି
ଆପଣା ମୂଳ ବକ୍ର  କରି ଶାଖା ବସି୍ତାର କଲା। 8 ତାହା େଯପରି
ଶାଖାବଶିିଷ୍ଟ ଓ ଫଳବତୀ େହାଇ ଉତ୍ତମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େହବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା
ଜଳରାଶିର ନକିଟସ୍ଥ ଉବର୍ର ଭୂମିେର େରାପିତ େହାଇଥିଲା। 9 ତୁେମ୍ଭ କୁହ,
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ତାହା କି କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ ? ତାହା
େଯପରି ଶୁଷ୍କ େହବ, ଏଥିପାଇଁ େସ କି ତହିଁର ମୂଳ ଉପାଡ଼ ିତହିଁର ଫଳ
କାଟ ିପକାଇବ ନାହିଁ ? ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ଅେନକ େଲାକ ବହିୁେନ ହିଁ
ତହିଁର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟତି େହାଇ ତହିଁର ଅଙୁ୍କରିତ ନବୀନ ପତ୍ରସବୁ କି ମ୍ଳାନ
େହବ ନାହିଁ ?” 10 ହଁ, େଦଖ, େରାପିତ େହାଇଅଛ ିେବାଲ ିତାହା କି
କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ ? ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ସ୍ପଶର୍ କେଲ ତାହା କି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଶୁଷ୍କ
େହାଇ ନ ଯିବ ? ବଢ଼ବିା କିଆରିେର ତାହା ଶୁଷ୍କ େହାଇଯିବ। 11 ଆହୁରି,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 12 “ତୁେମ୍ଭ େସହି
ବେିଦ୍ର ାହୀ-ବଂଶକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଏହସିବୁର ତାତ୍ପଯର୍୍ୟ ଜାଣ ନାହିଁ ?
େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, େଦଖ, ବାବଲିର ରାଜା ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସ ିତହିଁର
ରାଜାକୁ ଓ ତହିଁର ଅଧିପତଗିଣକୁ ଆପଣାର ନକିଟକୁ ବାବଲିକୁ େନଇ
ଗଲା; 13 ପୁଣ,ି ରାଜ୍ୟ େଯପରି ଅବନତ େହାଇ ଆଉ ଉନ୍ନତ େନାହବି,
ମାତ୍ର ତାହାର ନୟିମ ପାଳନ କରି େଯପରି ସି୍ଥର େହବ, ଏଥିପାଇଁ 14 େସ
ରାଜବଂଶରୁ େଗାଟଏି ବୀଜ େନଇ ତାହା ସେଙ୍ଗ ନୟିମ କଲା, ମଧ୍ୟ
ତାହାକୁ ଶପଥାଧୀନ କଲା ଓ େଦଶର ପରାକ୍ରମୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ
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େନଇଗଲା। 15 ମାତ୍ର େସ ଅଶ୍ୱଗଣ ଓ ଅେନକ େଲାକ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ
ମିସରକୁ ଆପଣା ଦୂତଗଣ ପଠାଇ ବାବଲି ରାଜାର ବେିଦ୍ର ାହୀ େହଲା। େସ
କି କୃତକାଯର୍୍ୟ େହବ ? େଯ ଏପରି କାଯର୍୍ୟ କେର, େସ କି ରକ୍ଷା ପାଇବ ?
େସ ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କରି କି ରକ୍ଷା ପାଇବ ? 16 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ େଯଉଁ ରାଜା ତାହାକୁ ରାଜା
କଲା, ଯାହାର ଶପଥ େସ ତୁଚ୍ଛ କଲା ଓ ଯାହାର ନୟିମ େସ ଭାଙି୍ଗଲା,
େସହ ିରାଜାର ବାସସ୍ଥାନ ବାବଲି ମଧ୍ୟେର ଓ ତାହାର ନକିଟେର, େସ
ନଶି୍ଚୟ ମରିବ। 17 ପୁଣ,ି ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ପାଇଁ
େସମାେନ େଯେତେବେଳ ବନ୍ଧ ବାନି୍ଧେବ ଓ ଗଡ଼ ନମିର୍ାଣ କରିେବ,
େସେତେବେଳ ଫାେରା ଆପଣାର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ ଓ
ମହାେସୖନ୍ୟଦଳ ଦ୍ୱ ାରା ଯୁଦ୍ଧେର ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।
18 କାରଣ, େସ ନୟିମ ଭଗ୍ନ କରି ଶପଥ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ିଓ େଦଖ, େସ
ଆପଣା ହସ୍ତ େଦେଲ େହଁ ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ;ି େସ ରକ୍ଷା ପାଇବ
ନାହିଁ। 19 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େସ ଆମ୍ଭର େଯଉଁ
ଶପଥ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ିଓ ଆମ୍ଭର େଯଉଁ ନୟିମ ଭଙ୍ଗ କରିଅଛ,ି ଆେମ୍ଭ
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ନଶି୍ଚୟ ତହିଁର ପ୍ରତଫିଳ ତାହାର ମସ୍ତକେର
ବତ୍ତର୍ାଇବା। 20 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଜାଲ ତାହା ଉପେର ପ୍ରସାରିବା ଓ
େସ ଆମ୍ଭ ଫାନ୍ଦେର ଧରାଯିବ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବାବଲିକୁ େନଇଯିବା
ଓ େସ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ ଅପରାଧ କରିଅଛ,ି ତହିଁ
ସକାଶୁ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ ତାହାର ବଚିାର କରିବା। 21 ପୁଣ,ି ତାହାର
ସକଳ େସୖନ୍ୟଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାତକ ସମେସ୍ତ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହେବ ଓ
ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା େଲାକମାେନ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହେବ; ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି େଯ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଅିଛୁ।”
22 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଏରସ ବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଚ
ଅଗ୍ରଭାଗ େନଇ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିବା; ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ
ପଲ୍ଲ ବମାନର ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େକାମଳ ପଲ୍ଲ ବ କାଟ ିେନଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଓ
ଉନ୍ନତ ପବର୍ତେର େରାପଣ କରିବା; 23 ଇସ୍ରାଏଲର ଉଚ୍ଚତମ ପବର୍ତେର
ଆେମ୍ଭ ତାହା େରାପଣ କରିବା, ତହିଁେର ତାହା ଶାଖାବଶିିଷ୍ଟ ଓ ଫଳବାନ
େହାଇ ଉତ୍ତମ ଏରସ ବୃକ୍ଷ େହବ; ତହିଁର ତେଳ ସବର୍ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବାସ
କରିେବ; େସମାେନ ତହିଁର ଶାଖାମାନର ଛାୟାେର ବାସ କରିେବ।
24 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷକୁ ନୀଚ କରିଅଛୁ ଓ ନୀଚ
ବୃକ୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ କରିଅଛୁ, ସେତଜ ବୃକ୍ଷକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଅଛୁ ଓ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷକୁ
ସେତଜ କରିଅଛୁ, ଏହା େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଜାଣେିବ; ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ ଓ ସଦି୍ଧ କରିଅଛୁ।

ପାପର ବ୍ୟକି୍ତଗତ ପରିଣାମ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ାର େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, 2 “ପିତାମାତା ଅମ୍ଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଖାଇେଲ,
ସନ୍ତାନଗଣର ଦନ୍ତ ଖଟା େହାଇଅଛ,ି ଏହ ିେଯଉଁ ପ୍ରବାଦ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ ବଷିୟେର କହୁଅଛ, ଏଥିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅଭପି୍ରାୟ କି ? 3 “ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିପ୍ରବାଦ କହବିାର କାରଣ ଆଉ ପାଇବ
ନାହିଁ।” 4 େଦଖ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣ ଆମ୍ଭର; ପିତାର ପ୍ରାଣ େଯପରି, ପୁତ୍ରର
ପ୍ରାଣ ହିଁ େସହପିରି ଆମ୍ଭର; େଯଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କେର, େସହ ିମରିବ।
5 ମାତ୍ର ଯଦ ିମନୁଷ୍ୟ ଧାମିର୍କ ହୁଏ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ାଚରଣ କେର, 6 ପୁଣ,ି
େଯ ପବର୍ତଗଣର ଉପେର େଭାଜନ କିଅବା ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ପ୍ରତମିାଗଣ
ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରି ନାହିଁ, ଅଥବା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ
କରି ନାହିଁ, କିଅବା ଋତୁମତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନକିଟକୁ ଆସ ିନାହିଁ; 7 ପୁଣ,ି େଯ
କାହାରି ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଋଣୀକୁ ତାହାର ବନ୍ଧକି ଦ୍ର ବ୍ୟ
େଫରାଇ େଦଇଅଛ,ି ଉପଦ୍ରବ କରି କାହାରି କିଛ ିଅପହରଣ କରି ନାହିଁ,
ଆପଣାର ଭକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷୁଧିତକୁ େଦଇଅଛ ିଓ ଉଲଙ୍ଗକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଅଛ;ି 8 େଯ
ସୁଧ ପାଇଁ ଋଣ େଦଇ ନାହିଁ, କିଅବା କିଛ ିବୃଦି୍ଧ େନଇ ନାହିଁ, େଯ ଅଧମର୍ରୁ
ଆପଣା ହସ୍ତ େଫରାଇଅଛ,ି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟେର ଯଥାଥର୍ ବଚିାର
କରିଅଛ,ି 9 ଆମ୍ଭର ବଧିିମେତ ଆଚରଣ କରିଅଛ ିଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଶାସନସକଳ ପାଳନ କରିଅଛ,ି େସହ ିେଲାକ
ଧାମିର୍କ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େସ ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚବି।” 10 ଯଦ ିେସହି
େଲାକର ପୁତ୍ର ଡକାଇତ ଓ ରକ୍ତପାତକାରୀ ହୁଏ, ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି

କାଯର୍୍ୟ କେର 11 ଓ େସହସିବୁ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କମର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିକତ୍ତର୍ବ୍ୟ କମର୍
ନ କେର, ମାତ୍ର େଯ ପବର୍ତଗଣର ଉପେର େଭାଜନ କରିଅଛ ିଓ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛ,ି 12 ଦରିଦ୍ର  ଦୀନହୀନର ପ୍ରତି
ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛ,ି େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଅପହରଣ କରିଅଛ,ି ବନ୍ଧକି ଦ୍ର ବ୍ୟ
େଫରାଇ େଦଇ ନାହିଁ ଓ ପ୍ରତମିାଗଣ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରିଅଛ,ି
13 ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟା କରିଅଛ,ି ସୁଧ ପାଇଁ ଋଣ େଦଇଅଛ ିଓ ବୃଦି୍ଧ
ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ,ି େସ କି ବଞ୍ଚବି ? େସ ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ, େସ ଏହସିବୁ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟା କରିଅଛ;ି େସ ନଶି୍ଚୟ ମରିବ, ତାହାର ରକ୍ତ ତାହାର
ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ। 14 ଆହୁରି େଦଖ, ଯଦ ିେସହ ିେଲାକର ପୁତ୍ର ଆପଣା
ପିତାର କୃତ ପାପସକଳ େଦେଖ ଓ ଭୟ କରି େସହପିରି କାଯର୍୍ୟ ନ କେର,
15 େଯ ପବର୍ତଗଣ ଉପେର େଭାଜନ କରି ନାହିଁ କିଅବା ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର
ପ୍ରତମିାଗଣ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରି ନାହିଁ, ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ
କରି ନାହିଁ, 16 କିଅବା କାହାରି ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହିଁ, େକୗଣସ ିବନ୍ଧକି
ଦ୍ର ବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ, କିଅବା େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଅପହରଣ କରି ନାହିଁ,
ମାତ୍ର କ୍ଷୁଧିତକୁ ଆପଣା ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛ ିଓ ଉଲଙ୍ଗକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଅଛ,ି
17 େଯ ଦରିଦ୍ର  ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବରୁ ଆପଣା ହସ୍ତ େଫରାଇଅଛ,ି ସୁଧ କି ବୃଦି୍ଧ
ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭର ଶାସନସକଳ ପାଳନ କରିଅଛ,ି ଆମ୍ଭ ବଧିି
ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରିଅଛ;ି େସ ଆପଣା ପିତାର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ମରିବ
ନାହିଁ, େସ ନଶି୍ଚୟ ବଞ୍ଚବି। 18 ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା ନଦି୍ଦର୍ୟ ଭାବେର
ଉପଦ୍ରବ କଲା, େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅପହରଣ କଲା
ଓ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅନୁଚତି କାଯର୍୍ୟ କଲା, ଏଥିପାଇଁ େଦଖ,
େସ ଆପଣା ଅଧମର୍େର ମରିବ। 19 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, କାହିଁକି
ପୁତ୍ର ପିତାର ଅଧମର୍ର ଭାର ବେହ ନାହିଁ ? ପୁତ୍ର ଯଦ ିନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ାଚରଣ
କରିଅଛ,ି ଆମ୍ଭର ବଧିିସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କରିଅଛ,ି େତେବ େସ
ନଶି୍ଚୟ ବଞ୍ଚବି। 20 େଯଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାପ କେର, େସହ ିମରିବ; ପୁତ୍ର ପିତାର
ଅଧମର୍ର ଭାର ବହବି ନାହିଁ କିଅବା ପିତା ପୁତ୍ରର ଅଧମର୍ର ଭାର ବହବି
ନାହିଁ; ଧାମିର୍କର ଧାମିର୍କତା ତାହାରି ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ଦୁଷ୍ଟତା
ତାହାରି ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ। 21 ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଯଦ ିଆପଣାର କୃତ ସକଳ
ପାପରୁ େଫେର ଓ ଆମ୍ଭର ବଧିିସକଳ ପାଳନ କେର, ପୁଣ,ି ନ୍ୟାୟ ଓ
ଧମର୍ାଚରଣ କେର, େତେବ େସ ନଶି୍ଚୟ ବଞ୍ଚବି, େସ ମରିବ ନାହିଁ।
22 ତାହାର କୃତ େକୗଣସ ିଅପରାଧ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ସ୍ମରଣ କରାଯିବ
ନାହିଁ; େସ େଯଉଁ ଧମର୍ାଚରଣ କରିଅଛ,ି ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ବଞ୍ଚବି। 23 ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଦୁଷ୍ଟର ମରଣେର କି ଆମ୍ଭର କିଛ ିସେନ୍ତାଷ ଅଛ ି?
ବରଂ େସ ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରି ବଞ୍ଚ,ୁ ଏଥିେର କି ଆମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ
ନାହିଁ ? 24 ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ େଲାକ ଯଦ ିଆପଣା ଧାମିର୍କତାରୁ େଫରି ଅଧମର୍
କେର ଓ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକର କୃତ ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ
କେର, େତେବ େସ କି ବଞ୍ଚବି ? ତାହାର କୃତ େକୗଣସ ିଧମର୍କମର୍ ସ୍ମରଣ
କରାଯିବ ନାହିଁ; େସ େଯଉଁ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ,ି େସହ ିସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନେର
ଓ େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛ,ି ତାହାର େସହ ିପାପେର େସ ମରିବ।
25 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ। େହ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଏେବ ଶୁଣ; ଆମ୍ଭର ପଥ କି ସରଳ ନୁେହଁ ?
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥ କି ଅସରଳ ନୁେହଁ ? 26 ଧାମିର୍କ େଲାକ େଯେତେବେଳ
ଆପଣା ଧାମିର୍କତାରୁ େଫରି ଅଧମର୍ କେର ଓ ତହିଁେର ମେର, େସେତେବେଳ
େସ େଯଉଁ ଅଧମର୍ କରିଅଛ,ି ତହିଁେର ହିଁ ମରିବ। 27 ପୁନବର୍ାର ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ
େଯେତେବେଳ ଆପଣା କୃତ ଦୁଷ୍ଟତାରୁ େଫେର, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ାଚରଣ
କେର, େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଜୀବତି ରକ୍ଷା କରିବ। 28 େସ
ବେିବଚନା କେର ଓ ଆପଣା କୃତ ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ େଫେର, ଏଥିପାଇଁ
େସ ନଶି୍ଚୟ ବଞ୍ଚବି, େସ ମରିବ ନାହିଁ। 29 ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ କହନି୍ତ ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ ? େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆମ୍ଭର ପଥ କି
ସରଳ ନୁେହଁ ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଥ କି ଅସରଳ ନୁେହଁ ? 30 ଏଥିପାଇଁ
େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ ତାହାର ଆଚାର
ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର ବଚିାର କରିବା,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
“ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫର, ଆପଣାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ବମିୁଖ ହୁଅ;
ତହିଁେର ଅଧମର୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନିାଶଜନକ େନାହବି। 31 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କର କୃତ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଆପଣାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂର କରି ଦଅି
ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ନୂତନ ଆତ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର;
କାରଣ େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ମରିବ ?” 32 େଯେହତୁ
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େଯ ମେର, ତାହାର ମରଣେର ଆମ୍ଭର କିଛ ିସେନ୍ତାଷ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; “ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି ବଞ୍ଚ।”

ଏକ େଶାକର ଗୀତ

ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତଗିଣ ବଷିୟେର ବଳିାପ
କରି କୁହ, 2 “ତୁମ୍ଭର ମାତା କଅଣ ଥିଲା ? େସ ତ ସଂିହୀ;
େସ ସଂିହଗଣ ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କଲା, ଯୁବା ସଂିହଗଣ ମଧ୍ୟେର

ଆପଣା ଛୁଆମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ କଲା। 3 ତାହାର ପ୍ରତପିାଳିତ ଛୁଆମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ଛୁଆ ଯୁବା ସଂିହ େହଲା; େସ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଶିଖିଲା,
େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା। 4 ନାନା େଦଶୀୟମାେନ ତାହାର ବଷିୟ
ଶୁଣେିଲ, େସମାନଙ୍କର ଗତ୍ତର୍େର େସ ଧରା ପଡ଼ଲିା ଓ େସମାେନ ଅଙୁ୍କଶ
ଦ୍ୱ ାରା ତାହାକୁ ମିସର େଦଶକୁ ଆଣେିଲ। 5 ଅେପକ୍ଷା କରି ଆପଣା ଆପଣା
ଆଶା ବଫିଳ େହବାର େଦଖି େସ ଆପଣା ଛୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ
େଗାଟଏି େନଇ ତାକୁ ଯୁବା ସଂିହ କଲା। 6 ପୁଣ,ି େସ ସଂିହମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ କରି ଯୁବା ସଂିହ େହାଇ ଉଠିଲା; ଆହୁରି େସ ମୃଗୟା
କରିବାକୁ ଶିଖିଲା, େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା। 7 ଆଉ, େସ
େସମାନଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଜାଣଲିା ଓ େସମାନଙ୍କର ନଗରସବୁ ଉଜାଡ଼
କଲା; ଆଉ, ତାହାର ଗଜ୍ଜ ର୍ନର ଶବ୍ଦ ସକାଶୁ େଦଶ ଓ ତହିଁର ପୂଣ୍ଣର୍ତାସକଳ
ଶୂନ୍ୟ େହଲା। 8 ତହିଁେର ନାନା ପ୍ରେଦଶରୁ େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ଆସ ିତାହାର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଚାରିଆେଡ଼ ଉଠିେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ତାହାର ଉପେର
ଆପଣାମାନଙ୍କର ଜାଲ ପ୍ରସାରିେଲ; େସ େସମାନଙ୍କ ଗତ୍ତର୍େର ଧରା ପଡ଼ଲିା।
9 ଆଉ, େସମାେନ ତାକୁ ଅଙୁ୍କଶ ଦ୍ୱ ାରା ପିଞ୍ଜରେର ରଖି ବାବଲି ରାଜା
ନକିଟକୁ େନଇଗେଲ; ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତସମୂହେର ତାହାର ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦ
େଯପରି ଆଉ ଶୁଣା ନ ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼
ମଧ୍ୟକୁ େନଇଗେଲ। 10 ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତେର ତୁମ୍ଭର ମାତା ଜଳରାଶି ନକିଟେର
େରାପିତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା; ଅେନକ ଜଳ ସକାଶୁ େସ ଫଳବତୀ ଓ
ଶାଖାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା। 11 ପୁଣ,ି କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱକାରୀମାନଙ୍କର ରାଜଦଣ୍ଡ େହବା
ନମିେନ୍ତ ତାହାର ଶାଖାସବୁ ଦୃଢ଼ େହାଇଥିଲା, ଗହଳ ଶାଖାମାନର ମଧ୍ୟେର
େସହ ିସବୁ ଦୀଘର୍ତାେର ଉଚ୍ଚୀକୃତ େହାଇଥିଲା, ଆଉ େସହ ିସବୁ ସ୍ୱ
ଉଚ୍ଚତାେର ଓ ଶାଖାର ବାହୁଲ୍ୟେର େଦଖାଗଲା। 12 ମାତ୍ର େକାପେର େସ
ଉତ୍ପାଟତି େହଲା, ଭୂମିେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହଲା ଓ ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ତାହାର ଫଳ
ଶୁଷ୍କ କଲା; ତାହାର ଦୃଢ଼ ଶାଖାସବୁ ଭଗ୍ନ ଓ ଶୁଷ୍କ େହଲା; ଅଗି୍ନ େସହି
ସବୁକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। 13 ପୁଣ,ି ଏେବ େସ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟେର ନଜିର୍ଳ ଓ ଶୁଷ୍କ
ଭୂମିେର େରାପିତ େହାଇଅଛ।ି 14 ଆଉ, ତାହାର ଶାଖା ଦଣ୍ଡସମୂହରୁ ଅଗି୍ନ
ନଗିର୍ତ େହାଇ ତାହାର ଫଳ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ;ି ଏେହତୁ ରାଜଦଣ୍ଡ େହବା ପାଇଁ
ତାହାର େଗାଟଏି ଦୃଢ଼ ଶାଖା ନାହିଁ। ଏହା ବଳିାପର ବଷିୟ ଅେଟ ଓ
ବଳିାପଜନକ େହବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ବେିଦ୍ର ାହ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସପ୍ତମ ବଷର୍ର ପଞ୍ଚମ ମାସେର, ମାସର ଦଶମ
ଦନିେର, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
ଜଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସ ିେମା’

ସମ୍ମୁଖେର ବସେିଲ। 2 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 3 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ,
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶୀୟ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କଥା କହ ିେସମାନଙୁ୍କ
କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଆମ୍ଭ ନକିଟେର
ପଚାରିବାକୁ ଆସଅିଛ ? ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା
ପ୍ରମାେଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପଚାରିବାକୁ େଦବା ନାହିଁ।” 4 “େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ କି େସମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବ ? ତୁେମ୍ଭ କି
େସମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବ ? େସମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କି୍ରୟାସକଳ େସମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଅ,” 5 ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦନି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମେନାନୀତ
କଲୁ ଓ ଯାକୁବର କୁଳଜାତ ବଂଶ ସପକ୍ଷେର ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇଲୁ ଓ
ମିସର େଦଶେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଲୁ,
େସମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େବାଲ ିକହଲୁି; 6 େସହ ିଦନି େସମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ
ବାହାର କରି ଆଣବିା ପାଇଁ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଦଶ

ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲୁ, ସବର୍ େଦଶର େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ େସହ ିଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ
ପ୍ରବାହୀ େଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର
ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇଲୁ; 7 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟର ସମ୍ମୁଖରୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁସକଳ
ଦୂର କର ଓ ମିସ୍ରୀୟ ପ୍ରତମିାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିକର ନାହିଁ,
ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।” 8 ମାତ୍ର େସମାେନ
ଆମ୍ଭର ବେିଦ୍ର ାହାଚାରୀ େହେଲ ଓ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣବିାକୁ ଅସମ୍ମତ େହେଲ;
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟର ସମ୍ମୁଖରୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
ବସ୍ତୁସକଳ ଦୂର କେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ମିସ୍ରୀୟ ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ମିସର େଦଶ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣା
େକ୍ର ାଧ ସାଧିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢ଼ାଳିବା େବାଲି
କହଲୁି। 9 ତଥାପି େସମାେନ େଯଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ, େଯଉଁମାନଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ, ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣବିା ଦ୍ୱ ାରା
ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଇଥିଲୁ, େସହ ିେଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆମ୍ଭର
ନାମ େଯପରି ଅପବତି୍ର ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ ନମିେନ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ କଲୁ। 10 ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର
କରାଇ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆଣଲୁି। 11 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର ବଧିି
େଦଲୁ ଓ ଆପଣା ଶାସନସକଳ ଜ୍ଞାତ କରାଇଲୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦ ିତାହା
ପାଳନ କେର, େତେବ ତହିଁେର େସ ବଞ୍ଚବି ! 12 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ େଯ
େସମାନଙ୍କର ପବତି୍ରକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େଯପରି େସମାେନ
ଜାଣେିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବା
ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର ବଶି୍ରାମ ଦନିସକଳ େସମାନଙୁ୍କ େଦଲୁ। 13 ମାତ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଆମ୍ଭର ବେିଦ୍ର ାହାଚାରୀ େହେଲ; େସମାେନ
ଆମ୍ଭର ବଧିିରୂପ ପଥେର ଚାଲେିଲ ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭର ଶାସନସକଳ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
କେଲ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦ ିତାହା ପାଳନ କେର, େତେବ ତହିଁେର େସ ବଞ୍ଚବି;
ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଦନିସକଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପବତି୍ର କେଲ;
େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେର େସମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢ଼ାଳିବା େବାଲ ିକହଲୁି। 14 ତଥାପି
େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ସାକ୍ଷାତେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣଲୁି,
େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଆମ୍ଭର ନାମ େଯପରି ଅପବତି୍ର ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନାମ ନମିେନ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କଲୁ। 15 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସବର୍େଦଶର
େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ େଯଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ େଦଶ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
େଦଇଥିଲୁ, େସହ ିେଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ ନ ଆଣବିା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେର
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇଲୁ; 16 କାରଣ େସମାନଙ୍କ
ଅନ୍ତଃକରଣ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତମିାଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହବାରୁ େସମାେନ ଆମ୍ଭର
ଶାସନସକଳ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ ଓ ଆମ୍ଭର ବଧିିରୂପ ପଥେର ଚାଲେିଲ ନାହିଁ,
ଆଉ ଆମ୍ଭ ବଶି୍ରାମ ଦନିସକଳ ଅପବତି୍ର କେଲ। 17 ତଥାପି େସମାନଙୁ୍କ
ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଲଜ୍ଜ ୍ୟା େହଲା, ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେର
େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ସଂହାର କଲୁ ନାହିଁ। 18 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେର
େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣର
ବଧିି ଅନୁସାେର ଚାଲ ନାହିଁ କିଅବା େସମାନଙ୍କର ଶାସନସକଳ ମାନ ନାହିଁ,
ଅଥବା େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତମିାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିକର ନାହିଁ;
19 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ; ଆମ୍ଭର ବଧିିରୂପ
ପଥେର ଚାଲ ଓ ଆମ୍ଭର ଶାସନସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କର; 20 ପୁଣ,ି
ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଦନିସକଳ ପବତି୍ର କର; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି,
ଏଥିପାଇଁ ତାହାସବୁ ଆମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବ।
21 ମାତ୍ର େସହ ିସନ୍ତାନଗଣ ଆମ୍ଭର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କେଲ; େସମାେନ
ଆମ୍ଭର ବଧିିରୂପ ପଥେର ଚାଲେିଲ ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭର ଶାସନସକଳ ରକ୍ଷା
କରି ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ପାଳନ କେଲ, ତହିଁେର େସ
ବଞ୍ଚବି; େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଦନିସକଳ ଅପବତି୍ର କେଲ; ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସାଧିବା ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢ଼ାଳିବା େବାଲ ିକହଲୁି। 22 ତଥାପି
େଯଉଁମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣଲୁି, େସହି
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆମ୍ଭର ନାମ େଯପରି ଅପବତି୍ର ନ ହୁଏ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ ସମ୍ୱରଣ କଲୁ ଓ ଆପଣା ନାମ ନମିେନ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ କଲୁ। 23 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ
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ଛନି୍ନଭନି୍ନ  ଓ ନାନା େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ ନେିକ୍ଷପ କରିବୁ େବାଲ ିେସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇଲୁ; 24 କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭର
ଶାସନସକଳ ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ବଧିିସକଳ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ
ଓ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଦନିସକଳ ଅପବତି୍ର କେଲ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ପିତୃବଗର୍ର
ପ୍ରତମିାଗଣ ପ୍ରତ ିେସମାନଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟ ରହଲିା। 25 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯାହା
େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଜନକ ନୁେହଁ, ଏପରି ବଧିି ଓ ଯହିଁେର େସମାେନ
ବଞ୍ଚେିବ ନାହିଁ, ଏପରି ଶାସନସବୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଦଲୁ; 26 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େଯପରି େସମାେନ ଜାଣେିବ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ, େସମାେନ ଗଭର୍ାଶୟ ମୁକ୍ତକାରୀ
ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରାଇବା ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ଉପହାର
ପ୍ରଦାନ କେଲ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିକରାଇଲୁ। 27 ଏେହତୁ
େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସେଙ୍ଗ କଥା କହ ିେସମାନଙୁ୍କ
କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ
ଏଥିେର ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ କରି ଆମ୍ଭର ନନି୍ଦା କରିଅଛନି୍ତ।
28 କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ହସ୍ତ
ଉଠାଇଥିଲୁ, େସହ ିେଦଶକୁ େଯେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣଲୁି,
େସେତେବେଳ େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗହଳିଆ ବୃକ୍ଷ
େଦଖି େସହ ିସ୍ଥାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ
(ଆମ୍ଭର) ବରିକି୍ତଜନକ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ମଧ୍ୟ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ସୁଗନି୍ଧଯୁକ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିେଲ ଓ େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଆପଣାମାନଙ୍କର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢ଼ାଳିେଲ। 29 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଅ, ତାହାର
ଅଭପି୍ରାୟ ଏହ ିକି ? ଏଣୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତହିଁର ନାମ ବାମା (ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ)
ରହଅିଛ।ି” 30 ଏଣୁକରି ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଆପଣାମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର
ରୀତ ିଅନୁସାେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିକରୁଅଛ ? ଓ େସମାନଙ୍କର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାନୁସାେର ବ୍ୟଭଚିାରୀ େହଉଅଛ ? 31 ଆଉ,
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉପହାର ଦାନ କରୁଅଛ,
ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରାଉଅଛ,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତମିାଗଣ
ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିକରୁ ନାହଁ ? େତେବ େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ,
ଆେମ୍ଭ କି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପଚାରିବାକୁ େଦବା ?” ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ
ନକିଟେର ପଚାରିବା ପାଇଁ େଦବା ନାହିଁ; 32 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ କାଷ୍ଠ ଓ
ପ୍ରସ୍ତରର େସବା କରି ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଓ ନାନା େଦଶ ନବିାସୀ
େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େହବା େବାଲ ିଏହ ିେଯଉଁ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନେର
ଉଠୁଅଛ ିଓ ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, ତାହା େକେବ ଘଟବି ନାହିଁ।”

ଈଶ୍ୱର ଶାସି୍ତ ଦଅିନି୍ତ ଓ କ୍ଷମା କରନି୍ତ

33 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ
ନଶି୍ଚୟ ବଳବାନ ହସ୍ତ, ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ଓ େକାପବଷର୍ଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା େହବା; 34 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ବଳବାନ ହସ୍ତ,
ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ ବାହୁ ଓ େକାପବଷର୍ଣ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ବାହାର କରି ଆଣବିା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଶେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େହାଇଅଛ, େସହସିବୁ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା; 35 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହର ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆଣ ିସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ େହାଇ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ବଚିାର କରିବା।” 36 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ
ମିସର େଦଶର ପ୍ରାନ୍ତରେର େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ସହତି
ବଚିାର କରିଥିଲୁ, େସହପିରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ବଚିାର କରିବା। 37 ଆଉ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାଞ୍ଚଣ ତେଳ ଗମନ କରାଇବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ନୟିମରୂପ ବନ୍ଧନେର ଆବଦ୍ଧ କରିବା; 38 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ବେିଦ୍ର ାହୀମାନଙୁ୍କ
ଓ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପରାଧକାରୀମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଝାଡ଼ ିଦୂର
କରି େଦବା; େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରୁଅଛନି୍ତ , େସ େଦଶରୁ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣବିା, ମାତ୍ର େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ,
ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।” 39 େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଆମ୍ଭ

ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଯାଇ
ଏେବ ଓ ଏଥିଉତ୍ତାେର ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତମିାଗଣର େସବା କର;
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଉପହାର ଓ ପ୍ରତମିାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର
ପବତି୍ର ନାମ ଆଉ ଅପବତି୍ର କରିବ ନାହିଁ।” 40 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ପବର୍ତେର, ଇସ୍ରାଏଲର ଉଚ୍ଚତମ
ପବର୍ତେର, ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, େସମାନଙ୍କର ସମେସ୍ତ ହିଁ େସଠାେର
େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭର େସବା କରିେବ; େସହ ିସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଓ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପବତି୍ର
ବସ୍ତୁ ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପହାର ଓ ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର େନୖେବଦ୍ୟ
ଚାହିଁବା। 41 େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବାହାର କରି ଆଣବିା ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଶେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େହାଇ ରହଅିଛ, େସହସିବୁ େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, େସହି
ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁଗନି୍ଧଯୁକ୍ତ ଆଘ୍ରାଣାଥର୍କ ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ
କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ସାକ୍ଷାତେର ପବତି୍ରୀକୃତ
େହବା। 42 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇଲୁ, ଇସ୍ରାଏଲର େସହ ିେଦଶକୁ ଆେମ୍ଭ
େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଣବିା, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 43 ଆଉ, ଯହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିକରିଅଛ, ଆପଣାମାନଙ୍କର େସହ ିଆଚାର ବ୍ୟବହାର
ଓ କି୍ରୟାସକଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର ସ୍ମରଣ କରିବ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କର
କୃତ ସମସ୍ତ କୁକି୍ରୟା ସକାଶୁ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବ। 44 ପୁଣ,ି େହ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର ନୁେହଁ, କିଅବା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟ କି୍ରୟାନୁସାେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ନାମ ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କରିବା, େସେତେବେଳ, ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।” 45 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 46 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-
ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ଦଗି ପ୍ରତ ିଆପଣା ମୁଖ ରଖ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦଗି ପ୍ରତି
ଆପଣା ବାକ୍ୟ ବଷର୍ଣ କର, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଅରଣ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର; 47 ପୁଣ,ି ଦକି୍ଷଣ ଦଗିର ଅରଣ୍ୟକୁ କୁହ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ: େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱଳାଇବା, ତାହା ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ସେତଜ ଓ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ; େସହ ିଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନଶିଖା ନବିର୍ାପିତ
େହବ ନାହିଁ ଓ ଦକି୍ଷଣଠାରୁ ଉତ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମୁଖ ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଦଗ୍ଧ
େହବ। 48 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିଅଗି୍ନ େଯ ଜ୍ୱଳାଇଅଛୁ, ଏହା
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ େଦଖିେବ, ତହିଁର ନବିର୍ାଣ େନାହବି।” 49 ଏଥିେର ମୁଁ କହଲି,ି
“େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାେନ େମା’ ବଷିୟେର କହନି୍ତ , େସ େଲାକ କି
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ-ବାକ୍ୟବାଦୀ ନୁେହଁ ?”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେିଷ୍କାଷ ଖଡ୍ଗ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ
ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ ିଆପଣା ମୁଖ ରଖ, ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ସମୂହର

ପ୍ରତ ିଆପଣା ବାକ୍ୟ ବଷର୍ଣ କର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍-
ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, 3 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ
େକାଷରୁ ବାହାର କରି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଧାମିର୍କ ଓ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବଧ କରିବା।
4 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଧାମିର୍କ ଓ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବଧ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭର
ଖଡ୍ଗ  େକାଷରୁ ବାହାରି ଦକି୍ଷଣଠାରୁ ଉତ୍ତର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯିବ; 5 ତହିଁେର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜାଣେିବ େଯ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  େକାଷରୁ ବାହାର କରିଅଛୁ; ତାହା ଆଉ େଫରିବ ନାହିଁ।
6 ଏେହତୁ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଦୀଘର୍ ନଃିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼; ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା କଟୀ ଭାଙି୍ଗ ମନସ୍ତାପପୂବର୍କ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଦୀଘର୍ ନଃିଶ୍ୱାସ
ଛାଡ଼ବି। 7 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଦୀଘର୍ ନଃିଶ୍ୱାସ ଛାଡଢ଼ୁଅଛ ? ଏ କଥା ଯଦି
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ପଚାରିେବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ କହବି, ସମ୍ୱାଦ ସକାେଶ,
କାରଣ ତାହା ଆସୁଅଛ;ି ତହିଁେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ହୃଦୟ ତରଳି ଯିବ ଓ ସକଳ
ହସ୍ତ ଦୁବର୍ଳ େହବ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହବ ଓ ସମସ୍ତ ଆଣୁ୍ଠ ଜଳ ପରି
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େହବ; େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛ ିଓ ତାହା ସଦି୍ଧ େହବ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 8 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 9 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; କୁହ,
ଖଡ୍ଗ , ଖଡ୍ଗ , ତାହା ଶାଣତି ଓ ମଧ୍ୟ ମାଜିର୍ତ େହାଇଅଛ;ି 10 ହତ୍ୟା କରିବା
ନମିେନ୍ତ ତାହା ଶାଣତି େହାଇଅଛ,ି ବଜୁିଳି ପରି େହବା ପାଇଁ ତାହା ମାଜିର୍ତ
େହାଇଅଛ;ି େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ କି ଆେମାଦ ପ୍ରେମାଦ କରିବା ? ଆମ୍ଭ
ପୁତ୍ରର ରାଜଦଣ୍ଡ ଯାବତୀୟ କାଷ୍ଠକୁ ତୁଚ୍ଛ କେର। 11 ପୁଣ,ି ହାତେର
ଧରାଯିବା ନମିେନ୍ତ ତାହା ମାଜିର୍ତ େହବା ପାଇଁ ଦଆିଯାଇଅଛ;ି ହନ୍ତାର
ହସ୍ତେର େଦବା ନମିେନ୍ତ ଖଡ୍ଗ  ଶାଣତି ଓ ମାଜିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି 12 େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ହାହାକାର କର; କାରଣ ତାହା ଆମ୍ଭର
େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର, ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ଅଧିପତଗିଣର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ;ି େସମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଖଡ୍ଗ େର
ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଊରୁେଦଶେର ଆଘାତ କର।
13 କାରଣ ପରୀକ୍ଷା େଗାଟଏି ଅଛ,ି ପୁଣ,ି େସହ ିତୁଚ୍ଛକାରୀ ରାଜଦଣ୍ଡ ଆଉ
ନ ରେହ, େତେବ ତହିଁେର ହିଁ କି ? ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
14 ଏେହତୁ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ଓ
ତୁମ୍ଭ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଏକତ୍ର ମାର; େସହ ିଖଡ୍ଗ , ଆହତ େଲାକମାନଙ୍କର ଖଡ୍ଗ
ଦୁଇଗଣୁ, ତନିଗିଣୁ େହଉ; ତାହା ଆହତ ମହତ େଲାକର ଖଡ୍ଗ , ତାହା
େସମାନଙ୍କ ଭତିର େକାଠରିେର ପ୍ରେବଶ କେର। 15 େସମାନଙ୍କର
ଅନ୍ତଃକରଣ େଯପରି ତରଳି ଯାଏ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅେନକ ବଘି୍ନ ଜେନ୍ମ ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ସକଳ ନଗର-ଦ୍ୱ ାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗର
ଅଗ୍ରଭାଗ ରଖିଅଛୁ; ଆଃ ! ତାହା ବଜୁିଳି ତୁଲ୍ୟ ନମିିର୍ତ, ହତ୍ୟା କରିବା
ନମିେନ୍ତ ତାହା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରାଯାଇଅଛ।ି 16 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଏକତ୍ର କର,
ଡାହାଣକୁ ଯାଅ, ଆପଣାକୁ ସଜାଇ ବାମ ପ୍ରତ ିଯାଅ; େଯେକୗଣସ ିପ୍ରତି
ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ରଖାଯାଇଅଛ ି(ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର)। 17 ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
ଆପଣାର ଦୁଇ ହସ୍ତ ଏକତ୍ର ମାରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକାପକୁ ତୃପ୍ତ
କରାଇବା,” ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ। 18 ପୁନବର୍ାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 19 “େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ବାବଲି ରାଜାର ଖଡ୍ଗ  ଆସବିା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଆହୁରି ଦୁଇ
ପଥ ନରୂିପଣ କର; େସ ଦୁଇ ପଥ ଏକ େଦଶରୁ ଆସବି; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ
ଏକ ସ୍ଥାନ ଚହି୍ନତି କର, ନଗରଗାମୀ ପଥ-ମୁଣ୍ଡେର ଚହି୍ନତି କର।
20 ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ରବ୍ବାକୁ ଓ ପ୍ରାଚୀର-େବଷି୍ଟତ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ
ଯିହୁଦାକୁ ଖଡ୍ଗ  ଆସବିା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। 21 କାରଣ
ବାବଲି ରାଜା ମନ୍ତ୍ର  ପାଠ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ପଥର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନେର,
ଅଥର୍ାତ୍, ଦୁଇ ପଥର ମୁଣ୍ଡେର ଠିଆ େହଲା; େସ ତୀରସବୁ ଏେଣେତେଣ
ହଲାଇଲା, େସ ଠାକୁରମାନଙୁ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ପଚାରିଲା, େସ ଯକୃତ ନରିୀକ୍ଷଣ
କଲା। 22 ତାହାର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ଯିରୂଶାଲମ ନାମେର, ଅଥର୍ାତ୍, େସହି
ସ୍ଥାନେର ପ୍ରାଚୀର-େଭଦକ ଯନ୍ତ୍ର  ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ, ବଧଆଜ୍ଞା େଦବାକୁ,
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ସଂିହନାଦ କରିବାକୁ, ନଗରର ଦ୍ୱ ାରସମୂହର ବରୁିଦ୍ଧେର
ପ୍ରାଚୀର-େଭଦକ ଯନ୍ତ୍ର  ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ, ବନ୍ଧ ବାନି୍ଧବାକୁ ଓ ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ
କରିବାକୁ ଯିରୂଶାଲମର ନାମେର ମନ୍ତ୍ର  ଉଠିଲା। 23 ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ,ି
ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁମାେନ ଥରକୁଥର େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ତାହା ମିଥ୍ୟା େବାଧ େହବ; ତଥାପି େସମାେନ େଯପରି
ଧରାଯିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ସ୍ମରଣେର ଆଣେିବ।
24 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା-
ଲଘଂନସବୁ ଅନାବୃତ େହବାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅଧମର୍
ସ୍ମରଣ କରାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ କି୍ରୟାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପାପ ପ୍ରକାଶ ପାଏ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ମରଣେର ଆସବିାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହସ୍ତେର
ଧରାଯିବ।” 25 ପୁଣ,ି େହ ଆହତ ଦୁଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଅଧିପତ,ି ଅନି୍ତମ
ଅପରାଧ ସମୟେର ତୁମ୍ଭର ଦନି ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ;ି 26 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଶିେରାଭୂଷଣ ଦୂର କର, ରାଜମୁକୁଟ କାଢ଼ ିପକାଅ;
ଏହା େସହପିରି ଆଉ ରହବି ନାହିଁ; ଯାହା ନୀଚ, ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚ କର ଓ
ଯାହା ଉଚ୍ଚ, ତାହାକୁ ନୀଚ କର।” 27 ଆେମ୍ଭ ତାହା ଓଲଟାଇ ପକାଇବା,
ଓଲଟାଇ ପକାଇବା, ଓଲଟାଇ ପକାଇବା; େଯ ଅଧିକାରୀ ଅଟନି୍ତ , େସ ନ
ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହବି ନାହିଁ, ତହୁଁ ଆେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ଏହା
େଦବା। 28 ପୁଣ ିେହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି

କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ବଷିୟେର ଓ େସମାନଙ୍କ
ଅପମାନ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ କୁହ, ଅନି୍ତମ ଅଧମର୍
ସମୟେର େଯଉଁମାନଙ୍କର ଦନି ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ,ି ଏପରି ଆହତ ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀବା ଉପେର ତୁମ୍ଭକୁ େଥାଇବା ନମିେନ୍ତ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ
ପାଇଁ ଅସାର ଦଶର୍ନ ପାଇେଲ େହଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର  ପାଠ
କେଲ େହଁ, 29 ଖଡ୍ଗ , ଖଡ୍ଗ  ନେିଷ୍କାଷ େହାଇଅଛ,ି ହତ୍ୟା ଓ ଗ୍ରାସ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ତାହା େଯପରି ବଦୁି୍ୟତ ପରି େହବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ମାଜିର୍୍ଜ ତ
େହାଇଅଛ।ି 30 ତାକୁ ପୁନବର୍ାର ତାହାର େକାଷକୁ େଫରାଇ ଆଣ। ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ସୃଷ୍ଟ େହାଇଥିଲ ଓ େଯଉଁ େଦଶେର ତୁେମ୍ଭ ଜନ୍ମ
େହାଇଥିଲ, େସଠାେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ବଚିାର କରିବା। 31 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଢ଼ାଳିବା; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆପଣା
େକାପରୂପ ଅଗି୍ନ ଫୁଙି୍କବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ପଶୁବତ୍ ଓ ବନିାଶ କରିବାକୁ
ନପିୁଣ େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ ସମପର୍ଣ କରିବା। 32 ତୁେମ୍ଭ ଅଗି୍ନ
ପାଇଁ ଜାଳ ସ୍ୱରୂପ େହବ; ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପତତି େହବ; ତୁେମ୍ଭ
ଆଉ ସ୍ମୃତ ିପଥେର ଆସବି ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
କହଅିଛୁ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ରକ୍ତପାତ

ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ କି
ବଚିାର କରିବ ? ତୁେମ୍ଭ କି ଏହ ିରକ୍ତମୟୀ ନଗରୀର ବଚିାର

କରିବ ? େତେବ ତାହାର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାସକଳ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ
କରାଅ।” 3 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ କହବି, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , େହ ନଗରୀ ! ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର କାଳ ଉପସି୍ଥତ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ
ଆପଣା ମଧ୍ୟେର ରକ୍ତପାତ କରୁଅଛ ଓ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ
ଆପଣା ପାଇଁ ପ୍ରତମିାଗଣ ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛ। 4 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ରକ୍ତପାତ
କରିଅଛ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େଦାଷୀ େହାଇଅଛ ଓ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପ୍ରତମିାଗଣ ନମିର୍ାଣ
କରିଅଛ, ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛ; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଦନି
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କରାଇଅଛ ଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆୟୁର େଶଷାଂଶେର ଉପସି୍ଥତ
େହାଇଅଛ; ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ନକିଟେର ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର ଓ
ସବୁ େଦଶ ନକିଟେର ପରିହାସର ପାତ୍ର କରିଅଛୁ। 5 େହ ଦୁନର୍ାମୀ ଓ
କଳହପୂେଣ୍ଣର୍, ତୁମ୍ଭର ନକିଟସ୍ଥ ଓ ଦୂରସ୍ଥ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିହାସ କରିେବ।
6 େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତଗିଣ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପରାକ୍ରମ
ଅନୁସାେର ରକ୍ତପାତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ରହଅିଛନି୍ତ। 7 ତୁମ୍ଭ
ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ; ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
େଲାକମାେନ ବେିଦଶୀ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କରିଅଛନି୍ତ; ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
େଲାକମାେନ ପିତୃହୀନ ଓ ବଧିବା ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛନି୍ତ। 8 ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ବସ୍ତୁସକଳ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଦନିସବୁ
ଅପବତି୍ର କରିଅଛ। 9 ରକ୍ତପାତ କରିବା ପାଇଁ ନନି୍ଦକମାେନ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
ରହଅିଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ପବର୍ତ ଉପେର େଭାଜନ
କରିଅଛନି୍ତ; ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ଲମ୍ପଟାଚରଣ କରିଅଛନି୍ତ। 10 ତୁମ୍ଭ
ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ
କରିଅଛନି୍ତ; ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ଋତୁ ସମୟେର ଅଶୁଚ ିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ
ବଳାତ୍କାର କରିଅଛନି୍ତ। 11 ପୁଣ,ି େକହ ିେକହ ିଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟା
ସେଙ୍ଗ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ େକହ ିେକହି
ଲମ୍ପଟତାପୂବର୍କ ଆପଣା ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଅଶୁଚ ିକରିଅଛନି୍ତ; ଆଉ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
ଅନ୍ୟ େକହ ିେକହ ିଆପଣା ଆପଣା ଭଗିନୀକୁ, ଆପଣା ପିତାର କନ୍ୟାକୁ
ବଳାତ୍କାର କରିଅଛନି୍ତ। 12 ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ରକ୍ତପାତ କରିବା
ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ େନଇ ଅଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ ସୁଧ ଓ ବୃଦି୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ, ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ େଲାଭେର ଉପଦ୍ରବ କରି ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀଠାରୁ ଲାଭ େନଇଅଛ,”
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭକୁ ପାେସାରିଅଛ, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 13 “ଏଥିପାଇଁ
େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ରକ୍ତପାତ େହାଇଅଛ,ି
ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ େଦଇଅଛୁ। 14 େଯଉଁ ଦନି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ନକିାଶ େନବା, େସହ ିଦନି ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣ କି ସହ ିପାରିବ,
ଅବା ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ କି ସବଳ େହାଇ ପାରିବ ? ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
କହଅିଛୁ ଓ ଏହା ସଦି୍ଧ କରିବା। 15 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର
ତୁମ୍ଭକୁ ଛନି୍ନ -ଭନି୍ନ  କରିବା ଓ ନାନା େଦଶେର ତୁମ୍ଭକୁ ନେିକ୍ଷପ କରିବା;
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ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଅଶୁଚତିା ତୁମ୍ଭଠାରୁ ନାଶ କରିବା। 16 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ
େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ସକାଶୁ ଅପବତି୍ର େହବ,” ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି। 17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 18 “େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଖାଦ ସ୍ୱରୂପ
େହାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଉେହ୍ମଇ ମଧ୍ୟେର ପିତ୍ତଳ, ଦସ୍ତା, ଲୁହା ଓ
ସୀସା ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ରୂପାର ଖାଦ ସ୍ୱରୂପ,” 19 ଏେହତୁ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଖାଦ ସ୍ୱରୂପ
େହାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯିରୂଶାଲମ ମଧ୍ୟେର
ଏକତ୍ର କରିବା। 20 େଯପରି େଲାକମାେନ ଉେହ୍ମଇ ମଧ୍ୟେର ରୂପା, ପିତ୍ତଳ
ଓ ଲୁହା, ସୀସା ଓ ଦସ୍ତା ଏକତ୍ର କରି, ତରଳାଇବା ପାଇଁ ତହିଁ ଉପେର
ଅଗି୍ନ ରଖି ଫୁଙ୍କନି୍ତ; େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଓ
ଆପଣା େକାପେର ଏକତ୍ର କରି େସହ ିସ୍ଥାନେର ରଖିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ତରଳାଇବା। 21 ହଁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି ଆପଣା େକ୍ର ାଧରୂପ
ଅଗି୍ନେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଫୁଙି୍କବା, ତହୁଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତରଳି ଯିବ।
22 େଯପରି ରୂପା ଉେହ୍ମଇ ମଧ୍ୟେର ତରଳା ଯାଏ, େସହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତରଳା ଯିବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
େଯ ଆପଣା େକାପ ଢ଼ାଳିଅଛୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।”
23 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା
ଏବଂ େସ କହେିଲ, 24 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ କୁହ, େଯଉଁ
େଦଶ ପରିଷ୍କତୃ େହାଇ ନାହିଁ, କିଅବା େକ୍ର ାଧର ଦନିେର ଯହିଁ ଉପେର ବୃଷି୍ଟ
େହାଇ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଏପରି େଦଶ ଅଟ। 25 ତାହାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରନି୍ତ , େସମାେନ ମୃଗୟା ବଦିାରିବାକୁ ଉତୁ୍ସକ
ଗଜ୍ଜ ର୍ନକାରୀ ସଂିହ ପରି; େସମାେନ ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ଧନ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରନି୍ତ; େସମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ଅେନକଙୁ୍କ ବଧିବା କରିଅଛନି୍ତ। 26 ତାହାର ଯାଜକମାେନ ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପ୍ରତ ିେଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ବସ୍ତୁସବୁ ଅପବତି୍ର କରିଅଛନି୍ତ;
େସମାେନ ପବତି୍ର ଓ ସାମାନ୍ୟ ବଷିୟ ମଧ୍ୟେର କିଛ ିହିଁ ପ୍ରେଭଦ ରଖି
ନାହାନି୍ତ , କିଅବା ଶୁଚ ିଅଶୁଚ ିମଧ୍ୟେର ବେିଶଷ କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଶିଖାଇ ନାହାନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ ବଶି୍ରାମ ଦନି ପ୍ରତ ିେସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି୍ର ତ
କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅପବତି୍ରୀକୃତ େହଉଅଛୁ।
27 ତାହାର ଅଧିପତମିାେନ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର େଚଷ୍ଟାେର ରକ୍ତପାତ ଓ
ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୃଗୟା ବଦିାରିବାକୁ ଉତୁ୍ସକ,
େକନୁ୍ଦଆଗଣ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ। 28 ପୁଣ,ି ତାହାର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଅସାର ଦଶର୍ନ ପାଇ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ କହ ିନ ଥିେଲ େହଁ,
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଅିଛନି୍ତ େବାଲ ିେସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା
ମନ୍ତ୍ର  ପାଠ କରି ଅମିଶି୍ରତ ମସଲାେର େସମାନଙ୍କ କାନ୍ଥ େଲପନ
କରିଅଛନି୍ତ।” 29 େଦଶସ୍ଥ େଲାକମାେନ ଉପଦ୍ରବ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ପରର
ଦ୍ରବ୍ୟ ବଳପୂବର୍କ ଅପହରଣ କରିଅଛନି୍ତ; ହଁ, େସମାେନ ଦରିଦ୍ର  ଓ
ଦୀନହୀନକୁ େକ୍ଳଶ େଦଇଅଛନି୍ତ ଓ ବେିଦଶୀ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟପୂବର୍କ ଉପଦ୍ରବ
କରିଅଛନି୍ତ। 30 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯପରି େଦଶ ବନିଷ୍ଟ ନ କରୁ, ଏଥିପାଇଁ
େଯ ପ୍ରାଚୀର ଦୃଢ଼ କରି ପାରିବ ଓ ଫାଟ ସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର େଦଶର
ସପକ୍ଷେର ଠିଆ େହବ, ଏପରି ଏକ ପୁରୁଷ ଆେମ୍ଭ ଅେନ୍ୱଷଣ କଲୁ, ମାତ୍ର
ଜେଣ ସୁଦ୍ଧା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। 31 ଏେହତୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଢ଼ାଳି େଦଇଅଛୁ; ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକାପାଗି୍ନେର େସମାନଙୁ୍କ
ସଂହାର କରିଅଛୁ; େସମାନଙ୍କ ନଜି କାଯର୍୍ୟର ଫଳ େସମାନଙ୍କର ମସ୍ତକେର
ବତ୍ତର୍ାଇଅଛୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଦୁଇ ପାପୀଷ୍ଠା ଭଗିନୀ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ାର େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ
ଥିେଲ, େସମାେନ ଏକ ମାତାର କନ୍ୟା; 3 ପୁଣ,ି େସମାେନ

ମିସରେର ବ୍ୟଭଚିାର କେଲ; େସମାେନ େଯୗବନ କାଳେର ବ୍ୟଭଚିାର
କେଲ; େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ମଦ୍ଦିର୍ତ େହଲା, ଆଉ େସହି
ସ୍ଥାନେର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର େକୗମାଯର୍୍ୟକାଳୀନ କୁଚାଗ୍ର ଚପିିେଲ।
4 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଜ୍ୟଷ୍ଠାର ନାମ ଅହଲା (ତାହାର ତମ୍ୱୁ) ଓ ତାହାର
ଭଗିନୀର ନାମ ଅହଲୀବା (ତାହାର ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭର ତମ୍ୱୁ); େସମାେନ

ଆମ୍ଭର େହେଲ ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କେଲ। ପୁଣ,ି ନାମାନୁସାେର
ଶମରୀୟା ଅହଲା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଅହଲୀବା ଅେଟ। 5 ଆଉ, ଅହଲା
ଆମ୍ଭର େହାଇଥିବା ସମୟେର ବ୍ୟଭଚିାର କଲା ଓ ଆପଣାର ପ୍ରତବିାସୀ
ଅଶୂରୀୟ େପ୍ରମିକଗଣଠାେର ଆସକ୍ତ ା େହଲା, 6 େସମାେନ ନୀଳାମ୍ୱର
ପରିହତି, େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶାସନକତୃ୍ତର୍ଗଣ ଓ ସମେସ୍ତ ମେନାହର ଯୁବା େଲାକ
ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଥିେଲ। 7 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙ୍କର, ଅଥର୍ାତ୍, ଅଶୂରର
ମେନାନୀତ ସକଳ େଲାକଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ବ୍ୟଭଚିାର କଲା ଓ େସ େଯେକୗଣସି
େଲାକ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମେର ଆସକ୍ତ ଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରତମିାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାକୁ
ଭ୍ରଷ୍ଟା କଲା। 8 ଆଉ, େସ ମିସର େଦଶର ସମୟଠାରୁ ଆପଣା ବ୍ୟଭଚିାର
ବୃତି୍ତ ତ୍ୟାଗ କରି ନାହିଁ; କାରଣ ତାହାର େଯୗବନାବସ୍ଥାେର େସମାେନ ତାହା
ସେଙ୍ଗ ଶୟନ କେଲ ଓ ତାହାର େକୗମାଯର୍୍ୟକାଳୀନ କୁଚାଗ୍ର ଚପିିେଲ; ଆଉ,
ତାହା ସହତି ଅତଶିୟ ବ୍ୟଭଚିାର କେଲ। 9 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତାହାର
େପ୍ରମିକଗଣର ହସ୍ତେର, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ େପ୍ରମେର ଆସକ୍ତ ା
େହାଇଥିଲା, େସହ ିଅଶୂରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ତାହାକୁ ସମପର୍ଣ କଲୁ।
10 େସମାେନ ତାହାର ଉଲଙ୍ଗତା ଅନାବୃତ କେଲ; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ
କନ୍ୟାଗଣକୁ େନେଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ େସମାେନ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କେଲ; ତହିଁେର
େସ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉପହାସର ବଷିୟ େହଲା; କାରଣ େଲାକମାେନ
ତାହା ଉପେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କେଲ। 11 ଆଉ, ତାହାର ଭଗିନୀ
ଅହଲୀବା ଏହା େଦଖିଲା; ତଥାପି ଆପଣା େପ୍ରମାସକି୍ତେର ଓ େବଶ୍ୟା
କି୍ରୟାେର ତାହା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟା େହଲା, ତାହାର ଭଗିନୀର େବଶ୍ୟା
କି୍ରୟା ଅେପକ୍ଷା ତାହାର େବଶ୍ୟା କି୍ରୟା ଅଧିକ ଥିଲା। 12 େସ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀ ଅଶୂରୀୟ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶାସନକତୃ୍ତର୍ଗଣ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମେର ଆସକ୍ତ ା
େହଲା, େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି, ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ ସମେସ୍ତ
ମେନାହର ଯୁବା େଲାକ ଥିେଲ। 13 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େଦଖିଲୁ, େସ ଭ୍ରଷ୍ଟା
େହଲା; େସ ଦୁେହଁ ଏକ ପଥଗାମିନୀ େହେଲ। 14 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା
େବଶ୍ୟା କି୍ରୟା ବଢ଼ାଇଲା; କାରଣ େସ କାନ୍ଥେର ଚତିି୍ରତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର,
ଅଥର୍ାତ୍, କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ସନୂି୍ଦରଚତିି୍ରତ ମୂତ୍ତିର୍ େଦଖିଲା, 15 େସମାନଙ୍କ
କଟୀେର ପଟୁକା ବନ୍ଧା, ମସ୍ତକେର ରଙ୍ଗ ଚତିି୍ରତ ଭୂଷଣ ଥିଲା, େସମାେନ
ସମେସ୍ତ େଦଖିବାକୁ କଲ୍ଦୀୟ େଦଶଜାତ ବାବଲିୀୟମାନଙ୍କ ରୂପବଶିିଷ୍ଟ
ଅଧିପତଗିଣର ତୁଲ୍ୟ ଥିେଲ। 16 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା ମାତ୍ର
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମେର ଆସକ୍ତ ା େହଲା ଓ କଲ୍ଦୀୟ େଦଶକୁ
େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାତ୍ତର୍ାବାହକ ପଠାଇଲା। 17 ତହିଁେର ବାବଲିୀୟ
େଲାକମାେନ ତାହାର ନକିଟକୁ ଆସ ିେପ୍ରମ ଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କେଲ ଓ
ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିକେଲ, ପୁଣ,ି
େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଭ୍ରଷ୍ଟା େହଲା ଉତ୍ତାେର ତାହାର ପ୍ରାଣ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ବମିୁଖ େହଲା। 18 ଏହରୂିେପ େସ ଆପଣା େବଶ୍ୟା କି୍ରୟା ପ୍ରକାଶ କଲା ଓ
ଆପଣା ଉଲଙ୍ଗତା ଅନାବୃତ କଲା; ତହୁଁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ େଯପରି ତାହାର
ଭଗିନୀଠାରୁ ବମିୁଖ େହାଇଥିଲା, େସହପିରି ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବମିୁଖ େହଲା।
19 ତଥାପି େସ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳେର ମିସର େଦଶେର େଯଉଁ
େବଶ୍ୟା କମର୍ କରିଥିଲା, ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣାର େବଶ୍ୟା କି୍ରୟା
ବଢ଼ାଇଲା। 20 ଆଉ, ଗଦ୍ଦର୍ଭଗଣର ପରି ମାଂସବଶିିଷ୍ଟ ଓ ଅଶ୍ୱଗଣର ପରି
େରତଃବଶିିଷ୍ଟ, େସମାନଙ୍କ ଉପପତମିାନଙ୍କଠାେର େସ ଆସକ୍ତ ା େହଲା।
21 ଏହ ିପ୍ରକାେର ମିସ୍ରୀୟମାେନ େଯଉଁ ସମୟେର େଯୗବନକାଳୀନ ସ୍ତନ
େବାଲ ିତୁମ୍ଭର କୁଚାଗ୍ର ଚପିିଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳର େସହି
ଲମ୍ପଟାଚରଣ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛ। 22 ଏନମିେନ୍ତ େହ ଅହଲୀବା, ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଦଖ, େଯଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ବମିୁଖ
େହାଇଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର େସହ ିେପ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠାଇବା
ଓ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବିା;
23 ବାବେିଲାନୀୟମାନଙୁ୍କ ଓ ସମୁଦାୟ କଲ୍ଦୀୟ େଲାକଙୁ୍କ, ପେକାଦ,
େଶାୟା, େକାୟା ଓ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସମୁଦାୟ ଅଶୂରୀୟ େଲାକଙୁ୍କ
ଆଣବିା; େସମାେନ ସମେସ୍ତ ମେନାହର ଯୁବା େଲାକ। େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ
ଶାସନକତ୍ତର୍ା, ଅଧିପତଗିଣ ଓ ବଖି୍ୟାତ େଲାକ, ସମେସ୍ତ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ।
24 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ରଥ, ଶକଟ ଓ େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ସମାଜ
େନଇ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସେିବ; େସମାେନ ସାନ ଓ ବଡ଼ ଢ଼ାଲ ଓ େଟାପର
ଧରି ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସଜାଇେବ; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ବଚିାରର ଭାର ସମପର୍ଣ କରିବା ଓ େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ବଚିାରାନୁସାେର ତୁମ୍ଭର ବଚିାର କରିେବ। 25 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
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ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ରଖିବା, ତହିଁେର େସମାେନ େକାପେର
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ; େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ନାସକିା ଓ କଣ୍ଣର୍ କାଟି
ପକାଇେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହେବ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ େନଇଯିେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅବଶିଷ୍ଟ
େଲାକମାେନ ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ଗ୍ରାସତି େହେବ। 26 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ
ବବିସ୍ତ୍ରା କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାରସବୁ େନଇଯିେବ।
27 ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଲମ୍ପଟାଚରଣ ଓ ମିସର େଦଶରୁ ଶିକି୍ଷତ
ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟା ନବୃିତ୍ତ କରାଇବା; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଆଉ ଅନାଇବ ନାହିଁ, କି ମିସରକୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ। 28 କାରଣ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େଦଖ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଘୃଣା
କରୁଅଛ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ବମିୁଖ େହାଇଅଛ,ି େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସମପର୍ଣ କରିବା; 29 ତହିଁେର େସମାେନ ଘୃଣା
ଭାବେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିବ୍ୟବହାର କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ସକଳ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ
ହରଣ କରିେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଲଙି୍ଗନୀ ଓ ବବିସ୍ତ୍ର କରି ଛାଡ଼ ିେଦେବ;
ତହିଁେର ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟଭଚିାର ଘଟତି ଉଲଙ୍ଗତା, ତୁମ୍ଭର ଲମ୍ପଟାଚରଣ ଓ
େବଶ୍ୟା କି୍ରୟା ପ୍ରକାଶିତ େହବ। 30 ତୁେମ୍ଭ େବଶ୍ୟାର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମିନୀ େହାଇଅଛ ଓ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତମିାଗଣ
ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚୀକୃତ େହାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏହସିବୁ କରାଯିବ।
31 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଭଗିନୀର ପଥେର ଗମନ କରିଅଛ; ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ
ତାହାର ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର େଦବା। 32 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭଗିନୀର ପାତ୍ରେର ପାନ କରିବ, ତାହା ଗଭୀର ଓ
ବଡ଼; ତୁେମ୍ଭ ହାସ୍ୟ ଓ ଉପହାସର ବଷିୟ େହବ; େସହ ିପାତ୍ର ବହୁତ
ଧାରଣ କେର। 33 ତୁେମ୍ଭ ମତ୍ତତା ଓ େଶାକେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ, ବସି୍ମୟ ଓ
ଧ୍ୱଂସରୂପ ପାତ୍ରେର, ତୁମ୍ଭ ଭଗିନୀ ଶମରୀୟାର ପାତ୍ରେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।
34 ତୁେମ୍ଭ ତାହା ନଗିାଡ଼ ିପାନ କରିବ ଓ ତହିଁର ଭଗ୍ନଖଣ୍ଡ େଚାବାଇ
ଆପଣା ସ୍ତନ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଏହା କହଅିଛୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; 35 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭକୁ ପାେସାରିଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଛଆେଡ଼ ଆମ୍ଭକୁ ପକାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଲମ୍ପଟାଚରଣ ଓ ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟାର ଭାର ବହନ
କର।” 36 ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହୁରି େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ,
ତୁେମ୍ଭ କି ଅହଲାର ଓ ଅହଲୀବାର ବଚିାର କରିବ ? େତେବ େସମାନଙ୍କର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାସବୁ େସମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଅ; 37 କାରଣ େସମାେନ
ବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ରକ୍ତ ଅଛ ିଓ େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପ୍ରତମିାଗଣ ସହତି ବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛନି୍ତ; ଆଉ, େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଜାତ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଗ୍ରାସତି େହବା ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରାଇ ଅଛନି୍ତ।
38 ଆହୁରି, େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏହ ିକାଯର୍୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ଏକ
ଦନିେର ଆମ୍ଭର ଧମର୍ଧାମ ଅଶୁଚ ିଓ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଦନିସବୁ ଅପବତି୍ର
କରିଅଛନି୍ତ। 39 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପ୍ରତମିାଗଣର
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ବଧ କଲା ଉତ୍ତାେର େସହ ିଦନି
ଆମ୍ଭର ଧମର୍ଧାମ ଅପବତି୍ର କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ଆସେିଲ; ଆଉ,
େଦଖ, େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିପ୍ରକାର କରିଅଛନି୍ତ। 40 ଆହୁରି,
ଦୂରରୁ ଆସବିା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାକ ପଠାଇଅଛ;
େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଦୂତ େପ୍ରରିତ େହଲା, ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ
ଆସେିଲ; େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ନାନ କଲ, ଚକ୍ଷୁେର ଅଞ୍ଜନ େଦଲ ଓ
ଅଳଙ୍କାରେର ଆପଣାକୁ ବଭୂିଷିତା କଲ; 41 ପୁଣ,ି ରାଜକୀୟ ଶଯ୍ୟାେର
ବସ ିତହିଁର ସମ୍ମୁଖେର େମଜ ସଜାଇ ତାହା ଉପେର ଆମ୍ଭର ଧୂପ ଓ
ଆମ୍ଭର େତୖଳ ରଖିଲ। 42 ଆଉ, ତାହା ସେଙ୍ଗ ନଶିି୍ଚନ୍ତ େଲାକସମୂହର
କଳରବ ଥିଲା ଓ ସାଧାରଣ େଲାକଙ୍କ ସହତି ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ମଦ୍ୟପାୟୀମାେନ
ଅଣାଗେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର କଙ୍କଣ ଓ େସମାନଙ୍କ
ମସ୍ତକେର ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇେଲ। 43 େତେବ ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟାେର
ଜୀଣ୍ଣର୍ା ସ୍ତ୍ରୀ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭ କହଲୁି, ଏେବ େସମାେନ ତାହା ସେଙ୍ଗ
ବ୍ୟଭଚିାର କାଯର୍୍ୟ କରିେବ ଓ େସ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ କରିବ। 44 ପୁଣ,ି
େଲାେକ େଯପରି େବଶ୍ୟା ସହ ଶୟନ କରନି୍ତ , େସହପିରି େସମାେନ ତାହା
ସହ ଶୟନ କେଲ; ଏହ ିପ୍ରକାେର େସମାେନ ଅହଲା ଓ ଅହଲୀବା, ଏହି
ଲମ୍ପଟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଶୟନ କେଲ। 45 ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ େଲାକମାେନ
ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ ଓ ରକ୍ତପାତକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବଚିାରାନୁସାେର

େସମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିେବ; େଯେହତୁ େସମାେନ ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ ଓ
େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ରକ୍ତ ଅଛ।ି” 46 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଜନସମାଜ ଆଣବିା, ପୁଣ,ି
ଏେଣେତେଣ ଟଳଟଳ ଓ ଲୁଟତି େହବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ
କରିବା। 47 ପୁଣ,ି େସହ ିସମାଜ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରିେବ ଓ
ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କରିେବ; େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ ବଧ
କରିେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଗହୃସବୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ। 48 ଏହରୂିେପ
ଆେମ୍ଭ େଦଶରୁ ଲମ୍ପଟାଚରଣ ନବୃିତ୍ତ କରାଇବା, ତହିଁେର ସମୁଦାୟ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲମ୍ପଟପଣ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ
ଶିକ୍ଷା ପାଇେବ। 49 ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲମ୍ପଟାଚରଣର
ପ୍ରତଫିଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇେବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର
ପ୍ରତମିାଗଣ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପାପସକଳର ଭାର ବହବି; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।”

କଳଙି୍କ ଧରିଥିବା ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର

ପୁନବର୍ାର ନବମ ବଷର୍ର ଦଶମ ମାସେର, ମାସର ଦଶମ
ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା
ଏବଂ େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଦନିର

ନାମ, ଅଥର୍ାତ୍, ଆଜି ଦନିର ନାମ େଲଖି ରଖ; ଆଜି ଦନିେର ବାବଲିର
ରାଜା ଯିରୂଶାଲମ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଲା। 3 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିବେିଦ୍ର ାହୀ
ବଂଶର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା କହ ିେସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ହଣ୍ଡା ଚଢ଼ାଅ, ତାହା ଚଢ଼ାଅ ଓ ମଧ୍ୟ ତହିଁ
ଭତିେର ଜଳ ଢ଼ାଳି ଦଅି; 4 ମାଂସଖଣ୍ଡସବୁ, ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଖଣ୍ଡସବୁ, ଊରୁ
ଓ ସ୍କନ୍ଧ, ତହିଁ ଭତିେର ଏକତ୍ର କର; ଭଲ ଭଲ ଅସି୍ଥେର ତାହା ପୂଣ୍ଣର୍ କର।
5 ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତମ ପଶୁ ନଅି ଓ ହଣ୍ଡା ତେଳ ଅସି୍ଥସବୁ ସଜାଅ; ତାହା
ଉତ୍ତମ ରୂେପ ସଦି୍ଧ କର ଓ ଅସି୍ଥସବୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପାକ େହଉ।
6 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େସହ ିରକ୍ତପୂଣ୍ଣର୍ା ନଗରୀ,
େସହ ିହଣ୍ଡା, ଯହିଁର କଳଙ୍କ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଅଛ ିଓ ଯହିଁର କଳଙ୍କ ତହିଁ
ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର େହାଇ ନାହିଁ, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! ତୁେମ୍ଭ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି
ତାହା ବାହାର କର; ତହିଁ ବଷିୟେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 7 କାରଣ
ତାହାର ରକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟେର ଅଛ;ି େସ ଶୁଷ୍କ େଶୖଳ ଉପେର ତାହା ରଖିଲା;
େସ ଧୂଳିେର ତାହା ଆଚ୍ଛାଦତି କରିବା ପାଇଁ ଭୂମିେର ତାହା ଢ଼ାଳିଲା ନାହିଁ;
8 େସ ରକ୍ତ ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା ନମିେନ୍ତ େଯପରି େକାପକୁ ଉପସି୍ଥତ
କରାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛାଦତି େନାହବିା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଶୁଷ୍କ େଶୖଳ
ଉପେର ତାହା ରଖିଅଛୁ। 9 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
େସହ ିରକ୍ତପୂଣ୍ଣର୍ା ନଗରୀ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ରାଶି ବଡ଼ କରିବା।
10 କାଠ ଗଦା କର, ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱଳାଅ, ମାଂସ ଉତ୍ତମ ରୂେପ ସଦି୍ଧ କର, େଝାଳ
ବହଳ କର ଓ ଅସି୍ଥସବୁ ଦଗ୍ଧ େହଉ। 11 ତହିଁେର ହଣ୍ଡା ତପ୍ତ େହବା ପାଇଁ,
ତହିଁର ପିତଳ ଦଗ୍ଧ େହବା ପାଇଁ ଓ ତହିଁର ମଇଳା ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତରଳି
ଯିବା ପାଇଁ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହା ଖାଲ ିକର, ତାହା ଜ୍ୱଳନ୍ତା
ଅଙ୍ଗାର ଉପେର ରଖ। 12 େସ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଆପଣାକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ
କରିଅଛ;ି ତଥାପି ତାହାର ମହାକଳଙ୍କ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାଏ ନାହିଁ; ତାହାର
କଳଙ୍କ ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ଯାଏ ନାହିଁ। 13 ତୁମ୍ଭର ଅେଶୗଚର ଲମ୍ପଟତା ଅଛ;ି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଶୁଚ ିକେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭ ଶୁଚ ିେହଲ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକାପ ଶାନ୍ତ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଅେଶୗଚରୁ ଆଉ ଶୁଚୀକୃତ େନାହବି। 14 ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ,
ଏହା ସଦି୍ଧ େହବ ଓ ଆେମ୍ଭ ଏହା ସାଧନ କରିବା; ଆେମ୍ଭ େଫରି ଯିବା
ନାହିଁ, କିଅବା ଆେମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁଲଜ୍ଜ ା କରିବା ନାହିଁ; ଅଥବା ଆେମ୍ଭ ଅନୁତାପ
କରିବା ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭର ଆଚରଣ ଅନୁସାେର ଓ ତୁମ୍ଭର କି୍ରୟାନୁସାେର
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବଚିାର କରିେବ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଭାବବାଦୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ

15 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ
େସ କହେିଲ, 16 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନୟନର
ପ୍ରୀତପିାତ୍ରକୁ ଏକ ଆଘାତେର ହରଣ କରିବା; ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ବଳିାପ କି
କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁରୁ େଲାତକ ଧାର ବହବି ନାହିଁ।
17 ଦୀଘର୍ ନଃିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼, ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ କରି ନୁେହଁ; ମୃତ େଲାକ ପାଇଁ
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ବଳିାପ କର ନାହିଁ, ଆପଣା ମସ୍ତକେର ଶିେରାଭୂଷଣ ବାନ୍ଧ ଓ ପାଦେର
ପାଦୁକା ପିନ୍ଧ, ତୁମ୍ଭର ଓଷ୍ଠାଧର ଆଚ୍ଛାଦନ କର ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େଲାକମାନଙ୍କର
ରୁଟ ିଖାଅ ନାହିଁ।” 18 ତହିଁେର ମୁଁ ପ୍ରାତଃକାଳେର େଲାକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ
କଥା କହଲି;ି ପୁଣ,ି ସନ୍ଧ୍ୟା େବେଳ େମାର ଭାଯର୍୍ୟା ମଲା, ତହିଁେର
ପ୍ରାତଃକାଳେର ମୁଁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କଲ।ି 19 ତହୁଁ େଲାକମାେନ େମାେତ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଯ ଏରୂପ କରୁଅଛ, ଏସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକଅଣ,
ଏହା କି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି ନାହିଁ ? 20 ତହିଁେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 21 ତୁେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େଦଖ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳର ଦପର୍ସ୍ୱରୂପ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନୟନର ପ୍ରୀତପିାତ୍ର ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର େସ୍ନହପାତ୍ର, ଏପରି େଯ ଆମ୍ଭର ଧମର୍ଧାମ, ଆେମ୍ଭ ତାହା
ଅପବତି୍ର କରିବା, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପଛେର ଛାଡ଼ ିଯାଇଅଛ, େସମାେନ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହେବ। 22 ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ େଯପରି କରିଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି କରିବ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା େଲାକମାନଙ୍କର
ରୁଟ ିଖାଇବ ନାହିଁ। 23 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିେରାଭୂଷଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମସ୍ତକେର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦୁକା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦେର ରହବି;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳିାପ କିମ୍ୱା କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଅଧମର୍େର କ୍ଷୀଣ େହାଇଯିବ ଓ ଏକ ଜଣ ଆେରକର ନକିଟେର
ବଳିାପ କରିବ। 24 ଏହରୂିେପ ଯିହଜିିକଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ
େହେବ; େସ େଯପରି କରିଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ପ୍ରକାେର େସହପିରି
କରିବ; ଏହା େଯେତେବେଳ ଘଟବି, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େଯ ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି।” 25 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ,
ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦନି େସମାନଙ୍କର ବଳ, େସମାନଙ୍କର େଗୗରବଜନକ
ଆନନ୍ଦ, େସମାନଙ୍କର ନୟନର ପ୍ରୀତପିାତ୍ର ଓ ଯହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା
ଚତି୍ତ ଆସକ୍ତ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ହରଣ କରିବା, 26 େସ ଦନି ତାହା ତୁମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍େଗାଚର କରାଇବା ନମିେନ୍ତ
ପଳାତକ େଲାକ କି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବି ନାହିଁ ? 27 େସ ଦନି ପଳାତକ
େଲାକ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ଫିଟଯିିବ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ଘୁଙ୍ଗା ନ
େହାଇ କଥା କହବି; ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହବ;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।”

ଅେମ୍ମାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ
ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରତ ିଆପଣା ମୁଖ ରଖି େସମାନଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର; 3 ଆଉ, ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣକୁ
କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; ଆମ୍ଭର ଧମର୍ଧାମ ଅପବତି୍ରୀକୃତ େହବା େବେଳ ତାହା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ ଧ୍ୱଂସତି େହବା େବେଳ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର;
ଆଉ, ଯିହୁଦା ବଂଶ ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯିବା େବେଳ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର,
ଭଲ େହଲା, ଭଲ େହଲା, େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ; 4 ଏଥିପାଇଁ େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକାର ରୂେପ ପୂବର୍େଦଶୀୟ ସନ୍ତାନଗଣର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିବା, ଆଉ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ
କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ବାସ ନମିର୍ାଣ କରିେବ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଫଳ େଭାଜନ କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିେବ।
5 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ରବ୍ବାକୁ ଉଷ୍ଟ୍ରଶାଳା କରିବା ଓ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର
େଦଶକୁ େମଷାଦ ିପଲର ଶୟନ ସ୍ଥାନ କରିବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 6 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର କରତାଳି େଦଇଅଛ,
ପଦାଘାତ କରିଅଛ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ପ୍ରାଣର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଘୃଣା ଭାବେର ଆନନ୍ଦ
କରିଅଛ। 7 ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର
କରିଅଛୁ ଓ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ରୂେପ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ଙ୍କ ହସ୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ ସମପର୍ଣ
କରିବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ କାଟ ିପକାଇବା ଓ
େଦଶସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସଂହାର
କରିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି।”

େମାୟାବ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

8 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େମାୟାବ ଓ େସୟୀର କହୁଅଛନି୍ତ ,
“େଦଖ, ଯିହୁଦା ବଂଶ ଅନ୍ୟ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀର ସମାନ,” 9 ଏଥିପାଇଁ
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ନଗର ସମୂହଠାରୁ େମାୟାବର ପାଶ୍ୱର୍ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଅଥର୍ାତ୍,
ତାହାର ସୀମାନ୍ତବତ୍ତର୍ୀ ଓ େଦଶର େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ େବଥ୍-ଯିଶିେମାତ ବାଲ୍-
ମୀେୟାନ୍ ଓ କିରୀୟାଥୟିମ୍ ପ୍ରତ,ି 10 ପୂବର୍େଦଶୀୟ ସନ୍ତାନଗଣର ପାଇଁ
(ମୁକ୍ତ କରିବା), େସମାେନ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାତ୍ରା କରିେବ,
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଅଧିକାର ରୂେପ
ସମପର୍ଣ କରିବା, ତହିଁେର େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଆଉ ସ୍ମରଣ
କରାଯିେବ ନାହିଁ; 11 ଆେମ୍ଭ େମାୟାବ ଉପେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।

ଇେଦାମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

12 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଇେଦାମ ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା
ଦ୍ୱ ାରା ଯିହୁଦା ବଂଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୁବର୍୍ୟବହାର କରିଅଛ ିଓ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ପ୍ରତହିଂିସା ସାଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧ କରିଅଛ,ି” 13 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଇେଦାମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ
ବସି୍ତାର କରିବା ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା; ଆଉ,
ଆେମ୍ଭ େତୖମନ୍ଠାରୁ ତାହା ଧ୍ୱଂସର ସ୍ଥାନ କରିବା; ଦଦାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ
େଲାକମାେନ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହେବ। 14 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର େଲାକ
ଇସ୍ରାଏଲର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର ପ୍ରତେିଶାଧରୂପ ଭାର ଇେଦାମର ଉପେର
େଥାଇବା; ତହିଁେର େସମାେନ ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଓ ଆମ୍ଭର େକାପ ଅନୁସାେର
ଇେଦାମ ମଧ୍ୟେର କାଯର୍୍ୟ କରିେବ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଦତ୍ତ ପରିେଶାଧ
ଜ୍ଞାତ େହେବ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ପେଲଷ୍ଟୀୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

15 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ପେଲଷ୍ଟୀୟ େଲାକମାେନ
ପ୍ରତହିଂିସା ସାଧିବାର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି ଚରି ଶତ୍ରୁ ତାେର ବନିାଶ
କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣର ଘୃଣାେର ପ୍ରତେିଶାଧ େନଇଅଛନି୍ତ ,” 16 ଏଥିପାଇଁ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବା, ଆଉ ଆେମ୍ଭ କେରଥୀୟ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ଓ ସମୁଦ୍ର  ତୀରସ୍ଥ ଅବଶିଷ୍ଟ ସକଳକୁ ନଷ୍ଟ
କରିବା। 17 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭତ୍ସର୍ନା ସହତି େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଭାରୀ
ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା; ଆଉ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦତ୍ତ
ପ୍ରତେିଶାଧର ଭାର େସମାନଙ୍କ ଉପେର େଥାଇବା, େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ
େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।

େସାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏକାଦଶ ବଷର୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ
େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର

େସାର ସହର କହଅିଛ,ି ଭଲ େହଲା, ଭଲ େହଲା, େଯ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର
ନଗର-ଦ୍ୱ ାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, େସ ଭଗ୍ନ େହାଇ ଯାଇଅଛ;ି େସ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
େଫରିଅଛ;ି େସ ଏେବ ଶୂନ୍ୟ େହବାରୁ ଆେମ୍ଭ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବା; 3 ଏଥିପାଇଁ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େହ େସାର, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ ଓ ସମୁଦ୍ର  େଯପରି ତରଙ୍ଗ ଉଠାଏ, େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଉଠାଇବା। 4 ତହିଁେର େସମାେନ େସାରର
ପ୍ରାଚୀର ନଷ୍ଟ କରିେବ ଓ ତାହାର ଦୁଗର୍ସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେବ, ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
ତାହାର ଧୂଳିସବୁ ଚାଞ୍ଛ ିପକାଇ ତାକୁ ଶୁଷ୍କ େଶୖଳ କରିବା। 5 େସ ସମୁଦ୍ର
ମଧ୍ୟେର ଜାଲ ପ୍ରସାରିବାର ସ୍ଥାନ େହବ; କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ ଏହା କହଅିଛୁ; ଆଉ, େସ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ
ସ୍ୱରୂପ େହବ। 6 ପୁଣ,ି େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ଖଡ୍ଗ େର ହତ
େହେବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।
7 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ
ଅଶ୍ୱ, ରଥ, ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ, ସମାଜ ଓ ଅେନକ େଲାକ ସହତି
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ରାଜାଧିରାଜ ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରକୁ େସାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବିା।
8 େସ େକ୍ଷତ୍ରସି୍ଥତ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କରିବ; ଆଉ, େସ
ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୁଗର୍ ନମିର୍ାଣ କରିବ, ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ବନ୍ଧ ବାନି୍ଧବ ଓ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଢ଼ାଲ ଉଠାଇବ। 9 ପୁଣ,ି େସ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀରେର ଦୁଗର୍େଭଦକ
ଯନ୍ତ୍ର  ସ୍ଥାପନ କରିବ ଓ ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା େସ ତୁମ୍ଭର ଗଡ଼ସବୁ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇବ। 10 ତାହାର ଅଶ୍ୱଗଣର ବାହୁଲ୍ୟ ସକାଶୁ େସମାନଙ୍କର ଧୂଳି
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ; େଲାେକ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ବଶିିଷ୍ଟ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ
କଲା ପରି, େଯେତେବେଳ େସ ତୁମ୍ଭ ନଗର-ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କରିବ,
େସେତେବେଳ ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣର, ଶଗଡ଼ ଓ ରଥସମୂହର ଶବ୍ଦେର ତୁମ୍ଭର
ପ୍ରାଚୀରସବୁ କମି୍ପ ଉଠିବ। 11 େସ ଆପଣା ଅଶ୍ୱଗଣର ଖୁରାେର ତୁମ୍ଭର
ସଡ଼କସବୁ ଦଳି ପକାଇବ; େସ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କରିବ ଓ
ତୁମ୍ଭର ପରାକ୍ରମସୂଚକ ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ଭୂମିସାତ୍ କରିବ। 12 ପୁଣ,ି େସମାେନ
ତୁମ୍ଭ ସମ୍ପତି୍ତସବୁ ଲୁଟ ିେନେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ହରଣ କରିେବ;
ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙି୍ଗ ପକାଇେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ମେନାରମ
ଗହୃସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତର, କାଷ୍ଠ ଓ ଧୂଳିସବୁ
ଜଳେର ନେିକ୍ଷପ କରିେବ। 13 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଗାୟନ ଶବ୍ଦ ନବୃିତ୍ତ
କରାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭ ବୀଣାର ଧ୍ୱନ ିଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। 14 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ଶୁଷ୍କ େଶୖଳ କରିବା; ତୁେମ୍ଭ ଜାଲ ପ୍ରସାରିବାର ସ୍ଥାନ େହବ; ତୁେମ୍ଭ
ଆଉ ନମିିର୍ତ େନାହବି କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ,” ଏହା
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 15 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ େସାରକୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
“େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଆହତ େଲାକମାେନ କାତେରାକି୍ତ କରିେବ ଓ
ସଂହାର େହବ, ତୁମ୍ଭର େସହ ିପତନ ସମୟର ଶବ୍ଦେର କିମ୍ୱା ଦ୍ୱ ୀପସମୂହ
କମି୍ପେବ ନାହିଁ ? 16 େସେତେବେଳ ସମୁଦ୍ର ର ଅଧିପତସିକଳ ଆପଣା
ଆପଣା ସଂିହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇେବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା େଚାଗା ତ୍ୟାଗ କରି
ଶିଳ୍ପକମର୍ର ବସ୍ତ୍ର ଫିଟାଇ ପକାଇେବ; େସମାେନ ତ୍ରାସରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ
କରିେବ; େସମାେନ ଭୂମିେର ବସେିବ ଓ ଅନୁକ୍ଷଣ ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ େହେବ ଓ
ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ବସିି୍ମତ େହେବ। 17 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର
ବଳିାପ କରି ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ, େହ ସମୁଦ୍ର  ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ନବିାସଭୂମି
ପ୍ରସଦି୍ଧ ନଗରୀ, ତୁେମ୍ଭ କିପରି ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ ! େସ ତ ସମୁଦ୍ର େର
ପରାକ୍ର ାନ୍ତ ଥିଲା; େସ ଓ ତାହାର ନବିାସୀଗଣ େସଠାେର ଗତାୟାତକାରୀ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟଜନକ ଥିେଲ। 18 ଏେବ ତୁମ୍ଭର ପତନ ଦନିେର
ଦ୍ୱ ୀପସମୂହ କମ୍ପମାନ େହେବ; ହଁ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ଥାନେର ସମୁଦ୍ର ବତ୍ତର୍ୀ ଦ୍ୱ ୀପସବୁ
ବହି୍ୱଳ େହେବ। 19 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଯଉଁ
ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ନବିାସୀବହିୀନ ନଗରସମୂହର ତୁଲ୍ୟ ଉଚ୍ଛନି୍ନ -
ନଗର କରିବା; େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଗଭୀର ସାଗରକୁ ତୁମ୍ଭ ଉପରକୁ
ଆଣବିା ଓ ମହାଜଳରାଶି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ : 20 େସହ ିସମୟେର
ଆେମ୍ଭ ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାନଙ୍କ ସହତି, ପୁରାତନ କାଳର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ତୁମ୍ଭକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣବିା ଓ ପୃଥିବୀର ଅେଧାଭାଗେର, ଚରିକାଳରୁ ଉତ୍ସନ୍ନ
ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ତୁମ୍ଭକୁ ବାସ କରାଇବା, ତହିଁେର
ତୁମ୍ଭର ବସତ ିସ୍ଥାନ ରହବି ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର ଆେମ୍ଭ
େଶାଭା ସ୍ଥାପନ କରିବା; 21 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟଙ୍କରୀ କରିବା, ତୁେମ୍ଭ ଆଉ
ନ ଥିବ; ଯଦ୍ୟପି ତୁମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣ କରାଯିବ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ
ଆଉ େକେବ ମିଳିବ ନାହିଁ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

େସାର ବଷିୟେର ବଳିାପ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ାର େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ
େସାର ବଷିୟେର ବଳିାପ କର; 3 ଆଉ, େସାରକୁ କୁହ, େହ

ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ ନବିାସନିୀ; ଅେନକ ଦ୍ୱ ୀପେର େଗାଷ୍ଠୀଗଣର
ବାଣଜି୍ୟକାରିଣୀ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େହ େସାର, ତୁେମ୍ଭ
କହଅିଛ, ମୁଁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ, 4 ସମୁଦ୍ର ଗଣର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ତୁମ୍ଭର ସୀମା,
ତୁମ୍ଭର ନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ ତୁମ୍ଭର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ସଦି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ।”
5 େସମାେନ ସନୀରୀୟ େଦବଦାରୁ କାଷ୍ଠେର ତୁମ୍ଭର ତକ୍ତ ା କାଠପଟା ସବୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ମାସ୍ତୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ
ଲବିାେନାନରୁ ଏରସ କାଷ୍ଠ େନଇଅଛନି୍ତ। 6 ବାଶନର ଅେଲାନ କାଷ୍ଠେର
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆହୁଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ; େସମାେନ କିତ୍ତୀମ ଦ୍ୱ ୀପରୁ
ଆନୀତ ତାଶୂର କାଷ୍ଠେର ଖଚତି ହସ୍ତୀ ଦନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଆସନ ନମିର୍ାଣ

କରିଅଛନି୍ତ। 7 ତୁମ୍ଭର ଧ୍ୱଜା େହବା ପାଇଁ ମିସର େଦଶରୁ ଆନୀତ
ସୂଚୀକମର୍େର ଚତିି୍ରତ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମବସ୍ତ୍ରେର ତୁମ୍ଭର ପାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିଲା;
ତୁମ୍ଭର ଚାନୁ୍ଦଆ ଇଲୀଶା ଦ୍ୱ ୀପସମୂହର ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ରେର ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହାଇଥିଲା। 8 ସୀେଦାନ ଓ ଅବର୍ଦ ନବିାସୀମାେନ ତୁମ୍ଭର ଆହୁଲା
ମାରିବାର େଲାକ ଥିେଲ; େହ େସାର, ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନୀେଲାକ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
ଥିେଲ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ଧାର େହାଇଥିେଲ। 9 ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
ଗବାଲର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ ତହିଁର ଜ୍ଞାନୀମାେନ ତୁମ୍ଭର େନୗକା ବଟାଳିବା
େଲାକ େହାଇଥିେଲ; ସମୁଦ୍ର ର ଯାବତୀୟ ଜାହାଜ ଓ େସମାନଙ୍କର
ନାବକିଗଣ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଧରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ।
10 ପାରସ୍ୟ, ଲୁଦ୍ ଓ ପୂଟ୍ େଦଶୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟେର
ତୁମ୍ଭର େଯାଦ୍ଧା ଥିେଲ; େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଢ଼ାଲ ଓ େଟାପର ଟଙ୍ଗାଇ
ରଖିେଲ; େସମାେନ ତୁମ୍ଭର େଶାଭା ପ୍ରକାଶ କେଲ। 11 ଅବର୍ଦର
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ ସଙ୍ଗେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀରର ଉପେର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଥିେଲ ଓ ଗାମ୍ମାଦୀୟମାେନ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଗଡ଼ ଉପେର ଥିେଲ;
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଆପଣା ଆପଣା ଢ଼ାଲ
ଟଙ୍ଗାଇେଲ; େସମାେନ ତୁମ୍ଭର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ସଦି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ। 12 ସବୁ
ପ୍ରକାର ଧନର ବାହୁଲ୍ୟ ସକାଶୁ ତଶର୍ୀଶ୍ ତୁମ୍ଭର ବଣକି ଥିଲା, େସମାେନ
ରୂପା, ଲୁହା, ଦସ୍ତା ଓ ସୀସା େଦଇ ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ
କେଲ। 13 ଯବନ, ତୁବଲ୍ ଓ େମଶକ୍ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ;
େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର େଦଇ ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର
ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 14 େତାଗମର୍ା ବଂଶୀୟ େଲାକମାେନ ଅଶ୍ୱ, ଯୁଦ୍ଧାଶ୍ୱ ଓ
ଖଚର େଦଇ ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 15 ଦଦାନର
େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ; ଅେନକ ଦ୍ୱ ୀପ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ
ଗଞ୍ଜ ଥିଲା, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବଦେଳ ହାତୀର ଦନ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ
ଓ ଅବଲୁସ୍ କାଷ୍ଠ ଆଣେିଲ। 16 ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତନମିିର୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟ େହତୁ
ଅରାମ ତୁମ୍ଭର ବଣକି ଥିଲା; େସମାେନ ତାମ୍ରମଣ,ି ଧୂମ୍ରବଣ୍ଣର୍ ଓ ବୁଟାଦାର
ବସ୍ତ୍ର, େକ୍ଷୗମବସ୍ତ୍ର ଆଉ ପ୍ରବାଳ ଓ ପଦ୍ମରାଗ ମଣ ିେଦଇ ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ
ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 17 ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶ ତୁମ୍ଭର
ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ; େସମାେନ ମିନ୍ନ ୀତର ଗହମ ଓ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ , ମଧୁ, େତୖଳ ଓ
ଗଗୁ୍ଗଳୁ େଦଇ ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 18 ସବର୍ପ୍ରକାର
ଧନର ବାହୁଲ୍ୟ କ୍ର େମ, ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତନମିିର୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟ ସକାଶୁ
ଦେମ୍ମଶକ ତୁମ୍ଭର ବଣକି ଥିଲା, େସମାେନ ହେିଲ୍ବାନର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଶୁଭ୍ର
େମଷେଲାମ େଦେଲ। 19 ବଦାନ ଓ ଯବନ େଲାମନମିିର୍ତ ସୂତ୍ର େଦଇ ତୁମ୍ଭ
ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ; ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟେର
କାନ୍ତେଲୗହ, ଗଡୁ଼ତ୍ୱକ୍ ଓ ସୁଗନି୍ଧ ବଚ ଥିଲା। 20 ଦଦାନ ବାହନର
ଉପେଯାଗୀ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରାଦେିର ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲା। 21 ଆରବ ଓ
େକଦାରର ଅଧିପତ ିସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତଗତ ବଣକି ଥିେଲ; େମଷଶାବକ,
େମଷ ଓ ଛାଗ, ଏସକଳ ବଷିୟେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବଣକି ଥିେଲ।
22 ଶିବାର ଓ ରୟମାର ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ;
େସମାେନ ସବର୍ପ୍ରକାର େଶ୍ରଷ୍ଠ ଗନ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର,
ଆଉ ସୁବଣ୍ଣର୍ େଦଇ ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 23 ହାରଣ
ଓ କନ୍ନ ୀ ଓ ଏଦନ, ଶିବାର ଏହ ିବ୍ୟବସାୟୀମାେନ, ପୁଣ ିଅଶୂର ଓ କିଲ୍ମ ଦ୍
ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ। 24 ଏମାେନ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ
ନାନା ଦ୍ର ବ୍ୟ, ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ଓ ବୁଟାଦାର ଆବରଣୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର,
ରଜୁ୍ଜେର ବନ୍ଧା ଏରସ କାଷ୍ଠନମିିର୍ତ ସନୁି୍ଦକେର ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ।
25 ତଶର୍ୀଶର ଜାହାଜସକଳ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସାୟକାରୀ ପଥିକ ସ୍ୱରୂପ ଥିେଲ;
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ା ଓ ସମୁଦ୍ର ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଅତଶିୟ ପ୍ରତାପାନି୍ୱ ତା
ଥିଲ। 26 ତୁମ୍ଭର ନାବକିମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଗଭୀର ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣଅିଛନି୍ତ;
ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ତୁମ୍ଭକୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଅଛ।ି
27 ତୁମ୍ଭର ଧନ ଓ ତୁମ୍ଭର ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ବାଣଜି୍ୟ, ତୁମ୍ଭର
ନାବକିଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭର କଣ୍ଣର୍ଧାରମାେନ, ତୁମ୍ଭର ଛଦି୍ର  ବଟାଳିବା େଲାକମାେନ
ଓ ତୁମ୍ଭର ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଧରିବା େଲାକମାେନ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
େଯାଦ୍ଧା ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ ସମାଜ ସହତି ତୁମ୍ଭର ପତନ ଦନି
ସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ପତତି େହେବ। 28 ତୁମ୍ଭ କଣ୍ଣର୍ଧାରଗଣର କ୍ରନ୍ଦନ
ଶବ୍ଦେର ଉପନଗରସମୂହ କମି୍ପତ େହେବ। 29 ପୁଣ,ି ଆହୁଲା ଧରିବା ସମସ୍ତ
େଲାକ, ନାବକିମାେନ ଓ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥ କଣ୍ଣର୍ଧାର ସମେସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା
ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଳାଇ ଆସ ିସ୍ଥଳେର ଠିଆ େହେବ, 30 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ

ଯିହଜିିକଲ 26:8 522 ଯିହଜିିକଲ 27:30



28

29

ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଇ ଅତଶିୟ କ୍ରନ୍ଦନ କରିେବ ଓ
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକେର ଧୂଳି ପକାଇ ଭସ୍ମେର ଗଡ଼େିବ;
31 ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରି କଟୀେଦଶେର ଚଟ
ବାନି୍ଧେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ପ୍ରାଣର ବକିଳତାେର େରାଦନ କରି ଅତଶିୟ
ବଳିାପ କରିେବ। 32 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର େଶାକ ସମୟେର
ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିାପ କରି ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଏହ ିକଥା କହ ିବଳିାପ
କରିେବ, େସାର ପରି, େଯ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ନସି୍ତବ୍ଧ ା େହଲା, ତାହା
ପରି କିଏ ଅଛ ି? 33 େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ
ସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଗଲା, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ
େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଧନ ଓ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର
ବାହୁଲ୍ୟେର ପୃଥିବୀର ରାଜାଗଣକୁ ଧନୀ କଲ। 34 ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର  ଦ୍ୱ ାରା
ଗଭୀର ଜଳରାଶିେର ଭଗ୍ନ େହବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭର ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ
ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସମାଜ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ପତତି େହେଲ। 35 ଦ୍ୱ ୀପସମୂହର
ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ବସିି୍ମତ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର
ରାଜାଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର ବଦନ ବଷିଣ୍ଣର୍
େହାଇଅଛ।ି 36 େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ବଣକିମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଶୀଷ୍ ଶବ୍ଦ କରନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ ଭୟଙ୍କର େହାଇଅଛ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆଉ େକେବ
ସ୍ଥାପିତ େହବ ନାହିଁ।

େସାର ରାଜା ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ାର େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ
େସାରର ଅଧିପତକୁି କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ:

ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ ଗବିର୍ତ େହାଇଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ, “ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଅେଟ, ମୁଁ
ସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆସନେର ବସଅିଛ,ି” ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ଚତି୍ତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚତି୍ତ ତୁଲ୍ୟ େବାଲ ିମଣେିଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭ ତ ଈଶ୍ୱର
ନୁହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଟ। 3 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଦାନେିୟଲ ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ;
େକୗଣସ ିନଗିଢୂ଼ କଥା େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭଠାରୁ େଗାପନ କରି ନ ପାରନି୍ତ :
4 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ ଦ୍ୱ ାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ ଓ ଆପଣା
ଭଣ୍ଡାରେର ସୁନା ଓ ରୂପା ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛ; 5 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ମହା ଜ୍ଞାନ
ଦ୍ୱ ାରା ଓ ବାଣଜି୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାର ଧନ ବଢ଼ାଇଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଧନ
ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ ଗବିର୍ତ େହାଇଅଛ।ି 6 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଚତି୍ତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚତି୍ତ ତୁଲ୍ୟ େବାଲ ିମଣବିା
ସକାଶୁ, 7 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ବେିଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ, େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର
ଭୟଙ୍କର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବିା; ତହିଁେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭର
ଜ୍ଞାନରୂପ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟର ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ନେିଷ୍କାଷ କରିେବ
ଓ ତୁମ୍ଭର େଶାଭା ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିେବ। 8 େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଗତ୍ତର୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଆଣେିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ମୃତୁୁ୍ୟ
ତୁଲ୍ୟ ମୃତୁୁ୍ୟେଭାଗ କରିବ। 9 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ କି ଆପଣା ବଧକାରୀର
ସାକ୍ଷାତେର କହବି, “ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ?” ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ତ ଆପଣା
ଆଘାତକାରୀର ହସ୍ତେର ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଟ, ଈଶ୍ୱର ନୁହଁ। 10 ତୁେମ୍ଭ
ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ମରିବ; କାରଣ
ଆେମ୍ଭ ଏହା କହଅିଛୁ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

େସାର ରାଜାଙ୍କ ପତନ

11 ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ
େସ କହେିଲ, 12 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ େସାରର ରାଜା ବଷିୟେର
ବଳିାପ କର ଓ ତାହାକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। ତୁେମ୍ଭ
ଜ୍ଞାନେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଓ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ସଦି୍ଧ, ଉଭୟର ମୁଦ୍ର ାଙ୍କ କରୁଅଛ।
13 ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ଏଦନେର ଥିଲ; ଚୁଣୀ, ପୀତମଣ ିଓ
ହୀରକ, େବୖଦୁଯର୍୍ୟମଣ,ି େଗାେମଦକ ଓ ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତ, ନୀଳକାନ୍ତ, ପଦ୍ମରାଗ ଓ
ମରକତ ଆଦ ିଯାବତୀୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ସୁବଣ୍ଣର୍ ତୁମ୍ଭର ଆଚ୍ଛାଦନ
ଥିଲା; ତୁମ୍ଭର ତବଲ ଓ ବଂଶୀର ଶିଳ୍ପକାଯର୍୍ୟ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଥିଲା; ତୁେମ୍ଭ
ସୃଷ୍ଟ େହବା ଦନି େସହ ିସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିଲା। 14 ତୁେମ୍ଭ
ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ ଅଭଷିିକ୍ତ କିରୂବ ଥିଲ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ଥାପନ କଲୁ,
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ପବର୍ତ ଉପେର ଥିଲ; ତୁେମ୍ଭ ଅଗି୍ନମୟ
ପ୍ରସ୍ତରସକଳର ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କଲ। 15 ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଅଧମର୍

େଦଖାଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସୃଷି୍ଟ ଦନିଠାରୁ ଆପଣା ଆଚରଣେର
ସଦି୍ଧ ଥିଲ। 16 ତୁମ୍ଭ ବାଣଜି୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟେର େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଆଭ୍ୟନ୍ତର
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ପାପ କରିଅଛ; ଏଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବର୍ତରୁ ପକାଇ
େଦଇଅଛୁ; ଆଉ େହ ଆଚ୍ଛାଦନକାରୀ କିରୂବ, ଅଗି୍ନମୟ ପ୍ରସ୍ତରସକଳର
ମଧ୍ୟରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବନିାଶ କରିଅଛୁ। 17 ତୁମ୍ଭର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ସକାଶୁ
ତୁମ୍ଭର ଚତି୍ତ ଗବିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର େଶାଭା ସକାଶୁ ନଜି ଜ୍ଞାନ
ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୂମିେର ନେିକ୍ଷପ କରିଅଛୁ, ରାଜାମାେନ
େଯପରି ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭକୁ
ରଖିଅଛୁ। 18 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ଅଧମର୍ର ବାହୁଲ୍ୟେର, ନଜି ବାଣଜି୍ୟ
ବଷିୟକ ଅନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନସକଳ ଅପବତି୍ର କରିଅଛ;
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗି୍ନ ବାହାର କରି ଆଣଅିଛୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ
ଗ୍ରାସ କରିଅଛ,ି ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶର୍ନକାରୀ ସକଳର ସାକ୍ଷାତେର
ଭୂମିେର ଭସ୍ମ କରିଅଛୁ। 19 େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ଜାଣନି୍ତ , େସମାେନ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ବସି୍ମୟାପନ୍ନ  େହେବ; ତୁେମ୍ଭ
ଭୟଙ୍କର େହାଇଅଛ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆଉ େକେବ ନ ଥିବ।”

ସୀେଦାନ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, 21 େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ସୀେଦାନ ପ୍ରତ ିଆପଣା ମୁଖ ରଖି
ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର; 22 ଆଉ କୁହ, ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େହ ସୀେଦାନ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ
ଅଟୁ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
େଯେତେବେଳ ନଗର ମଧ୍ୟେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ପବତି୍ର ରୂେପ ପ୍ରତଷିି୍ଠତ େହବା, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ,
ଏହା େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ। 23 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ
ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଛକକୁ ରକ୍ତ ପଠାଇବା; ପୁଣ,ି ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ଖଡ୍ଗ
ଦ୍ୱ ାରା ଆହତ େଲାକମାେନ ତାହା ମଧ୍ୟେର ପତତି େହେବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଇସ୍ରାଏଲର ନରିାପତ୍ତା

24 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ଅବଜ୍ଞା କେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିେଲାକ େସମାନଙ୍କର ଶୂଳଜନକ
କାନେକାଳି କଣ୍ଟା ଅଥବା ବ୍ୟଥାଦାୟକ କଣ୍ଟକ ଆଉ େନାହବି; ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ େଯ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ। 25 ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପବତି୍ର ରୂେପ ପ୍ରତପିନ୍ନ  େହବା, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ନଜି ଦାସ ଯାକୁବକୁ
େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଥିଲୁ, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର େସହ ିେଦଶେର ବାସ
କରିେବ। 26 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ନରିାପଦେର ବାସ କରିେବ;
ହଁ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସକଳ େଲାକଙ୍କ
ଉପେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କଲା ଉତ୍ତାେର େସମାେନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିେବ ଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ, ଆଉ ନରିାପଦେର ବାସ କରିେବ; ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ
ଜାଣେିବ।

ମିସର ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

ଦଶମ ବଷର୍ର ଦଶମ ମାସ, ମାସର ଦ୍ୱ ାଦଶ ଦନିେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ
େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ମିସରର ରାଜା

ଫାେରା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖ, ପୁଣ,ି ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ସମୁଦାୟ
ମିସର ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର; 3 ଏହ ିକଥା କୁହ, ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େହ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ ଅଟୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େସ୍ରାତସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଶୟନକାରୀ
ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୁମ୍ଭୀର, ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ, “େମାର ନଦୀ େମାର, ମୁଁ ଆପଣା ପାଇଁ
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ତାହା ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ।ି” 4 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ କଳପାଟେିର ଅଙୁ୍କଶ େଦବା
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ େସ୍ରାତସମୂହେର ମତ୍ସ୍ୟସକଳକୁ ତୁମ୍ଭ େଦହର କାତେିର
ଲଗାଇବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ େସ୍ରାତସମୂହର ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ
କାତେିର ଲାଗିଥିବା ତୁମ୍ଭ େସ୍ରାତସମୂହର ମତ୍ସ୍ୟସକଳକୁ ବାହାର କରି
ଉପରକୁ ଆଣବିା। 5 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ, ହଁ, ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ େସ୍ରାତସମୂହର
ମତ୍ସ୍ୟସକଳକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେର ପକାଇ ଛାଡ଼ ିେଦବା; ତୁେମ୍ଭ ପଦାେର ପଡ଼ି
ରହବି; ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ସଂଗହୃୀତ କିମ୍ୱା ସଞ୍ଚତି େହବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଭୂଚର ପଶୁଗଣର ଓ େଖଚର ପକ୍ଷଗଣର ଖାଦ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ ସମପିର୍
େଦଇଅଛୁ। 6 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ମିସରନବିାସୀ
ସମେସ୍ତ ଜାଣେିବ। କାରଣ େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତ ିନଳର ଯଷି୍ଟ
େହାଇଅଛନି୍ତ। 7 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଧରିେଲ,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଭଗ୍ନ େହାଇ େସମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧସବୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କଲ;
ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆଉଜିେଲ, େସେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭ ଭଗ୍ନ େହାଇ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଟୀେଦଶ ଅଚଳ କଲ।
8 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ  ଆଣବିା ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା।
9 ପୁଣ,ି ମିସର େଦଶ ଧ୍ୱଂସତି ଓ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ େହବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ; େଯେହତୁ େସ କହଅିଛ,ି “ନଦୀ
େମାର ଓ ମୁଁ ତାହା ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ।ି” 10 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଓ
ତୁମ୍ଭ ନଦୀସମୂହର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ମିେଗ୍ଦାଲଠାରୁ ସେିବନୀ
ଦୁଗର୍ ପୁଣ ିକୂଶ େଦଶର ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମିସର େଦଶକୁ ନତିାନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଓ
ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ କରିବା। 11 େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟର ପାଦ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ
କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ପଶୁର ପାଦ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ କରିବ ନାହିଁ ଓ
ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ବସତ-ିସ୍ଥାନ େନାହବି। 12 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ମିସର
େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସତି େଦଶସମୂହର ମଧ୍ୟେର ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ କରିବା ଓ ତାହାର
ନଗରସମୂହ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ନଗରସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ
େହାଇ ରହବି; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା ଓ ନାନା େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ ବକିି୍ଷପ୍ତ କରିବା।
13 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ: ମିସ୍ରୀୟମାେନ େଯଉଁ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଳିଶ
ବଷର୍ର େଶଷେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା; 14 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ
ମିସରର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା ଓ େସମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ -ସ୍ଥାନ
ପେଥ୍ରାଷ େଦଶକୁ େସମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ ଆଣବିା, ପୁଣ,ି େସଠାେର େସମାେନ
େଗାଟଏି ନୀଚ ରାଜ୍ୟ େହାଇ ରହେିବ। 15 ନାନା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ତାହା
ନୀଚତମ େହବ ଓ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସ ଆପଣାକୁ ଆଉ
ଉନ୍ନତ କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନୂ୍ୟନ କରିବା, ତହିଁେର
େସମାେନ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଉପେର ଆଉ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିେବ ନାହିଁ। 16 ଆଉ,
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମିସ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ େଫରିବା େବେଳ
ମିସର, େସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସ୍ମରଣାଥର୍କ ବଶି୍ୱାସ-ଭୂମି ଆଉ େହବ ନାହିଁ;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।”
17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସତାଇଶ ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସେର, ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ,
18 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଆପଣା
େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତକୁ େସାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଭାରୀ ପରିଶ୍ରମ କରାଇଅଛ;ି ପ୍ରେତ୍ୟକ
ମସ୍ତକ ଟାଙ୍ଗରା େହଲା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ କାନ୍ଧର ଚମର୍ ଛଡି଼ଗିଲା; ତଥାପି େସ
େସାର ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ତହିଁ ପାଇଁ େସ କିଅବା
ତାହାର େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ େସାରଠାରୁ କିଛ ିେବତନ ପାଇେଲ ନାହିଁ;
19 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ବାବଲିର
ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରକୁ ମିସର େଦଶ େଦବା; ତହିଁେର େସ ତାହାର
ମହାଜନତାକୁ େନଇଯିବ ଓ ତାହାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଲୁଟ ିେନବ, ଆଉ ତାହାର
ସମ୍ପତି୍ତ ଅପହରଣ କରିବ; ପୁଣ,ି ଏହା ତାହାର େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତର େବତନ
େହବ। 20 େସ ଯହିଁ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ତାହାର େସହ ିପୁରସ୍କାର ରୂେପ
ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ମିସର େଦଶ େଦଇଅଛୁ, କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
କାଯର୍୍ୟ କେଲ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 21 “େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଶୃଙ୍ଗ ଅଙୁ୍କରିତ କରାଇବା, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ମୁଖ ମୁକ୍ତ କରିବା: ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ,” ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।

ମିସରର ପତନ

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ାର େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଚାର କର, ଆଉ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;

ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାହାକାର କରି କୁହ, ହାୟ ହାୟ, େସହ ିଦନି ! 3 କାରଣ
େସହ ିଦନି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ, ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ, େସହ ିଦନି
େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ  ଦନି; ତାହା ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର କାଳ େହବ। 4 ପୁଣ,ି
ମିସର ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ  ଆସବି ଓ ମିସର େଦଶେର ହତ େଲାକମାେନ
ପତତି େହେଲ କୂଶ ମଧ୍ୟେର ଯାତନା େହବ; ଆଉ, େସମାେନ ତାହାର
ଧନସମ୍ପତି୍ତ େଘନ ିଯିେବ ଓ ତାହାର ଭତିି୍ତମୂଳସକଳ ଭଗ୍ନ େହବ। 5 କୂଶ
ଓ ପୂଟ୍ ଓ ଲୁଦ୍, ଆଉ ମିଶି୍ରତ େଲାକ ସମେସ୍ତ, ପୁଣ,ି କୂବ୍ ଓ
ମିତ୍ରେଦଶୀୟ େଲାକ ସମେସ୍ତ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହେବ।”
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ମିସରର ସହାୟକାରୀମାେନ ପତତି
େହେବ ଓ ତାହାର ପରାକ୍ରମର ଗବର୍ ଖବର୍ େହବ; ମିେଗ୍ଦାଲଠାରୁ ସେିବନୀ
ଦୁଗର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲାକ ସମେସ୍ତ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ପତତି େହେବ,”
ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 7 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଧ୍ୱଂସତି ନଗରସମୂହ
ମଧ୍ୟେର ଧ୍ୱଂସତି େହେବ ଓ ତାହାର ନଗରସକଳ ଉତ୍ସନ୍ନ  ନଗରସମୂହର
ମଧ୍ୟେର ଥିବ। 8 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ମିସରେର ଅଗି୍ନ ଲଗାଇଲା ଉତ୍ତାେର ଓ
ତାହାର ସହାୟକାରୀ ସମେସ୍ତ ବନିଷ୍ଟ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ। 9 େସହ ିଦନି ନଶିି୍ଚନ୍ତ
କୂଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ଦୂତମାେନ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଜାହାଜେର
ଯିେବ; ପୁଣ,ି ମିସରର ଦନିେର େଯପରି େହାଇଥିଲା, େସହପିରି
େସମାନଙ୍କର ଯାତନା େହବ; କାରଣ େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛ।ି 10 ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ବାବଲିର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ମିସରର େଲାକସମୂହ େଶଷ କରିବା।”
11 େସ ଓ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଭୟଙ୍କର ତାହାର େଲାକମାେନ ତାହା
ସେଙ୍ଗ େଦଶ ବନିାଶାେଥର୍ ଅଣାଯିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ମିସରର ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ନେିଷ୍କାଷ କରି ହତ େଲାକେର େଦଶ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ।
12 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସ୍ରାତସମୂହ ଶୁଷ୍କ କରିବା ଓ ମନ୍ଦ େଲାକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
େଦଶ ବକି୍ରୟ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ଓ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବଷିୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବା; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ।
13 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ େଦବତାଗଣକୁ ହିଁ ବନିାଶ
କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ େନାଫରୁ ପ୍ରତମିାସକଳ େଶଷ କରାଇବା, ପୁଣ,ି ମିସର
େଦଶରୁ ଆଉ ଅଧିପତ ିଉତ୍ପନ୍ନ  େନାହବି ଓ ଆେମ୍ଭ ମିସର େଦଶେର ଭୟ
ଜନ୍ମ ାଇବା। 14 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ପେଥ୍ରାଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଓ େସାୟନେର ଅଗି୍ନ
ଲଗାଇବା, ଆଉ େନା-ନଗରେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା। 15 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ମିସରର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ସୀନ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢ଼ାଳି େଦବା ଓ ଆେମ୍ଭ
େନା-ନଗରର େଲାକସମୂହକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା। 16 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ମିସରେର
ଅଗି୍ନ ଲଗାଇବା; ସୀନ ମହାଯାତନାଗ୍ରସ୍ତ େହବ ଓ େନା-ନଗର ଭଗ୍ନ େହବ;
ଆଉ, ଦବିସ ସମୟେର େନାଫର ବପିକ୍ଷମାେନ ଉତ୍ପାତ କରିେବ। 17 ଓନ୍
ଓ ପୀେବଶହର ଯୁବାମାେନ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହେବ ଓ ନଗରସବୁ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ
ସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ। 18 ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ତଫେନ୍ହଷେର ମିସରର
ଯୁଆଳିସବୁ ଭାଙି୍ଗବା ଓ ତାହାର ପରାକ୍ରମର ଦପର୍ ତାହା ମଧ୍ୟେର େଶଷ
େହବ, େସେତେବେଳ େସଠାେର ଦବିସ ଆେପ ଅପସରି ଯିବ; ଆଉ, େସ
ନେିଜ େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ  େହବ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ।
19 ଏହରୂିେପ ଆେମ୍ଭ ମିସରେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।” 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଏକାଦଶ ବଷର୍ର ପ୍ରଥମ ମାସ, ମାସର ସପ୍ତମ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 21 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-
ସନ୍ତାନ, ଆେମ୍ଭ ମିସରର ରାଜା ଫାେରାର ବାହୁ ଭାଙି୍ଗଅଛୁ; ଆଉ େଦଖ,
ଖଡ୍ଗ  ଧରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହା େଯପରି ସବଳ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ
ଔଷଧ େଦଇ ପଟ ିଲଗାଇ ତାହା ବନ୍ଧାଯାଇ ନାହିଁ।” 22 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ମିସରର ରାଜା ଫାେରାର
ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ, ଆଉ ତାହାର ବଳବାନ ଓ ଭଗ୍ନ, ଉଭୟ ବାହୁ ଭାଙି୍ଗ
ପକାଇବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ହସ୍ତରୁ ଖଡ୍ଗ  ଖସାଇ ପକାଇବା। 23 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା ଓ ନାନା
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େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ ବକିି୍ଷପ୍ତ କରିବା। 24 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ବାବଲି ରାଜାର
ବାହୁଦ୍ୱୟ ସବଳ କରିବା ଓ ତାହା ହସ୍ତେର ଆମ୍ଭର ଖଡ୍ଗ  େଦବା; ମାତ୍ର
ଆେମ୍ଭ ଫାେରାର ବାହୁଦ୍ୱୟ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା, ତହିଁେର େସ ପ୍ରାଣନାଶକ
କ୍ଷତପ୍ରାପ୍ତ େଲାକର କାତେରାକି୍ତ ତୁଲ୍ୟ କାତେରାକି୍ତ ତାହା ସାକ୍ଷାତେର
କରିବ। 25 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ବାବଲି ରାଜାର ବାହୁଦ୍ୱୟ େଟକି ଧରିବା ଓ
ଫାେରାର ବାହୁଦ୍ୱୟ ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ବି; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ
ବାବଲି ରାଜାର ହସ୍ତେର ଆମ୍ଭର ଖଡ୍ଗ  େଦବା ଓ େସ ମିସର େଦଶ
ବରୁିଦ୍ଧେର ତାହା ବସି୍ତାର କରିବ, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ,
ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ। 26 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ମିସ୍ରୀୟମାନଙୁ୍କ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ
ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା ଓ ନାନା େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ ବକିି୍ଷପ୍ତ କରିବା;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।”

ଫାେରାର ମୃତୁୁ୍ୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏକାଦଶ ବଷର୍ର ତୃତୀୟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା;
2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ମିସରର ରାଜା ଫାେରାକୁ ଓ

ତାହାର େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ; ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମହତ୍ତ୍ୱ େର କାହାର ତୁଲ୍ୟ ?
3 େଦଖ, ଅଶୂର ଲବିାେନାନସ୍ଥ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, ତାହାର ସୁନ୍ଦର
ଘନଚ୍ଛାୟାଦାୟକ ଓ ଉଚ୍ଚାକୃତ ିଶାଖାମାନ ଥିଲା ଓ ତାହାର ଶିଖର
ଗହଳିଆ ଡାଳ ମଧ୍ୟେର ଥିଲା। 4 ଅପାର ଜଳ ତାହାକୁ ପୁଷ୍ଟ କଲା, ଜଳଧି
ତାହାକୁ ବଦ୍ଧିର୍ତ କଲା; ତାହାର େସ୍ରାତସମୂହ ତାହାର େରାପଣ ସ୍ଥାନର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ବହଲିା ଓ େସ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷସକଳର ନକିଟକୁ ଆପଣା
ଜଳପ୍ରଣାଳୀ ପଠାଇଲା। 5 ଏ ସକାଶୁ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷସକଳ ଅେପକ୍ଷା େସ
ଉଚ୍ଚୀକୃତ େହଲା ଓ ତାହାର ଡାଳସବୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହଲା; ଆଉ େସ
ଆପଣା ଶାଖା େମଲବିା େବେଳ ଅପାର ଜଳ େହତୁ େସହ ିସବୁ ଦୀଘର୍
େହଲା। 6 ତାହାର ଡାଳେର ଆକାଶର ପକ୍ଷୀସକଳ ବସା କେଲ ଓ
ତାହାର ଶାଖା ତେଳ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁସକଳ ପ୍ରସବ କେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାର
ଛାୟା ତେଳ ମହାେଗାଷ୍ଠୀସବୁ ବାସ କେଲ। 7 ଏହ ିପ୍ରକାେର େସ ଆପଣା
ମହତ୍ତ୍ୱ େର, ତାହାର ଶାଖାସକଳର ଦୀଘର୍ତାେର ମେନାହର େହଲା; କାରଣ
ପ୍ରଚୁର ଜଳ ନକିଟେର ତାହାର ମୂଳ ଥିଲା। 8 ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ
ଏରସ ବୃକ୍ଷସବୁ ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷସବୁ
ତାହାର ଡାଳ ପରି ଓ ଅେମର୍ାନ୍ ବୃକ୍ଷସବୁ ତାହାର ଶାଖା ପରି ନ ଥିେଲ,
ଅଥବା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନସି୍ଥତ େକୗଣସ ିବୃକ୍ଷ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର ତାହା ପରି
ନ ଥିଲା। 9 ଆେମ୍ଭ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଶାଖା ଦ୍ୱ ାରା ତାକୁ ମେନାହର କଲୁ;
ଏଥିପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନସି୍ଥତ ଏଦନର ସକଳ ବୃକ୍ଷ ତାହାକୁ ଈଷର୍ା
କେଲ।” 10 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “େଦଖ, େସ
ବୃକ୍ଷ ଦୀଘର୍ତାେର ଉଚ୍ଚୀକୃତ େହାଇଅଛ ିଓ ଗହଳିଆ ଡାଳସମୂହ ମଧ୍ୟେର
େସ ଆପଣା ଶିଖର ରଖିଅଛ,ି ଆଉ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତାେର ତାହାର
ଅନ୍ତଃକରଣ ଗବିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି 11 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ
ମଧ୍ୟେର ବଳବାନର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା, େସ ନଶି୍ଚୟ ତାହା ସହତି
ଉଚତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ତାହାକୁ ତଡ଼ି
େଦଇଅଛୁ। 12 ପୁଣ,ି େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭୟଙ୍କର ବେିଦଶୀମାେନ
ତାହାକୁ କାଟ ିପକାଇ ଛାଡ଼ ିଯାଇଅଛନି୍ତ; ପବର୍ତମାନଙ୍କ ଉପେର ଓ ସକଳ
ଉପତ୍ୟକାେର ତାହାର ଶାଖାସବୁ ପଡ଼ଅିଛ,ି ଆଉ େଦଶର ସକଳ
ଜଳପ୍ରବାହର ନକିଟେର ତାହାର ଡାଳସବୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଅଛ;ି ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀସ୍ଥ
ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ତାହାର ଛାୟା ତଳୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ
କରିଅଛନି୍ତ। 13 ଜଳରାଶିର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ସକଳ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିବୃକ୍ଷ
େଯପରି ଆପଣା ଦୀଘର୍ତାେର ଦପର୍ ନ କେର, କିଅବା ଗହଳିଆ ଡାଳମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଶିଖର ନ ରେଖ, ଅଥବା ଜଳପାୟୀ ବକି୍ରମୀସକଳ
େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ଉଚ୍ଚତାେର ଠିଆ ନ ହୁଅନି୍ତ; 14 ଏହି
ଅଭପି୍ରାୟେର ତାହାର ଭଗ୍ନାବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଉପେର ଆକାଶର ପକ୍ଷସକଳ ବାସ
କରିେବ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁସକଳ ତାହାର ଶାଖାମାନଙ୍କ ଉପେର ରହେିବ;
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାନଙ୍କ ସହତି େସମାେନ
ସମେସ୍ତ ମୃତୁୁ୍ୟେର ଅେଧାଭୁବନେର ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ।” 15 ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “େସ ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବା ଦନି ଆେମ୍ଭ
େଶାକ ନରୂିପଣ କଲୁ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ସକାଶୁ ଜଳଧିକୁ ଆଚ୍ଛାଦତି କଲୁ ଓ
ଆେମ୍ଭ ତହିଁର େସ୍ରାତସମୂହକୁ ନବୃିତ୍ତ କଲୁ, ତହିଁେର ମହାଜଳରାଶି ରୁଦ୍ଧ

େହଲା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହା ନମିେନ୍ତ ଲବିାେନାନକୁ େଶାକ କରାଇଲୁ ଓ
େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷସକଳ ତାହା ଲାଗି ମ୍ଳାନ େହେଲ। 16 ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଗତ୍ତର୍
ଅବେରାହଣକାରୀମାନଙ୍କ ସହତି ପାତାଳକୁ ପକାଇ େଦବା େବେଳ, ତାହାର
ପତନ ଶବ୍ଦେର େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ କମି୍ପତ କରାଇଲୁ; ପୁଣ,ି ଏଦନର,
ଅଥର୍ାତ୍, ଲବିାେନାନର ମେନାନୀତ ଓ ସେବର୍ାତ୍ତମ ଜଳପାୟୀ ବୃକ୍ଷସକଳ
ଅେଧାଭୁବନେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଇେଲ। 17 େସମାେନ ହିଁ ତାହା ସହତି
ପାତାଳକୁ, ଖଡ୍ଗ େର ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗେଲ; ହଁ,
େସମାେନ ତାହାର ବାହୁ ସ୍ୱରୂପ େହାଇ ତାହାର ଛାୟା ତେଳ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିଥିେଲ। 18 ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭ
ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ େର ଏଦନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷସମୂହର ମଧ୍ୟେର କାହାର ତୁଲ୍ୟ ?
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଏଦନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣର ସହତି ଅେଧାଭୁବନକୁ ଅଣାଯିବ; ତୁେମ୍ଭ
ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଖଡ୍ଗହତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟନ
କରିବ। ଏହ ିଫାେରା ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକ ଏପରି ଅଟନି୍ତ ,” ଏହା
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ମିସର ରାଜା ଫାେରା ନମିେନ୍ତ ବଳିାପ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଷର୍ର ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନିେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ
େସ କହେିଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ମିସରର ରାଜା

ଫାେରା ନମିେନ୍ତ ବଳିାପ କର, ଆଉ ତାହାକୁ କୁହ, ତୁେମ୍ଭ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ଯୁବା ସଂିହ ସେଙ୍ଗ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲ, ତଥାପି
ତୁେମ୍ଭ ଜଳଚର କୁମ୍ଭୀର ସଦୃଶ ଅଟ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ନଦୀସମୂହର
ଜଳ ଅତକି୍ରମ କରି ଓ ଆପଣା ପାଦେର ଜଳ ହଲାଇ େସମାନଙ୍କର
ନଦୀସମୂହକୁ େଗାଳିଆ କରିଅଛ।” 3 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ:
“ଆେମ୍ଭ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀର ଏକ ସମାଜ େନଇ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆମ୍ଭ ଜାଲ
ପ୍ରସାରିବା ଓ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଜାଲେର ତୁମ୍ଭକୁ ଉପରକୁ ଆଣେିବ। 4 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ଥଳେର ଛାଡ଼ ିେଦବା, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପଦାେର ପକାଇ େଦବା
ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷସକଳକୁ ତୁମ୍ଭ ଉପେର ବସାଇବା ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର
ପଶୁଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ତୃପ୍ତ କରାଇବା। 5 ଆେମ୍ଭ ପବର୍ତଗଣର ଉପେର
ତୁମ୍ଭର ମାଂସ ପକାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭର ଦୀଘର୍ ଶବେର ଉପତ୍ୟକାସକଳ ପୂଣ୍ଣର୍
କରିବା। 6 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ େଦଶେର ପହଁରୁଅଛ, େସହ ିେଦଶକୁ
ପବର୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ରକ୍ତେର ସକି୍ତ କରିବା ଓ ଜଳପ୍ରଣାଳୀସକଳ
ତୁମ୍ଭ ରକ୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। 7 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ନବିର୍ାଣ କରିବା
ସମୟେର ଆକାଶକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବା ଓ ତହିଁର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ
କରିବା; ଆେମ୍ଭ ସୂଯର୍୍ୟକୁ େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବା ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ଆପଣାର େଜ୍ୟାତ୍ସ୍ନ ା
େଦବ ନାହିଁ। 8 ଆକାଶର ସକଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ େଜ୍ୟାତକୁି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ େଦଶ ଉପେର ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାପନ କରିବା,”
ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 9 “ଆହୁରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ
େଦଶସମୂହ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ବନିାଶ
ଘଟାଇବା େବେଳ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀର ହୃଦୟ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। 10 ହଁ, ଆେମ୍ଭ
ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ତୁମ୍ଭର ବଷିୟେର ଚମତୃ୍କତ କରାଇବା, ଆଉ େସମାନଙ୍କ
ରାଜାଗଣର ସାକ୍ଷାତେର ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ଚଳାଇବା େବେଳ େସମାେନ
ଅତଶିୟ ଭୀତ େହେବ; ଆଉ, ତୁମ୍ଭର ପତନ ଦନି େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବଷିୟେର ଭୟେର କମି୍ପତ େହେବ।” 11 କାରଣ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ : “ବାବଲି ରାଜାର ଖଡ୍ଗ  ତୁମ୍ଭକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରିବ। 12 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େଲାକ ସମସ୍ତଙୁୁ୍କ ବୀରଗଣର ଖଡ୍ଗ
ଦ୍ୱ ାରା ନପିାତ କରିବା; େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଭୟଙ୍କର
ଅଟନି୍ତ; ଆଉ, େସମାେନ ମିସରର ଗବର୍ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ ଓ ତହିଁର େଲାକ
ସମେସ୍ତ ବନିଷ୍ଟ େହେବ। 13 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ଅପାର ଜଳ ନକିଟରୁ ତହିଁର
ସମସ୍ତ ପଶୁ ବନିାଶ କରିବା; ତହିଁେର ମନୁଷ୍ୟର ଚରଣ ତାହା ଆଉ
ହଲାଇବ ନାହିଁ, ଅବା ପଶୁଗଣର ଖୁରା ତାହା ଚହଲାଇବ ନାହିଁ।
14 େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଜଳ ନମିର୍ଳ କରିବା ଓ
େସମାନଙ୍କର ନଦୀସମୂହକୁ େତୖଳ ପରି ବହାଇବା,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ। 15 “େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ମିସର େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ଓ ଶୂନ୍ୟ
କରିବା, ଯହିଁେର େସ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିଲା, େସହ ିସବୁ ତହିଁରୁ ରହତି
କରିବା, େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ତନି୍ନ ବାସୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବା,
େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ। 16 ଏହି
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ବଳିାପ ଗୀତ େଲାେକ ଗାନ କରିେବ; େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ
ବଳିାପ କରି ଏହା ଗାନ କରିେବ; ମିସରର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଓ ତାହାର ସକଳ
େଲାକସମୂହର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିାପ କରି ଗାନ କରିେବ” ଏହା ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 17 ଦ୍ୱ ାଦଶ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଏବଂ େସ କହେିଲ, 18 “େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ମିସରର େଲାକମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ହାହାକାର କର,
ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ତାହାକୁ ଓ ବଖି୍ୟାତ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର
କନ୍ୟାଗଣକୁ ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାନଙ୍କ ସହତି ଅେଧାଭୁବନେର ପକାଇ ଦଅି।
19 ତୁେମ୍ଭ େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟେର କାହା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ? ତଳକୁ ଯାଅ ଓ ଅସୁନ୍ନ ତ
େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କର। 20 େସମାେନ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପତତି େହେବ; େସ ଖଡ୍ଗ େର ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛ;ି
ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ଟାଣ ିନଅି। 21 ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟେର
ବଳବାନମାେନ ପାତାଳ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସହାୟକାରୀମାନଙୁ୍କ
କଥା କହେିବ; େସମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାେନ
ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ସି୍ଥର େହାଇ ଶୟନ କରନି୍ତ। 22 ଅଶୂର ଓ
ତାହାର ସମସ୍ତ ଜନସମାଜ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ; ତାହାର କବରସକଳ
ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅଛ;ି େସମାେନ ସମେସ୍ତ ହତ, ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ପତତି
େହାଇଅଛନି୍ତ; 23 ଗତ୍ତର୍ର େଶଷ ସୀମାେର େସମାନଙୁ୍କ କବର ଦଆିଯାଇଅଛି
ଓ ତାହାର ଜନସମାଜ ତାହାର କବରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅଛ;ି େଯଉଁମାେନ
ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇେଲ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ହତ, ଖଡ୍ଗ
ଦ୍ୱ ାରା ପତତି େହାଇଅଛନି୍ତ। 24 େସହ ିସ୍ଥାନେର ଏଲମ୍ ଓ ତାହାର
କବରର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକସମୂହ ଅଛ;ି େଯଉଁମାେନ
ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇେଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ହତ, ଖଡ୍ଗ
ଦ୍ୱ ାରା ପତତି େହାଇ ଅସୁନ୍ନ ତ ଅବସ୍ଥାେର ଅେଧାଭୁବନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ
ଓ ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅପମାନ େଭାଗ କରିଅଛନି୍ତ।
25 ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ତାହାର ଓ ତାହା ସହତି
ତାହାର ସମସ୍ତ ଜନସମାଜର ଶଯ୍ୟା ପାତଅିଛନି୍ତ , ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ତାହାର କବରସବୁ ଅଛ;ି େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅସୁନ୍ନ ତ ଅବସ୍ଥାେର ଖଡ୍ଗ
ଦ୍ୱ ାରା ପତତି େହାଇଅଛନି୍ତ; କାରଣ େସମାେନ ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର
ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇ ଥିେଲ, ଏେବ ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣାମାନଙ୍କର
ଅପମାନ େଭାଗ କରିଅଛନି୍ତ; େସ ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରଖା
ଯାଇଅଛ।ି 26 େସହ ିସ୍ଥାନେର େମଶକ୍, ତୁବଲ୍ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ
ଜନସମାଜ ଅଛନି୍ତ; ତାହାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତାହାର କବରସବୁ ଅଛ;ି
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅସୁନ୍ନ ତ ଅବସ୍ଥାେର ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ପତତି େହେଲ; କାରଣ
େସମାେନ ଜୀବତି େଲାକମାନଙ୍କ େଦଶେର ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇଥିେଲ। 27 ପୁଣ,ି
ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ବୀରମାେନ ପତତି େହାଇଅଛନି୍ତ ,
େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସହତି ପାତାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକର ତେଳ ରଖିଅଛନି୍ତ ଓ
େସମାନଙ୍କ ଅଧମର୍ େସମାନଙ୍କ ଅସି୍ଥ ଉପେର ଅଛ,ି େସମାନଙ୍କ ସହତି
ଏମାେନ ଶୟନ କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର
ବୀରଗଣର ପ୍ରତ ିଭୟର ବଷିୟ େହାଇଥିେଲ। 28 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଅସୁନ୍ନ ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭଗ୍ନ େହବ ଓ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ େଲାକମାନଙ୍କ
ସହତି ଶୟନ କରିବ। 29 େସହ ିସ୍ଥାନେର ଇେଦାମ, ତାହାର ରାଜାଗଣ ଓ
ତାହାର ଅଧିପତସିକଳ ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମେର
ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ରଖା ଯାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ
ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାନଙ୍କ ଓ ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାନଙ୍କ ସହତି ଶୟନ କରିେବ।
30 େସହ ିସ୍ଥାନେର ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ ଅଧିପତମିାେନ, େସମାନଙ୍କର ସମେସ୍ତ
ଓ ଯାବତୀୟ ସୀେଦାନୀୟ େଲାକ ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ହତ େଲାକମାନଙ୍କ
ସହତି ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା
େଯଉଁ ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇେଲ, ତହିଁ ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ େହାଇଅଛନି୍ତ; ଆଉ,
ଅସୁନ୍ନ ତ ଅବସ୍ଥାେର େସମାେନ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି
ଶୟନ କରନି୍ତ ଓ ଗତ୍ତର୍ଗାମୀମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅପମାନ
େଭାଗ କରନି୍ତ। 31 ଫାେରା େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିବ ଓ ଆପଣାର େଲାକସମୂହ
ସମସ୍ତର ବଷିୟେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପାଇବ; ହଁ, ଫାେରା ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ
େସୖନ୍ୟ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହାଇଅଛନି୍ତ ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
32 “କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଜୀବତିମାନଙ୍କ େଦଶେର ତାହା ବଷିୟେର ଭୟ
ଜନ୍ମ ାଇଅଛୁ; ଆଉ େସ, ଅଥର୍ାତ୍, ଫାେରା ଓ ତାହାର େଲାକସମୂହ ସମେସ୍ତ

ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ରଖାଯିେବ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଯିହଜିିକଲ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରହରୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
େଲାକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ ଓ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ଆେମ୍ଭ

େକୗଣସ ିେଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ  ଆଣେିଲ, େସ େଦଶର େଲାକମାେନ ଯଦି
ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିଏକ ବ୍ୟକି୍ତକୁ େନଇ ତାହାକୁ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀ କରି ନଯିୁକ୍ତ କରନି୍ତ; 3 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ େଦଶ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ  ଆସବିାର େଦଖିେଲ, ଯଦ ିତୂରୀ ବଜାଏ ଓ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ସେଚତନ କରାଏ; 4 େତେବ େଯେକହ ିତହିଁେର ତୂରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି
ସେଚତନ ନ ହୁଏ, ପୁଣ,ି ଖଡ୍ଗ  ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ତାହାକୁ ସଂହାର କେର,
େତେବ ତାହାର ରକ୍ତ ତାହାର ନଜି ମସ୍ତକେର ବତ୍ତିର୍ବ। 5 େସ ତୂରୀର ଶବ୍ଦ
ଶୁଣ ିସେଚତନ େହଲା ନାହିଁ; ତାହାର ରକ୍ତ ତାହାରି ଉପେର ବତ୍ତିର୍ବ;
େଯେହତୁ େସ ସେଚତନ େହାଇଥିେଲ, ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ଥା’ନ୍ତ ା।
6 ମାତ୍ର େସ ପ୍ରହରୀ ଯଦ ିଖଡ୍ଗ  ଆସବିାର େଦଖି ତୂରୀ ନ ବଜାଏ, ପୁଣ,ି
େଲାକମାେନ ସେଚତନ ନ ହୁଅନି୍ତ , ଆଉ ଖଡ୍ଗ  ଆସ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ସଂହାର କେର; େତେବ େସ ନଜି ଅଧମର୍େର ସଂହାରିତ
େହଲା, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତାହାର ରକ୍ତର ପରିେଶାଧ େସହ ିପ୍ରହରୀର ହସ୍ତରୁ
େନବା। 7 ଏହରୂିେପ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର
ପ୍ରହରୀ କରି ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛୁ; ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି
ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରୁ େସମାନଙୁ୍କ ସେଚତନ କର। 8 ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଦୁଷ୍ଟକୁ
କହୁ, େହ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ, ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ ମରିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ
ତାହାର ପଥ ବଷିୟେର େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକକୁ ସେଚତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି
କିଛ ିନ କୁହ; େତେବ େସହ ିଦୁଷ୍ଟ ନଜି ଅଧମର୍େର ମରିବ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ତାହାର ରକ୍ତର ପରିେଶାଧ େନବା। 9 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ େସହି
ଦୁଷ୍ଟକୁ ତାହାର ପଥରୁ େଫରିବା ନମିେନ୍ତ ତଦ୍ବଷିୟେର ସେଚତନ କେଲ,
ଯଦ ିେସ ନ େଫେର, େତେବ େସ ନଜି ଅଧମର୍େର ମରିବ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବ।

ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଦାୟିତ୍ୱ

10 ଆଉ, େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପ୍ରକାର କହୁଅଛ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଛ ିଓ ଆେମ୍ଭମାେନ
ତହିଁେର ହିଁ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛୁ; େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ କିପରି କରି ବଞ୍ଚବିା ?
11 େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି
ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଦୁଷ୍ଟର ମରଣେର ଆମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ
େଯପରି େଫରି ବେଞ୍ଚ, ଏଥିେର ହିଁ ଆମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ ଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଫର, ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫର; କାରଣ େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ମରିବ ? 12 ପୁଣ,ି େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା େଲାକଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ଧାମିର୍କର ଧାମିର୍କତା ତାହାର ଆଜ୍ଞା
ଲଘଂନ କରିବା ଦନି ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ ଓ େଯଉଁ ଦନି ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ େଫେର, େସହ ିଦନି େସ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱ ାରା
ପତତି େହବ ନାହିଁ; କିଅବା ଧାମିର୍କ େଲାକ େଯଉଁ ଦନି ପାପ କେର, େସହି
ଦନି େସ ଆପଣା ଧାମିର୍କତା ଦ୍ୱ ାରା ବଞ୍ଚ ିପାରିବ ନାହିଁ। 13 େସ ଅବଶ୍ୟ
ବଞ୍ଚବି, ଏହ ିକଥା ଆେମ୍ଭ ଧାମିର୍କକୁ କହେିଲ, େସ ଯଦ ିଆପଣା ଧମର୍େର
ନଭିର୍ର ରଖି ଅଧମର୍ କେର, େତେବ ତାହାର େକୗଣସ ିଧମର୍କମର୍ ସ୍ମରଣ
କରାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ େଯଉଁ ଅଧମର୍ କରିଅଛ,ି “ତହିଁେର ହିଁ େସ
ମରିବ।” 14 ପୁନଶ୍ଚ “ତୁେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ,” ଏହ ିକଥା ଆେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟ
େଲାକକୁ କହେିଲ, େସ ଯଦ ିଆପଣା ପାପରୁ େଫରି ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ାଚରଣ
କେର; 15 େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଯଦ ିବନ୍ଧକି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଫରାଇ ଦଏି, େସ
ଯାହା ଅପହରଣ କରିଥିଲା, ତାହା ପରିେଶାଧ କେର, େକୗଣସ ିଅଧମର୍ ନ
କରି ଜୀବନଦାୟକ ବଧିିରୂପ ପଥେର ଚାେଲ; େତେବ େସ ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚବି,
େସ ମରିବ ନାହିଁ। 16 ତାହାର କୃତ େକୗଣସ ିପାପ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ; େସ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ାଚରଣ କରିଅଛ;ି େସ ଅବଶ୍ୟ
ବଞ୍ଚବି। 17 ତଥାପି ତୁମ୍ଭ େଲାକଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ କହୁଅଛନି୍ତ , ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ
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ସରଳ ନୁେହଁ; ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତେର େସମାନଙ୍କର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ।
18 ଧାମିର୍କ େଲାକ ଆପଣା ଧାମିର୍କତାରୁ େଫରି ଅଧମର୍ କେଲ, େସ ତହିଁେର
ହିଁ ମରିବ। 19 ପୁଣ,ି ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ େଫରି ନ୍ୟାୟ ଓ
ଧମର୍ାଚରଣ କେଲ, େସ ତହିଁେର ବଞ୍ଚବି। 20 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ,
“ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ। େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାେର ବଚିାର
କରିବା।”

ଯିରୂଶାଲମ ପତନର ସମ୍ୱାଦ

21 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନବିର୍ାସନର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଷର୍ର ଦଶମ ମାସର
ପଞ୍ଚମ ଦନିେର ଯିରୂଶାଲମରୁ ପଳାତକ ଏକଜଣ େମା’ ନକିଟକୁ ଆସି
କହଲିା, “ନଗର ପରାଜିତ େହାଇଅଛ।ି” 22 େସହ ିପଳାତକ ଆସବିାର
ପୂେବର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ େମା’ ଉପେର ଥିଲା; ଆଉ,
ପ୍ରାତଃକାଳେର େସ ପଳାତକ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େମାର ମୁଖ
ଫିଟାଇଥିେଲ; େତେବଠାରୁ େମାର ମୁଖ ଫିଟା ରହଲିା ଓ ଆଉ ମୁଁ ଘୁଙ୍ଗା
େହାଇ ରହଲି ିନାହିଁ। 23 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା; 24 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ
େଦଶର, େସହ ିସକଳ ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନେର ବାସ କରନି୍ତ , େସମାେନ
କହୁଅଛନି୍ତ , ଅବ୍ର ହାମ ଏକମାତ୍ର ଥିେଲ, ଆଉ େସ େଦଶ ଅଧିକାର କେଲ;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ େଲାକ; ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଦଶ ଅଧିକାରାେଥର୍
ଦତ୍ତ େହାଇଅଛ।ି 25 ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ତ ସହତି ମାଂସ ଖାଉଅଛ ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ରତମିାଗଣ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ େଟକୁଅଛ ଓ ରକ୍ତପାତ କରୁଅଛ; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
କି େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ ? 26 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ୍ଗ େର
ନଭିର୍ର କରୁଅଛ ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରୁଅଛ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଅଶୁଚ ିକରୁଅଛ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ କି
େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ ?” 27 ଏହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କହବି,
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ଉତ୍ସନ୍ନ
ସ୍ଥାନ ସକଳେର ଥିବା େଲାକମାେନ ନଶି୍ଚୟ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ପତତି େହେବ ଓ
େଯଉଁ ଜନ ପଡ଼ଆିେର ଅଛ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ରୂେପ ପଶୁମାନଙୁ୍କ
େଦବା, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍େର ଓ ଗହୁାେର ଥା’ନି୍ତ , େସମାେନ
ମହାମାରୀେର ମରିେବ। 28 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସତି ଓ ବସି୍ମୟର
ସ୍ଥାନ କରିବା, ତହିଁେର ତାହାର ପରାକ୍ରମର ଗବର୍ ଲୁପ୍ତ େହବ; ପୁଣ,ି
ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ ଧ୍ୱଂସତି େହବ, ତହିଁେର େକହ ିତହିଁ ମଧ୍ୟ େଦଇ
ଗମନ କରିେବ ନାହିଁ।” 29 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର କୃତ ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କି୍ରୟା ସକାଶୁ େଯେତେବେଳ େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସତି ଓ ନଜି୍ଜ ର୍ନ ସ୍ଥାନ କରିବା,
େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।

ଭାବବାଦୀଙ୍କ ବାତ୍ତର୍ାର ପରିଣାମ

30 ପୁଣ,ି େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭ େଲାକଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ କାନ୍ଥ
ନକିଟେର ଓ ଗହୃମାନଙ୍କର ସକଳ ଦ୍ୱ ାରେଦଶେର ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରନି୍ତ , ଆଉ ପରସ୍ପର, ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ କହନି୍ତ ,
“ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ କଥା ଶୁଣୁ।” 31 ପୁଣ,ି
େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭ େଲାକଙ୍କ
ପରି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ବସନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣନି୍ତ , ମାତ୍ର ତାହା ପାଳନ
କରନି୍ତ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ମୁଖେର ବହୁତ େପ୍ରମ େଦଖାନି୍ତ , ମାତ୍ର
େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ େସମାନଙ୍କର ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ। 32 ଆଉ
େଦଖ, ଯାହାର ମଧୁର ସ୍ୱର ଅଛ ିଓ େଯ ଉତ୍ତମ ରୂେପ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ବଜାଇ
ପାେର, ଏପରି େଲାକର ଅତ ିମେନାହର ଗୀତ ସ୍ୱରୂପ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଅଟ; କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର କଥା ଶୁଣନି୍ତ , ମାତ୍ର ତାହା
ପାଳନ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 33 ପୁଣ,ି ଏହା େଯେତେବେଳ ଘଟବି, େଦଖ,
ଘଟବିାର ନକିଟ େହଲାଣ,ି େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯ ଜେଣ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଥିେଲ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।

ଇସ୍ରାଏଲର ପାଳକଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର
ପାଳକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର,

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ଓ େସହ ିପାଳକମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଇସ୍ରାଏଲର େଯଉଁ ପାଳକମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ପାଳନ କରୁଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! େମଷଗଣକୁ ପାଳନ
କରିବାର କି ପାଳକମାନଙ୍କର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ନୁେହଁ ? 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମଦ
ଖାଉଅଛ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମଷର େଲାମ ପରିଧାନ କରୁଅଛ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଜନୁ୍ତ ମାରୁଅଛ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମଷଗଣକୁ ପାଳନ କରୁ
ନାହଁ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅସୁସ୍ଥମାନଙୁ୍କ ସବଳ କରି ନାହଁ ଓ ପୀଡ଼ତିମାନଙ୍କର
ଚକିିତ୍ସା କରି ନାହଁ ଓ ଭଗ୍ନାଙ୍ଗର କ୍ଷତ ବାନି୍ଧ ନାହଁ ଓ େଯ ତାଡ଼ତି େହଲା,
ତାହାକୁ େଫରାଇ ଆଣ ିନାହଁ, କିଅବା େଯ ହଜିଗଲା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାକୁ
େଖାଜି ନାହଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳେର ଓ କେଠାରତାେର େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଶାସନ କରିଅଛ। 5 ପୁଣ,ି େକହ ିପାଳକ ନ ଥିବାରୁ େସମାେନ
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଗେଲ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣର ଖାଦ୍ୟ େହାଇ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େହେଲ। 6 ଆମ୍ଭର େମଷଗଣ ପବର୍ତ ସକଳେର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉଚ୍ଚ ଗିରିେର
ଭ୍ରମଣ କେଲ; ହଁ, ଆମ୍ଭର େମଷମାେନ ପୃଥିବୀର ସବୁଆେଡ଼ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େହାଇଗେଲ; ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ େଖାଜିବାକୁ ଓ େସମାନଙ୍କର ପେଛ ପେଛ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିଲା।” 7 ଏେହତୁ େହ ପାଳକଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; 8 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ,” ନଶି୍ଚୟ େକହ ିପାଳକ ନ ଥିବାରୁ ଆମ୍ଭର
େମଷମାେନ ଲୁଟତି େହେଲ ଓ ଆମ୍ଭର େମଷମାେନ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁସକଳର
ଖାଦ୍ୟ େହେଲ, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭର ପାଳକଗଣ ଆମ୍ଭର େମଷମାନଙୁ୍କ େଖାଜିେଲ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାଳକଗଣ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପାଳନ କରି ଆମ୍ଭ େମଷମାନଙୁ୍କ
ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ; 9 ଏଥିପାଇଁ େହ ପାଳକଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; 10 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ପାଳକମାନଙ୍କର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ; ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭ
େମଷଗଣକୁ ଆଦାୟ କରିବା, ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ େମଷପାଳନ କମର୍ରୁ ଚୁ୍ୟତ
କରିବା ଓ େସହ ିପାଳକମାେନ ଆଉ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପାଳନ କରିେବ ନାହିଁ;
ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େମଷଗଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା,
ତହିଁେର େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େହେବ ନାହିଁ।”

ଉତ୍ତମ େମଷପାଳକ

11 କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ନେିଜ,
ଆେମ୍ଭ ହିଁ ନଜି େମଷଗଣର ଅେନ୍ୱଷଣ କରି େସମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ
କରିବା। 12 େକୗଣସ ିପାଳକ ଆପଣା ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େମଷଗଣର ମଧ୍ୟେର ଥିବା
ଦନି େଯପରି ଆପଣା ପଲର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କେର, େସହପିରି ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା େମଷଗଣର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କରିବା; ଆଉ, େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ  ଓ ଅନ୍ଧକାର
ଦନିେର େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ , େସହି
ସକଳ ସ୍ଥାନରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। 13 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ନାନା
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣବିା ଓ ନାନା େଦଶରୁ
େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରି େସମାନଙୁ୍କ ନଜି େଦଶକୁ ଆଣବିା, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତ ସକଳେର, ଜଳପ୍ରବାହର ନକିଟେର ଓ
େଦଶର ସକଳ ବସତ-ିସ୍ଥାନେର ଚରାଇବା। 14 ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ଚରାଣୀ
ସ୍ଥାନେର େସମାନଙୁ୍କ ଚରାଇବା, ପୁଣ ିଇସ୍ରାଏଲର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ପବର୍ତଗଣର
ଉପେର େସମାନଙ୍କର ଖୁଆଡ଼ େହବ; େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ଉତ୍ତମ
ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କରିେବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତମାନର ଉପେର
ପୁଷି୍ଟକର ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନେର େସମାେନ ଚରିେବ। 15 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭ ନେିଜ ଆପଣା େମଷଗଣକୁ ଚରାଇବା ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶୟନ
କରାଇବା।” 16 “େଯ ହଜିଥିଲା, ଆେମ୍ଭ ତାହାର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ଓ
େଯ ତାଡ଼ତି େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପୁନବର୍ାର ଆଣବିା, ପୁଣ,ି ଭଗ୍ନାଙ୍ଗର କ୍ଷତ
ବାନି୍ଧବା ଓ ପୀଡ଼ତିକୁ ସବଳ କରିବା, ଆଉ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଓ ବଳବାନକୁ
ସଂହାର କରିବା; ଆେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟମେତ େସମାନଙୁ୍କ ପାଳନ କରିବା। 17 ପୁଣ,ି
େହ ଆମ୍ଭର ପଲ,” ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ପଶୁ ଓ ପଶୁର ମଧ୍ୟେର, େମଷ ଓ ଛାଗଗଣର
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ମଧ୍ୟେର ବଚିାର କରୁ। 18 ଉତ୍ତମ ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନେର ଚରିବାର, ମାତ୍ର
ଚରାଣୀର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଦତେଳ ଦଳିବାର ଓ ନମିର୍ଳ ଜଳ ପାନ
କରିବାର, ମାତ୍ର ତହିଁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆପଣା ପାଦେର େଗାଳିଆ କରିବାର,
ଏହା କି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ ଦଶିୁଅଛ ି? 19 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା
ପାଦେର ଦଳିଅଛ, ଆମ୍ଭର େମଷଗଣ ତାହା େଭାଜନ କରନି୍ତ ଓ ଯାହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଦେର େଗାଳିଆ କରିଅଛ, ତାହା େସମାେନ ପାନ କରନି୍ତ।
20 ଏେହତୁ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େଦଖ ଆେମ୍ଭ,
ଆେମ୍ଭ ହିଁ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େମଣ୍ଢା ଓ କ୍ଷୀଣ େମଣ୍ଢା ମଧ୍ୟେର ବଚିାର କରିବା।
21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ ସ୍କନ୍ଧେର ପୀଡ଼ତିମାନଙୁ୍କ େଠଲ ିେଦଉଅଛ ଓ
ବାହାେର େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆପଣା
ଶୃଙ୍ଗେର େପଲ ିେଦଉଅଛ; 22 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପଲକୁ ରକ୍ଷା
କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ ଆଉ ଲୁଟତି େହେବ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
େମଷର ଓ େମଷର ମଧ୍ୟେର ବଚିାର କରିବା। 23 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଏକ ପାଳକ, ଅଥର୍ାତ୍, ଆମ୍ଭର ଦାସ ଦାଉଦକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରିବା,
ତହିଁେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଚରାଇବ ଓ େସ େସମାନଙ୍କର ପାଳକ େହବ।
24 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ଓ ଆମ୍ଭର
ଦାସ ଦାଉଦ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଧିପତ ିେହବ; ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା
କହଅିଛୁ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନି୍ତର ନୟିମ

25 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଶାନି୍ତର ନୟିମ ସି୍ଥର କରିବା ଓ
ହଂିସ୍ରକ ପଶୁଗଣକୁ େଦଶରୁ େଶଷ କରିବା; ତହିଁେର େସମାେନ ନରିାପଦେର
ପ୍ରାନ୍ତରେର ବାସ କରିେବ ଓ ବନେର ଶୟନ କରିେବ। 26 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଓ ଆମ୍ଭ ପବର୍ତର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ସ୍ୱରୂପ
କରିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଯଥା ସମୟେର ଜଳଧାରା ବଷର୍ାଇବା; ତାହା
ଆଶୀବର୍ାଦର ଜଳଧାରା େହବ। 27 ଆଉ, େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଡୁକି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ
କରିେବ ଓ ଭୂମି ଶସ୍ୟଗଡୁକି ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ, ପୁଣ,ି େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦଶେର ନରିାପଦେର ରହେିବ; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ଯୁଆଳିର ଖିଲ ଭାଙି୍ଗେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଦାସତ୍ୱ  କରାଇବା େଲାକମାନଙ୍କ
ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ, ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ
ଜାଣେିବ। 28 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆଉ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଲୁଟ ସ୍ୱରୂପ
େହେବ ନାହିଁ, କିଅବା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ପଶୁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିେବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ ନରିାପଦେର ବାସ କରିେବ ଓ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ
ଭୟ େଦଖାଇେବ ନାହିଁ। 29 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତ ିନମିେନ୍ତ
ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ େଦଶେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ସକାଶୁ
ଆଉ କ୍ଷୟ ପାଇେବ ନାହିଁ, କିଅବା ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଆଉ
େଭାଗ କରିେବ ନାହିଁ। 30 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର େଯ େସମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ ଅଟୁ ଓ େସମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ େଯ ଆମ୍ଭର େଲାକ ଅଟନି୍ତ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ,”
ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 31 “ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭର େମଷ, ଆମ୍ଭର ଚରାଣୀ
ସ୍ଥାନର େମଷ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ ଓ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

େସୟୀର ପବର୍ତ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ େସୟୀର
ପବର୍ତ ବରୁିଦ୍ଧେର ମୁଖ ରଖ ଓ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର

ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ତାହାକୁ କୁହ, 3 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; େହ େସୟୀର ପବର୍ତ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ ଓ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବା, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଧ୍ୱଂସ ଓ ଶୂନ୍ୟର ସ୍ଥାନ କରିବା। 4 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ନଗରସବୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା
ଓ ତୁେମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣବି। 5 ତୁମ୍ଭର ଚରିକାଳ ଶତ୍ରୁ ତାଭାବ ଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନଗଣର ବପିଦ ସମୟେର, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙ୍କର େଶଷ ଅଧମର୍ର
ସମୟେର ଖଡ୍ଗର ପରାକ୍ରମେର େସମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିଅଛ; 6 ଏେହତୁ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ତୁମ୍ଭକୁ
ରକ୍ତପାତ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ରକ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ;

ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ତ ଘୃଣା କରି ନାହଁ, ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇବ। 7 ଏହ ିପ୍ରକାର ଆେମ୍ଭ େସୟୀର ପବର୍ତକୁ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଧ୍ୱଂସର
ସ୍ଥାନ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତହିଁ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନକାରୀକୁ ଓ େଫରିବା
େଲାକକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା। 8 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାର ହତ େଲାକେର ତାହାର
ପବର୍ତଗଣକୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା; ତୁମ୍ଭର ଉପପବର୍ତେର ଓ ଉପତ୍ୟକାେର ଓ
ଜଳପ୍ରବାହ ସ୍ଥାନେର ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ େଲାକମାେନ ପତତି େହେବ।
9 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ସଦାକାଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ନଗରସକଳ
ନବିାସୀହୀନ େହବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣବି। 10 େସସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଥିେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ, “ଏହ ିଦୁଇ
େଗାଷ୍ଠୀ ଓ ଏହ ିଦୁଇ େଦଶ େମା’ର େହବ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଅଧିକାର
କରିବା,” 11 ଏେହତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା
ପ୍ରମାେଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଘୃଣାଭାବ ସକାଶୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯପରି
କରିଅଛ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର େସହ ିେକ୍ର ାଧ ଓ େସହ ିଈଷର୍ାନୁସାେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
କମର୍ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ବଚିାର କରିବା,
େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦବା। 12 ଆଉ,
ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ସକଳ ନନି୍ଦାର କଥା
କହଅିଛ, ଅଥର୍ାତ୍, “େସହ ିସବୁ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ଓ େସହ ିସବୁ ଗ୍ରାସାେଥର୍
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ େହାଇଅଛ”ି େବାଲ ିକହଅିଛ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ
ଶୁଣଅିଛୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି। 13 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ମୁଖେର
ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବଡ଼ କରିଅଛ ଓ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା
ବଢ଼ାଇଅଛ; ଆେମ୍ଭ ତାହା ଶୁଣଅିଛୁ। 14 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଆନନ୍ଦ କାଳେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା।
15 ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଅଧିକାର ଧ୍ୱଂସ େହବାରୁ ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଆନନ୍ଦ
କରିଥିଲ, େସହପିରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକରିବା; େହ େସୟୀର ପବର୍ତ, େହ
ସମୁଦାୟ ଇେଦାମ, ତୁେମ୍ଭ ଧ୍ୱଂସ େହବ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟୁ; ଏହା େଲାକମାେନ ଜାଣେିବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ ପ୍ରତ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

“ଆଉ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣକୁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କୁହ, େହ ଇସ୍ରାଏଲର
ପବର୍ତଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 2 ପ୍ରଭୁ,

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଶତ୍ରୁ  ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କହଅିଛ,ି “ଭଲ େହଲା,
ଭଲ େହଲା” ! ଓ “େସହ ିପ୍ରାଚୀନ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସକଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅଧିକୃତ େହଲା,” 3 ଏଥିପାଇଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କୁହ, ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ: ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ
ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ ଓ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବକୁଆମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠଗତ ଓ
େଲାକମାନଙ୍କ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର େହାଇଅଛ; 4 ଏେହତୁ େହ ଇସ୍ରାଏଲର
ପବର୍ତଗଣ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ଇସ୍ରାଏଲର େଯସକଳ ପବର୍ତ
ଓ ଉପ-ପବର୍ତଗଣ, ଜଳପ୍ରବାହ ଓ ଉପତ୍ୟକାସକଳ, ଧ୍ୱଂସ
ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନସକଳ ଓ ତ୍ୟକ୍ତ ନଗରସମୂହ, ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶର ପ୍ରତ ିଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ େହାଇଅଛ,ି େସହ ିସବୁକୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; 5 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣର ଆନନ୍ଦେର ଓ ପ୍ରାଣର
ଈଷର୍ାେର, ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ରୂେପ ନେିକ୍ଷପ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ େଦଶକୁ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର େବାଲ ିନରୂିପଣ କରିଅଛନି୍ତ , େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର
େସହ ିଅବଶିଷ୍ଟାଂଶର ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ସମୁଦାୟ ଇେଦାମର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆେମ୍ଭ
ନତିାନ୍ତ ଆପଣା ଅନ୍ତରାଗି୍ନର ଜ୍ୱ ାଳାେର କହଅିଛୁ; 6 ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଦଶ
ବଷିୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ଆଉ ପବର୍ତ ଓ ଉପପବର୍ତଗଣକୁ,
ଜଳପ୍ରବାହ ଓ ଉପତ୍ୟକାସକଳକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନ େଭାଗ କରିବାରୁ
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳାେର ଓ େକାପେର କଥା କହଅିଛୁ; 7 ଏଥିପାଇଁ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇ କହଅିଛୁ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ନଶି୍ଚୟ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଅପମାନ େଭାଗ କରିେବ। 8 ମାତ୍ର େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଶାଖା ବାହାର କରିବ ଓ ଆମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲର
େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣାର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ; କାରଣ
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େସମାନଙ୍କର ଆଗମନ ସନି୍ନ କଟ। 9 େଯେହତୁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସପକ୍ଷ ଅଟୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିବା, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଚାଷ କରାଯାଇ ବୁଣାଯିବ। 10 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ, ତହିଁର ସମଗ୍ରକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିବା;
ତହିଁେର ନଗରସମୂହ ବସତସି୍ଥାନ େହବ ଓ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ସକଳ ପୁନଃନମିିର୍ତ
େହବ; 11 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ବୃଦି୍ଧ
କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହାଇ ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିବଶିିଷ୍ଟ େହେବ;
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍ କାଳର ନ୍ୟାୟ ବସତ ିକରାଇବା ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଦ୍ୟ କାଳ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 12 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ଆମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ
ଗତାୟାତ କରାଇବା ଓ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଭାଗ କରିେବ, ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ େହବ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସମୟଠାରୁ
ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ସନ୍ତାନବହିୀନ କରିବ ନାହିଁ। 13 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ କହନି୍ତ , “େହ େଦଶ, ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟଗ୍ରାସକ
ଓ ନଜି େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ନାଶକ େହାଇଅଛ,” 14 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ କିଅବା
ତୁମ୍ଭ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ନାଶ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ; 15 ଅଥବା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ଅପମାନ
ବାକ୍ୟ ଆଉ ଶୁଣାଇବା ନାହିଁ ଓ ତୁେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ନନି୍ଦାବାକ୍ୟର
ଭାର ଆଉ ବହବି ନାହିଁ ଓ ନଜି େଦଶୀୟମାନଙ୍କର ବଘି୍ନ ଆଉ ଜନ୍ମ ାଇବ
ନାହିଁ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ନାମର କାଯର୍୍ୟ

16 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
ଯଥା; 17 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନଜି େଦଶେର ବାସ
କରିବା େବେଳ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ କି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା ତାହା
ଅଶୁଚ ିକେଲ; େସମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ପୃଥକ୍
ସି୍ଥତକିାଳୀନ ଅେଶୗଚର ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। 18 ଏନମିେନ୍ତ େସମାେନ େଦଶେର
ରକ୍ତ ଢ଼ାଳିବା ସକାଶୁ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପ୍ରତମିାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ଅଶୁଚି
କରିବା ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢ଼ାଳିଲୁ,
19 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କଲୁ ଓ
େସମାେନ ନାନା େଦଶେର ବକିି୍ଷପ୍ତ େହେଲ; େସମାନଙ୍କର ଆଚରଣ
ଅନୁସାେର ଓ େସମାନଙ୍କର କି୍ରୟାନୁସାେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ବଚିାର
କଲୁ। 20 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ େସମାେନ ଗେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନେର
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ନାମ ଅପବତି୍ର
କେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ, ଏମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଲାକ ଓ ତାହାଙ୍କ େଦଶରୁ ବାହାରି ଯାଇଅଛନି୍ତ। 21 ତଥାପି
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭର େଯଉଁ ପବତି୍ର
ନାମ ଅପବତି୍ର କେଲ, େସହ ିପବତି୍ର ନାମ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭର ଦୟା ଜାତ
େହଲା। 22 ଏେହତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଏପରି କରୁ ନାହୁଁ,
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଯାହା ଅପବତି୍ର କରିଅଛ,
ଆମ୍ଭ ନଜିର େସହ ିପବତି୍ର ନାମ ସକାଶୁ କରୁଅଛୁ। 23 ପୁଣ,ି ଯାହା ନାନା
େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଅପବତି୍ରୀକୃତ େହାଇଅଛ,ି ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅପବତି୍ର କରିଅଛ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର େସହ ିମହାନାମ ପବତି୍ର
କରିବା; ଆଉ, େଯେତେବେଳ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ରୀକୃତ େହବା, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େଯ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ। 24 କାରଣ ଆେମ୍ଭ
େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ସବୁ େଦଶରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଜି େଦଶକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆଣବିା। 25 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଶୁଚ ିଜଳ ଝଞି୍ଚବିା, ତହିଁେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଚ ିେହବ; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ଅେଶୗଚରୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସକଳ ପ୍ରତମିାଗଣଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରିବା। 26 ଆହୁରି,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ େଦବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅନ୍ତରେର ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ ିେନବା ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ମାଂସମୟ ହୃଦୟ େଦବା। 27 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ଆମ୍ଭର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭର ବଧିିରୂପ
ପଥେର ଚଳାଇବା, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଶାସନସକଳ ରକ୍ଷା କରି
ପାଳନ କରିବ। 28 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦଲୁ, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାସ କରିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର
େଲାକ େହବ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା। 29 ଆଉ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଅେଶୗଚରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ଓ
ଆେମ୍ଭ ଶସ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ତାହା ବୃଦି୍ଧ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପକାଇବା ନାହିଁ। 30 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଓ େକ୍ଷତ୍ରର ଶସ୍ୟ
ବୃଦି୍ଧ କରିବା, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ
ସକାଶୁ ଆଉ ନନି୍ଦା ପାଇବ ନାହିଁ। 31 େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଓ ଯାହା ଉତ୍ତମ ନ ଥିଲା, ଏପରି
କି୍ରୟାସକଳ ସ୍ମରଣ କରିବ; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅଧମର୍
ସକାଶୁ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟା ସକାଶୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର
ଦୃଷି୍ଟେର ଆେପ ଘୃଣାସ୍ପଦ େହବ। 32 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜ୍ଞାତ ହୁଅ େଯ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଏହା କରୁ ନାହୁଁ; େହ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ଆଚରଣ ସକାଶୁ ଲଜି୍ଜତ ଓ ବଷିଣ୍ଣର୍
ହୁଅ। 33 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େଯଉଁ ଦନି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଅଧମର୍ରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରିବା, େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ
ନଗରସକଳକୁ ବସତବିଶିିଷ୍ଟ କରାଇବା ଓ ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନସକଳ ନମିିର୍ତ
େହବ। 34 ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଦଶ ପଥିକସକଳର ଦୃଷି୍ଟେର ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ
େହାଇଥିଲା, ତହିଁେର କୃଷିକାଯର୍୍ୟ କରାଯିବ। 35 ତହିଁେର େଲାକମାେନ
କହେିବ, “ଏହ ିଧ୍ୱଂସତି େଦଶ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛ;ି ଆଉ,
ଏହ ିଶୂନ୍ୟ, ଧ୍ୱଂସତି ଓ ଉତ୍ପାଟତି ନଗରସକଳ ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ଓ
ବସତସି୍ଥାନ େହାଇଅଛ।ି 36 େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ଉତ୍ପାଟତି
ସ୍ଥାନସବୁ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛୁ ଓ ଧ୍ୱଂସତି ସ୍ଥାନେର େରାପଣ କରିଅଛୁ, ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ଅବଶିଷ୍ଟ େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ଜ୍ଞାତ େହେବ; ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ଏହା ସଫଳ କରିବା। 37 ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ତଥାପି ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ପକ୍ଷେର ଏହା ସଫଳ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର େସମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ େହବ; ଆେମ୍ଭ ପଲପରି େସମାନଙ୍କର ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ ବୃଦି୍ଧ
କରିବା। 38 େଯପରି ବଳିେଯାଗ୍ୟ େମଷପଲ, େଯପରି ନରୂିପିତ
ପବର୍ମାନର ସମୟେର ଯିରୂଶାଲମର ପଲ; େସହପିରି ଶୂନ୍ୟ ନଗରସକଳ
ପଲ ପଲ ମନୁଷ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ,
ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିବ।”

ଶୁଷ୍କ ଅସି୍ଥେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଉପତ୍ୟକା

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ େମା’ ଉପେର ଅଧିଷି୍ଠତ େହଲା ଓ େସ
ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମାେର େମାେତ ବାହାରକୁ େନଇଯାଇ ଉପତ୍ୟକାର
ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀେର ବସାଇେଲ; ଆଉ, ତାହା ଅସି୍ଥେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍

ଥିଲା। 2 ତହୁଁ େସ େସହ ିଅସି୍ଥସକଳର ନକିଟ େଦଇ ଚାରିଆେଡ଼ େମାେତ
ଗମନ କରାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, େସହ ିପ୍ରଶସ୍ତ ଉପତ୍ୟକାେର ଅେନକ ଅସି୍ଥ
ଥିଲା; ପୁଣ,ି େଦଖ, େସହ ିସବୁ ଅତଶିୟ ଶୁଷ୍କ ଥିଲା। 3 ତହିଁେର େସ
େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଏହ ିସକଳ ଅସି୍ଥ କି ସଜୀବ
େହାଇ ପାେର ?” ଏଥିେର ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲ,ି “େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ
ତାହା ଜାଣନି୍ତ।” 4 ପୁନବର୍ାର େସ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏହସିକଳ
ଅସି୍ଥର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, େହ
ଶୁଷ୍କ ଅସି୍ଥସକଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 5 ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହସିକଳ ଅସି୍ଥକୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରେବଶ କରାଇବା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବତି େହବ।
6 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େପଶୀରଜୁ୍ଜ େଦବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର ମାଂସ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା, ଆଉ ଚମର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ
କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାଣବାୟୁ େଦବା, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜୀବତି େହବ; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣବି।” 7 ଏଥିେର େମାେତ େଯପରି ଆଜ୍ଞା ଦଆିଯାଇଥିଲା, ତଦନୁସାେର
ମୁଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲ;ି ପୁଣ,ି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ
େହଲା ଓ େଦଖ, ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା, ଆଉ ଅସି୍ଥସକଳ ଏକତ୍ର େହାଇ
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ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅସି୍ଥ ଆପଣା ଅସି୍ଥେର ସଂଯୁକ୍ତ େହଲା। 8 ତହିଁେର ମୁଁ ନରିୀକ୍ଷଣ
କଲ,ି ଆଉ େଦଖ, େସହସିବୁ ଅସି୍ଥ ଉପେର େପଶୀରଜୁ୍ଜ େହଲା ଓ ମାଂସ
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା, ପୁଣ,ି ଚମର୍ େସହ ିସବୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା; ମାତ୍ର େସହି
ସବୁର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରାଣବାୟୁ ନ ଥିଲା। 9 ତହିଁେର େସ େମାେତ କହେିଲ,
“େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ବାୟୁ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର
କର, ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ଓ ବାୟୁକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , େହ ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ଆସ ଓ ଏହ ିହତ େଲାକମାେନ
େଯପରି ଜୀବତି େହେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ବହ।” 10 ତହୁଁ
େସ େମାେତ େଯପରି ଆଜ୍ଞା କେଲ, ତଦନୁସାେର ମୁଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍-ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଚାର କରେନ୍ତ, ପ୍ରାଣବାୟୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସଲିା, ଆଉ େସମାେନ
ଜୀବତି େହେଲ ଓ ଅତଶିୟ ମହାନ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା
ଚରଣେର ଠିଆ େହେଲ। 11 େତେବ େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଏହ ିଅସି୍ଥସକଳ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଅଟନି୍ତ; େଦଖ,
େସମାେନ କହନି୍ତ , ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥସବୁ ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଭରସା ନଷ୍ଟ େହାଇଅଛ;ି ଆେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛୁ।
12 ଏଥିପାଇଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େହ ଆମ୍ଭର େଲାେକ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କବର ମୁକ୍ତ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କବରରୁ
ବାହାର କରାଇବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶକୁ ଆଣବିା।
13 ପୁଣ,ି େହ ଆମ୍ଭର େଲାେକ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କବର ମୁକ୍ତ କରି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କବରରୁ ବାହାର କରାଇେଲ, ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 14 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଆପଣା ଆତ୍ମା େଦବା, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବତି େହବ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଜି େଦଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବସାଇବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛୁ ଓ ସଫଳ କରିଅଛୁ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି,”
ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
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15 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ାର େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
ଯଥା; 16 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଯଷି୍ଟ େନଇ ତହିଁ ଉପେର
ଏହ ିକଥା େଲଖ, ଯିହୁଦା ନମିେନ୍ତ ଓ ତାହାର ସଖା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ନମିେନ୍ତ; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଆଉ ଏକ ଯଷି୍ଟ େନଇ ତହିଁ ଉପେର ଏହ ିକଥା
େଲଖ, େଯାେଷଫ ନମିେନ୍ତ, ଇଫ୍ର ୟିମର ଓ ତାହାର ସଖା ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଯଷି୍ଟ; 17 ଆଉ, େସହ ିଦୁଇ ଯଷି୍ଟ େଯପରି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର
ଏକ େହବ, ଏଥିପାଇଁ େସହ ିଦୁଇଯଷି୍ଟକୁ ପରସ୍ପର ସହତି େଯାଡ଼। 18 ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭ େଲାକଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ କହେିବ, ଏଥିେର
ତୁମ୍ଭର କି ଅଭପି୍ରାୟ, ଏହା କି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ ନାହିଁ ?
19 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , େଦଖ, ଇଫ୍ର ୟିମର ହସ୍ତେର ଥିବା େଯାେଷଫର ଯଷି୍ଟ, ପୁଣ,ି ତାହାର
ସଖା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଗାଷ୍ଠୀସମୂହକୁ ଆେମ୍ଭ େନବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ତାହା ସେଙ୍ଗ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯିହୁଦାର ଯଷି୍ଟ ସେଙ୍ଗ େଯାଡ଼ ିେସମାନଙୁ୍କ ଏକ
କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତେର ଏକ ଯଷି୍ଟ େହେବ। 20 ଆଉ,
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦୁଇ ଯଷି୍ଟେର େଲଖିବ, ତାହା େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର ରହବି। 21 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; େଦଖ, ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ
ଯାଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିସ୍ଥାନସ୍ଥ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରି େସମାନଙ୍କର ନଜି
େଦଶକୁ ଆଣବିା; 22 ଆଉ, େସହ ିେଦଶେର ଇସ୍ରାଏଲର ସକଳ ପବର୍ତ
ଉପେର ଆେମ୍ଭ ଏମାନଙୁ୍କ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ କରିବା ଓ ଏକ ରାଜା େଯ
ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜା େହେବ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ େଗାଷ୍ଠୀ େନାହେିବ,
କିଅବା ଆଉ େକେବ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟେର ବଭିକ୍ତ େହେବ ନାହିଁ। 23 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପ୍ରତମିାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା କିଅବା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ
ଦ୍ୱ ାରା ଅଥବା ଆପଣାମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାମାନଙୁ୍କ
ଆଉ ଅଶୁଚ ିକରିେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ େଯଉଁ ସକଳ ବାସସ୍ଥାନେର
ପାପ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର େସହ ିସକଳ ବାସସ୍ଥାନରୁ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶୁଚ ିକରିବା; ତହିଁେର େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ
େହେବ ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା। 24 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭର

ଦାସ ଦାଉଦ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜା େହେବ ଓ େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ
ପାଳକ େହେବ; େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଶାସନ ପଥେର ଚାଲେିବ ଓ
ଆମ୍ଭର ବଧିିସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କରିେବ। 25 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା
ଦାସ ଯାକୁବକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ ଓ ଯହିଁ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ବାସ କେଲ, େସହ ିେଦଶେର େସମାେନ ବାସ କରିେବ;
ପୁଣ,ି େସମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାେନ, େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାେନ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ସନ୍ତାନମାେନ ସଦା କାଳ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କରିେବ; ଆଉ, ଆମ୍ଭର ଦାସ ଦାଉଦ ସଦା କାଳ େସମାନଙ୍କର ଅଧିପତି
େହେବ। 26 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତର ଏକ ନୟିମ ସି୍ଥର
କରିବା; ତାହା େସମାନଙ୍କ ସହତି ଚରିକାଳୀନ ନୟିମ େହବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ବସାଇବା ଓ ବଢ଼ାଇବା ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସଦା କାଳ
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଧମର୍ଧାମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। 27 ଆମ୍ଭର ଆବାସ ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ରହବି; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା
ଓ େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହେବ। 28 ପୁଣ,ି େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭର
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସଦାକାଳ ରହବି, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ
େଯ ଇସ୍ରାଏଲର ପବତି୍ରକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ
ଜାଣେିବ।”

େଗାଗ୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାଣୀ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ
େଗଶର, େମଶକ୍ର ଓ ତୁବଲ୍ର ଅଧିପତ ିମାେଗାଗ୍ େଦଶୀୟ

େଗାଗ୍ ପ୍ରତ ିମୁଖ ରଖି ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କୁହ,
3 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େହ େଗଶର, େମଶକ୍ର ଓ ତୁବଲ୍ର
ଅଧିପତ ିେଗାଗ୍, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ। 4 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଲାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭ କଳପାଟେିର ଅଙୁ୍କଶ େଦବା, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଓ ତୁମ୍ଭର େସୖନ୍ୟ ସମସ୍ତକୁ, ଅଶ୍ୱ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣଙୁ୍କ ବାହାର କରି
ଆଣବିା, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଯୁଦ୍ଧ ସଜ୍ଜ ାେର ସୁସଜି୍ଜତ, ଫଳକ ଓ
ଢ଼ାଲଧାରୀ ମହାସମାଜ, େସମାନଙ୍କର ସମେସ୍ତ ଖଡ୍ଗ ଧାରୀ ଅଟନି୍ତ;
5 େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପାରସ୍ୟ, କୂଶ ଓ ପୂଟ୍; େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଢ଼ାଲ ଓ
େଟାପରଧାରୀ; 6 େଗାମର ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକଦଳ; ଉତ୍ତର ଦଗିର
ପ୍ରାନ୍ତସୀମାସି୍ଥତ େତାଗମର୍ାର ବଂଶ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକଦଳକୁ; ଏହି
ପ୍ରକାର ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଆଣବିା। 7 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ହୁଅ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଏକତି୍ରତ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ହୁଅ। 8 ଅେନକ ଦନି
ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ; େଶଷ ବଷର୍ମାନର ମଧ୍ୟେର
ତୁେମ୍ଭ, ଖଡ୍ଗ ରୁ ପୁନରାନୀତ, ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗହୃୀତ େଦଶକୁ,
ଇସ୍ରାଏଲର ଚରି ଉତ୍ସନ୍ନ  ପବର୍ତ ସକଳକୁ ଆସବି; ମାତ୍ର ତାହା ନାନା
େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାେର ଆନୀତ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ େସମାେନ,
େସମାନଙ୍କର ସମେସ୍ତ ନରିାପଦେର ବାସ କରିେବ। 9 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ
ଉପରକୁ ଉଠି, ବତାସ ପରି ଆସବି, େଦଶକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ,
ଆଉ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ େମଘ
ତୁଲ୍ୟ େହେବ। 10 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େସହ ିସମୟେର
ନାନା ବଷିୟ ତୁମ୍ଭ ମନେର ପଡ଼ବି ଓ ତୁେମ୍ଭ େଗାଟଏି ଅନଷି୍ଟ ସଂକଳ୍ପ
କରିବ; 11 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ କହବି, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାଚୀରହୀନ ଗ୍ରାମ ବଶିିଷ୍ଟ େଦଶକୁ
ଯିବା; େଯଉଁମାେନ ଶାନି୍ତେର ଅଛନି୍ତ , ନରିାପଦେର ଓ ପ୍ରାଚୀରହୀନ ସ୍ଥାନେର
ବାସ କରନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଅଗର୍ଳ କି କବାଟ ନାହିଁ; 12 ଲୁଟବିାକୁ ଓ
ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାତ୍ରା କରିବା;
େଯଉଁ ସକଳ ଉତ୍ସନ୍ନ  ସ୍ଥାନ ଏେବ ବସତବିଶିିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ,ି ତହିଁର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗହୃୀତ
େହାଇଅଛନି୍ତ , ପଶୁ ଓ ଦ୍ର ବ୍ୟାଦ ିପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଭାଗେର ବାସ
କରୁଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ (ତୁେମ୍ଭ ଯିବ)।
13 ଶିବା, ଦଦାନ ଓ ତଶର୍ୀଶର ବଣକିଗଣ, ଆଉ େସଠାସି୍ଥତ ସକଳ ଗ୍ରାମ
ତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ, ତୁେମ୍ଭ କି ଲୁଟବିାକୁ ଆସଅିଛ ? ତୁେମ୍ଭ କି ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ଜନସମାଜ ଏକତ୍ର କରିଅଛ ? ରୂପା,
ସୁନା େବାହ ିେନବାର, ପଶୁ ଓ ଦ୍ର ବ୍ୟାଦ ିପ୍ରଚୁର ଲୁଟ ିେନଇଯିବାର କି
ତୁମ୍ଭର ଅଭପି୍ରାୟ ? 14 ଏଥିପାଇଁ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍-
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ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି େଗାଗ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ:
େସହ ିଦନି େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର େଲାକମାେନ ନରିାପଦେର
ବାସ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ କି ତାହା ଜାଣବି ନାହିଁ ? 15 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ଦଗିସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତଭାଗରୁ ଆସବି, ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ
ସେଙ୍ଗ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ଆସେିବ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ
ମହାସମାଜ ଓ ବକି୍ରମୀ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ; 16 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ େଦଶକୁ େମଘ
ତୁଲ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସବି;
େହ େଗାଗ୍, େଶଷ କାଳେର ଏହା ଘଟବି େଯ, େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ େଯପରି
ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣେିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭ େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବିା,
େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ରୀକୃତ
େହବା। 17 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ : ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆଣବିା େବାଲ ିଯାହାର ବଷିୟେର ପ୍ରାଚୀନ କାଳେର ଆପଣା
ଦାସଗଣ ଦ୍ୱ ାରା, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁମାେନ େସହ ିକାଳେର ଅେନକ ବଷର୍ଯାଏ
ଭବଷି୍ୟଦ୍-ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିେଲ, ଏପରି େଯ ଇସ୍ରାଏଲ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ, େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ କହଥିିଲୁ, ତୁେମ୍ଭ କି େସହି
ବ୍ୟକି୍ତ ? 18 ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େଯଉଁ ଦନି େଗାଗ୍ ଇସ୍ରାଏଲ
େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସବି, େସହ ିସମୟେର ଆମ୍ଭର େକାପ ଆମ୍ଭର
ନାସାରନ୍ଧ୍ର କୁ ଉଠିବ। 19 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳା ଓ
େକାପାନଳେର କହଅିଛୁ, ଅବଶ୍ୟ େସହ ିଦନି ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶେର ମହାକମ୍ପ
େହବ; 20 ତହିଁେର ସମୁଦ୍ର ର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ େକ୍ଷତ୍ରର
ପଶୁଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତସମସ୍ତ, ଆଉ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ
ସକଳ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର କମ୍ପମାନ େହେବ ଓ ପବର୍ତସବୁ ଉତ୍ପାଟତି େହେବ,
ଆଉ ଗଡ଼ନି୍ତ ସ୍ଥାନସବୁ ପଡ଼ଯିିବ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଚୀର ଭୂମିସାତ୍ େହବ।
21 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ  ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ପବର୍ତ ସକଳକୁ
ଆହ୍ୱାନ କରିବା; ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର ଖଡ୍ଗ
ତାହାର ଭ୍ର ାତାର ପ୍ରତକୂିଳ େହବ। 22 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ମହାମାରୀ ଓ ରକ୍ତ
ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ପ୍ରତବିାଦ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ଉପେର ଓ
ତାହାର େସୖନ୍ୟଦଳର ଉପେର ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀର
ଉପେର ପ୍ଳାବନକାରୀ ବୃଷି୍ଟ, ବୃହତ୍ ବୃହତ୍ ଶିଳା, ଅଗି୍ନ ଓ ଗନ୍ଧକ
ବଷର୍ାଇବା। 23 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ମହାନ କରିବା ଓ ଆପଣାକୁ
ପବତି୍ରୀକୃତ କରିବା, ଆଉ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀର ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାର
ପରିଚୟ େଦବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ
ଜାଣେିବ।”

“ପୁଣ,ି େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ େଗାଗ୍ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , େହ େଗଶର, େମଶକ୍ର ଓ ତୁବଲ୍ର ଅଧିପତ ିେଗାଗ୍,

େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ; 2 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଲାଇବା ଓ
ତୁମ୍ଭକୁ କଢ଼ାଇ େନବା, ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଗିର ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଅଣାଇବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତସମୂହର ଉପରକୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଣବିା; 3 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆଘାତ କରି ତୁମ୍ଭ ବାମ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭ ଧନୁ
ଖସାଇବା ଓ ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭ ତୀରସବୁ କଢ଼ାଇ ପକାଇବା।
4 ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ତୁେମ୍ଭ ପତତି େହବ, ତୁମ୍ଭର ସକଳ
େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗୀ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ପତତି େହେବ; ଆେମ୍ଭ ସବୁ ପ୍ରକାର
ହଂିସ୍ରକ ପକ୍ଷୀଗଡୁକୁି ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣର ଗ୍ରାସର ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ
ସମପର୍ଣ କରିବା। 5 ତୁେମ୍ଭ ପଡ଼ଆିେର ପତତି େହବ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଏହା
କହଅିଛୁ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ। 6 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ମାେଗାଗ୍ର
ଉପେର ଓ ଦ୍ୱ ୀପସମୂହେର ନରିାପଦେର ବାସକାରୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଗି୍ନ
େପ୍ରରଣ କରିବା; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ
ଜାଣେିବ। 7 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା
ପବତି୍ର ନାମ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ଓ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ନାମ ଆଉ ଅପବତି୍ରୀକୃତ
େହବାକୁ େଦବା ନାହିଁ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ର
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େଗାଷ୍ଠୀୟମାେନ ଜାଣେିବ। 8 େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛି
ଓ ତାହା ସଦି୍ଧ େହବ, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; େଯଉଁ ଦନିର ବଷିୟ
ଆେମ୍ଭ କହଅିଛୁ, ଏହା େସହ ିଦନି। 9 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ନଗରସମୂହେର
ବାସକାରୀ େଲାକମାେନ ବାହାେର ଯାଇ, ଢ଼ାଲ ଓ ଫଳକ, ଧନୁ ଓ ତୀର,
ଆଉ ଯଷି୍ଟ ଓ ବଚ୍ଛର୍ା, ଏହ ିସକଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଗି୍ନେର ଜଳାଇେବ, େସମାେନ
ସାତ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହସିବୁ େନଇ ଅଗି୍ନେର ଜ୍ୱଳାଇେବ; 10 ଏହରୂିେପ

େସମାେନ ପଦାରୁ କାଠ ଆଣେିବ ନାହିଁ; କି ବନରୁ କିଛ ିକାଟେିବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର େନଇ ଅଗି୍ନେର ଜ୍ୱଳାଇେବ; ଆଉ, ଆପଣା
ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନଙ୍କର ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିେବ ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କର
ସମ୍ପତି୍ତ ଅପହରଣ କେଲ, େସମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ ଅପହରଣ କରିେବ, ଏହା
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 11 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସହ ିଦନି େଗାଗ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ମଧ୍ୟେର କବରସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ, ସମୁଦ୍ର ର ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ ପଥିକମାନଙ୍କ ଉପତ୍ୟକା
େଦବା; ତାହା ପଥିକମାନଙ୍କର ଗମନ େରାଧ କରିବ ଓ େସତୁ ସ୍ଥାନେର
େଲାକମାେନ େଗାଗ୍କୁ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ େଲାକସମୂହକୁ କବର େଦେବ;
ଆଉ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େସମାେନ ହାେମାନ-େଗାଗ୍ର ଉପତ୍ୟକା େବାଲ ିନାମ
େଦେବ। 12 ପୁଣ,ି େଦଶକୁ ଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ କବର େଦବା
ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ସାତ ମାସ ଲାଗିବ। 13 ହଁ, େଦଶର ସମସ୍ତ
େଲାକ େସମାନଙୁ୍କ କବର େଦେବ; ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ
େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବା ଦନି େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ତାହା ଯଶସ୍ୱରୂପ େହବ।
14 ପୁଣ,ି େସମାେନ ନତି୍ୟ କାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ୍
କରିେବ, େସହ ିେଲାକମାେନ େଦଶ ଶୁଚ ିକରିବା ପାଇଁ, ପଥିକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଭୂମିେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ କବର େଦବା ନମିେନ୍ତ େଦଶ
ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରିେବ; ସାତ ମାସ େଶଷ େହଲା ଉତ୍ତାେର େସମାେନ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିେବ। 15 ପୁଣ,ି େସହ ିଗମନକାରୀମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟ େଦଇ
ଗମନ କରିେବ ଓ େକହ ିମନୁଷ୍ୟର ଅସି୍ଥ େଦଖିେଲ େସ ତାହା ନକିଟେର
େଗାଟଏି ଚହି୍ନ ରଖିବ, ତହୁଁ କବର େଦବା େଲାକମାେନ ହାେମାନ-େଗାଗ୍
ଉପତ୍ୟକାେର ତାହାର କବର େଦେବ। 16 ଆହୁରି, ଏକ ନଗରର ନାମ
ହାେମାନା (େଲାକସମୂହ) େହବ। ଏହରୂିେପ େସମାେନ େଦଶ ଶୁଚି
କରିେବ। 17 ପୁଣ,ି େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ ସବୁ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ କୁହ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଆସ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାଂସ ଖାଇବା ନମିେନ୍ତ ଓ
ରକ୍ତ ପିଇବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ ଯଜ୍ଞର ଚାରିଆେଡ଼ ଏକତ୍ର ହୁଅ, ଆେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲର ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞ, ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ
କରୁଅଛୁ। 18 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୀରମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବ ଓ
ଭୂପତମିାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବାଶନ େଦଶୀୟ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ
େମଷ, େମଷବତ୍ସ, ଛାଗ ଓ ବୃଷ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନି୍ତ। 19 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭର େସହ ିଯଜ୍ଞରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୃପ୍ତ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମଦ ଖାଇବ ଓ ମତ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ପିଇବ।
20 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ େମଜେର ଅଶ୍ୱ, ରଥ, ବୀର ଓ ସବୁ
େଯାଦ୍ଧାମାନଙୁ୍କ ଖାଇ ତୃପ୍ତ େହବ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃ ପ୍ରତଷି୍ଠା

21 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାର େଗୗରବ ସ୍ଥାପନ
କରିବା, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ଯାହା ସଫଳ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭର େସହ ିଶାସନ ଓ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣାର େଯଉଁ ହସ୍ତ େଥାଇଅଛୁ, ତାହା ସକଳ
େଗାଷ୍ଠୀ େଦଖିେବ। 22 ଏହରୂିେପ େସହ ିଦନି ଓ େସହ ିଦନିଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶ ଜାଣେିବ େଯ, ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ।
23 ପୁଣ,ି େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଜାଣେିବ େଯ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନଜି ଅଧମର୍ ସକାଶୁ
ବନ୍ଦୀ େହାଇ ଯାଇଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ
ଅପରାଧ କରିବାରୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲୁ; ତହୁଁ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷଗଣର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲୁ,
ତହିଁେର େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହେଲ। 24 େସମାନଙ୍କର
ଅଶୁଚତିା, ଆଉ େସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଅନୁସାେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଓ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲୁ। 25 ଏେହତୁ
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଏେବ ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା
ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିବା; ଆଉ,
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପବତି୍ର ନାମ ପକ୍ଷେର ଉେଦ୍ଯାଗୀ େହବା। 26 ପୁଣ,ି
େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦଶେର ନରିାପଦେର ବାସ
କରିେବ ଓ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଭୟ ନ େଦଖାଇବ, େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ
ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଆଣବିା ଓ େସମାନଙ୍କ
ଶତ୍ରୁ ଗଣର େଦଶରୁ େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଉ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ
ସାକ୍ଷାତେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ରୀକୃତ େହବା; 27 େସେତେବେଳ
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଓ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁସବୁ ସତ୍ୟ-
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ଲଙ୍ଘନ କେଲ, େସହ ିସକଳ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ।
28 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ, ଆେମ୍ଭ
ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସତି କରାଇଲୁ ଓ ପୁନବର୍ାର
େସମାନଙ୍କ ନଜି େଦଶେର େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛୁ, ଏହା େସମାେନ
ଜାଣେିବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର କାହାକୁ ହିଁ ଆଉ େସଠାେର ଅବଶିଷ୍ଟ
ରଖିବା ନାହିଁ। 29 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଆଉ
ଲୁଚାଇବା ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଉପେର ନଜି ଆତ୍ମା
ଢ଼ାଳିଅଛୁ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ନୂତନ ମନ୍ଦରିର ଦଶର୍ନ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନବିର୍ାସନର ପଚଶି ବଷର୍େର, ବଷର୍ର ଆରମ୍ଭେର
ମାସର ଦଶମ ଦନିେର, ଅଥର୍ାତ୍, ନଗର ନପିାତତି େହଲା
ଉତ୍ତାେର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ ବଷର୍ର ଉକ୍ତ ଦବିସେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ

େମା’ ଉପେର ଅଧିଷି୍ଠତ ଥିଲା ଓ େସ େମାେତ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ
କରାଇେଲ। 2 ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦଶର୍ନେର େସ େମାେତ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶକୁ ଆଣି
ଅତ ିଉଚ୍ଚ ଏକ ପବର୍ତେର ବସାଇେଲ, ତହିଁ ଉପେର, ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର
େଗାଟଏି ନଗର ତୁଲ୍ୟ ଆକୃତ ିଥିଲା। 3 େସ େମାେତ େସହ ିସ୍ଥାନକୁ େନଇ
ଗେଲ, ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର ଏକ ପୁରୁଷ ଥିେଲ, ପିତ୍ତଳର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ
ତାଙ୍କର ଆଭା, ତାଙ୍କ ହସ୍ତେର ଛଣପଟର ଏକ ରଜୁ୍ଜ ଓ ପରିମାପକ ଏକ
ନଳ ଥିଲା ଓ େସ ଦ୍ୱ ାରେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 4 ଏଥିେର େସ ପୁରୁଷ
େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଯାହା
େଦଖାଇବା, େସହ ିସବୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁେର େଦଖ ଓ ଆପଣା କଣ୍ଣର୍େର
ଶୁଣ ଓ ତହିଁେର ମେନାନେିବଶ କର; କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯପରି େସହ ିସବୁ
ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଉ, ଏ ଅଭପି୍ରାୟେର ତୁେମ୍ଭ ଏଠାକୁ ଆନୀତ େହାଇଅଛ;
ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଯାହା େଦଖିବ, ତାହାସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଅ।”

ପୂବର୍ ଦଗିର ଦ୍ୱ ାର

5 ଆଉ େଦଖ, ଗହୃର ବାହାେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଏକ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା ଓ
େସହ ିପୁରୁଷଙ୍କ ହସ୍ତେର ଏକ ପରିମାପକ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ତାହା ଛଅ ହାତ
ଦୀଘର୍, ପ୍ରେତ୍ୟକ ହାତ ଏକ ହାତ ଚାରି ଅଙୁ୍ଗଳି ପରିମିତ; ତହିଁେର େସ
ଗହୃର “ସ୍ଥୂଳତା” ଏକ ହାତ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଏକ ହାତ ମାପିେଲ।
6 ଏଉତ୍ତାେର େସ ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରକୁ ଆସ ିତହିଁର ପାବଚ୍ଛ େଦଇ ଉପରକୁ
ଉଠିେଲ; ଆଉ, ଦ୍ୱ ାରର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନର ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ହାତ ଓ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ
ସ୍ଥାନର ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ହାତ ମାପିେଲ। 7 ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରି ଏକ
ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ ଏକ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା; ଆଉ, ପ୍ରେତ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରିର
ମଧ୍ୟେର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଛଡ଼ା ଥିଲା ଓ ଗହୃାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରର ବାରଣ୍ଡା
ନକିଟସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାରର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନ ଏକ ହାତ ଥିଲା। 8 ଗହୃାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରର
ବାରଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ େସ ଏକ ହାତ ମାପିେଲ। 9 ତହୁଁ େସ ଦ୍ୱ ାରର ବାରଣ୍ଡା ଆଠ
ହାତ ମାପିେଲ ଓ ତହିଁର ଉପସ୍ତମ୍ଭସକଳ ଦୁଇ ହାତ ଥିଲା; ପୁଣ,ି ଦ୍ୱ ାରର
ବାରଣ୍ଡା ଗହୃ ପ୍ରତ ିଥିଲା। 10 ଆଉ, ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରର କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରି
ଏପାଖେର ତନି ିଓ େସପାଖେର ତନି ିଥିଲା; େସ ତନିରି ମାପ ଏକ ସମାନ
ଥିଲା; ଆଉ, ଏପାଖ ଓ େସପାଖ ସ୍ତମ୍ଭସବୁର ଏକ ସମାନ ମାପ ଥିଲା।
11 ପୁଣ,ି େସ ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନର ପ୍ରସ୍ଥ ଦଶ ହାତ ଓ ଦ୍ୱ ାରର ଦୀଘର୍ତା
େତର ହାତ ମାପିେଲ, 12 ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରି ସକଳର ସମ୍ମୁଖେର,
ଏପାଖେର ଏକ ହାତ, େସପାଖେର ଏକ ହାତ ଧାର ଥିଲା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ
କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରି ଏକ ପାଖେର ଛଅ ହାତ, ଅନ୍ୟ ପାଖେର ଛଅ ହାତ ଥିଲା।
13 ପୁଣ,ି େସ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରିର ଛାତଠାରୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରିର
ଛାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରସ୍ଥ ପଚଶି ହାତ ମାପିେଲ; ଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖେର ଦ୍ୱ ାର
ଥିଲା। 14 ଉପସ୍ତମ୍ଭସକଳ ମଧ୍ୟ େସ ଷାଠିଏ ହାତ ମାପିେଲ; ପୁଣ,ି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ
ଉପସ୍ତମ୍ଭ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ଚାରିଆେଡ଼ ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା। 15 ପୁଣ,ି ପ୍ରେବଶାଥର୍କ
ଦ୍ୱ ାରର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ବାରଣ୍ଡାର ଅଗ୍ରଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପଚାଶ ହାତ
ଥିଲା। 16 ପୁଣ,ି ଦ୍ୱ ାର ଭତିେର ଚାରିଆେଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରି ଓ
ଉପସ୍ତମ୍ଭସକଳର ବନ୍ଦ ଜଳାକବାଟ ିଥିଲା ଓ ମଣ୍ଡପସକଳେର ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂ ପ
ଥିଲା, ଆଉ ଜଳାକବାଟ ିସବୁ ଭତିେର ଚାରିଆେଡ଼ ଥିଲା ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଉପସ୍ତମ୍ଭ ଉପେର ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର ଆକୃତ ିଥିଲା।

ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ

17 ତହୁଁ େସ େମାେତ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଣେିଲ, ଆଉ େଦଖ,
ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚାରିଆେଡ଼ େକେତକ େକାଠରି ଓ ନମିିର୍ତ ଚଟାଣ ଥିଲା; େସହି
ଚଟାଣ ଉପେର ତରିିଶ େକାଠରି ଥିଲା। 18 ପୁଣ,ି େସହ ିଚଟାଣ
ଦ୍ୱ ାରସକଳର ପାଶ୍ୱର୍େର, ଦ୍ୱ ାରର ଦୀଘର୍ତାନୁସାେର ଥିଲା, ଏହା ନମି୍ନତର
ଚଟାଣ। 19 େତେବ େସ ନମି୍ନତର ଦ୍ୱ ାରର ଅଗ୍ରଭାଗଠାରୁ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ଅଗ୍ରଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାହାର ପ୍ରସ୍ଥ ମାପିେଲ, ପୂବର୍ ଓ ଉତ୍ତର ଉଭୟ ଦଗିେର
ଏକଶହ ହାତ।

ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାର

20 ପୁଣ,ି େସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଉତ୍ତରାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରର ଦୀଘର୍ତା ଓ ପ୍ରସ୍ଥ
ମାପିେଲ। 21 ଆଉ, ତହିଁର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର ତନି,ି ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ତନି ିକ୍ଷୁଦ୍ର
େକାଠରି ଓ ତହିଁର ଉପସ୍ତମ୍ଭ ଓ ମଣ୍ଡପସକଳର ପରିମାଣ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱ ାରର
ପରିମାଣ ତୁଲ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍, ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା ପଚାଶ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପଚଶି
ହାତ ଥିଲା। 22 ପୁଣ,ି ତହିଁର ଜଳାକବାଟ,ି ମଣ୍ଡପ ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର
ଆକୃତସିକଳ ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରର ପରିମାଣାନୁସାେର ଥିଲା; େଲାକମାେନ
ସାତ ପାହାଚ େଦଇ ତହିଁ ଉପରକୁ ଗେଲ ଓ ତହିଁର ମଣ୍ଡପ ତହିଁ ସମ୍ମୁଖେର
ଥିଲା। 23 ଆଉ, ଉତ୍ତର ଓ ପୂବର୍ ଦୁଇଆେଡ଼, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରର ସମ୍ମୁଖେର
ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା; ପୁଣ,ି େସ ଏକ ଦ୍ୱ ାରଠାରୁ ଅନ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏକଶହ ହାତ ମାପିେଲ।

ଦକି୍ଷଣ ଦ୍ୱ ାର

24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ ଦକ୍ଷିଣ ଦଗିକୁ େନଇଗେଲ, ଆଉ େଦଖ,
ଦକି୍ଷଣଆେଡ଼ ଏକ ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା; ଆଉ, େସ ଉପେରାକ୍ତ ପରିମାଣାନୁସାେର
ତହିଁର ଉପସ୍ତମ୍ଭ ଓ ମଣ୍ଡପସକଳ ପରିମାଣ କେଲ। 25 ପୁଣ,ି ତହିଁେର ଓ
ତହିଁର ମଣ୍ଡପସକଳର ଚାରିଆେଡ଼ ପୂେବର୍ାକ୍ତ ଜଳାକବାଟ ିପରି ଜଳାକବାଟି
ଥିଲା; ଦୀଘର୍ତା ପଚାଶ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପଚଶି ହାତ ଥିଲା। 26 ତହିଁ
ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାେତାଟ ିପାବଚ୍ଛ ଥିଲା ଓ ତହିଁର ମଣ୍ଡପ ତହିଁ
ସମ୍ମୁଖେର ଥିଲା; ପୁଣ,ି ତହିଁର ଉପସ୍ତମ୍ଭସକଳର ଏପାଖେର େସପାଖେର
ଏକ ଏକ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର ଆକୃତ ିଥିଲା। 27 ଆଉ, ଦକି୍ଷଣ ଆଡ଼ ଭତିର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଏକ ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା; ତହୁଁ େସ ଦକି୍ଷଣ ଆଡ଼ର ଏକ ଦ୍ୱ ାରଠାରୁ ଅନ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏକଶହ ହାତ ମାପିେଲ।

ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ

28 ଏଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ
ଆଣେିଲ ଓ େସ ପୂେବର୍ାକ୍ତ ପରିମାଣାନୁସାେର ଦକି୍ଷଣ ଦ୍ୱ ାର ମାପିେଲ;
29 ଆଉ, ତହିଁର କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରି ଓ ଉପସ୍ତମ୍ଭ ଓ ମଣ୍ଡପସକଳ େସହି
ପରିମାଣାନୁସାେର ମାପିେଲ; ଆଉ, ତହିଁେର ଓ ତହିଁର ମଣ୍ଡପେର
ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟ ିଥିଲା; ତାହା ପଚାଶ ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ ପଚଶି ହାତ
ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା। 30 ପୁଣ,ି ତହିଁର ଚାରିଆେଡ଼ ପଚଶି ହାତ ଦୀଘର୍ ପାଞ୍ଚ ହାତ
ପ୍ରସ୍ଥ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା। 31 ଆଉ, ତହିଁର ମଣ୍ଡପସକଳ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ଅଭମିୁଖେର ଥିଲା ଓ ତହିଁର ଉପସ୍ତମ୍ଭସକଳର ଉପେର ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର
ଆକୃତ ିଥିଲା; ଆଉ, ତହିଁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଠଟ ିପାବଚ୍ଛ ଥିଲା।
32 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ ପୂବର୍ଦଗିର ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣେିଲ
ଓ େସ ପୂେବର୍ାକ୍ତ ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଦ୍ୱ ାର ମାପିେଲ। 33 ଆଉ, ତହିଁର
କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରି ଓ ଉପସ୍ତମ୍ଭ ଓ ମଣ୍ଡପସକଳ େସହ ିପରିମାଣାନୁସାେର
ମାପିେଲ; ପୁଣ,ି ତହିଁେର ଓ ତହିଁର ମଣ୍ଡପସକଳର ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟି
ଥିଲା; ତାହା ଦୀଘର୍େର ପଚାଶ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥେର ପଚଶି ହାତ। 34 ଆଉ,
ତହିଁର ମଣ୍ଡପସକଳ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଅଭମିୁଖେର ଥିଲା ଓ ତହିଁର
ଉପସ୍ତମ୍ଭସକଳର ଏପାେଖ େସପାେଖ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର ଆକୃତ ିଥିଲା; ପୁଣ,ି
ତହିଁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଠେଗାଟ ିପାବଚ୍ଛ ଥିଲା। 35 ତହୁଁ େସ
େମାେତ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାରକୁ ଆଣେିଲ ଓ େସ ପୂେବର୍ାକ୍ତ ପରିମାଣାନୁସାେର ତାହା
ମାପିେଲ; 36 ତହିଁର କ୍ଷୁଦ୍ର  େକାଠରି, ଉପସ୍ତମ୍ଭ ଓ ମଣ୍ଡପସକଳ ମାପିେଲ;
ଆଉ, ତହିଁେର ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟ ିଥିଲା; ତାହା ଦୀଘର୍େର ପଚାଶ ହାତ
ଓ ପ୍ରସ୍ଥେର ପଚଶି ହାତ। 37 ପୁଣ,ି ତହିଁର ଉପସ୍ତମ୍ଭସକଳ ତାହାର
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ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଅଭମିୁଖେର ଥିଲା; ଆଉ, େସହ ିଉପସ୍ତମ୍ଭସକଳର ଉପେର
ଏପାେଖ େସପାେଖ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର ଆକୃତ ିଥିଲା; ପୁଣ,ି ତହିଁ ଉପରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଆଠେଗାଟ ିପାବଚ୍ଛ ଥିଲା। 38 ପୁଣ,ି ଦ୍ୱ ାରମାନର ନକିଟସ୍ଥ
ଉପସ୍ତମ୍ଭସକଳର ପାଖେର ଦ୍ୱ ାରବଶିିଷ୍ଟ ଏକ େକାଠରି ଥିଲା; େସଠାେର
େସମାେନ େହାମ-ବଳି େଧୗତ କେଲ 39 ଆଉ, ତହିଁ ଉପେର େହାମାଥର୍କ,
ପାପାଥର୍କ ଓ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର ବାରଣ୍ଡାର
ଏପାଖେର ଦୁଇ େମଜ ଓ େସପାଖେର ଦୁଇ େମଜ ଥିଲା। 40 ପୁଣ,ି
ଦ୍ୱ ାରର ପାଶ୍ୱର୍େର ବାହାେର ଓ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାର ଉପରକୁ ଯିବାର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ
ନକିଟେର ଏପାଖେର ଦୁଇ େମଜ ଥିଲା ଓ ଦ୍ୱ ାର ବାରଣ୍ଡାର େସପାଖେର
ଦୁଇ େମଜ ଥିଲା; 41 ଦ୍ୱ ାର ପାଶ୍ୱର୍ର ଏପାଖେର ଚାରି େମଜ, େସପାଖେର
ଚାରି େମଜ ଥିଲା; ଏହରୂିେପ ଆଠ େମଜ ଥିଲା, ତହିଁ ଉପେର ବଳି ବଧ
କରାଗଲା। 42 ଆଉ, େହାମ-ବଳି ନମିେନ୍ତ କଟା ପ୍ରସ୍ତରର ଚାରି େମଜ
ଥିଲା, ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା େଦଢ଼ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ େଦଢ଼ ହାତ ଓ ଉଚ୍ଚ ଏକ
ହାତ; ତହିଁ ଉପେର େହାମ ଓ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତାଥର୍କ-ବଳି ବଧ କରିବାର ଅସ୍ତ୍ର
ରଖାଗଲା। 43 ପୁଣ,ି ଚାରି ଅଙୁ୍ଗଳି ଦୀଘର୍ ଆଙୁ୍କଡ଼ମିାନ ଭତିର ଚାରିଆେଡ଼
ଲଗା େହାଇଥିଲା; ଆଉ, େମଜମାନର ଉପେର ଉପହାରାଥର୍କ ମାଂସ
ରଖାଗଲା। 44 ଆଉ, ଭତିର ଦ୍ୱ ାରର ବାହାେର ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର
ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େକାଠରି ଥିଲା, େସହ ିସବୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାରର ପାଶ୍ୱର୍ସି୍ଥତ
ଓ େସହ ିସବୁର ମୁଖ ଦକି୍ଷଣ ପ୍ରତ ିଥିଲା; ପୂବର୍ ଦ୍ୱ ାରର ପାଶ୍ୱର୍ସି୍ଥତ େଗାଟଏି
େକାଠରିର ମୁଖ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ ିଥିଲା। 45 ପୁଣ,ି େସ େମାେତ କହେିଲ,
“ଏହ ିଦକି୍ଷଣାଭମିୁଖ େକାଠରିଗହୃର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ଯାଜକମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଅଛ।ି 46 ଆଉ, େଯଉଁ େକାଠରିର ମୁଖ ଉତ୍ତରଆେଡ଼ ଅଛ,ି ତାହା
ଯଜ୍ଞେବଦରି ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛ;ି ଏମାେନ
ସାେଦାକର ସନ୍ତାନ, େଲବୀର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ।”

ମନ୍ଦରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ

47 ଏଉତ୍ତାେର େସ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମାପିେଲ, ତାହା ଏକଶହ ହାତ ଦୀଘର୍,
ଏକଶହ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ, ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ ସମାନ ଥିଲା ଓ ଗହୃ ସମ୍ମୁଖେର
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଥିଲା। 48 େତେବ େସ େମାେତ ଗହୃର ବାରଣ୍ଡାକୁ ଆଣି
ବାରଣ୍ଡାେର ସି୍ଥତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉପସ୍ତମ୍ଭ ମାପିେଲ, େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଏପାେଖ ପାଞ୍ଚ
ହାତ, େସପାେଖ ପାଞ୍ଚ ହାତ; ପୁଣ,ି ଦ୍ୱ ାରର ପ୍ରସ୍ଥ ଏପାେଖ ତନି ିହାତ,
େସପାେଖ ତନି ିହାତ ଥିଲା। 49 ବାରଣ୍ଡାର ଦୀଘର୍ େକାଡ଼ଏି ହାତ; ତହିଁର
ପ୍ରସ୍ଥ ଏଗାର ହାତ ଓ ପାବଚ୍ଛ େଦଇ େଲାକମାେନ ଉପରକୁ ଗେଲ, ଆଉ
ଉପସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଏପାେଖ ଏକ ଓ େସପାେଖ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା।

ମନ୍ଦରି ଭତିର

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ ମନି୍ଦର ନକିଟକୁ ଆଣ ିତହିଁର
ଉପସ୍ତମ୍ଭ ସକଳ ମାପିେଲ, େସ ଉପସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରସାର ଏପାଖେର
ଛଅ ହାତ, େସପାଖେର ଛଅ ହାତ ଥିଲା, ତମ୍ୱୁର ପ୍ରସ୍ଥ ହିଁ

ଏତକିି। 2 ପୁଣ,ି ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନର ପ୍ରସ୍ଥ ଦଶ ହାତ ଓ େସହ ିପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନର
ପାଶ୍ୱର୍ ଏପାେଖ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଓ େସପାେଖ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥିଲା; ଆଉ, େସ
ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା ଚାଳିଶ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ହାତ ମାପିେଲ। 3 େତେବ
େସ ଭତିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନର ଉପସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦୁଇ ହାତ
େଲଖାଏଁ ଓ ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ ଛଅ ହାତ; ଆଉ, ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନର ପ୍ରସ୍ଥ ସାତ
ହାତ ମାପିେଲ। 4 ପୁଣ,ି େସ ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ମନି୍ଦର
ସମ୍ମୁଖେର ତହିଁର ପ୍ରସ୍ଥ େକାଡ଼ଏି ହାତ ମାପିେଲ; ଆଉ, େସ େମାେତ
କହେିଲ, “ଏହା ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଅେଟ।” 5 ତହୁଁ େସ ଗହୃର କାନ୍ଥ ଛଅ
ହାତ ଓ ଗହୃର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ପ୍ରେତ୍ୟକ େକାଠରିର ପ୍ରସ୍ଥ ଚାରି ହାତ
େଲଖାଏଁ ମାପିେଲ। 6 ପୁଣ,ି ଏକ ମହଲା ଉପେର ଅନ୍ୟ ମହଲା,
ଏହରୂିେପ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରି ସକଳ ତନି ିମହଲା ଓ ଏକ ଏକ େଶ୍ରଣୀେର
ତରିିଶ େକାଠରି ଥିଲା; ଆଉ, ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରି ସକଳ ନମିେନ୍ତ ଗହୃର
ଚାରିଆେଡ଼ ଭତିି୍ତ ଥିଲା; େକାଠରି ସକଳ ତହିଁ ଉପେର ନଭିର୍ର କଲା,
ଗହୃର କାନ୍ଥ ଉପେର ନଭିର୍ର କଲା ନାହିଁ। 7 ପୁଣ,ି ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରି ସକଳ
ଉଚ୍ଚତାେର ଗହୃକୁ େବଷ୍ଟନ କରୁ କରୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ େହଲା; କାରଣ
ଗହୃର େବଷ୍ଟନ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ େହଲା; ଏଥିପାଇଁ
ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁକ୍ର େମ ଗହୃ ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରଶସ୍ତ େହଲା ଓ ନମି୍ନତମ

େକାଠରିରୁ ଉଚ୍ଚତମ େକାଠରିକୁ ଯିବାର ପଥ ମଧ୍ୟମ େକାଠରି େଦଇ ଗଲା।
8 ଆହୁରି, ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯ, ଗହୃର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଉଚ୍ଚୀକୃତ ଚଉତରା
ଥିଲା; ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରି ସକଳର ଭତିି୍ତମୂଳ ଛଅ ହାତ ପରିମିତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ
ହାତ ଥିଲା। 9 ବାହାର ଭାଗେର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରି ସକଳର କାନ୍ଥ ପାଞ୍ଚ
ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ େଯଉଁ ସ୍ଥାନ ରହଲିା, ତାହା ଗହୃର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ
େକାଠରିର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। 10 େକାଠରି ସକଳର ମଧ୍ୟେର ଗହୃର ଚାରିଆେଡ଼
େକାଡ଼ଏି ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। 11 ପୁଣ,ି ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରି ସକଳର
ଦ୍ୱ ାର େସହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ ିଥିଲା, େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ ିଓ
ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱ ାର ଦକି୍ଷଣ ପ୍ରତ ିଥିଲା; ଆଉ, େସହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ପ୍ରସ୍ଥ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପାଞ୍ଚ ହାତ ଥିଲା। 12 ପୁଣ,ି ପଶି୍ଚମ ଦଗିସ୍ଥ ପୃଥକ୍ ସ୍ଥାନର
ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ ଗହୃ ସତୁରି ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା ଓ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େସହ ିଗହୃର
କାନ୍ଥ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଓ ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା ନେବ ହାତ ଥିଲା। 13 ଏହରୂିେପ େସ
ଗହୃର ଦୀଘର୍ତା ଶେହ ହାତ ଓ ପୃଥକ୍ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ତହିଁର ଗହୃ ଓ ତହିଁର
କାନ୍ଥର ଦୀଘର୍ତା ଶେହ ହାତ ମାପିେଲ। 14 ଆହୁରି, ପୂବର୍ଦଗିେର ଗହୃର ଓ
ପୃଥକ୍ ସ୍ଥାନର ଅଗ୍ରଭାଗ ଶେହ ହାତ ମାପିେଲ। 15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପୃଥକ୍
ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖସି୍ଥତ ଗହୃର ଦୀଘର୍ତା, ଅଥର୍ାତ୍, ତାହାର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗେର
ଯାହା ଥିଲା, ତାହା ଓ ଏପାେଖ େସପାେଖ ତହିଁର ଅପ୍ରଶସ୍ତ ବାରଣ୍ଡା ଶେହ
ହାତ ମାପିେଲ; ଆଉ, ଭତିର ମନି୍ଦର ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ବାରଣ୍ଡା (ମାପିେଲ);
16 ଦ୍ୱ ାରର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥାନ, ବନ୍ଦ ଜଳାକବାଟସିବୁ ଓ ଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନର
ନକିଟସ୍ଥ ଚତୁଦ୍ଦିର୍େଗ କାଷ୍ଠ ଆଚ୍ଛାଦତି ତନି ିମହଲାର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ଅପ୍ରଶସ୍ତ
ବାରଣ୍ଡାସବୁ ଓ ଭୂମିଠାରୁ ଜଳାକବାଟ ିପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମାପିେଲ; ଜଳାକବାଟସିବୁ
ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇଥିଲା; 17 ଦ୍ୱ ାରର ଉପର ସ୍ଥାନ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଗହୃ ଓ
ବାହାେର, ଆଉ କାନ୍ଥସବୁର ଚାରିଆେଡ଼ ଭତିେର ଓ ବାହାେର େସହସିବୁର
ବେିଶଷ ବେିଶଷ ପରିମାଣ (ନରୂିପିତ େହଲା।) 18 ପୁଣ,ି ତହିଁେର କିରୂବ
ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷର ଶିଳ୍ପ କମର୍ ଥିଲା, କିରୂବ ଓ କିରୂବ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଖଜୁ୍ଜର୍ର
ବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ କିରୂବର ଦୁଇ ଦୁଇ ମୁଖ ଥିଲା। 19 ଏହରୂିେପ ଏକ
ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତ ିମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ଓ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ
ପ୍ରତ ିଯୁବା ସଂିହର ମୁଖ ଥିଲା; ଏହ ିପ୍ରକାର ଗହୃଯାକ ଥିଲା।
20 ଭୂମିଠାରୁ ଦ୍ୱ ାରର ଉପରଭାଗ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିରୂବ ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ ଶିଳି୍ପତ
େହାଇଥିଲା; ଏହ ିପ୍ରକାେର ମନି୍ଦରର କାନ୍ଥ ଥିଲା। 21 ମନି୍ଦରର
ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧସବୁ ଚତୁେଷ୍କାଣାକାର ଓ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖ େଦଶର ଆକୃତି
ମନି୍ଦରର ଆକୃତ ିତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। 22 େବଦ ିକାଷ୍ଠନମିିର୍ତ ତନି ିହାତ ଉଚ୍ଚ ଓ
ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା ଦୁଇ ହାତ ଥିଲା; ଆଉ, ତହିଁର େକାଣସବୁ ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା
ଓ ତହିଁର ଚାରିପାଖ କାଷ୍ଠମୟ ଥିଲା; ପୁଣ,ି େସ ଆମ୍ଭକୁ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େମଜ ଏହ।ି” 23 ମନି୍ଦର ଓ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ଦୁଇ
ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା। 24 ଆଉ, ଏକ ଏକ କବାଟର ଦୁଇ ଦୁଇ ପଟ, ଦୁଇ ଦୁଇ
ଘୂରିବା ପଟ ଥିଲା, ଅଥର୍ାତ୍, ଏକ ଦ୍ୱ ାରର ଦୁଇ ପଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରର ଦୁଇ
ପଟ ଥିଲା। 25 ପୁଣ,ି େସହ ିସବୁେର, ଅଥର୍ାତ୍, ମନି୍ଦର କବାଟେର କାନ୍ଥେର
େଯପରି, େସହପିରି କିରୂବଗଣ ଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ ଶିଳି୍ପତ ଥିଲା; ଆଉ,
ବାହାର ବାରଣ୍ଡାର ଅଗ୍ରଭାଗେର େମାଟ କଡ଼କିାଠ ଥିଲା। 26 ଆଉ,
ବାରଣ୍ଡାର ପାଶ୍ୱର୍େର ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର ବନ୍ଦ ଜଳାକବାଟ ିଓ ଖଜୁ୍ଜର୍ର
ବୃକ୍ଷର ଆକୃତ ିଥିଲା, ଗହୃର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େକାଠରି ଓ େମାଟ କଡ଼କିାଠସବୁ
ଏହ ିପ୍ରକାର ଥିଲା।

ମନ୍ଦରିର େକାଠରି

ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ େସ େମାେତ ଉତ୍ତରଦଗିସ୍ଥ ପଥେର ବାହାର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଣେିଲ; ଆଉ, ପୃଥକ୍ ସ୍ଥାନର ଓ ଗାନ୍ଥୁନୀର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଉତ୍ତର-ଦଗିସ୍ଥ େକାଠରିେର ଉପସି୍ଥତ କରାଇେଲ।

2 ସମ୍ମୁଖେର ଶେହ ହାତ ଦୀଘର୍ତାେର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପଚାଶ
ହାତ ଥିଲା। 3 ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର େକାଡ଼ଏି ହାତ ସମ୍ମୁଖେର ଓ ବାହାର
ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚଟାଣର ସମ୍ମୁଖେର ତୃତୀୟ ମହଲାେର ଲଗାଲଗି େହାଇ
ଅପ୍ରଶସ୍ତ ବାରଣ୍ଡା ଥିଲା। 4 ପୁଣ,ି େକାଠରି ସକଳର ସମ୍ମୁଖେର ଭତିର
ଆେଡ଼ ଦଶ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥର ଏକ ପଥ ଓ ଏକ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ପଥ ଥିଲା ଓ
ସକଳର ଦ୍ୱ ାର ଉତ୍ତର ଆେଡ଼ ଥିଲା। 5 ଉପରିସ୍ଥ େକାଠରି ସକଳ େଛାଟ
ଥିଲା; କାରଣ ଗାନ୍ଥୁନୀର ଅଧଃସି୍ଥତ ଓ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ େକାଠରି ଅେପକ୍ଷା ଅପ୍ରଶସ୍ତ
ବାରଣ୍ଡାସବୁ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ େଘନଲିା। 6 କାରଣ ତାହା ତନି ିମହଲା
ଥିଲା, ଆଉ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ସ୍ତମ୍ଭ ପରି େସହ ିସବୁେର ସ୍ତମ୍ଭ ନ ଥିଲା;
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ଏଥିପାଇଁ ଭୂମିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ େକାଠରିସବୁ ଅଧଃସି୍ଥତ ଓ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଅେପକ୍ଷା
ଅପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା। 7 ପୁଣ,ି େକାଠରି ସକଳର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ
ଆେଡ଼ େକାଠରି ସକଳର ପାଶ୍ୱର୍େର େଯଉଁ କାନ୍ଥ ଥିଲା, ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା
ପଚାଶ ହାତ ଥିଲା। 8 କାରଣ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣସି୍ଥତ େକାଠରି ସକଳର
ଦୀଘର୍ତା ପଚାଶ ହାତ ଥିଲା; ପୁଣ,ି େଦଖ, ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର ତାହା ଶେହ
ହାତ ଥିଲା। 9 ପୁଣ,ି ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ େସହ ିସବୁ େକାଠରିକୁ ଗଲା
େବେଳ ପୂବର୍ ଦଗିେର ତହିଁର ତଳେର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ ପଡ଼ଲିା। 10 ପ୍ରାଙ୍ଗଣ
କାନ୍ଥର ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାଗେର ପୂବର୍ ଦଗିେର ପୃଥକ୍ ସ୍ଥାନର ଓ ଗାନ୍ଥୁନୀର
ସମ୍ମୁଖେର େକାଠରି େଶ୍ରଣୀ ଥିଲା। 11 ଆଉ, େସହ ିସବୁର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ
ପଥ ଉତ୍ତର ଦଗିାଭମିୁଖ େକାଠରି-ସକଳର ପଥ ପରି ଥିଲା; େସହ ିସବୁର
ଦୀଘର୍ତା ପ୍ରମାଣେର ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା; ପୁଣ,ି େସହ ିସବୁର ନଗିର୍ମନ ସ୍ଥାନାନୁସାେର
ଗଠନ ଓ ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା। 12 ପୁଣ,ି ଦକି୍ଷଣ ଦଗିସି୍ଥତ େକାଠରି ସକଳର ଦ୍ୱ ାର
ତୁଲ୍ୟ ପଥ ମୁଣ୍ଡେର େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ଥିଲା; େସହ ିପଥ କାନ୍ଥର ସମ୍ମୁଖେର,
ଅଥର୍ାତ୍, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିବା େଲାକର ପୂବର୍ ଦଗିେର ପଡ଼ଲିା। 13 ତହୁଁ େସ
େମାେତ କହେିଲ, “ପୃଥକ୍ ସ୍ଥାନର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦଗିେର େଯଉଁ
େକାଠରିମାନ ଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ପବତି୍ର େକାଠରି, େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଅଟନି୍ତ , େସମାେନ େସଠାେର ମହାପବତି୍ର
ଦ୍ର ବ୍ୟସକଳ େଭାଜନ କରିେବ; େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ମହାପବତି୍ର
ଦ୍ର ବ୍ୟସକଳ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି
ରଖିେବ; କାରଣ େସହ ିସ୍ଥାନ ପବତି୍ର ଅେଟ। 14 େଯଉଁ ସମୟେର
ଯାଜକମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ , େସହ ିସମୟେର େସମାେନ
େସହ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ
େଯଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ େସମାେନ ପରିଚଯର୍୍ୟା କରନି୍ତ , ତାହାସବୁ େସଠାେର
ରଖିେବ; କାରଣ େସହ ିସବୁ ପବତି୍ର; ଆଉ, େସମାେନ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧେବ,
ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େଲାକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନର ନକିଟକୁ ଯିେବ।” 15 ଭତିର ଗହୃ
ମାପିବାର ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାେର େସ ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରର ପଥ େଦଇ
େମାେତ ବାହାରକୁ ଆଣେିଲ ଓ ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ମାପିେଲ। 16 େସ
ପରିମାପକ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱ ାର ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍ ମାପିେଲ, ପରିମାପକ ଦଣ୍ଡେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ
ପାଞ୍ଚଶହ ଦଣ୍ଡ େହଲା। 17 େସ ଉତ୍ତର ପାଶ୍ୱର୍ ମାପିେଲ, ପରିମାପକ
ଦଣ୍ଡେର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ପାଞ୍ଚଶହ ଦଣ୍ଡ େହଲା। 18 େସ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ ମାପିେଲ,
ପରିମାପକ ଦଣ୍ଡେର ତାହା ପାଞ୍ଚଶହ ଦଣ୍ଡ େହଲା। 19 େସ ପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍କୁ
େଫରି ପରିମାପକ ଦଣ୍ଡେର ପାଞ୍ଚଶହ ଦଣ୍ଡ ମାପିେଲ। 20 େସ ତାହାର
ଚାରି ପାଶ୍ୱର୍ ମାପିେଲ; ପବତି୍ର ଓ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟେର ବେିଚ୍ଛଦ କରିବା
ପାଇଁ ତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ତାହା ଦୀଘର୍େର ପାଞ୍ଚଶହ ଓ
ପ୍ରସ୍ଥେର ପାଞ୍ଚଶହ (ଦଣ୍ଡ) ଥିଲା।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପେର ମନ୍ଦରି ପରିପୂଣ୍ଣର୍

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ ଦ୍ୱ ାରକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାର
ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ; 2 ଆଉ େଦଖ, ପୂବର୍ଦଗିସ୍ଥ ପଥରୁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଆସୁଅଛ;ି ତାହାଙ୍କର ଶବ୍ଦ

ଜଳରାଶିର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପେର ଭୂମି ଦୀପି୍ତମୟ େହଲା।
3 ପୁଣ,ି ମୁଁ େଯଉଁ ଦଶର୍ନ େଦଖିଥିଲ,ି ଅଥର୍ାତ୍, ନଗର ବନିାଶାେଥର୍ ଆସବିା
ସମୟେର େଯଉଁ ଦଶର୍ନ େଦଖିଥିଲ,ି ଏ ତଦ୍ରୂ ପ ଦଶର୍ନ ଓ ମୁଁ କବାର ନଦୀ
ତୀରେର େଯଉଁ ଦଶର୍ନ େଦଖିଥିଲ,ି ଏହସିବୁ ଦଶର୍ନ ତାହାର ତୁଲ୍ୟ; ତହୁଁ ମୁଁ
ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପଡ଼ଲି।ି 4 ପୁଣ,ି ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରର ପଥ େଦଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କଲା। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା େମାେତ ଉଠାଇ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆଣେିଲ; ଆଉ
େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଗହୃକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା। 6 ପୁଣ,ି ଗହୃ ମଧ୍ୟରୁ
ଏକଜଣ େମାେତ କହବିାର ଶୁଣଲି ିଓ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ େମା’ ପାଖେର ଠିଆ
େହେଲ। 7 ଆଉ, େସ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ଏହା
ଆମ୍ଭ ସଂିହାସନର ସ୍ଥାନ ଓ ଆମ୍ଭ ପାଦପୀଠର ସ୍ଥାନ, ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ସଦାକାଳ ବାସ କରିବା; ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶ, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାେନ ଓ େସମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣ ଆପଣାମାନଙ୍କର
ବ୍ୟଭଚିାର ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର ଆପଣାମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣର ଶବ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର
ପବତି୍ର ନାମ ଆଉ ଅଶୁଚ ିକରିେବ ନାହିଁ। 8 େସମାେନ ଆମ୍ଭର ଦ୍ୱ ାର
ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ ନକିଟେର ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ାର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ ଓ ଆମ୍ଭ
ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ନକିଟେର ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ାରବନ୍ଧ ରଖିବାରୁ ଆମ୍ଭର ଓ

େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକବଳ ଏକ କାନ୍ଥ ଥିଲା, ପୁଣ,ି ଆପଣାମାନଙ୍କର କୃତ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ନାମ େସମାେନ ଅପବତି୍ର
କରିଅଛନି୍ତ; ଏନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର େକ୍ର ାଧେର େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ
କରିଅଛୁ। 9 ଏେବ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ବ୍ୟଭଚିାର କି୍ରୟା ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ରାଜାଗଣର ଶବ ଆମ୍ଭ ନକିଟରୁ ଦୂର କରନୁ୍ତ, ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ ସଦାକାଳ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା। 10 େହ ମନୁଷ୍ୟ-
ସନ୍ତାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମର୍ େହତୁ ଲଜି୍ଜତ
େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଗହୃ େଦଖାଅ; ଆଉ, େସମାେନ
େସହ ିଗହୃର ଆଦଶର୍ ପରିମାଣ କରନୁ୍ତ। 11 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଯଦି
ଆପଣାମାନଙ୍କ କୃତ ସମସ୍ତ କମର୍ େହତୁ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ
େଯପରି ଗହୃର ସକଳ ଆକୃତ ିଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ବଧିି ରକ୍ଷା କରି
ତଦନୁସାେର କମର୍ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଗହୃର ଆକାର, ତହିଁର
ଗଠନ, ନଗିର୍ମନ-ସ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନ, ସକଳ ଆକୃତ ିଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ
ବଧିି, ସମସ୍ତ ଆକୃତ ିଓ ତହିଁର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା େସମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଅ,
ଆଉ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା େଲଖ। 12 ଗହୃର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହ,ି
ପବର୍ତ ଶୃଙ୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର ସମୁଦାୟ ସୀମା ମହାପବତି୍ର େହବ।
େଦଖ, ଏହା ହିଁ ଗହୃର ବ୍ୟବସ୍ଥା।

ଯଜ୍ଞେବଦି

13 ପୁଣ,ି ହାତ ଅନୁସାେର ଯଜ୍ଞେବଦରି ପରିମାଣ ଏହ;ି (ପ୍ରତ ିହାତ ଏକ
ହାତ ଚାରି ଅଙୁ୍ଗଳି ପରିମିତ) େବଦରି ମୂଳ ଏକ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ହାତ,
ଆଉ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତହିଁର ପ୍ରାନ୍ତ ଧାର ଏକ ଚାଖଣ୍ଡ ପରିମିତ େହବ; ଏହା
ଯଜ୍ଞେବଦରି ତଳଭାଗ। 14 ପୁଣ,ି ଭୂମିସ୍ଥ ମୂଳଠାରୁ ତଳ ଥାକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଦୁଇ ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ହାତ େହବ। ଆଉ, େସହ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ତର ଥାକଠାରୁ
ବଡ଼ ଥାକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚାରି ହାତ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ ହାତ େହବ। 15 ପୁଣ,ି
ଉପରିସ୍ଥ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଚାରି ହାତ େହବ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଅଗି୍ନସ୍ଥାନଠାରୁ ଉପର
ଆଡ଼କୁ ଚାରି ଶୃଙ୍ଗ େହବ। 16 ଯଜ୍ଞେବଦରି ଅଗି୍ନସ୍ଥାନ ବାର ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ
ବାର ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ; ତହିଁର ଚାରି ଦଗି ସମାନ େହବ। 17 ପୁଣ,ି ଥାକର ଚାରି
ପାେଖ ଚଉଦ ହାତ ଦୀଘର୍, ପ୍ରସ୍ଥ ଚଉଦ ହାତ େହବ, ଆଉ ତହିଁର ଧାର
ଚାରି ଦଗିେର ଅଧ ହାତ ଓ ତହିଁର ମୂଳ ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ ହାତ ପରିମିତ
େହବ; ପୁଣ,ି ତହିଁର ପାବଚ୍ଛସବୁ ପୂବର୍ାଭମିୁଖ େହବ।” 18 ଆଉ, େସ
େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସମୟେର ତହିଁ ଉପେର େସମାେନ େହାମ ବଳିଦାନ ଓ ରକ୍ତ
ସଞି୍ଚନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନମିର୍ାଣ କରିେବ, େସହ ିସମୟେର ତହିଁ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଧିି ଏହ।ି 19 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ସାେଦାକ ବଂଶଜାତ
େଯଉଁ େଲବୀୟ ଯାଜକଗଣ ଆମ୍ଭର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଅଟନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ପାପାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି
ଯୁବା ବୃଷ େଦବ।” 20 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ତହିଁର ରକ୍ତ େନଇ ଚାରି ଶୃଙ୍ଗ
ଉପେର ଓ ଥାକର ଚାରି େକାଣ ଉପେର ଓ ଧାରର ଚାରିଆେଡ଼ େଦବ,
ଏହ ିପ୍ରକାର ତୁେମ୍ଭ େବଦକୁି ଶୁଚ ିକରି ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ।
21 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭ ପାପାଥର୍କ ବୃଷ େନବ ଓ େସ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ବାହାେର
ଗହୃର ନରୂିପିତ ସ୍ଥାନେର ତାହା ଦଗ୍ଧ କରିବ। 22 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଦନିେର ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ଏକ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ଆଉ,
େସମାେନ ବୃଷ େନଇ େଯପରି କରିଥିେଲ, େସହପିରି ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଶୁଚି
କରିେବ। 23 ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଶୁଚ ିକରିବାର ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାେର େଗାଟଏି
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଯୁବା ବୃଷ ଓ ପଲରୁ ଏକ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େମଷ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।
24 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସବୁକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣବି ଓ
ଯାଜକମାେନ େସହ ିସବୁର ଉପେର ଲବଣ ସଞି୍ଚନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସହ ିସବୁକୁ େହାମବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 25 ସାତ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ ିଦନି ପାପାଥର୍କ ବଳି ରୂେପ ତୁେମ୍ଭ ଏକ ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବ; େସମାେନ ମଧ୍ୟ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଏକ ଯୁବା ବୃଷ ଓ ପଲରୁ ଏକ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
େମଷ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 26 ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରି ତାହା ଶୁଚ ିକରିେବ, ଏହରୂିେପ େସମାେନ ତାହା
ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିେବ। 27 ପୁଣ,ି େସମାେନ େସସକଳ ଦନି ସମାପ୍ତ କଲା
ଉତ୍ତାେର ଅଷ୍ଟମ ଦନିଠାରୁ ଯାଜକମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େହାମାଥର୍କ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
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ଅଧିପତଙି୍କ ଦ୍ୱ ାର

ଏଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ବାହାର
ଦ୍ୱ ାର ବାଟେର େଫରାଇ ଆଣେିଲ, ପୁଣ,ି ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ ଥିଲା।
2 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହ ିଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ ରହବି,

ତାହା ମୁକ୍ତ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ତାହା େଦଇ ପ୍ରେବଶ
କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର ତାହା େଦଇ
ପ୍ରେବଶ କରିଅଛନି୍ତ; ଏଥିପାଇଁ ତାହା ବନ୍ଦ ରହବି। 3 େକବଳ ଅଧିପତ,ି
ଅଧିପତ ିେବାଲ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ବସେିବ; େସ ଦ୍ୱ ାରର ବାରଣ୍ଡା ପଥ େଦଇ ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଓ େସହ ିପଥ
େଦଇ ବାହାରି ଯିେବ।” 4 େତେବ େସ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାର ପଥେର େମାେତ ଗହୃ
ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣେିଲ; ତହିଁେର ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଗହୃ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିଲା; ତହିଁେର ମୁଁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ପଡ଼ଲି।ି 5 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ସକଳ ବଧିି ଓ ତହିଁର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଷିୟେର ଯାହା
ଯାହା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କହଅିଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ରୂେପ ମେନାେଯାଗ କରି
ତାହା ଆପଣା ଚକ୍ଷୁେର େଦଖ ଓ ଆପଣା କଣ୍ଣର୍େର ଶୁଣ ଓ ଗହୃେର
ପ୍ରେବଶ କରିବାର ଓ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିବାର ସକଳ ବଷିୟେର ଉତ୍ତମ
ରୂେପ ମେନାେଯାଗ କର। 6 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ବେିଦ୍ର ାହୀମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ କହବି, ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ: େହ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କୃତ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ରୟାସକଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଯେଥଷ୍ଟ େହଉ, 7 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅସୁନ୍ନ ତ ହୃଦୟ ଓ ଅସୁନ୍ନ ତ
ମାଂସବଶିିଷ୍ଟ ବେିଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ରହବିା ପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଭକ୍ଷ୍ୟ, େମଦ ଓ ରକ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କଲା େବେଳ ଆମ୍ଭର
େସହ ିଗହୃକୁ ଅପବତି୍ର କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଭତିରକୁ ଆଣଅିଛ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ସକଳ ବୃଦି୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ନୟିମ
ଭଗ୍ନ କରିଅଛନି୍ତ। 8 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ବସ୍ତୁସକଳର
ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରି ନାହଁ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର
ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ରକ୍ଷକ ନଯିୁକ୍ତ
କରିଅଛ। 9 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର େଯସକଳ ବେିଦଶୀୟ େଲାକ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅସୁନ୍ନ ତ
ହୃଦୟ ଓ ଅସୁନ୍ନ ତ ମାଂସବଶିିଷ୍ଟ େକୗଣସ ିବେିଦଶୀୟ େଲାକ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ।”

େଲବୀୟ ଯାଜକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଧିି

10 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବପିଥଗମନ କରିବା ସମୟେର େଯଉଁ
େଲବୀୟମାେନ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିେଲ, ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣର
ପଶ୍ଚାଦ୍ଗାମୀ େହାଇ ଆମ୍ଭଠାରୁ ବପିଥେର ଗମନ କରିଥିେଲ, େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମର୍ ବହନ କରିେବ। 11 ତଥାପି େସମାେନ ଗହୃର
ଦ୍ୱ ାରସକଳର ଦ୍ୱ ାରୀ େହାଇ ଓ ଗହୃେର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରି ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର ପରିଚାରକ େହେବ; େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େହାମବଳି
ଓ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତାଥର୍କ ବଳି ବଧ କରିେବ ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା
ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେବ। 12 କାରଣ ପ୍ରତମିାଗଣର
ସାକ୍ଷାତେର େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କେଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶର ଅଧମର୍ଜନକ ବଘି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େହେଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଉଅଛୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ଓ
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ବହନ କରିେବ। 13 ପୁଣ,ି େସମାେନ
ଆମ୍ଭ ଯାଜକର କମର୍ ସାଧନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସେିବ ନାହିଁ
ଅଥବା େସମାେନ ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟସକଳର ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିପବତି୍ର
ଦ୍ର ବ୍ୟ ନକିଟକୁ, ଅତ ିପବତି୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟସକଳ ନକିଟକୁ ଆସେିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ କୃତ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କି୍ରୟାର ଭାର ବହନ କରିେବ। 14 ତଥାପି ଗହୃର ସବୁ େସବାକାଯର୍୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େଯସକଳ କାଯର୍୍ୟ କରାଯିବ, ତହିଁ ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଗହୃର ରକ୍ଷଣୀୟ ବଷିୟର ରକ୍ଷକ କରିବା। 15 ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାେନ ଆମ୍ଭଠାରୁ ବପିଥ-ଗମନ କରିବା ସମୟେର ସାେଦାକର
ସନ୍ତାନ େଯଉଁ େଲବୀୟ ଯାଜକଗଣ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା
କେଲ, େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ

ନକିଟକୁ ଆସେିବ ଓ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େମଦ ଓ ରକ୍ତ; ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେବ, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ;
16 େସମାେନ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଓ ଆମ୍ଭ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ େମଜ ନକିଟକୁ ଆସେିବ,
ଆଉ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ। 17 ପୁଣ,ି େସମାେନ
ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ସମୟେର ମସନିାର ବସ୍ତ୍ର
ପରିଧାନ କରିେବ, େସମାେନ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦ୍ୱ ାରେର ଓ ଭତିେର
ପରିଚଯର୍୍ୟା କଲା େବେଳ େକୗଣସ ିେଲାମନମିିର୍ତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିେବ
ନାହିଁ। 18 େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକେର ମସନିା ବସ୍ତ୍ରର ଶିେରାଭୂଷଣ ଓ
କଟେିଦଶେର ମସନିା ଜଙି୍ଘଆ ଥିବ; ଯଦ୍ଦ୍ୱ ାରା ଝାଳ ଜାତ ହୁଏ, ଏପରି
େକୗଣସ ିବନ୍ଧନୀେର େସମାେନ ଆପଣା କଟ ିବାନି୍ଧେବ ନାହିଁ। 19 ପୁଣ,ି
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପରିଚଯର୍୍ୟାଥର୍କ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିପବତି୍ର େକାଠରିେର ରଖିେବ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ
େସହ ିବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ନ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ
ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିେବ। 20 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ େକ୍ଷୗର
କରିେବ ନାହିଁ କିଅବା ଆପଣାମାନଙ୍କର େକଶ ଦୀଘର୍ େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ;
େସମାେନ େକବଳ େକଶ କତ୍ତର୍ନ କରିେବ। 21 ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ପ୍ରେବଶ
କରିବା ସମୟେର େକୗଣସ ିଯାଜକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିେବ ନାହିଁ।
22 ପୁଣ,ି େସମାେନ ବଧିବା କିଅବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କରିେବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ ଅନୂଢ଼ା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଥବା ମୃତ ଯାଜକର
ବଧିବାକୁ ବବିାହ କରିେବ। 23 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର
ଓ ସାମାନ୍ୟର, ଆଉ, ଅଶୁଚ ିଓ ଶୁଚରି ପ୍ରେଭଦ ଶିଖାଇେବ। 24 ଆଉ,
ବବିାଦ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େସମାେନ ବଚିାର କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହେବ;
ଆମ୍ଭର ସକଳ ଶାସନାନୁସାେର େସମାେନ ବଚିାର ନଷି୍ପନ୍ନ  କରିେବ; ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ନରୂିପିତ ସମସ୍ତ ପବର୍େର ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆମ୍ଭ
ବଧିିସବୁ ପାଳନ କରିେବ ଓ େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମ ଦନିସକଳ ପବତି୍ର
କରିେବ। 25 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିକରିବା ପାଇଁ
େକୗଣସ ିମୃତ େଲାକର ଶବ ନକିଟକୁ ଆସେିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ପିତା ଅବା
ମାତା ଅବା ପୁତ୍ର ଅବା କନ୍ୟା, ଭ୍ର ାତା ଅବା ଅବବିାହତିା ଭଗିନୀ ନମିେନ୍ତ
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିକରି ପାରିେବ। 26 ଯାଜକ ଶୁଚ ିେହଲା
ଉତ୍ତାେର ତାହା ପାଇଁ ସାତ ଦନି ଗଣତି େହବ। 27 ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , େଯଉଁ ଦନି େସ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପବତି୍ର
ସ୍ଥାନର ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯାଏ, େସହ ିଦନି େସ ଆପଣାର ପାପାଥର୍କ ବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 28 ଆଉ, େସମାେନ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର
େସମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଅଧିକାର େଦବ ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅଧିକାର
ଅଟୁ। 29 େସମାେନ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ େଦାଷାଥର୍କ ବଳି
େଭାଜନ କରିେବ; ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଯାବତୀୟ ବଜିର୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
େସମାନଙ୍କର େହବ। 30 ପୁଣ,ି ସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଫଳର ଅଗି୍ରମାଂଶ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଉପହାର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉପହାର
ଯାଜକମାନଙ୍କର େହବ; ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃେର
ଆଶୀବର୍ାଦ ଅବସି୍ଥତ ିକରାଇବା ପାଇଁ ଯାଜକକୁ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଜିର
ଅଗି୍ରମାଂଶ େଦବ। 31 ସ୍ୱୟଂମୃତ ଅବା ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େକୗଣସ ିପକ୍ଷୀ କିମ୍ୱା ପଶୁ
ଯାଜକମାେନ େଭାଜନ କରିେବ ନାହିଁ।

େଦଶେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଂଶ

ଆହୁରି, େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତରାଧିକାର ନମିେନ୍ତ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ବଭିାଗ କରିବ, େସହ ିସମୟେର
େଦଶର ଏକ ପବତି୍ର ଅଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାର

ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ତହିଁର ଦୀଘର୍ତା ପଚଶି ହଜାର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଦଶ ହଜାର
ହାତ େହବ; ତାହା ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ତହିଁର ସମସ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ର
େହବ। 2 ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ନଳ ଦୀଘର୍, ପାଞ୍ଚଶହ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ଥ
ସମଚତୁେଷ୍କାଣ େହାଇ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ରହବି ଓ ଚାରିଆେଡ଼ ପଚାଶ
ହାତ ପରିମିତ ତଳଭୂମି ରହବି। 3 ଆଉ, ଏହ ିପରିମିତ ଅଂଶରୁ ତୁେମ୍ଭ
ପଚଶି ହଜାର ଦଣ୍ଡ ଦୀଘର୍ ଓ ଦଶ ହଜାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ଥ ଭୂମି ମାପିବ; ପୁଣ,ି
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଧମର୍ଧାମ, ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ େହବ। 4 େଦଶର ଏହ ିଅଂଶ
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ପବତି୍ର ଅେଟ; େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ, ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ପରିଚାରକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପରିଚଯର୍୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ , ଏହି
ସ୍ଥାନ େସମାନଙ୍କର େହବ ଓ ଏହା େସମାନଙ୍କ ଗହୃ ନମିର୍ାଣର ସ୍ଥାନ ଓ
ଧମର୍ଧାମର ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ େହବ। 5 ପୁଣ,ି ପଚଶି ହଜାର ଦଣ୍ଡ
ଦୀଘର୍ ଓ ଦଶ ହଜାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ଥ ଭୂମି େକାଡ଼ଏି େକାଠରି ସକାଶୁ ଗହୃର
ପରିଚାରକ େଲବୀୟମାନଙ୍କର ଅଧିକାରେଥର୍ େହବ। 6 ଆଉ, ନଗରର
ଅଧିକାର ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ଉପହାରରୂପ ଅଂଶର ପାେଖ ପାେଖ
ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ପଚଶିହଜାର ଦଣ୍ଡ ଦୀଘର୍ ଭୂମି ନରୂିପଣ କରିବ;
ତାହା ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ନମିେନ୍ତ େହବ।

ଅଧିପତରି ଅଂଶ

7 ପୁଣ,ି ଅଧିପତରି ନମିେନ୍ତ ଯାହା େହବ, େସ ଭୂମି ପବତି୍ର ଉପହାର ଓ
ନଗର ଅଧିକାର ଭୂମିର ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର ରହବି, ତାହା ପବତି୍ର
ଉପହାରର ଓ ନଗର ଅଧିକାରର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ପଶି୍ଚମ ପାଶ୍ୱର୍େର
ପଶି୍ଚମ ପ୍ରତ ିଓ ପୂବର୍ ପାଶ୍ୱର୍େର ପୂବର୍ ପ୍ରତ ିବସି୍ତୃତ େହବ; ଆଉ, ତାହା
ଦୀଘର୍ତାେର ପଶି୍ଚମ ସୀମାଠାରୁ ପୂବର୍ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଂଶମାନର ମଧ୍ୟରୁ
ଏକ ଅଂଶର ସମାନ େହବ। 8 ଏହା େଦଶ ମଧ୍ୟେର ତାହାର, ଅଥର୍ାତ୍,
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ଅଧିକାରାେଥର୍ େହବ; ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭର
ଅଧିପତମିାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଉ ଉପଦ୍ରବ କରିେବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ େସମାନଙ୍କର େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର େଦଶ େଦେବ।
9 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େହ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତମିାେନ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହା ଯେଥଷ୍ଟ େହଉ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଓ
ଧନାପହାର ଦୂର କର, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଓ ଯଥାଥର୍ ବଚିାର କର; ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳପୂବର୍କ ଅପହରଣ କରିବାର ଦୂର କର, ଏହା
ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଥାଥର୍ ତରାଜୁ, ଯଥାଥର୍ ଐଫା ଓ
ଯଥାଥର୍ ବାତ୍ ରଖିବ। 11 ବାତ୍ େଯପରି େହାମରର ଦଶମାଂଶ େହବ ଓ
ଐଫା େହାମରର ଦଶମାଂଶ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଐଫା ଓ ବାତ୍ର ଏକ
ସମାନ ପରିମାଣ େହବ; ତହିଁର ପରିମାଣ େହାମର ଅନୁସାେର େହବ।
12 ପୁଣ,ି େଶକଲ େକାଡ଼ଏି େଗରା େହବ; େକାଡ଼ଏି େଶକଲ, ପଚଶି
େଶକଲ, ପନ୍ଦର େଶକଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ମୀନା େହବ।
13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଉପହାର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ଗହମର ଏକ େହାମରରୁ
ଏକ ଐଫାର ଷଷ୍ଠାଂଶ ଓ ଯବର ଏକ େହାମରରୁ ଏକ ଐଫାର ଷଷ୍ଠାଂଶ
େଦବ; 14 ପୁଣ,ି ବାତ୍ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େତୖଳର ନରୂିପିତ ଅଂଶ େକାରରୁ ଏକ
ବାତ୍ର ଦଶମାଂଶ େହବ, େକାର ଦଶ ବାତ୍, ଅଥର୍ାତ୍, ଏକ େହାମର;
କାରଣ ଦଶ ବାେତ୍ର ଏକ େହାମର ହୁଏ; 15 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତମ
ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନରୁ ପଲର ଦୁଇଶହ େମଷ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ େମଷ (େନବ); ତାହା
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ,
େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି େହବ, ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
16 େଦଶର ସମସ୍ତ େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିପତରି ଏହ ିଉପହାର ନମିେନ୍ତ
େଦେବ। 17 ପୁଣ,ି ପବର୍ାଦେିର, ଅମାବାସ୍ୟାେର ଓ ବଶି୍ରାମବାର ସକଳେର,
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ସକଳ ନରୂିପିତ ପବର୍ ସମୟେର େହାମବଳି, ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାର ଅଧିପତରି ବାଣ୍ଟ େହବ;
େସ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାପାଥର୍କ ବଳି ଓ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ।
18 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦନି ତୁେମ୍ଭ
ଏକ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େଗାବତ୍ସ େନଇ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଶୁଚ ିକରିବ। 19 ପୁଣ,ି ଯାଜକ
ପାପାଥର୍କ ବଳିର ରକ୍ତରୁ କିଛ ିେନଇ ଗହୃର େଚୗକାଠମାନର ଉପେର ଓ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିଥାକର ଚାରି େକାଣର ଉପେର, ଆଉ ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଦ୍ୱ ାର
େଚୗକାଠର ଉପେର ଲଗାଇବ। 20 ଆଉ, େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଭ୍ର ାନି୍ତେର
େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କେର, ତାହାର ପାଇଁ ଓ େଯଉଁ େଲାକ ଅସତକର୍, ତାହାର
ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ମାସର ସପ୍ତମ ଦନିେର ଏହ ିପ୍ରକାର କରିବ; ଏରୂେପ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବ। 21 ପ୍ରଥମ ମାସର ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ
ଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନସି୍ତାର ପବର୍ େହବ, ତାହା ସାତ ଦନିର ପବର୍ େହବ;
ତାଡ଼ଶିୂନ୍ୟ ରୁଟ ିେଭାଜନ କରାଯିବ। 22 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ଅଧିପତି
ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଓ େଦଶସ୍ଥ ସକଳ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପାପାଥର୍କ ବଳି
ରୂେପ ଏକ ବୃଷ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 23 ଆଉ, ପବର୍ର ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ, ସାତ ଦନି

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତଦିନି ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ସାତ ବୃଷ ଓ ସାତ େମଷ, ଆଉ ପାପାଥର୍କ
ବଳି ରୂେପ ପ୍ରତଦିନି ଏକ ଛାଗ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। 24 ପୁଣ,ି େସ ଏକ ଏକ
ବୃଷ ସେଙ୍ଗ ଏକ ଏକ ଐଫା, ଏକ ଏକ େମଷ ସେଙ୍ଗ ଏକ ଏକ ଐଫା ଓ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଐଫା ସେଙ୍ଗ ଏକ ଏକ ହୀନ୍ େତୖଳର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍
କରିେବ। 25 ସପ୍ତମ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶ ଦନି ପବର୍ ସମୟେର େସ ସାତ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହରୂିପ, ଅଥର୍ାତ୍, ପାପାଥର୍କ ବଳିର, େହାମାଥର୍କ ବଳିର ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟର, ଆଉ େତୖଳଦାନର ବଧିି ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ।

ପବର୍େର ରାଜାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ

ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ଭତିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାର କାଯର୍୍ୟ କରିବାର ଛଅ ଦନିସାରା ବନ୍ଦ
ରହବି; ମାତ୍ର ବଶି୍ରାମ ଦନି େଖାଲା େହବ ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ଦନି

େଖାଲା େହବ। 2 ପୁଣ,ି ଅଧିପତ ିବାହାର ଦ୍ୱ ାରର ବାରଣ୍ଡା ପଥ େଦଇ
ପ୍ରେବଶ କରି ଦ୍ୱ ାର-େଚୗକାଠ ନକିଟେର ଠିଆ େହେବ ଓ ଯାଜକମାେନ
ତାଙ୍କର େହାମାଥର୍କ ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ, ଆଉ େସ ଦ୍ୱ ାର-
ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଣାମ କରିେବ ଓ ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ବାହାରି ଯିେବ; ମାତ୍ର
ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ। 3 ଆଉ, େଦଶର େଲାକମାେନ
ବଶି୍ରାମବାରେର ଓ ଅମାବାସ୍ୟାେର େସହ ିଦ୍ୱ ାର-ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ନକିଟେର ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରିେବ। 4 ପୁଣ,ି ଅଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ େହାମବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ, ତାହା ବଶି୍ରାମ ଦନିେର
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଛଅେଗାଟ ିେମଷଶାବକ ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଏକେଗାଟ ିେମଷ େହବ।
5 ଆଉ, ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ େମଷ ସେଙ୍ଗ ଏକ ଐଫା େଦେବ ଓ
େମଷଶାବକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େସ ଆପଣା ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
େଦେବ, ପୁଣ ିଏକ ଏକ ଐଫା ପାଇଁ ଏକ ଏକ ହନି୍ େତୖଳ େଦେବ।
6 ଆଉ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦନି (େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ) ଏକ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େଗାବତ୍ସ
େହବ, ଛଅ େମଷଶାବକ ଓ ଏକ େମଷ େହବ; ଏସବୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହେବ;
7 ଆଉ, େସ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ େଗାବତ୍ସ ସେଙ୍ଗ ଏକ ଐଫା, େମଷ
ସେଙ୍ଗ ଏକ ଐଫା ଓ େମଷଶାବକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆପଣା ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର
େଦେବ, ଆଉ ଏକ ଏକ ଐଫା ପାଇଁ ଏକ ଏକ ହନି୍ େତୖଳ େଦେବ।
8 ପୁଣ,ି ଅଧିପତ ିେଯେତେବେଳ ପ୍ରେବଶ କରିେବ, େସେତେବେଳ େସ
ଦ୍ୱ ାର ବାରଣ୍ଡା ପଥ େଦଇ ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ଓ େସହ ିପଥ େଦଇ
ବାହାରି ଯିେବ। 9 ମାତ୍ର ନରୂିପିତ ପବର୍ମାନର ସମୟେର େଯେତେବେଳ
େଦଶର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସେିବ, େସେତେବେଳ େଯଉଁ
େଲାକ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାରର ପଥ େଦଇ ଭତିରକୁ ଆେସ,
େସ ଦକି୍ଷଣ ଦ୍ୱ ାରର ପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିବ ଓ େଯଉଁ େଲାକ ଦକି୍ଷଣ
ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କେର, େସ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱ ାରର ପଥ େଦଇ
ବାହାରି ଯିବ; େସ େଯଉଁ ଦ୍ୱ ାରର ପଥ େଦଇ ଭତିରକୁ ଆସଲିା, େସହି
ପଥ େଦଇ େଫରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପଥ େଦଇ ବାହାରି
ଯିବ। 10 ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ଭତିରକୁ ଯିେବ,
େସେତେବେଳ ଅଧିପତ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥାଇ ଭତିରକୁ ଯିେବ ଓ
ବାହାରି ଯିବା େବେଳ େସମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ବାହାରି ଯିେବ। 11 ଆଉ,
ପବର୍ ଓ ଉତ୍ସବାଦ ିସମୟେର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଏକ େଗାବତ୍ସ ସେଙ୍ଗ
ଏକ ଐଫା ଓ ଏକ େମଷ ସେଙ୍ଗ ଏକ ଐଫା, ଆଉ େମଷଶାବକମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ େସ ଆପଣା ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ଓ ଏକ ଏକ ଐଫା ସେଙ୍ଗ ଏକ ଏକ
ହନି୍ େତୖଳ େଦେବ। 12 ପୁଣ,ି ଅଧିପତ ିେଯେତେବେଳ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ
ଉପହାର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଅବା ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି
େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ
ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଯିବ, ଆଉ େସ ବଶି୍ରାମ ଦନିେର େଯପରି କରନି୍ତ ,
େସହପିରି ଆପଣା େହାମବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ। ତହୁଁ
େସ ବାହାରି ଯିେବ ଓ ବାହାରି ଗଲା ଉତ୍ତାେର ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ।
13 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତଦିନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େହାମବଳି ନମିେନ୍ତ
ଏକ ବଷର୍ୀୟ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଏକ େମଷଶାବକ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତ
ତୁେମ୍ଭ ତାହା ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ। 14 ଆଉ, ତହିଁ ସେଙ୍ଗ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂେପ ଏକ ଐଫାର ଷଷ୍ଠାଂଶ ଓ ସରୁ ମଇଦାକୁ
ତନି୍ତ ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ହନି୍ର ତୃତୀୟାଂଶ େତୖଳ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ; ଏହା
ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ବଧିି ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଚରିକାଳୀନ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଅେଟ। 15 ଏହରୂିେପ େଲାକମାେନ ନତି୍ୟ େହାମବଳି ରୂେପ
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ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତ େମଷ, ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େତୖଳ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ।
16 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ : ଅଧିପତ ିଯଦ ିଆପଣା ପୁତ୍ରଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କିଛ ିଦାନ କରନି୍ତ , େତେବ ତାହା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର,
ତାହା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣର େହବ; େସମାେନ ଉତ୍ତରାଧିକାର କ୍ର େମ ତାହା
େଭାଗ କରିେବ। 17 ମାତ୍ର େସ ଯଦ ିଆପଣାର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ
ଆପଣା ଉତ୍ତରାଧିକାରରୁ କିଛ ିଦାନ କରନି୍ତ , େତେବ ତାହା ମୁକି୍ତ ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାର େହବ; ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତାହା ଅଧିପତଙି୍କର େହବ; ତାଙ୍କ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ତ୍ୱ  େକବଳ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣର େହବ। 18 ଆହୁରି, ଅଧିପତି
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ଚୁ୍ୟତ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ଉତ୍ତରାଧିକାର ହରଣ କରିେବ ନାହିଁ; ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଅଧିକାରରୁ େଯପରି ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇ ନ ଯା’ନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େସ ଆପଣା
ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଦାନ କରିେବ।
19 ଏଉତ୍ତାେର େସ ଦ୍ୱ ାର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ପ୍ରେବଶ ପଥ େଦଇ େମାେତ
ଯାଜକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଭମିୁଖ ପବତି୍ର େକାଠରି-େଶ୍ରଣୀକୁ ଆଣେିଲ; ଆଉ
େଦଖ, େସଠାେର ପଶି୍ଚମ ଦଗିର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗେର ଏକ ସ୍ଥାନ ଥିଲା।

ମନ୍ଦରି ପାକଶାଳା

20 ପୁଣ,ି େସ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଯାଜକମାେନ
େଦାଷାଥର୍କ ବଳି, ପାପାଥର୍କ ବଳି ସଦି୍ଧ କରିେବ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ପାକ
କରିେବ; େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ
ତାହାସବୁ ଆଣେିବ ନାହିଁ।” 21 ଏଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ
ଆଣ ିେସହ ିପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚାରି େକାଣ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ,
େସହ ିପ୍ରାଙ୍ଗଣର ପ୍ରେତ୍ୟକ େକାଣେର େଗାଟଏି େଗାଟଏି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିଲା।
22 ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଚାରି େକାଣେର ଚାଳିଶ ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ ତରିିଶ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ
ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ଏକ ଏକ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଥିଲା; େକାଣମାନର ଏହ ିଚାରି
ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ସମାନ ମାପ ଥିଲା। 23 ପୁଣ,ି େସହ ିଚାରିର ଭତିେର
ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ ଏକ ଧାଡ଼ ିଗାନ୍ଥୁନୀ ଥିଲା, ଆଉ େସହସିବୁ ଧାଡ଼ରି ତେଳ
ଚାରିଆେଡ଼ ପାକ ସ୍ଥାନ ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା। 24 ଏଥିେର େସ େମାେତ
କହେିଲ, “ସବୁ ପାକ ଗହୃ, ଏସ୍ଥାନେର ଗହୃର ପରିଚାରକମାେନ
େଲାକମାନଙ୍କ ବଳି ସଦି୍ଧ କରିେବ।”

ମନ୍ଦରିରୁ ନଗିର୍ତ େହଉଥିବା ଝରଣା

ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େମାେତ େଫରାଇ ଗହୃର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟକୁ
ଆଣେିଲ; ଆଉ େଦଖ, ଗହୃ-ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନର ତଳରୁ ଜଳ
ନଗିର୍ତ େହାଇ ପୂବର୍ ଦଗିେର ବହଲିା, କାରଣ ଗହୃର ଅଗ୍ରଭାଗ

ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଥିଲା; ଆଉ, େସହ ିଜଳ ତଳରୁ ଗହୃର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍ େଦଇ
ଯଜ୍ଞେବଦରି ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ବହଲିା। 2 େତେବ େସ େମାେତ ଉତ୍ତର
ଦ୍ୱ ାରର ପଥ େଦଇ ବାହାର କରାଇ ଆଣେିଲ, ଆଉ ବାହାର ପଥ େଦଇ
ବୁଲାଇ ପୂବର୍ାଭମିୁଖ ଦ୍ୱ ାରର ପଥ େଦଇ ବାହାର ଦ୍ୱ ାରକୁ େନଇ ଗେଲ;
ଆଉ େଦଖ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଜଳ ବହୁଥିଲା। 3 େସହି
ବ୍ୟକି୍ତ େଯେତେବେଳ ପରିମାପକ ରଜୁ୍ଜ ଆପଣା ହସ୍ତେର ଧରି ପୂବର୍ଆେଡ଼
ବାହାରିେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଏକ ହଜାର ହାତ ମାପିେଲ, ପୁଣ,ି େମାେତ
ଜଳ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ, ଜଳ ବଳାଗଣି୍ଠ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହଲା।
4 ପୁନବର୍ାର େସ ଏକ ହଜାର ହାତ ମାପିେଲ ଓ େମାେତ ଜଳ ମଧ୍ୟ େଦଇ
ଗମନ କରାଇେଲ, ଜଳ ଆଣ୍ଠୁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହଲା। ପୁନବର୍ାର େସ ଏକ ହଜାର
ହାତ ମାପିେଲ, ଜଳ ମଧ୍ୟ େଦଇ େମାେତ ଗମନ କରାଇେଲ, ଜଳ କଟି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହଲା। 5 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର େସ ଏକ ହଜାର ହାତ ମାପିେଲ;
େସେତେବେଳ ତାହା େଗାଟଏି ନଦୀ େହଲା, ମୁଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ
କରି ପାରିଲ ିନାହିଁ, କାରଣ ଜଳ ବଢ଼ ିଉଠିଥିଲା, ତାହା ପହଁରିବା ଭଳି
ଜଳ, ପାର େହବାକୁ ଅଗମ୍ୟ ନଦୀ େହାଇଥିଲା। 6 ପୁଣ,ି େସ େମାେତ
କହେିଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ କି ଏହା େଦଖିଲ ?” ତହିଁେର େସ
େମାେତ େଫରାଇ ନଦୀତୀରକୁ ଆଣେିଲ। 7 ମୁଁ େଫରି ଆସଲିା େବେଳ
େଦଖ, ନଦୀତୀରର ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର ଅେନକ ଅେନକ ବୃକ୍ଷ
ଥିଲା। 8 ତହିଁେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହ ିଜଳସବୁ ପୂବର୍ ଅଞ୍ଚଳ
ଆେଡ଼ ବହୁଅଛ ିଓ ତାହା ଗଡ଼ ିଆରବ୍ବାକୁ ଯିବ; ଆଉ, ତାହା ସମୁଦ୍ର  ଆଡ଼କୁ
ଯିବ; େଯଉଁ ଜଳସବୁ ନଗିର୍ତ େହଲା, ତାହାସବୁ ସମୁଦ୍ର େର ପ୍ରେବଶ କରିବ;
ତହୁଁ େସ ଜଳ ଉତ୍ତମ େହବ। 9 ପୁଣ,ି ଏହ ିନଦୀସବୁ େଯସକଳ ସ୍ଥାନ

େଦଇ ବହବି, େସସ୍ଥାନସି୍ଥତ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଜୀବଜନୁ୍ତ ସବୁ ବଞ୍ଚେିବ ଓ େସହି
ସ୍ଥାନେର ଅପାର ମତ୍ସ୍ୟ େହେବ; କାରଣ ଏହସିବୁ ଜଳ େସସ୍ଥାନକୁ ଆସଅିଛି
ଓ ସମୁଦ୍ର ର ଜଳ ଉତ୍ତମ େହବ, ଆଉ େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନ େଦଇ ଏହ ିନଦୀ
ବେହ, େସସ୍ଥାନର ସକଳ ହିଁ ସଞ୍ଜୀବତି େହେବ। 10 ଆଉ, ତହିଁ ନକିଟେର
ମତ୍ସ୍ୟଧାରୀମାେନ ଠିଆ େହେବ; ଐନଗଦୀଠାରୁ ଐନଇଗ୍ଳଇମ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଜାଲ ପ୍ରସାରିବାର ସ୍ଥାନ େହବ ଓ ମତ୍ସ୍ୟସବୁ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତ ିଅନୁସାେର
ମହାସମୁଦ୍ର ର ମତ୍ସ୍ୟନ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟାେର ଅତଶିୟ େହେବ। 11 ମାତ୍ର ତହିଁର
ପଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଓ ଝଲି ଭୂମିସକଳ ଉତ୍ତମ େହବ ନାହିଁ; େସହ ିସବୁ ଲବଣ
ପାଇଁ ସମପିର୍ତ େହବ। 12 ଆଉ, ନଦୀ ନକିଟେର ତହିଁର ତୀର ଉପେର,
ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର ସବର୍ପ୍ରକାର େଭାଜନାଥର୍ ଫଳବୃକ୍ଷ େହବ, ତହିଁର
ପତ୍ର ମଳିନ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁର ଫଳର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ; େସହି
ଜଳସବୁ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନରୁ ନଗିର୍ତ େହବା ସକାଶୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତ ିମାସ ନୂତନ ଫଳ
ଫଳିବ ଓ ତହିଁର ଫଳ ଆହାରାେଥର୍ ଓ ତହିଁର ପତ୍ର ଆେରାଗ୍ୟାେଥର୍ େହବ।

ଜମିର ବଭିାଗ

13 ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ : ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର
ଦ୍ୱ ାଦଶ େଗାଷ୍ଠୀର ଅନୁସାେର ଉତ୍ତରାଧିକାର ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଦଶ ବଭିାଗ
କରିବ, ତାହାର ସୀମା ଏହ;ି େଯାେଷଫ ଏକରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ପାଇବ।
14 ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ େଯପରି, ଅନ୍ୟ େସହପିରି, ତାହା
ଉତ୍ତରାଧିକାର ରୂେପ ପାଇବ; ତଦ୍ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ତାହା େଦବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇଲୁ ଓ
ଏହ ିେଦଶ ଉତ୍ତରାଧିକାର ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େହବ। 15 ପୁଣ,ି େଦଶର
ସୀମା ଏହ ିେହବ; ଉତ୍ତର ଦଗିେର, ହେିତ୍ଲାନ ପଥ ନକିଟସ୍ଥ
ମହାସମୁଦ୍ରଠାରୁ ସଦାଦ୍ର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; 16 ହମାତ୍, ବେରାଥା,
ଦେମ୍ମଶକର ଓ ହମାତ୍ର ସୀମାର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ସବି୍ର ୟିମ; େହୗରଣର ସୀମା
ନକିଟସ୍ଥ ହତ୍ତ୍ସରହତ୍ତୀେକାନ୍। 17 ପୁଣ,ି ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ସୀମା ଦେମ୍ମଶକ
ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ ହତ୍ସର-ଐନନ୍ େହବ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଗିେର ଉତ୍ତରେର
ହମାତ୍ର ସୀମା। ଏହା ଉତ୍ତର ସୀମା। 18 ଆଉ, ପୂବର୍ ଦଗିେର େହୗରଣ,
ଦେମ୍ମଶକ ଓ ଗିଲୀୟଦ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଯଦ୍ଦର୍ନ େହବ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତର ସୀମାରୁ ପୂବର୍ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମାପିବ। ଏହା ପୂବର୍
ସୀମା। 19 ଆଉ, ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ତାମରଠାରୁ ମରୀବତ୍-
କାେଦଶସ୍ଥ ଜଳ, ମିସରର େସ୍ରାେତାମାଗର୍ ଓ ମହାସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହବ।
ଏହା ଦକି୍ଷଣ ଦଗିର ଦକି୍ଷଣ ସୀମା। 20 ପୁଣ,ି ଦକି୍ଷଣ ସୀମାଠାରୁ ହମାତ୍ର
ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମହାସମୁଦ୍ର  ପଶି୍ଚମ ସୀମା େହବ। ଏହା ପଶି୍ଚମ
ସୀମା। 21 ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର େଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁସାେର
ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିେଦଶ ବଭିାଗ କରିବ। 22 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ଓ େଯଉଁ ବେିଦଶୀ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରବାସ କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଉତ୍ପନ୍ନ  କରିେବ,
େସମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାର ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା େଦଶ ବଭିାଗ କରିବ;
ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଧ୍ୟେର
ଗହୃଜାତ ସନ୍ତାନଗଣର ତୁଲ୍ୟ େହେବ; େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହତି
ଇସ୍ରାଏଲର େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଉତ୍ତରାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ। 23 ଆଉ,
ବେିଦଶୀୟ େଲାକ େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରବାସ କେର, େସହ ିସ୍ଥାନେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ଅଧିକାର େଦବ,” ଏହା ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ଙ୍କର ଏହ ିଏହ ିନାମ : ହମାତ୍ର ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନକୁ
ଯିବାର ହେିତ୍ଲାନର ପଥ ନକିଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାଠାରୁ
ଦେମ୍ମଶକର ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ ହତ୍ସର-ଐନନ୍, ହମାତ୍ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ

ଉତ୍ତର ଦଗି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; ଆଉ, ତହିଁର ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମ ସୀମା େହବ; ଦାନ୍,
ଏକ ଅଂଶ। 2 ଆଉ, ଦାନ୍ର ସୀମା ନକିଟେର ପୂବର୍ଠାରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; ଆେଶର, ଏକ ଅଂଶ। 3 ପୁଣ,ି ଆେଶରର ସୀମା ନକିଟେର
ପୂବର୍ଠାରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; ନପ୍ତାଲ,ି ଏକ ଅଂଶ 4 ଓ ନପ୍ତାଲରି
ସୀମା ନକିଟେର ପୂବର୍ଠାରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; ମନଃଶି, ଏକ ଅଂଶ।
5 ଆଉ, ମନଃଶିର ସୀମା ନକିଟେର ପୂବର୍ଠାରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ;
ଇଫ୍ର ୟିମ, ଏକ ଅଂଶ। 6 ଇଫ୍ର ୟିମର ସୀମା ନକିଟେର ପୂବର୍ଠାରୁ ପଶି୍ଚମ
ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; ରୁେବନ୍, ଏକ ଅଂଶ। 7 ଆଉ, ରୁେବନ୍ର ସୀମା ନକିଟେର
ପୂବର୍ଠାରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; ଯିହୁଦା, ଏକ ଅଂଶ। 8 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦାର
ସୀମା ନକିଟେର ପୂବର୍ଠାରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦତ୍ତ
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ଉପହାର ଭୂମି ରହବି, ତାହା ପ୍ରସ୍ଥେର ପଚଶି ହଜାର ଦଣ୍ଡ ଓ ପୂବର୍ଠାରୁ
ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୀଘର୍ତାେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶର ସମାନ େହବ; ପୁଣ,ି
ତହିଁର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ଧମର୍ଧାମ େହବ। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଉପହାର ଭୂମି ନେିବଦନ କରିବ, ତାହା ଦୀଘର୍େର
ପଚଶି ହଜାର ଓ ପ୍ରସ୍ଥେର ଦଶ ହଜାର ନଳ େହବ। 10 େସହ ିପବତି୍ର
ଉପହାର ଭୂମି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ େହବ; ତାହା
ଉତ୍ତର ଆେଡ଼ ପଚଶି ହଜାର ନଳ ଦୀଘର୍ ଓ ପଶି୍ଚମ ଆେଡ଼ ଦଶ ହଜାର
ନଳ ପ୍ରସ୍ଥ, ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଦଶ ହଜାର ନଳ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ ପଚଶି
ହଜାର ନଳ ଦୀଘର୍ େହବ; ତହିଁର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧମର୍ଧାମ
େହବ। 11 ତାହା ସାେଦାକର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପବତି୍ରୀକୃତ ଯାଜକମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େହବ, େସମାେନ ଆମ୍ଭର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛନି୍ତ; ଇସ୍ରାଏଲର
ସନ୍ତାନଗଣ ବପିଥଗାମୀ େହବା ସମୟେର େଲବୀୟମାେନ େଯପରି
ବପିଥଗାମୀ େହେଲ, େସମାେନ େସହପିରି ବପିଥଗାମୀ େହେଲ ନାହିଁ।
12 େଲବୀୟମାନଙ୍କ ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ େଦଶର ଉପହାର ଭୂମିରୁ େସମାେନ
ଉପହାର ଭୂମି ପାଇେବ, ତାହା ମହାପବତି୍ର େହବ। 13 ଆଉ,
ଯାଜକମାନଙ୍କର ସୀମାନୁସାେର, େଲବୀୟମାେନ ପଚଶି ହଜାର ନଳ ଦୀଘର୍
ଓ ଦଶ ହଜାର ନଳ ପ୍ରସ୍ଥ ଭୂମି ପାଇେବ; ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଦୀଘର୍ତା ପଚଶି
ହଜାର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଦଶ ହଜାର ନଳ େହବ। 14 ପୁଣ,ି େସମାେନ େସହି
ଭୂମିରୁ କିଛ ିବକି୍ରୟ କରିେବ ନାହିଁ; କିଅବା ତାହା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିେବ
ନାହିଁ, ଅଥବା େଦଶର ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ େହବ ନାହିଁ; କାରଣ
ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର ଅେଟ। 15 ଆଉ, ପଚଶି ହଜାର
ନଳ ଭୂମିର ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରସ୍ଥ ପରିମାଣେର େଯଉଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନଳ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରେହ, ତାହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର, ନଗର, ବସତ-ିସ୍ଥାନ ଓ
ତଳଭୂମି ନମିେନ୍ତ ରହବି ଓ ନଗର ତହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର େହବ। 16 ପୁଣ,ି
ତହିଁର ପରିମାଣ ଏହରୂିପ େହବ; ଉତ୍ତର ସୀମା ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ
ନଳ, ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ, ପୂବର୍ ସୀମା ଚାରି ହଜାର
ପାଞ୍ଚଶହ ଓ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ନଳ େହବ। 17 ଆଉ,
ନଗରର ତଳଭୂମି ରହବି; ଉତ୍ତର ଆେଡ଼ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ନଳ, ଦକି୍ଷଣ
ଆେଡ଼ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ, ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଓ ପଶି୍ଚମ ଆେଡ଼
ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ନଳ ଭୂମି ରହବି। 18 ପୁଣ,ି ପବତି୍ର ଉପହାର ଭୂମି
ଦୀଘର୍ତାନୁସାେର େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭୂମି, ତାହା ପୂବର୍ ପ୍ରତ ିଦଶ ହଜାର;
ପଶି୍ଚମ ପ୍ରତ ିଦଶ ହଜାର ନଳ େହବ ଓ ତାହା ପବତି୍ର ଉପହାର ଭୂମିର
ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ େହବ ଓ ତଦୁ୍ୟତ୍ପନ୍ନ  ଦ୍ର ବ୍ୟ ନଗରର ପରିଶ୍ରମକାରୀମାନଙ୍କ
ଭକ୍ଷ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େହବ। 19 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲର ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ
ନଗରେର ଶ୍ରମକାରୀମାେନ ତାହା କୃଷି କରିେବ। 20 ସମୁଦାୟ ଉପହାର
ଭୂମି ପଚଶି ହଜାର ନଳ ଦୀଘର୍ ଓ ପଚଶି ହଜାର ନଳ ପ୍ରସ୍ଥ େହବ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗର ଅଧିକାର ସହତି ଚତୁଃେଷ୍କାଣ ପବତି୍ର ଉପହାର ଭୂମି
ନେିବଦନ କରିବ। 21 ପୁଣ,ି ପବତି୍ର ଉପହାର ଭୂମିର ଓ ନଗର ଅଧିକାରର

ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭୂମି ଅଧିପତଙି୍କର େହବ; ଅଥର୍ାତ୍,
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶର ଅନୁସାେର ପୂବର୍ ସୀମା ଆେଡ଼ ପଚଶି ହଜାର ନଳ
ପରିମିତ ଉପହାର ଭୂମିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭୂମି ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ପଶି୍ଚମ ଆେଡ଼
ପଚଶି ହଜାର ନଳ ପରିମିତ ଭୂମିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭୂମି ଅଧିପତଙି୍କର େହବ;
ଆଉ, ପବତି୍ର ଉପହାର ଭୂମି ଓ ଗହୃର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ତହିଁର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ
େହବ। 22 ଆହୁରି, ଅଧିପତଙି୍କ ଅଂଶ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ େଲବୀୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର
ସୀମା ଓ ନଗର ଅଧିକାରର ସୀମାଠାରୁ (େଯଉଁ ଭୂମି) ଯିହୁଦା ଓ
ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସୀମାର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଅଛ,ି ତାହା ଅଧିପତଙି୍କ ପାଇଁ େହବ।
23 ଅବଶିଷ୍ଟ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ବଷିୟ : ପୂବର୍ ସୀମାରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ;
ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଏକ ଅଂଶ। 24 ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ ପୂବର୍ ସୀମାରୁ
ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; ଶିମୀେୟାନର ଏକ ଅଂଶ 25 ପୁଣ,ି ଶିମୀେୟାନର
ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ ପୂବର୍ ସୀମାରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; ଇଷାଖରର ଏକ
ଅଂଶ। 26 ଆଉ, ଇଷାଖରର ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ ପୂବର୍ ସୀମାରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; ସବୂଲୂନର ଏକ ଅଂଶ। 27 ସବୂଲୂନର ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ ପୂବର୍
ସୀମାରୁ ପଶି୍ଚମ ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; ଗାଦ୍ର ଏକ ଅଂଶ। 28 ପୁଣ,ି ଗାଦ୍ର
ସୀମା ନକିଟସ୍ଥ ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ନକିଟେର ତାମରଠାରୁ
ମରୀବତ୍-କାେଦଶସ୍ଥ ଜଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, ମିସରର ନଦୀ ଓ ମହାସମୁଦ୍ର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ (େଦଶର) ସୀମା େହବ। 29 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଗାଷ୍ଠୀଗଣର
ଉତ୍ତରାଧିକାର ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଦଶ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ବଭିାଗ କରିବ, ତାହା
ଏହ ିଓ ଏହସିବୁ େସମାନଙ୍କର ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  ଅଂଶ େହବ, ଏହା ପ୍ରଭୁ,
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ନଗରର ଦ୍ୱ ାର

30 ଆଉ, ଏହସିବୁ ନଗରର ନଗିର୍ମନ ସ୍ଥାନ େହବ; ଉତ୍ତର ଆେଡ଼ ଚାରି
ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଦଣ୍ଡ ପରିମିତ ଭୂମି 31 ଓ ନଗରର ଦ୍ୱ ାରସକଳ ଇସ୍ରାଏଲ
େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ନାମାନୁସାେର େହବ; ଉତ୍ତର ଆେଡ଼ ତନି ିଦ୍ୱ ାର େହବ;
ଅଥର୍ାତ୍, ରୁେବନ୍ର ଏକ ଦ୍ୱ ାର; ଯିହୁଦାର ଏକ ଦ୍ୱ ାର; େଲବୀର ଏକ ଦ୍ୱ ାର;
32 ପୁଣ,ି ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଦଣ୍ଡ ଭୂମି ଓ ତନି ିଦ୍ୱ ାର
େହବ; ଅଥର୍ାତ୍, େଯାେଷଫର ଏକ ଦ୍ୱ ାର, ବନି୍ୟାମୀନ୍ର ଏକ ଦ୍ୱ ାର, ଦାନ୍ର
ଏକ ଦ୍ୱ ାର; 33 ଆଉ, ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଦଣ୍ଡ ପରିମିତ
ଭୂମି ଓ ତନି ିଦ୍ୱ ାର େହବ; ଶିମୀେୟାନର ଏକ ଦ୍ୱ ାର; ଇଷାଖରର ଏକ
ଦ୍ୱ ାର; ସବୂଲୂନର ଏକ ଦ୍ୱ ାର; 34 ପଶି୍ଚମ ଆେଡ଼ ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ
ଦଣ୍ଡ ଭୂମି ଓ ତନି ିଦ୍ୱ ାର େହବ; ଗାଦ୍ର ଏକ ଦ୍ୱ ାର; ଆେଶରର ଏକ ଦ୍ୱ ାର;
ନପ୍ତାଲରି ଏକ ଦ୍ୱ ାର େହବ। 35 ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ଅଠର ହଜାର ଦଣ୍ଡ ପରିମିତ
େହବ, ଆଉ “ସଦାପ୍ରଭୁ ତହିଁ ବଦି୍ୟମାନ,” େସହ ିଦନିଠାରୁ ନଗରର ଏହି
ନାମ େହବ।
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ଦାନେିୟଲ

ଦାନେିୟଲ ବାବଲିକୁ ନୀତ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ର ଶାସନ କାଳର ତୃତୀୟ
ବଷର୍େର ବାବଲିର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସି
ତାହା ଅବେରାଧ କଲା। 2 ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା

ଯିେହାୟାକୀମ୍କୁ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃର େକେତକ ପାତ୍ର ତାହାର ହସ୍ତେର
ସମପିର୍ େଦେଲ; ତହିଁେର େସ ଶିନୀୟର େଦଶେର ଥିବା ଆପଣା େଦବ
ମନି୍ଦରକୁ େସହସିବୁ େନଇଗଲା ଓ ପାତ୍ରସକଳ େସ ଆପଣା େଦବତାର
ଭଣ୍ଡାର ଗହୃେର ରଖିଲା। 3 ପୁଣ,ି ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ,
ଅଥର୍ାତ୍, ରାଜକୀୟ ଓ କୁଳୀନ ବଂଶରୁ 4 ନଖିୁଣ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସମସ୍ତ
ଜ୍ଞାନେର ନପିୁଣ, ବଦି୍ୟାେର ବଚିକ୍ଷଣ, ବୁଦି୍ଧେର ବଜି୍ଞ ଓ ରାଜପ୍ରାସାଦେର
ଠିଆ େହବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େକେତକ ଯୁବା େଲାକଙୁ୍କ ଆଣବିାକୁ ଓ କଲ୍ଦୀୟ
ବଦି୍ୟା ଓ ଭାଷା ଶିଖାଇବାକୁ ଆପଣାର ନପୁଂସକାଧିପତ ିଅସ୍ପନସ୍କୁ
କହଲିା। 5 ଆଉ, େସମାେନ େଯପରି ତନି ିବଷର୍ର େଶଷେର ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟେର ଠିଆ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜା େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ରାଜାର
ଆହାରୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଓ ପାନୀୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସରୁ େଦୖନକି ଅଂଶ େଦବା ପାଇଁ ଓ
ତନି ିବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତେିପାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନରୂିପଣ କଲା।
6 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ ଦାନେିୟଲ, ହନାନୀୟ, ମୀଶାେୟଲ
ଓ ଅସରୀୟ ଥିେଲ। 7 ପୁଣ,ି ନପୁଂସକାଧିପତ ିେସମାନଙୁ୍କ ନାମ େଦଲା;
େସ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ େବଲ୍ଟଶତ୍ସର, ହନାନୀୟଙୁ୍କ ଶଦ୍ରକ୍, ମୀଶାେୟଲଙୁ୍କ
େମୖଶକ୍ ଓ ଅସରୀୟକୁ ଅେବଦ୍ନେଗା ନାମ େଦଲା।

ଦାନେିୟଲଙ୍କ ବଶି୍ୱସ୍ତତା

8 ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାରୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟେର ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର
ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚ ିନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନେିୟଲ ନଜି ମନେର ସି୍ଥର କେଲ;
ଏେହତୁ େସ େଯପରି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚ ିନ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େସ
ନପୁଂସକାଧିପତଙୁି୍କ ନେିବଦନ କେଲ। 9 େସେତେବେଳ ପରେମଶ୍ୱର େସହି
ନପୁଂସକାଧିପତରି ଦୃଷି୍ଟେର ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟାର ପାତ୍ର କେଲ।
10 ତହିଁେର ନପୁଂସକାଧିପତ ିଦାନେିୟଲଙୁ୍କ କହଲିା, େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନରୂିପଣ କରିଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ଆପଣାର ପ୍ରଭୁ େସହି
ମହାରାଜାଙୁ୍କ ଭୟ କେର; କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମବୟସ୍କ
ଯୁବାମାନଙ୍କର ମୁଖ ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖ କାହିଁକି ମଳିନ େଦଖିେବ ?
ତାହାେହେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର େମାର ମସ୍ତକକୁ ସଂଶୟାପନ୍ନ
କରିବ। 11 ତହିଁେର ନପୁଂସକାଧିପତ ିଦାନେିୟଲ, ହନାନୀୟ, ମୀଶାେୟଲ
ଓ ଅସରୀୟଙ୍କ ଉପେର େଯଉଁ ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ତାହାକୁ
ଦାନେିୟଲ କହେିଲ; 12 ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଦଶ ଦନି
ପରୀକ୍ଷା କରନୁ୍ତ; ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ ଶସ୍ୟ ଓ ପାନ ନମିେନ୍ତ
ଜଳ ଦଆିଯାଉ। 13 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ମୁଖ ଓ ରାଜକୀୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଭାଜନକାରୀ ଯୁବାମାନଙ୍କର ମୁଖ େଦଖାଯାଉ;
ତହିଁେର ଆପଣ େଯପରି େଦଖନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ଆପଣ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ବ୍ୟବହାର କରନୁ୍ତ। 14 ତହିଁେର େସ ଏହ ିବଷିୟେର େସମାନଙ୍କ କଥା
ଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କଲା। 15 ପୁଣ,ି
ଦଶ ଦନିର େଶଷେର ରାଜକୀୟ ଆହାର େଭାଜନକାରୀ ସକଳ ଯୁବାଙ୍କ
ମୁଖ ଅେପକ୍ଷା େସମାନଙ୍କ ମୁଖ ସୁନ୍ଦର େଦଖାଗଲା ଓ େସମାେନ ଅଧିକ
ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ େଦଖାଗେଲ। 16 ଏଥିେର ଗହୃାଧ୍ୟକ୍ଷ େସମାନଙ୍କର େସହ ିଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ
ପାନୀୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବନ୍ଦ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଶସ୍ୟ େଦଲା। 17 ଆଉ,
ପରେମଶ୍ୱର େସହ ିଚାରି ଯୁବାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଦି୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନେର, ବୁଦି୍ଧ ଓ
ନପିୁଣତା େଦେଲ ପୁଣ,ି ଦାନେିୟଲ ଯାବତୀୟ ଦଶର୍ନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବଷିୟେର

ବୁଦି୍ଧମାନ େହେଲ। 18 ଆଉ, ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ
େଯଉଁ ସମୟ ନରୂିପଣ କରିଥିେଲ, ତାହା େଶଷ ହୁଅେନ୍ତ, ନପୁଂସକାଧିପତି
େସମାନଙୁ୍କ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ଛାମୁକୁ ଆଣଲିା। 19 ପୁଣ,ି ରାଜା େସମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଆଳାପ କେଲ; ଆଉ, େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦାନେିୟଲ,
ହନାନୀୟ, ମୀଶାେୟଲ ଓ ଅସରୀୟ ସମାନ େକହ ିେଦଖା ଗେଲ ନାହିଁ;
ଏଣୁ ଏମାେନ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ଠିଆ େହେଲ। 20 ଆଉ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େଯଉଁ େକୗଣସ ିକଥା ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େସହି
ସକଳ ବଷିୟେର େସ ଆପଣାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ମନ୍ତ୍ର େବତ୍ତା ଓ
ଗଣକ ଅେପକ୍ଷା େସମାନଙ୍କର ବଜି୍ଞତା ଦଶଗଣୁ ଅଧିକ େଦଖିଲା। 21 ପୁଣ,ି
ଦାନେିୟଲ େକାରସ୍ ରାଜାର ପ୍ରଥମ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତା’ଙ୍କ େସବାେର
ରହେିଲ।

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ଶାସନ କାଳର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍େର,
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଲା; ତହିଁେର ତାହାର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ବଗି୍ନ
େହଲା ଓ ତାହାର ନଦି୍ର ା ଭଗ୍ନ େହଲା। 2 ତହୁଁ ରାଜାକୁ ତାହାର

ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଇବା ନମିେନ୍ତ ରାଜା ମନ୍ତ୍ର େବତ୍ତା, ଗଣକ, ମାୟାବୀ ଓ
କଲ୍ଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା। ଏଥିେର େସମାେନ ଆସି
ରାଜାର ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 3 ପୁଣ,ି ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ମୁଁ
େଗାଟଏି ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛ,ି ଆଉ େସହ ିସ୍ୱପ୍ନ ବୁଝବିା ପାଇଁ େମାର ମନ
ଚନିି୍ତତ େହଉଅଛ।ି 4 ତହିଁେର କଲ୍ଦୀୟମାେନ ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର
ରାଜାକୁ କହେିଲ, େହ ମହାରାଜ, ଚରିଜୀବୀ େହଉନୁ୍ତ; ଆପଣଙ୍କ
ଦାସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟ ିଜଣାଉନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତହିଁର ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ।
5 ରାଜା କଲ୍ଦୀୟମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହଲିା, େମା’ଠାରୁ କଥା ବାହାରି
ଯାଇଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେସହ ିସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ ନ
ଜଣାଅ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇ କଟାଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଗହୃ ଖତରାଶି କରାଯିବ। 6 ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତହିଁର ଅଥର୍
ପ୍ରକାଶ କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ଠାରୁ ଦାନ, ପୁରସ୍କାର ଓ
ମହାସମାଦର ପାଇବ; ଏଥିପାଇଁ େସହ ିସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତହିଁର ଅଥର୍ େମା’
ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କର। 7 େସମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ,
ମହାରାଜା, ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟ ିଜଣାଉନୁ୍ତ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। 8 ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, େମା’ଠାରୁ କଥା
ବାହାରି ଯାଇଅଛ,ି ଏହା େଦଖି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମୟ ବଳିମ୍ୱ କରିବାର ଇଚ୍ଛା
କରୁଅଛ, ଏହା ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ଜାେଣ। 9 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେସହ ିସ୍ୱପ୍ନ
େମାେତ ନ ଜଣାଅ; େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛ;ି
କାରଣ ସମୟର ପରିବତ୍ତର୍ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା’ ଛାମୁେର
ମିଥ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବାକ୍ୟ କହବିା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ; ଏଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱପ୍ନଟ ିେମାେତ ଜଣାଅ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ତହିଁର
ଅଥର୍ େମା’ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣବି।ି
10 କଲ୍ଦୀୟମାେନ ରାଜାର ଛାମୁେର ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, ମହାରାଜାଙ୍କ
ବଷିୟ େଯ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବ, ପୃଥିବୀେର ଏପରି େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ
ନାହିଁ; କାରଣ େକୗଣସ ିରାଜା, ପ୍ରଭୁ କିଅବା ଶାସନକତ୍ତର୍ା େକୗଣସ ିମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞକୁ
କିଅବା ଗଣକକୁ ଅଥବା କଲ୍ଦୀୟକୁ ଏପରି କଥା ପଚାରି ନାହାନି୍ତ।
11 ପୁଣ,ି ମହାରାଜା ଯାହା ଚାହାନି୍ତ , ତାହା ଅସାଧାରଣ ବଷିୟ ଓ
େଯଉଁମାନଙ୍କର ନବିାସ ମାଂସ େଦହେର ନୁେହଁ, େସହ ିେଦବଗଣ ବନୁି ଆଉ
େକହ ିମହାରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ତାହା ପ୍ରକାଶ କରି ନ ପାେର। 12 ଏହି
କାରଣରୁ ରାଜା କ୍ରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପାନି୍ୱ ତ େହାଇ ବାବଲିର ସକଳ
ବଦି୍ୱ ାନ୍ େଲାକଙୁ୍କ ବଧ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା। 13 ତହିଁେର ଆଜ୍ଞା

ଦାନେିୟଲ 1:2 539 ଦାନେିୟଲ 2:13



ପ୍ରଚାରିତ େହଲା େଯ, ବଦି୍ୱ ାନ୍ େଲାକମାେନ ହତ େହେବ; ଆଉ,
େଲାକମାେନ ଦାନେିୟଲ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ।

ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ

14 େସେତେବେଳ ଅରୀେୟାକ୍ ନାମକ େଯଉଁ ରାଜେସନାପତ ିବାବଲିୀୟ
ବଦି୍ୱ ାନ୍ମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ନଗିର୍ତ େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଦାନେିୟଲ
ବେିବଚନାେର ଓ ଜ୍ଞାନେର ଉତ୍ତର େଦେଲ; 15 େସ ରାଜେସନାପତି
ଅରୀେୟାକ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, ରାଜାଜ୍ଞା ଏେଡ଼ ବ୍ୟଗ୍ର କାହିଁକି ?
ତହିଁେର ଅରୀେୟାକ୍ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲା। 16 ଏଥିେର
ଦାନେିୟଲ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପାଇଁ େଗାଟଏି ସମୟ ନରୂିପଣ
କରିବାକୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, ତାହା କେଲ ମହାରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍
ପ୍ରକାଶ କରିବ ିେବାଲ ିକହେିଲ। 17 ଏଥିେର ଦାନେିୟଲ ଆପଣା ଗହୃକୁ
ଗେଲ, ଆଉ େସ ଓ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାେନ େଯପରି ବାବଲିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ବଦି୍ୱ ାନ୍ମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବନିଷ୍ଟ େନାହେିବ, 18 ଏଥିପାଇଁ ଏହ ିନଗିଢୂ଼
ବଷିୟେର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା
ସଙ୍ଗୀ ହନାନୀୟ, ମୀଶାେୟଲ ଓ ଅସରୀୟକୁ େସହ ିବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇେଲ।
19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାତି୍ରକାଳୀନ ଦଶର୍ନେର େସହ ିନଗିଢୂ଼ ବଷିୟ
ଦାନେିୟଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ େହଲା। ତହିଁେର ଦାନେିୟଲ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ। 20 ଦାନେିୟଲ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ,
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସଦା ସବର୍ଦା ଧନ୍ୟ େହଉ; କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ
ପରାକ୍ରମ ତାହାଙ୍କର; 21 ଆଉ, େସ ସମୟ ଓ ଋତୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରନି୍ତ;
େସ ରାଜାଗଣକୁ ପଦଚୁ୍ୟତ କରନି୍ତ ଓ ରାଜାଗଣକୁ ପଦସ୍ଥ କରନି୍ତ; େସ
ଜ୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧମନ୍ତମାନଙୁ୍କ ବେିବଚନା ଦଅିନି୍ତ ; 22 େସ ଗଭୀର
ଓ ଗପୁ୍ତ ବଷିୟସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ; ଅନ୍ଧକାରେର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା େସ
ଜାଣନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର େଜ୍ୟାତଃି ବାସ କରଇ। 23 େହ େମାର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାମଥର୍୍ୟ େଦଇଅଛ ଓ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନେିବଦନର ବଷିୟ ଏେବ େମାେତ ଜଣାଇଅଛ; କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ ରାଜାର କଥା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଅଛ। 24 ଏେହତୁ ବାବଲିୀୟ
ବଦି୍ୱ ାନ୍ଗଣକୁ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାର ନଯିୁକ୍ତ ଅରୀେୟାକ୍ ନକିଟକୁ
ଦାନେିୟଲ ଗେଲ; େସ ଯାଇ ତାହାକୁ ଏହପିରି କହେିଲ, ବାବଲିୀୟ
ବଦି୍ୱ ାନ୍ମାନଙୁ୍କ ବଧ ନ କରନୁ୍ତ; ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ େମାେତ େନଇ ଯାଉନୁ୍ତ, ମୁଁ
ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ କରିବ।ି 25 ତହିଁେର ଅରୀେୟାକ୍
ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ରାଜା ଛାମୁକୁ େନଇ ରାଜାକୁ ଏରୂପ କହଲିା, ନବିର୍ାସତି
ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଅଛ,ି େସ
ମହାରାଜାଙୁ୍କ ଅଥର୍ ଜଣାଇେବ। 26 ରାଜା େସହ ିଦାନେିୟଲ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ
େବଲ୍ଟଶତ୍ସର ଥିଲା, ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ କି ତାହା ଓ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇପାର ? 27 ଦାନେିୟଲ
ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, ମହାରାଜା େଯଉଁ ନଗିଢୂ଼ କଥା
ପଚାରି ଅଛନି୍ତ , ତାହା ବଦି୍ୱ ାନ୍ େଲାକ କିଅବା ଗଣକ ଅବା ମନ୍ତ୍ର େବତ୍ତା
ଅଥବା ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାେନ ମହାରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନି୍ତ
ନାହିଁ; 28 ମାତ୍ର େଯ ନଗିଢୂ଼ ବଷିୟମାନ ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ , ଏପରି ଏକ
ପରେମଶ୍ୱର ସ୍ୱଗର୍େର ଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଅନି୍ତମ କାଳେର ଯାହା ଯାହା ଘଟବି,
ତାହା େସ ମହାରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ
ଶଯ୍ୟା ଉପେର ଆପଣଙ୍କ ମନର ଦଶର୍ନ ଏହ;ି 29 େହ ମହାରାଜ, ଶଯ୍ୟା
ଉପେର ଆପଣଙ୍କ ମନେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ ଘଟଣା ବଷିୟକ ଚନି୍ତ ା ଉପସି୍ଥତ
େହଲା; ଆଉ େଯ ନଗିଢୂ଼ ବଷିୟମାନ ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ , େସ ଯାହା ଘଟବି,
ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ। 30 ମାତ୍ର େକୗଣସ ିଜୀବତି
େଲାକର ଜ୍ଞାନ ଅେପକ୍ଷା େମା’ର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଅଛ ିେବାଲ ିେଯ ଏହ ିନଗିଢୂ଼
ବଷିୟ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମହାରାଜାଙୁ୍କ େଯପରି
ଅଥର୍ ଜ୍ଞାତ କରାଯିବ ଓ ଆପଣ େଯପରି ନଜି ମନର ଚନି୍ତ ା ଜାଣେିବ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହା େମା ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ।ି

ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍

31 େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ େଦଖୁ େଦଖୁ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ପ୍ରତମିା େଦଖିେଲ,
ଅତ ିବକି୍ରମୀ ଓ ଅତଶିୟ େତେଜାବଶିିଷ୍ଟ େସହ ିପ୍ରତମିା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର

ଠିଆ େହଲା ଓ ତହିଁର ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। 32 େସହ ିପ୍ରତମିାର ମସ୍ତକ
ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ, ତାହାର ବକ୍ଷ ଓ ବାହୁ େରୗପ୍ୟମୟ, ତାହାର ଉଦର ଓ
ଜଙ୍ଘ ପିତ୍ତଳମୟ, 33 ତାହାର ଚରଣ େଲୗହମୟ ଓ ତାହାର ପାଦର କିଛି
ଅଂଶ େଲୗହମୟ, କିଛ ିମୃତି୍ତକାମୟ ଥିଲା। 34 ଆପଣ ନରିୀକ୍ଷଣ କରୁ
କରୁ େଶଷେର ହସ୍ତ ବନିା େଚ୍ଛଦତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତର େସହ ିପ୍ରତମିାର େଲୗହ ଓ
ମୃତି୍ତକାମୟ ପାଦକୁ ଆଘାତ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଲା।
35 ଏଥିେର େଲୗହ, ମୃତି୍ତକା, ପିତ୍ତଳ, ରୂପା ଓ ସୁନା ଏକ ସଙ୍ଗେର ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ େହାଇ ଭଙ୍ଗା ଗଲା, ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଖଳାର ତୁଷ ପରି େହଲା;
ଆଉ, ବାୟୁ େସସବୁକୁ ଉଡ଼ାଇ େନଇଗଲା ଓ େସସବୁର ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ
ମିଳିଲା ନାହିଁ; ପୁଣ,ି େସହ ିପ୍ରତମିାକୁ ଆଘାତ କଲା େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତର, ତାହା
ବଢ଼ ିଏକ ମହାପବର୍ତ େହଲା, ଆଉ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କଲା।
36 ସ୍ୱପ୍ନଟ ିଏହ;ି ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ମହାରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ତହିଁର ଅଥର୍
ଜଣାଇବୁ। 37 େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ରାଜାଧିରାଜ; ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର
ଆପଣଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, କ୍ଷମତା ଓ ମହମିା େଦଇଅଛନି୍ତ। 38 ଆଉ,
େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ବାସ କରନି୍ତ , େସହ ିସ୍ଥାନର
ଭୂଚର ପଶୁଗଣ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ େସ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସହ ିସକଳର ଉପେର ଆପଣଙୁ୍କ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  େଦଇଅଛନି୍ତ;
ଆପଣ ହିଁ େସହ ିସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ମସ୍ତକ ଅଟନି୍ତ। 39 ପୁଣ,ି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତାେର
ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନୁ୍ୟନ ଆଉ େଗାଟଏି ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ ଓ ତହିଁ ଉତ୍ତାେର
ପିତ୍ତଳମୟ ତୃତୀୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପେର
କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ। 40 ପୁଣ,ି ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ େଲୗହ ତୁଲ୍ୟ ଦୃଢ଼ େହବ; କାରଣ
େଲୗହ େଯପରି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଆୟତ୍ତ କେର ଓ େଲୗହ
େଯପରି ଏହସିବୁକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କେର, େସହପିରି େସହ ିରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି
ଭାଙି୍ଗ ସବୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ। 41 ଆହୁରି, ଆପଣ େଯପରି େଦଖିେଲ େଯ,
ପାଦ ଓ ପାଦର ଅଙୁ୍ଗଳି କିଛ ିକୁମ୍ଭକାରର ମୃତି୍ତକାମୟ ଓ କିଛ ିେଲୗହମୟ
ଥିଲା, େସପରି େସ ରାଜ୍ୟ ବଭିକ୍ତ ରାଜ୍ୟ େହବ; ମାତ୍ର ତହିଁେର େଲୗହର
ଦୃଢ଼ତା ରହବି, କାରଣ କଦ୍ଦର୍ମେର େଲୗହ ମିଶି୍ରତ ଥିବାର ଆପଣ େଦଖିେଲ।
42 ପୁଣ,ି ପାଦର ଅଙୁ୍ଗଳିସବୁ େଯପରି କିଛ ିେଲୗହମୟ ଓ କିଛି
ମୃତି୍ତକାମୟ ଥିଲା, େସପରି ରାଜ୍ୟର ଏକାଂଶ ଦୃଢ଼ ଓ ଏକାଂଶ ଭଗ୍ନ େହବ।
43 ଆଉ, ଆପଣ େଯପରି କଦ୍ଦର୍ମ ସଙ୍ଗେର େଲୗହ ମିଶି୍ରତ ଥିବାର
େଦଖିେଲ, େସପରି େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବଂଶ ସେଙ୍ଗ ଆେପ ମିଶି୍ରତ
େହେବ; ମାତ୍ର େଲୗହ େଯପରି ମୃତି୍ତକାେର ମିଶି୍ରତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତଦ୍ରୂ ପ
େସମାେନ ପରସ୍ପର ସଂଲଗ୍ନ େହାଇ ରହେିବ ନାହିଁ। 44 ପୁଣ,ି େସହି
ରାଜାଗଣର ସମୟେର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର େଗାଟଏି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ
କରିେବ, ତାହା କଦାଚ ବନିଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁର ଆଧିପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ
େଗାଷ୍ଠୀର ହସ୍ତେର ଛଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା ଏହସିବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ
ଖଣ୍ଡ ଓ ନଷ୍ଟ କରି ଆେପ ଚରିସ୍ଥାୟୀ େହବ। 45 କାରଣ ପବର୍ତରୁ ହସ୍ତ
ବନିା େଛଦତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତର େଯ େସହ ିେଲୗହ, ପିତ୍ତଳ, ମୃତି୍ତକା, ରୂପା ଓ
ସୁନାକୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲା, ଏହା ଆପଣ େଦଖିେଲ; ଯାହା ଏଥିଉତ୍ତାେର ଘଟବି,
ତାହା ମହାନ ପରେମଶ୍ୱର ମହାରାଜାଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଇ ଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି ଏହି
ସ୍ୱପ୍ନ ନଶିି୍ଚତ ଓ ତହିଁର ଅଥର୍ ସତ୍ୟ।

ଦାନେିୟଲ ଉନ୍ନ ୀତ

46 େସେତେବେଳ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ ିଦାନେିୟଲଙୁ୍କ
ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ େଲାକମାେନ େଯପରି ତାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
ସୁଗନି୍ଧ ଧୂପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିେବ, ଏହା ଆଜ୍ଞା କଲା। 47 ରାଜା ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିନଗିଢୂ଼ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମଥର୍
େହାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଗଣର ଈଶ୍ୱର ଓ
ରାଜାଗଣର ପ୍ରଭୁ ଓ ନଗିଢୂ଼ ବଷିୟମାନର ପ୍ରକାଶକ ଅଟନି୍ତ। 48 ତହୁଁ
ରାଜା ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ମହାନ କରି ଅେନକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର େଦଲା,
ଆଉ ବାବଲିର ସମୁଦାୟ ପ୍ରେଦଶ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ପଦ େଦଇ ବାବଲିସ୍ଥ
ଯାବତୀୟ ବଦି୍ୱ ାନ୍ େଲାକଙ୍କ ଉପେର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତ ିକଲା।
49 ପୁଣ,ି ଦାନେିୟଲ ରାଜା ନକିଟେର ନେିବଦନ କରେନ୍ତ, ରାଜା ଶଦ୍ରକ୍,
େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ନେଗାଙୁ୍କ ବାବଲି ପ୍ରେଦଶର କାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ କଲା;
ମାତ୍ର ଦାନେିୟଲ ରାଜଦ୍ୱ ାରେର ରହେିଲ।
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ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତମିା

ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଷାଠିଏ ହାତ ଉଚ୍ଚ ଓ ଛଅ ହାତ ପ୍ରସ୍ଥ ଏକ
ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କଲା; ବାବଲି ପ୍ରେଦଶର ଦୂରା
ନାମକ ପଦାେର େସ ତାହା ସ୍ଥାପନ କଲା। 2 ତହିଁେର ରାଜା

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େସହ ିେଯଉଁ ପ୍ରତମିା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରତଷି୍ଠା
କରିବାକୁ ଆସବିା ପାଇଁ କି୍ଷତପିାଳମାନଙୁ୍କ, ରାଜପ୍ରତନିଧିିମାନଙୁ୍କ ଓ
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣଙୁ୍କ, ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଗଣଙୁ୍କ, େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣଙୁ୍କ,
ବ୍ୟବସ୍ଥାପକଗଣଙୁ୍କ, େବବତ୍ତର୍ାଗଣଙୁ୍କ ଓ ପ୍ରେଦଶୀୟ ସକଳ
ଶାସନକତ୍ତର୍ାଗଣଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େଲାକ
େପ୍ରରଣ କଲା। 3 ତହିଁେର କି୍ଷତପିାଳମାେନ, ରାଜପ୍ରତନିଧିିମାେନ ଓ
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଗଣ, େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକଗଣ,
େବବତ୍ତର୍ାଗଣ ଓ ପ୍ରେଦଶୀୟ ସକଳ ଶାସନକତ୍ତର୍ାଗଣ, ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତମିାର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର େହେଲ,
ଆଉ େସମାେନ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତମିାର ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ
େହେଲ। 4 ତହୁଁ େଘାଷକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହଲିା, େହ େଲାକବୃନ୍ଦ,
େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ଓ ନାନା ଭାଷାବାଦୀଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଦଆି
ଯାଉଅଛ,ି 5 େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୃଙ୍ଗ, ବଂଶୀ, ବୀଣା,
ଚତୁସ୍ତନ୍ତ୍ର ୀ ଓ େନବଲ, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣବି,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତମିା
ସମ୍ମୁଖେର ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବ। 6 ପୁଣ,ି େଯେକୗଣସ ିେଲାକ
ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପ୍ରଣାମ ନ କରିବ, େସ େସହ ିଦଣ୍ଡେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡେର
ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବ। 7 ଏେହତୁରୁ େଯେତେବେଳ ସମସ୍ତ େଲାକ ଶୃଙ୍ଗ, ବଂଶୀ,
ବୀଣା, ଚତୁସ୍ତନ୍ତ୍ର ୀ, େନବଲ ଓ ସବୁପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣେିଲ, େସେତେବେଳ
ସମସ୍ତ େଲାକ, େଗାଷ୍ଠୀୟ ବଗର୍ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାେନ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରର
ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତମିାକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କେଲ।

ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡେର ତନି ିଯୁବା

8 ଏଥିପାଇଁ େସହ ିସମୟେର େକେତକ କଲ୍ଦୀୟ େଲାକ ନକିଟକୁ ଆସି
ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପବାଦ ଆଣେିଲ। 9 େସମାେନ
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, େହ ମହାରାଜ, ଚରିଜୀବୀ
େହଉନୁ୍ତ। 10 େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ େଯ, େଯେକହି
ଶୃଙ୍ଗ, ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁସ୍ତନ୍ତ୍ର ୀ, େନବଲ, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ
ଶୁଣବି, େସ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତମିାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ; 11 ପୁଣ,ି
େଯେକୗଣସ ିେଲାକ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପ୍ରଣାମ ନ କରିବ, େସ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ
ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବ; 12 ଏଠାେର ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ନେଗା
ନାମକ େକେତକ ଯିହୁଦୀ େଲାକ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣ ବାବଲି
ପ୍ରେଦଶର ରାଜକମର୍େର ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ; େହ ମହାରାଜ, େସହି
େଲାକମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ମାନ ିନାହାନି୍ତ ; େସମାେନ ଆପଣଙ୍କ େଦବଗଣର
େସବା କରନି୍ତ ନାହିଁ କିଅବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରତମିାକୁ ପ୍ରଣାମ
କରନି୍ତ ନାହିଁ। 13 ତହିଁେର ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପେର
ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ନେଗାକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲା। ତହୁଁ
େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ରାଜାର ଛାମୁକୁ ଆଣେିଲ। 14 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, େହ ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ନେଗା,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ମନସ୍ଥ େହାଇ େମାର େଦବତାର େସବା କରୁ ନାହଁ, କିଅବା
େମା’ ସ୍ଥାପିତ ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ପ୍ରତମିାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ ନାହଁ ? 15 ଏେବ ଶୃଙ୍ଗ,
ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁସ୍ତନ୍ତ୍ର ୀ, େନବଲ, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେମା’ ନମିିର୍ତ ପ୍ରତମିାକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, େତେବ ଭଲ; ମାତ୍ର ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଣାମ ନ କର,
େତେବ େସହ ିଦଣ୍ଡେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବ;
ଆଉ, ଏପରି େକଉଁ େଦବତା ଅଛ ିେଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମା’ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିବ ? 16 ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ନେଗା ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର କରି
କହେିଲ, େହ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର, ଏହ ିବଷିୟେର ଆପଣଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦବାର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟାଜନ ନାହିଁ। 17 ଯଦ ିେସହପିରି ହୁଏ, େତେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାହାଙ୍କର େସବା କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିପରେମଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମଥର୍ ଅଟନି୍ତ; ଆଉ େହ
ମହାରାଜ, େସ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ। 18 ମାତ୍ର

ଯଦ ିନ କରନି୍ତ , େତେବ େହ ମହାରାଜ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ଆପଣଙ୍କ
େଦବତାଗଣର େସବା କରିବୁ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁବଣ୍ଣର୍-
ପ୍ରତମିାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣ ଜ୍ଞାତ େହଉନୁ୍ତ। 19 ଏଥିେର
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େକାପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା ଓ ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ
ଅେବଦ୍ନେଗାର ପ୍ରତକୂିଳେର ତାହାର ମୁଖ ବକିଟାକାର େହଲା। ଏଥିପାଇଁ
ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡକୁ ସାଧାରଣ ପରିମାଣ ଅେପକ୍ଷା ସାତ ଗଣୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
େସ ଆଜ୍ଞା େଦଲା। 20 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
ବଳବାନ େଲାକଙୁ୍କ ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ନେଗାକୁ ବାନି୍ଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ
ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡେର ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା। 21 ତହୁଁ େସହ ିପୁରୁଷମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ପାୟଜାମା, ଅଙ୍ଗରଖା, ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର
ସେମତ ବନ୍ଧାଯାଇ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହେଲ। 22 ରାଜାର
ଆଜ୍ଞା ଅତ ିବ୍ୟଗ୍ର ଓ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡ ଅତଶିୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ନେଗାକୁ େଟକି ଧରିଥିେଲ,
େସମାେନ ଅଗି୍ନଶିଖାେର ହତ େହେଲ। 23 ପୁଣ ିଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ
ଅେବଦ୍ନେଗା, ଏହ ିତନି ିଜଣ ବନ୍ଧା େହାଇ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେର
ପଡ଼େିଲ। 24 ଏଥିେର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଚମତୃ୍କତ େହାଇ ଶୀଘ୍ର
ଉଠିଲା। େସ ଆପଣା ମନ୍ତ୍ର ୀମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ଆେମ୍ଭମାେନ କି ତନି ିେଲାକଙୁ୍କ
ବାନି୍ଧ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେର ପକାଇ ନ ଥିଲୁ ? େସମାେନ ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର କରି
କହେିଲ, ସତ୍ୟ ମହାରାଜ। 25 ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହଲିା, େଦଖ, ମୁଁ ଅଗି୍ନ
ମଧ୍ୟେର ଗମନ କରିବାର ଚାରି ମୁକ୍ତ େଲାକ େଦଖୁଅଛ ିଓ େସମାନଙ୍କର
େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିେହାଇ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଚତୁଥର୍ େଲାକର ମୂତ୍ତିର୍ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ। 26 େସେତେବେଳ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡର ମୁଖ
ନକିଟକୁ ଯାଇ କହଲିା, େହ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, ଶଦ୍ରକ୍,
େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ନେଗା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହାର େହାଇ ଏଠାକୁ ଆସ।
ତହିଁେର ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ନେଗା ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର େହାଇ
ଆସେିଲ। 27 ପୁଣ,ି କି୍ଷତପିାଳ, ରାଜପ୍ରତନିଧିି ଓ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ
ରାଜମନ୍ତ୍ର ୀମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ େସହ ିତନି ିଜଣଙୁ୍କ ଅନାଇ େଦଖିେଲ େଯ,
ଅଗି୍ନ େସମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉପେର କିଛ ିହିଁ ଶକି୍ତ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହିଁ,
କିଅବା େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର େକଶ ହିଁ କିଛ ିଦଗ୍ଧ େହାଇ ନାହିଁ, ଅଥବା
େସମାନଙ୍କର ପାୟଜାମା ବକୃିତ େହାଇ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନଙ୍କ
ଶରୀରେର ଅଗି୍ନର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। 28 ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର କହଲିା, ଶଦ୍ରକ୍,
େମୖଶକ୍ ଓ ଅେବଦ୍ନେଗାର ପରେମଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, େଯେହତୁ େସ ଆପଣା
ଦୂତ ପଠାଇେଲ ଓ ତାହାଙ୍କର େଯଉଁ ଦାସମାେନ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ େଯପରି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
େଦବତାକୁ େସବା କିମ୍ୱା ପ୍ରଣାମ ନ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜାର ବାକ୍ୟ
ଅନ୍ୟଥା କରି ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀର ସମପର୍ଣ କେଲ, େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଉଦ୍ଧାର କେଲ। 29 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ ିେଯ, େଯଉଁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ, େଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକ, ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ
ଅେବଦ୍ନେଗାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର େକୗଣସ ିଭ୍ର ାନି୍ତର କଥା
କହେିବ, େସମାେନ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇ କଟା ଯିେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଗହୃ
ଖତ-ରାଶି େହବ; କାରଣ ଏପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମଥର୍ ଆଉ
େକୗଣସ ିେଦବତା ନାହିଁ। 30 ଏଥିେର ରାଜା ଶଦ୍ରକ୍, େମୖଶକ୍ ଓ
ଅେବଦ୍ନେଗାର ବାବଲି ପ୍ରେଦଶେର ପଦ ବୃଦି୍ଧ କଲା।

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବନ୍ଦନା

ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀନବିାସୀ ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ, େଦଶୀୟ ଓ
ଭାଷାବାଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ରାଜାର
(ବଜି୍ଞାପନ); ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହୁଲ୍ୟ ରୂେପ ଶାନି୍ତ େହଉ।

2 ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର େମାର ପକ୍ଷେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଚହି୍ନ ଓ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟା ସାଧନ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାସବୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ େମାର
ଉଚତି୍ େବାଧ େହଲା। 3 ତାହାଙ୍କର ଚହି୍ନସକଳ କିପରି ମହତ ଓ ତାହାଙ୍କର
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କି୍ରୟାସକଳ କିପରି ପ୍ରଭାବଶିିଷ୍ଟ ! ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ
ରାଜ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଥାଏ।

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ

4 ମୁଁ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଆପଣା ଗହୃେର ଶାନି୍ତେର ଥିଲ ିଓ ଆପଣା
ପ୍ରାସାଦେର େତଜସ୍ୱୀ ଥିଲ।ି 5 ମୁଁ େଗାଟଏି ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଲ,ି ତାହା େମାେତ
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ଭୀତ କରାଇଲା ଓ ଶଯ୍ୟା ଉପେର େମାର ଚନି୍ତ ା ଓ ମନର ଦଶର୍ନ େମାେତ
ଉଦ୍ବଗି୍ନ କଲା। 6 ଏେହତୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ
ବାବଲିର ସମସ୍ତ ବଦି୍ୱ ାନ୍ େଲାକଙୁ୍କ େମା’ ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା
କଲ;ି 7 ତହିଁେର ମନ୍ତ୍ର େବତ୍ତା, ଗଣକ, କଲ୍ଦୀୟ ଓ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାେନ
େମା’ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ; ପୁଣ,ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଇଲ;ି ମାତ୍ର
େସମାେନ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ କହ ିପାରିେଲ ନାହିଁ। 8 ମାତ୍ର ଅବେଶଷେର
େମା’ େଦବତାର ନାମାନୁସାେର େବଲ୍ଟଶତ୍ସର ନାମବଶିିଷ୍ଟ ଦାନେିୟଲ େମା’
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ପବତି୍ର େଦବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟ ିଜଣାଇ କହଲି,ି 9 େହ ମନ୍ତ୍ର େବତ୍ତାଗଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
େବଲ୍ଟଶତ୍ସର, ମୁଁ ଜାେଣ, ପବତି୍ର େଦବଗଣର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତେର ଅଛନି୍ତ
ଓ େକୗଣସ ିନଗିଢୂ଼ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକଷ୍ଟକର ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
ସ୍ୱପ୍ନେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଦଶର୍ନ ପାଇଅଛ,ି ତାହା ଓ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ
ଜଣାଅ। 10 ଶଯ୍ୟା ଉପେର େମା’ ମନର ଦଶର୍ନ ଏହ ିପ୍ରକାର ଥିଲା; ମୁଁ
ଅନାଇଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ଭୂମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଏକ ବୃକ୍ଷ ଓ ତାହା ଅତି
ଉଚ୍ଚ। 11 େସ ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ଲିା ଓ ଦୃଢ଼ େହଲା ଓ ତହିଁର ଉଚ୍ଚତା ଗଗନ ସ୍ପଶର୍
କଲା, ପୁଣ ିସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଥିଲା।
12 ତହିଁର ପତ୍ରମାନ ସୁନ୍ଦର ଓ ତହିଁର ଫଳ ଅେନକ ଥିଲା, ଆଉ ତହିଁେର
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣ ତହିଁର ତେଳ ଛାୟା
ପାଇେଲ ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ପକ୍ଷୀଗଣ ତହିଁର ଶାଖାମାନେର ବାସ କେଲ ଓ
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ତହିଁରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇେଲ। 13 ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ଉପେର େମା’ ମନର
ଦଶର୍ନକ୍ରେମ େଦଖିଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ଏକ ପ୍ରହରୀ ଓ ପବତି୍ର ପୁରୁଷ ସ୍ୱଗର୍ରୁ
ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ। 14 େସ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ଏହ ିକଥା କହେିଲ, ଏହ ିବୃକ୍ଷକୁ
େଛଦନ କର ଓ ତହିଁର ଶାଖାସବୁ କାଟ ିପକାଅ, ତହିଁର ପତ୍ରସବୁ ଝାଡ଼ି
ପକାଅ ଓ ଫଳସବୁ ବଞି୍ଚଦିଅି; ତହିଁର ତଳୁ ପଶୁମାେନ, ତହିଁର ଡାଳରୁ
ପକ୍ଷୀମାେନ ପଳାଇ ଯାଉନୁ୍ତ। 15 ତଥାପି ଭୂମିେର ତାହାର ମୂଳ-ଗଣ୍ଡକୁି
େଲୗହ ଓ ପିତ୍ତଳମୟ େବଡ଼େିର ବାନି୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ େକାମଳ ତୃଣ ମଧ୍ୟେର ରଖ
ଓ ତାହା ଆକାଶର କାକରେର ତନୁି୍ତ, ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ପୃଥିବୀର
ତୃଣେର ତାହାର ଅଂଶ େହଉ; 16 ତାହାର ମାନବ ହୃଦୟ ପରିବତ୍ତିର୍ତ
େହଉ ଓ ତାହାକୁ ପଶୁର ହୃଦୟ ଦତ୍ତ େହଉ ଆଉ, ତାହା ଉପେର ସାତ
କାଳ ବହଯିାଉ। 17 େଯ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ, େସ େଯ ମନୁଷ୍ୟଗଣର ରାଜ୍ୟେର
କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରନି୍ତ ଓ ଯାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହାକୁ େସ ତାହା ଦଅିନି୍ତ ,
ପୁଣ ିମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନୀଚତମ େଲାକକୁ ତହିଁ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ
କରନି୍ତ , ଜୀବତି େଲାକମାେନ େଯପରି ଏହା ଜାଣେିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି
ବାକ୍ୟ ପ୍ରହରୀଗଣର ଆେଦଶେର ଓ ଏହ ିଦାବୀ ପବତି୍ରଗଣର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା
େହାଇଅଛ।ି 18 ମୁଁ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିଅଛ;ି ଏେବ େହ
େବଲ୍ଟଶତ୍ସର, ତୁେମ୍ଭ ଅଥର୍ ଜଣାଅ, କାରଣ େମା’ ରାଜ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବଦି୍ୱ ାନ୍
େଲାକ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଅଟନି୍ତ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
ସକ୍ଷମ ଅଟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତେର ପବତି୍ର େଦବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନି୍ତ।

ଦାନେିୟଲଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନର ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ

19 ତହିଁେର େବଲ୍ଟଶତ୍ସର ନାମକ ଦାନେିୟଲ କ୍ଷଣକାଳ ଚମତୃ୍କତ େହାଇ
ରହେିଲ ଓ ତାଙ୍କର ଭାବନା ତାଙୁ୍କ ବ୍ୟାକୁଳିତ କଲା। ରାଜା ଉତ୍ତର କରି
କହଲିା, େହ େବଲ୍ଟଶତ୍ସର, େସହ ିସ୍ୱପ୍ନ ଅବା ତହିଁର ଅଥର୍ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ
ବ୍ୟାକୁଳିତ ନ କରୁ। େବଲ୍ଟଶତ୍ସର ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, େହ େମାର ପ୍ରଭୁ,
େଯଉଁମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନ େହଉ ଓ
ଆପଣଙ୍କ ବପିକ୍ଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତହିଁର ଅଥର୍ ଘଟୁ। 20 ଆପଣ େଯଉଁ ବୃକ୍ଷ
େଦଖିେଲ, ଯାହା ବଢ଼ ିବଳବାନ େହଲା, ଯହିଁର ଉଚ୍ଚତା ଗଗନସ୍ପଶର୍ୀ ଓ
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଦୃଶ୍ୟମାନ େହଲା; 21 ଯାହାର ପତ୍ରସବୁ ସୁନ୍ଦର ଓ
ଫଳ ଅେନକ ଥିଲା ଓ ଯହିଁେର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା; ଯହିଁର ତେଳ
େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାେନ ବାସ କେଲ, ଯହିଁର ଶାଖାମାନର ଉପେର ଆକାଶସ୍ଥ
ପକ୍ଷୀଗଣର ବସତ ିଥିଲା; 22 େହ ମହାରାଜ, େସହ ିବୃକ୍ଷ ଆପଣ ଅଟନି୍ତ ,
ଆପଣ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ବଳବାନ େହାଇଅଛନି୍ତ; କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ  ବୃଦି୍ଧ
ପାଇଅଛ ିଓ ତାହା ଗଗନ ସ୍ପଶର୍ କରୁଅଛ ିଓ ଆପଣଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ପୃଥିବୀର
ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଅଛ।ି 23 ପୁଣ,ି ଆପଣ େଯ େଦଖିେଲ, ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଏକ
ପ୍ରହରୀ ଓ ପବତି୍ର ପୁରୁଷ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ିକହେିଲ, ଏ ବୃକ୍ଷକୁ େଛଦନ କରି
ବନିଷ୍ଟ କର; ତଥାପି ଭୂମିେର ତହିଁର ମୂଳ ଗଣ୍ଡକୁି େଲୗହ ଓ ପିତ୍ତଳ
େବଡ଼େିର ବାନି୍ଧ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ େକାମଳ ତୃଣ ମଧ୍ୟେର ରଖ; ଆଉ, ତାହା

ଆକାଶର କାକରେର ତନୁି୍ତ ଓ ତାହା ଉପେର ସାତ କାଳ ବହ ିଯିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣର ସହତି ତାହାର ଅଂଶ େହଉ। 24 େହ
ମହାରାଜ, ଏହାର ଅଥର୍ ଏହ,ି ଆଉ େମାର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜାଙ୍କ ବଷିୟେର
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କର ନରୂିପଣ ଏହ।ି 25 ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୂରୀକୃତ େହେବ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଆପଣଙ୍କର ବସତି
େହବ, ବଳଦର ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙୁ୍କ ତୃଣେଭାଜୀ କରାଯିବ, ଆଉ ଆପଣ
ଆକାଶର କାକରେର ତନିି୍ତବ, ଏହରୂିେପ ଆପଣଙ୍କ ଉପେର ସାତ କାଳ
ବହଯିିବ; େଶଷେର େଯ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ, େସ େଯ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର
କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରନି୍ତ ଓ ଯାହାକୁ ତାହା େଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିେବ, ତାହାକୁ େସ
ତାହା ଦଅିନି୍ତ , ଏହା ଆପଣ ଜାଣେିବ। 26 ଆହୁରି, ବୃକ୍ଷର ମୂଳ-ଗଣ୍ଡି
ଛାଡ଼ବିା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦଆି ଯିବାର ଅଥର୍ ଏହ;ି ସ୍ୱଗର୍ ହିଁ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରଇ, ଏହା
ଆପଣ ଜାଣଲିା ଉତ୍ତାେର ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିନଶିି୍ଚତ େହବ।
27 ଏେହତୁ େହ ମହାରାଜ, େମାର ପରାମଶର୍ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର ଗ୍ରାହ୍ୟ
େହଉ, ଆଉ ଆପଣ ଧାମିର୍କତା ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ପାପସକଳ ଓ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଦୟା େଦଖାଇବା ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଅଧମର୍ସକଳ ଦୂର କରନୁ୍ତ;
ତାହାେହେଲ େହାଇପାେର, ଆପଣଙ୍କ ଶାନି୍ତର କାଳ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ।

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ପ୍ରତ ିବଚିାର

28 ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ପ୍ରତ ିଏହସିବୁ ଘଟଲିା। 29 ବାର ମାସର
େଶଷେର େସ ବାବଲିର ରାଜ- ପ୍ରାସାଦେର ବୁଲୁଥିଲା। 30 ରାଜା ଏହି
କଥା କହଲିା, ମୁଁ ଆପଣା ବଳର ପ୍ରଭାବେର ଓ ଆପଣା ପ୍ରତାପର ମହମିା
ନମିେନ୍ତ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ,ି ଏହ ିକି େସହି
ମହତୀ ବାବଲି ନୁେହଁ ? 31 ରାଜାର ମୁଖେର ଏହ ିକଥା ଥାଉ ଥାଉ ଏହି
ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ବାଣୀ େହଲା, େହ ରାଜନ୍ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର, ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିକଥା
କୁହାଯାଉଅଛ,ି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। 32 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ େହବ ଓ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ତୁମ୍ଭର ବସତି
େହବ; ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭକୁ ତୃଣେଭାଜୀ କରାଯିବ, ଏହରୂିେପ ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ସାତ କାଳ ବହଯିିବ; େଶଷେର େଯ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ, େସ େଯ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରନି୍ତ ଓ ଯାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା,
ତାହାକୁ େସ ତାହା ଦଅିନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି। 33 େସହ ିଦଣ୍ଡେର
ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ପ୍ରତ ିେସହ ିକଥା ସଫଳ େହଲା; ଆଉ, େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ େହାଇ ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୃଣ େଭାଜନ କଲା, ଆଉ ତାହାର
ଶରୀର ଆକାଶର କାକରେର ତନିି୍ତଲା, େଶଷେର ତାହାର େକଶ ଉେତ୍କ୍ରାଶ
ପକ୍ଷୀର ପର ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ନଖ ପକ୍ଷୀର ନଖ ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ଲିା।

ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବନ୍ଦନା

34 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିସମୟର େଶଷେର ମୁଁ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର ସ୍ୱଗର୍
ଆେଡ଼ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ଦୃଷି୍ଟ କଲ,ି ତହିଁେର େମାର ବୁଦି୍ଧ େମା’ କତକୁି େଫରି ଆସଲିା,
ତହୁଁ ମୁଁ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲ ିଓ େଯ ଅନନ୍ତଜୀବୀ, ତାହାଙ୍କର
ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମାଦର କଲ;ି କାରଣ ତାହାଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଓ
ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ଥାଏ। 35 ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀନବିାସୀ ସମେସ୍ତ
ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ଗଣତି; ଆଉ େସ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ େସୖନ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟେର ଓ ପୃଥିବୀର
ନବିାସୀଗଣର ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ; ଆଉ, େକହି
ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କରି ନ ପାେର ଓ ତୁେମ୍ଭ କ’ଣ କରୁଅଛ ଏହା
ତାହାଙୁ୍କ କହ ିନ ପାେର। 36 େସହ ିସମୟେର େମା’ ବୁଦି୍ଧ େମା’ କତକୁି
େଫରି ଆସଲିା ଓ େମା’ ରାଜ୍ୟର େଗୗରବ ନମିେନ୍ତ େମାର ପ୍ରତାପ ଓ
େତଜ େମା’ କତକୁି େଫରି ଆସଲିା; ତହିଁେର େମାର ମନ୍ତ୍ର ୀ ଓ ଅମାତ୍ୟଗଣ
େମାର ଅେନ୍ୱଷଣ କେଲ; ପୁଣ,ି ମୁଁ ଆପଣା ରାଜ୍ୟେର ସ୍ଥାପିତ େହଲ ିଓ
େମାର ମହମିା ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଲା। 37 ଏଣୁ ମୁଁ ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର େସହି
ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରତଷି୍ଠା ଓ ସମାଦର କରୁଅଛ;ି କାରଣ
ତାହାଙ୍କର ସକଳ କି୍ରୟା ସତ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କର ପଥସକଳ ନ୍ୟାଯ୍ୟ; ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ ଗବର୍ାଚରଣ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ନତ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କର
କ୍ଷମତା ଅଛ।ି
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େବଲ୍ଶତ୍ସର ନମିେନ୍ତ କାନ୍ଥେର େଲଖା

ରାଜା େବଲ୍ଶତ୍ସର ଆପଣାର ସହସ୍ର ଅମାତ୍ୟବଗର୍ଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ମହାେଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଓ େସହ ିସହସ୍ରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କଲା। 2 ପୁଣ,ି ତାହାର ପିତା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର

ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରରୁ େଯଉଁ ସକଳ ସୁନା ଓ ରୂପାର ପାତ୍ର ଅପହରଣ
କରିଥିଲା, ତହିଁେର ରାଜା ଓ ତାହାର ଅମାତ୍ୟବଗର୍, ପୁଣ ିତାହାର ପତ୍ନୀଗଣ
ଓ ଉପପତ୍ନୀଗଣ େଯପରି ପାନ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େବଲ୍ଶତ୍ସର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ କରୁ େସସକଳ ପାତ୍ର ଆଣବିା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲା।
3 ତହିଁେର ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ମନି୍ଦରରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃରୁ େଯଉଁ
ସକଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର ଅପହୃତ େହାଇଥିଲା, ତାହା େଲାକମାେନ ଆଣେିଲ;
ପୁଣ,ି ରାଜା ଓ ତାହାର ଅମାତ୍ୟବଗର୍, ତାହାର ପତ୍ନୀଗଣ ଓ ଉପପତ୍ନୀଗଣ
େସହସିବୁେର ପାନ କେଲ। 4 େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁ କରୁ ସୁନା
ଓ ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, କାଠ ଓ ପଥର ନମିିର୍ତ େଦବଗଣର ପ୍ରଶଂସା
କେଲ। 5 େସହ ିଦଣ୍ଡେର ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତର ଅଙୁ୍ଗଳି ଆସ ିରାଜପ୍ରାସାଦର
କାନ୍ଥର େଲପନ ଉପେର ଦୀପାଧାରର ନକିଟେର େଲଖିଲା, ଆଉ ହସ୍ତର
େଯଉଁ ଅଂଶ େଲଖିଲା, ରାଜା ତାହା େଦଖିଲା। 6 ତହିଁେର ରାଜାର ମୁଖ
ବବିଣ୍ଣର୍ େହଲା ଓ ତାହାର ଭାବନା ତାହାକୁ ଉଦ୍ବଗି୍ନ କଲା; ପୁଣ,ି ତାହାର
କଟୀେଦଶର ସନି୍ଧସ୍ଥାନସବୁ ହୁଗଳୁା େହାଇଗଲା ଓ ତାହାର ଆଣ୍ଠୁେର ଆଣୁ୍ଠ
ବାଜିଲା। 7 ରାଜା ଗଣକ, କଲ୍ଦୀୟ ଓ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାନଙୁ୍କ ଆଣବିା
ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ଡାକିଲା। ରାଜା ବାବଲିୀୟ ବଦି୍ୱ ାନ୍ମାନଙୁ୍କ କହଲିା,
େଯେକହ ିଏହ ିେଲଖା ପଢ଼ବି ଓ ତହିଁର ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇବ, େସ
ବାଇଗଣଆି ରଙ୍ଗ ବସନେର ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ େହବ ଓ ତାହାର କଣ୍ଠେର ସୁବଣ୍ଣର୍ର
ହାର ଦଆିଯିବ, ଆଉ େସ ରାଜ୍ୟେର ତୃତୀୟ କତ୍ତର୍ା େହବ। 8 ତହିଁେର
ରାଜାର ସମସ୍ତ ବଦି୍ୱ ାନ୍ େଲାକ ଭତିରକୁ ଆସେିଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ େଲଖା
ପଢ଼ ିପାରିେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ରାଜାକୁ ତହିଁର ଅଥର୍ ଜଣାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ।
9 େତଣୁ ରାଜା େବଲ୍ଶତ୍ସର ଅତଶିୟ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହଲା ଓ ତାହାର ମୁଖ
ବବିଣ୍ଣର୍ େହଲା, ଆଉ ତାହାର ଅମାତ୍ୟଗଣ ବସି୍ମୟାପନ୍ନ  େହେଲ। 10 ଏହି
ସମୟେର ରାଜାର ଓ ତାହାର ଅମାତ୍ୟଗଣର କଥା ସକାଶୁ ରାଣୀ
େଭାଜନଶାଳାକୁ ଆସଲିା; ରାଣୀ କହଲିା, େହ ରାଜନ୍, ଚରିଜୀବୀ େହଉନୁ୍ତ;
ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଆପଣଙୁ୍କ ଉଦ୍ବଗି୍ନ ନ କରୁ, ଅଥବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ
ବବିଣ୍ଣର୍ ନ େହଉ। 11 ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଏକ େଲାକ ଅଛନି୍ତ , ତାଙ୍କ
ଅନ୍ତରେର ପବତି୍ର େଦବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ
ସମୟେର େଦବଗଣର ଜ୍ଞାନ ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନଦୀପି୍ତ ଓ ବୁଦି୍ଧ ଓ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କଠାେର
େଦଖା ଯାଇଥିଲା; ଆଉ, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ରାଜା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସର, ହଁ,
ଆପଣଙ୍କ ପିତା ରାଜା, ତାଙୁ୍କ ମନ୍ତ୍ର େବତ୍ତା, ଗଣକ, କଲ୍ଦୀୟ ଓ
ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଧାନ କରି ନଯିୁକ୍ତ କରିଥିେଲ; 12 କାରଣ
େସହ ିଦାନେିୟଲଙ୍କ ଅନ୍ତରେର େଶ୍ରଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅଥର୍
କରିବାର ଓ ଗଢୂ଼ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଓ ସେନ୍ଦହ ଭଞ୍ଜନ କରିବାର
ଶକି୍ତ େଦଖା ଯାଇଥିଲା, ରାଜା ତାଙୁ୍କ େବଲ୍ଟଶତ୍ସର ନାମ େଦଇଥିେଲ।
ଏେବ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ଡକାଯାଉ, େସ ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ କରିେବ।

ଦାନେିୟଲଙ୍କ େଲଖାର ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ

13 ତହୁଁ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ରାଜାର ଛାମୁକୁ ଅଣାଗଲା ରାଜା ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ
କହଲିା, େମାର ପିତା ମହାରାଜା ଯିହୁଦା େଦଶରୁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଆଣଥିିେଲ,
େସହ ିନବିର୍ାସତି ଯିହୁଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଦାନେିୟଲ ଥିେଲ,
େସ କି ତୁେମ୍ଭ ? 14 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଶୁଣଅିଛ ିେଯ, ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରେର
େଦବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୀପି୍ତ, ବୁଦି୍ଧ ଓ େଶ୍ରଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ
ତୁମ୍ଭଠାେର େଦଖାଯାଏ। 15 ବତ୍ତର୍ମାନ ଏହ ିେଲଖା ପଢ଼ବିା ପାଇଁ ଓ ତହିଁର
ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବଦି୍ୱ ାନ୍ ଓ ଗଣକମାେନ େମା’ ନକିଟକୁ ଅଣା
ଯାଇଅଛନି୍ତ; ମାତ୍ର େସମାେନ ତହିଁର ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।
16 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ମୁଁ ଶୁଣଅିଛ ିେଯ, ତୁେମ୍ଭ ଅଥର୍ ପ୍ରକାଶ ଓ
ସେନ୍ଦହ ଦୂର କରି ପାର; ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଏହ ିେଲଖା ପାଠ କରି ତହିଁର
ଅଥର୍ େମାେତ ଜଣାଇ ପାର, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ବାଇଗଣଆି ବଣ୍ଣର୍ର ବସ୍ତ୍ରେର
ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ େହବ, ତୁମ୍ଭ କଣ୍ଠେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ହାର ଦଆିଯିବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେର
ତୃତୀୟ କତ୍ତର୍ା େହବ। 17 େସେତେବେଳ ଦାନେିୟଲ ରାଜାର ଛାମୁେର
ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ଆପଣଙ୍କର ଥାଉ ଓ ଆପଣଙ୍କର

ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ୟକୁ େଦଉନୁ୍ତ; ତଥାପି ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ଏହ ିେଲଖା
ପଢ଼ବି ିଓ ଅଥର୍ ତାଙୁ୍କ ଜଣାଇବ।ି 18 େହ ମହାରାଜ, ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ
ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପିତା ନବୂଖଦ୍ନତି୍ସରଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟ, ମହମିା, େଗୗରବ ଓ
ପ୍ରତାପ େଦେଲ; 19 ଆଉ, େସ ତାଙୁ୍କ ଏପରି ମହମିା େଦବାରୁ ସକଳ
େଗାଷ୍ଠୀ, ନାନା େଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକମାେନ ତାଙ୍କ ଛାମୁେର
କମି୍ପତ େହାଇ ଭୟ କେଲ; ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହାକୁ େସ ବଧ
କେଲ ଓ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହାକୁ େସ ଜୀବତି ରଖିେଲ; ପୁଣ,ି
ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, େସ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କେଲ ଓ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର
ଇଚ୍ଛା, ତାହାକୁ େସ ଅବନତ କେଲ। 20 ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଗବିର୍ତ
ହୁଅେନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କଠିନ େହାଇ େସ ଅହଙ୍କାରପୂବର୍କ ବ୍ୟବହାର
କରେନ୍ତ, େସ ଆପଣା ରାଜସଂିହାସନରୁ ଚୁ୍ୟତ େହେଲ ଓ ତାଙ୍କର େଗୗରବ
ତାଙ୍କଠାରୁ ଅପହୃତ େହଲା, 21 ପୁଣ,ି େସ ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୂରୀକୃତ େହେଲ; ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପଶୁର ତୁଲ୍ୟ େହଲା ଓ ବନ୍ୟ
ଗଦ୍ଦର୍ଭ ସହତି ତାଙ୍କର ବସତ ିେହଲା; େସ ବଳଦ ପରି ତୃଣ େଭାଜନ
କେଲ ଓ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆକାଶର କାକରେର ତନିି୍ତଲା; େଶଷେର େସ
ଜାଣେିଲ େଯ, ସେବର୍ାପରିସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ
କରନି୍ତ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଯାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହାକୁ େସ ନଯିୁକ୍ତ
କରନି୍ତ। 22 ଆଉ େହ େବଲ୍ଶତ୍ସର, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର େଯ ଆପଣ, ଆପଣ
ଏସବୁ ଜାଣେିଲ େହଁ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ନମ୍ର କରି ନାହାନି୍ତ ; 23 ମାତ୍ର
ସ୍ୱଗର୍ର ଅଧିପତଙି୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ
ଗହୃର ନାନା ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯା’େନ୍ତ, ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ
ଅମାତ୍ୟଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଗଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉପପତ୍ନୀଗଣ େସହସିବୁ
ପାତ୍ରେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିଅଛନି୍ତ; ପୁଣ ିରୂପାର, ସୁନାର, ପିତ୍ତଳର,
ଲୁହାର, କାଠର ଓ ପଥରର େଯଉଁ େଦବଗଣ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ, କି ଶୁଣନି୍ତ
ନାହିଁ, କି ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ କରିଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି
ଆପଣଙ୍କର ନଃିଶ୍ୱାସ ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ପଥ
ଯାହାଙ୍କର ଅଧୀନ, ଆପଣ େସହ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େଗୗରବ କରି ନାହାନି୍ତ।
24 ଏହ ିସମୟେର ତାହାଙ୍କ ନକିଟରୁ ହସ୍ତର ଅଂଶ େପ୍ରରିତ େହଲା, ଆଉ
ଏହ ିେଲଖା ଲଖିିତ େହଲା। 25 ପୁଣ,ି ଯାହା ଲଖିିତ େହଲା, ତାହା ଏହ,ି
ମିେନ ମିେନ, ତେକଲ, ଉପାରସୀନ। 26 ଏହାର ଅଥର୍ ଏହ ିମିେନ,
ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗଣନା କରିଅଛନି୍ତ ଓ ତାହା େଶଷ
କରିଅଛନି୍ତ। 27 ତେକଲ, ଆପଣ ନକିି୍ତେର େତୗଲା ଯାଇଅଛନି୍ତ ଓ ଊଣା
େଦଖା ଯାଇଅଛନି୍ତ। 28 ପୀରସ୍, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଭିକ୍ତ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ
ମାଦୀୟ ଓ ପାରସକିମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ େହାଇଅଛ।ି 29 େସେତେବେଳ
େବଲ୍ଶତ୍ସର ଆଜ୍ଞା କରେନ୍ତ, େଲାକମାେନ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ବାଇଗଣଆି ରଙ୍ଗର
ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇେଲ ଓ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ହାର େଦେଲ ଓ େସ େଯ
ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ କତ୍ତର୍ା େହେବ, ତାଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହା େଘାଷଣା କେଲ।
30 େସହ ିରାତି୍ରେର କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ରାଜା େବଲ୍ଶତ୍ସର ବଧ କରାଗଲା।
31 ପୁଣ,ି ମାଦୀୟ ଦାରୀୟାବସ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହଲା, େସହ ିସମୟେର
ତାହାର ପ୍ରାୟ ବାଷଠି ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା।

ସଂିହ ଗତ୍ତର୍େର ଦାନେିୟଲ

ଦାରୀୟାବସ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟେର ଏକଶତ ବଂିଶତ ିଜଣ
କି୍ଷତପିାଳ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କରିବାକୁ 2 ଓ େସହି
କି୍ଷତପିାଳମାେନ େଯପରି ହସିାବ େଦେବ ଓ ରାଜାର େଯପରି

କିଛ ିକ୍ଷତ ିନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ତନି ିଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ନଯିୁକ୍ତ କରିବାକୁ ବହିତି ବୁଝଲିା; ଏହ ିତନି ିଜଣ ମଧ୍ୟେର ଦାନେିୟଲ ଏକ
ଜଣ ଥିେଲ। 3 ଏହ ିଦାନେିୟଲଙ୍କର ଅନ୍ତରେର େଶ୍ରଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ େସ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଓ କି୍ଷତପିାଳମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ବଖି୍ୟାତ େହାଇଥିେଲ; ଆଉ,
ରାଜା ତାଙୁ୍କ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା।
4 ଏଥିେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କି୍ଷତପିାଳମାେନ ରାଜକମର୍ ବଷିୟେର ଦାନେିୟଲଙ୍କର
େଦାଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ େକୗଣସ ିେଦାଷ ଅବା ଅପରାଧ
ପାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ ଓ ତାଙ୍କର େକୗଣସ ିଭ୍ର ାନି୍ତ
ଅବା ଅପରାଧ େଦଖା ଗଲା ନାହିଁ। 5 ତହୁଁ େସହ ିେଲାକମାେନ କହେିଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଦାନେିୟଲର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ୱନ୍ଧେର, ତାହାର
େଦାଷ ନ ଧରିେଲ ଆଉ େକୗଣସ ିବଷିୟେର େଦାଷ ପାଇବା ନାହିଁ।
6 ଏଥିେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଓ କ୍ଷିତପିାଳମାେନ ରାଜା ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହାଇ
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ତାହାକୁ ଏହ ିପ୍ରକାର କହେିଲ, ମହାରାଜ ଦାରୀୟାବସ, ଚରିଜୀବୀ
େହଉନୁ୍ତ। 7 ରାଜ୍ୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ରାଜପ୍ରତନିଧିିଗଣ ଓ କି୍ଷତପିାଳଗଣ, ମନ୍ତ୍ର ୀ
ଓ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ସମେସ୍ତ ଏକତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ଏପରି ଏକ ରାଜାଜ୍ଞା ଓ
ଦୃଢ଼ ନେିଷଧ-ବଧିି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବଚିାର କରିଅଛନି୍ତ େଯ, ଯଦ ିେକହି
ତରିିଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ବନିା େକୗଣସ ିେଦବତା କିଅବା
ମନୁଷ୍ୟର ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ, େସ ସଂିହମାନଙ୍କ ଗତ୍ତର୍େର ନକିି୍ଷପ୍ତ
େହବ। 8 ଏେବ େହ ମହାରାଜ, ମାଦୀୟ ଓ ପାରସକିମାନଙ୍କର ଅଟଳ
ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଏହ ିନେିଷଧ-ବଧିି େଯପରି ପରିବତ୍ତିର୍ତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ
ତାହା ସି୍ଥର କରନୁ୍ତ ଓ ଏହ ିେଲଖାେର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନୁ୍ତ। 9 ଏଣୁ ରାଜା
ଦାରୀୟାବସ େସହ ିେଲଖା ଓ ନେିଷଧ- ବଧିିେର ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲା।
10 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏହ ିେଲଖା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ େହାଇଅଛ ିେବାଲ ିଜାଣଲିା
ଉତ୍ତାେର ଦାନେିୟଲ ଆପଣା ଗହୃକୁ ଗେଲ; ତାଙ୍କ େକାଠରିର ଝରକା
ଯିରୂଶାଲମ ଆେଡ଼ େମଲା ଥିଲା; ପୁଣ,ି େସ ପୂେବର୍ େଯପରି କରିଥାଆନି୍ତ ,
ତଦନୁସାେର ଦନି ମଧ୍ୟେର ତନି ିଥର ଆଣୁ୍ଠପାତ ିପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଓ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କେଲ। 11 ଏଥିେର େସହି
େଲାକମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ନେିବଦନ କରିବାର େଦଖିେଲ। 12 େସେତେବେଳ େସମାେନ
ରାଜାର ନକିଟକୁ ଯାଇ ରାଜକୀୟ ନେିଷଧ-ବଧିି ବଷିୟେର ତାଙ୍କ ଛାମୁେର
କହେିଲ, ଯଥା; େହ ମହାରାଜ, େଯଉଁ େକୗଣସ ିେଲାକ ତରିିଶ ଦନି
ମଧ୍ୟେର ଆପଣଙ୍କ ବନିା େକୗଣସ ିେଦବତା କି ମନୁଷ୍ୟର ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିବ, େସ ସଂିହମାନଙ୍କ ଗତ୍ତର୍େର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବ, ଏପରି ଏକ ନେିଷଧ
ପତ୍ରେର କି ଆପଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ନାହାନି୍ତ ? ରାଜା ଉତ୍ତର କରି କହଲିା,
ମାଦୀୟ ଓ ପାରସକିମାନଙ୍କର ଅଟଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ତାହା ସି୍ଥର
େହାଇଅଛ।ି 13 ତହିଁେର େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁେର ଉତ୍ତର କରି
କହେିଲ, େହ ମହାରାଜ, ନବିର୍ାସତି ଯିହୁଦୀ-ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ େଯ
ଦାନେିୟଲ, େସ ଆପଣଙୁ୍କ କିଅବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ନେିଷଧ ପତ୍ରକୁ
ମାନ୍ୟ କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦନି ମଧ୍ୟେର ତନି ିଥର ପ୍ରାଥର୍ନା କେର। 14 ତହୁଁ
ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣ ିଅତଶିୟ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହଲା, ପୁଣ ିଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗ କଲା; ଆଉ, ତାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ସୂଯର୍୍ୟାସ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କଲା। 15 ଏଥିେର େସହି
େଲାକମାେନ ରାଜାର ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହାଇ ରାଜାକୁ କହେିଲ, େହ
ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜାଣନୁ୍ତ, ରାଜା େକୗଣସ ିନେିଷଧାଜ୍ଞା ଅବା ବଧିି ସ୍ଥାପନ
କେଲ, ତାହା େଯ ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହାଇ ନ ପାେର, ମାଦୀୟ ଓ
ପାରସକିମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି 16 ତହୁଁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା
କରେନ୍ତ, େସମାେନ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ଆଣ ିସଂିହମାନଙ୍କ ଗତ୍ତର୍େର ନେିକ୍ଷପ
କେଲ। ପୁଣ,ି ରାଜା ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ େଯଉଁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କରୁଅଛ, େସ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ। 17 ପୁଣ,ି
ଏକ ପଥର ଅଣାଯାଇ ଗତ୍ତର୍ ମୁଖେର ଥୁଆଗଲା; ଆଉ, ଦାନେିୟଲଙ୍କ
ବଷିୟେର େଯପରି େକୗଣସ ିପରିବତ୍ତର୍ନ ନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜା
ଆପଣାର ମୁଦ୍ର ାେର ଓ ଆପଣା ଅମାତ୍ୟଗଣର ମୁଦ୍ର ାେର ତାହା ଅଙି୍କତ
କଲା। 18 ଏଉତ୍ତାେର ରାଜା ଆପଣା ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଯାଇ ଉପବାସେର ରାତି୍ର
େକ୍ଷପଣ କଲା ଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ାଦ ିତାହା ନକିଟକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ; ଆଉ,
ତାହାର ନଦି୍ର ା େନାହଲିା। 19 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାଜା ଅତ ିପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି
ଶୀଘ୍ର ସଂିହମାନଙ୍କ ଗତ୍ତର୍ ନକିଟକୁ ଗଲା। 20 ପୁଣ,ି େସ ଗତ୍ତର୍ ନକିଟେର
ଦାନେିୟଲଙ୍କ ପାଖେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ବଳିାପ ସ୍ୱରେର ଡାକିଲା; ରାଜା
ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ କହଲିା, େହ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ ଦାନେିୟଲ,
ତୁେମ୍ଭ ନତି୍ୟ ନତି୍ୟ ଯାହାଙ୍କର େସବା କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭର େସହ ିପରେମଶ୍ୱର
ସଂିହମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କି ସମଥର୍ ଅଟନି୍ତ ?
21 ତହିଁେର ଦାନେିୟଲ ରାଜାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ମହାରାଜ, ଚରିଜୀବୀ
େହଉନୁ୍ତ। 22 େମାର ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ସଂିହମାନଙ୍କ ମୁଖ
ବନ୍ଦ କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସମାେନ େମାର କ୍ଷତ ିକରି ନାହାନି୍ତ ; କାରଣ ତାହାଙ୍କ
ଛାମୁେର େମାର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷତା େଦଖାଗଲା; ପୁଣ,ି େହ ମହାରାଜ, ମୁଁ
ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ହିଁ େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିକରି ନାହିଁ। 23 ତହିଁେର ରାଜା
ଅତଶିୟ ଆନନି୍ଦତ େହାଇ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ଗତ୍ତର୍ରୁ ଉଠାଇ ଆଣବିାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଲା। ତହୁଁ ଦାନେିୟଲ ଗତ୍ତର୍ରୁ ଉଠାଗେଲ ଓ ତାଙ୍କ ଶରୀରେର େକୗଣସି
ପ୍ରକାର କ୍ଷତ େଦଖା ନ ଗଲା, କାରଣ େସ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କରିଥିେଲ। 24 ଏଥିଉତ୍ତାେର ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରେନ୍ତ, େଲାକମାେନ

ଦାନେିୟଲଙ୍କର ଅପବାଦକାରୀମାନଙୁ୍କ ଆଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ, େସମାନଙ୍କର
ବାଳକ ଓ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ସଂିହମାନଙ୍କ ଗତ୍ତର୍େର ପକାଇେଲ; ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଗତ୍ତର୍ର ତଳଭାଗେର ନ ପଡଢ଼ୁଣୁ ସଂିହମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ
କରି େସମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥସବୁ ଚୂଣ୍ଣର୍ କେଲ। 25 େସେତେବେଳ ଦାରୀୟାବସ
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀନବିାସୀ, ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ, େଦଶବାସୀ ଓ
ଭାଷାବାଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର େଲଖିଲା;
“ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେର ଶାନି୍ତ େହଉ।
26 ମୁଁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା କରୁଅଛ ିେଯ, େମାର ରାଜ୍ୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ପ୍ରେଦଶର

େଲାକମାେନ ଦାନେିୟଲଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର କମି୍ପତ ଓ ଭୀତ
େହଉନୁ୍ତ;
କାରଣ େସ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱର ଓ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଅଟନି୍ତ
ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବନିାଶ୍ୟ ଅେଟ;
ପୁଣ ିତାହାଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଥିବ।
27 େସ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ ଓ ରକ୍ଷା କରନି୍ତ ,
ପୁଣ ିେସ ସ୍ୱଗର୍େର ଓ ପୃଥିବୀେର
ଚହି୍ନ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ କି୍ରୟା ସାଧନ କରନି୍ତ;
େସ ଦାନେିୟଲଙୁ୍କ ସଂିହମାନଙ୍କ ବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ।”
28 ଏହରୂିେପ ଦାନେିୟଲ ଦାରୀୟାବସର ରାଜତ୍ୱ  ସମୟେର ଓ

ପାରସୀକ େକାରସ୍ର ରାଜତ୍ୱ  ସମୟେର ଉନ୍ନତ ିଲାଭ କେଲ।

ଦାନେିୟଲଙ୍କ ଚାେରାଟ ିପଶୁର ଦଶର୍ନ

ବାବଲିର ରାଜା େବଲ୍ଶତ୍ସରର ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର
ଦାନେିୟଲ ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ଉପେର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ମାନସକି ଦଶର୍ନ
ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ; ତହୁଁ େସ େସହ ିସ୍ୱପ୍ନ େଲଖି କଥାର ସାର ପ୍ରକାଶ

କେଲ। 2 ଦାନେିୟଲ କହେିଲ, “ମୁଁ ରାତି୍ରକାଳେର ଦଶର୍ନକ୍ରେମ େଦଖିଲି
େଯ, େଦଖ, ମହାସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଆକାଶର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂେପ
ବହଲିା। 3 ପୁଣ,ି ଏକଆେରକଠାରୁ ଭନି୍ନ  ଚାରି ବୃହତ୍ ପଶୁ ସମୁଦ୍ର ରୁ ଉଠି
ଆସେିଲ। 4 ପ୍ରଥମ ପଶୁ ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ ଓ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ତାହାର
େଡଣା ଥିଲା; ମୁଁ େଦଖୁ େଦଖୁ ତାହାର େସହ ିେଡଣା ଉପୁଡ଼ା ଗଲା, ଆଉ
େସ ପୃଥିବୀରୁ ଉଠାଗଲା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦୁଇ ଚରଣେର ତାକୁ ଠିଆ
କରାଗଲା, ପୁଣ ିତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦଆିଗଲା। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର
େଦଖ, ଆଉ େଗାଟଏି, ଅଥର୍ାତ୍, ଦି୍ୱ ତୀୟ ପଶୁ ଭଲୁ୍ଲକର ସଦୃଶ ଥିଲା, େସ
ଏକ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉଠାଗଲା ଓ ତାହାର ମୁଖେର ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟେର ତନି ିଖଣ୍ଡ
ପଞ୍ଜରା ଥିଲା; ଆଉ, ତାହାକୁ ଏହ ିକଥା କୁହାଗଲା, ‘ଉଠ, ଅେନକ
େଲାକଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କର।’ 6 ଏଉତ୍ତାେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି େଦଖ, ଚତିାବାଘ ସଦୃଶ
ଆଉ େଗାଟଏି ପଶୁ, ତାହାର ପିଠିେର ପକ୍ଷୀର ଚାରି େଡଣା ଥିଲା; ମଧ୍ୟ
େସ ପଶୁର ଚାରି ମସ୍ତକ ଥିଲା ଆଉ, ତାହାକୁ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ଦଆିଗଲା।
7 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ରାତି୍ରକାଳର ଦଶର୍ନେର େଦଖିଲ,ି େଦଖ, ଚତୁଥର୍ ପଶୁ,
େସ ଭୟଙ୍କର, କ୍ଷମତାପନ୍ନ  ଓ ଅତଶିୟ ବଳବାନ ଓ ତାହାର ବଡ଼ ବଡ଼
େଲୗହମୟ ଦନ୍ତ ଥିଲା; େସ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ ଭାଙି୍ଗ ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ
ଯାହା ରହଲିା, ତାହା ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କଲା; ଆଉ, େସ ତାହାର
ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ସବୁ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଭନି୍ନ ; ପୁଣ ିତାହାର ଦଶ ଶୃଙ୍ଗ ଥିଲା।
8 ମୁଁ େସହ ିଶୃଙ୍ଗମାନର ବଷିୟ ଭାବନା କରୁ କରୁ େଦଖ, େସହସିବୁର
ମଧ୍ୟେର ଆଉ େଗାଟଏି ଶୃଙ୍ଗ ଉଠିଲା, ତାହା କ୍ଷୁଦ୍ର , ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଥମ
ଶୃଙ୍ଗମାନର ମଧ୍ୟରୁ ତନିେିଗାଟ ିଶୃଙ୍ଗ ସମୂେଳ ଉତ୍ପାଟତି େହଲା; ପୁଣ ିେଦଖ,
ଏହ ିଶୃଙ୍ଗେର ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ ତୁଲ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଅହଙ୍କାର ବାକ୍ୟବାଦୀ ମୁଖ
ଥିଲା।

ଅନାଦକିାଳୀନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶର୍ନ

9 ମୁଁ େଦଖୁ େଦଖୁ,
େକେତେଗାଟ ିସଂିହାସନ ସ୍ଥାପିତ େହଲା,
ପୁଣ ିଅେନକ କାଳର ବୃଦ୍ଧ ଉପବଷି୍ଟ େହେଲ।
ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହମି ତୁଲ୍ୟ ଶୁକ୍ଳବଣ୍ଣର୍,
ଓ ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକର େକଶ ବଶିୁଦ୍ଧ େମଷର େଲାମ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା।
ତାହାଙ୍କର ସଂିହାସନ ଅଗି୍ନଶିଖାମୟ
ଓ ତହିଁର ଚକ୍ରସକଳ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗି୍ନ।
10 ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଗି୍ନେସ୍ରାତ ନଗିର୍ତ େହାଇ ବହଲିା;
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ସହସ୍ର ସହସ୍ର ତାହାଙ୍କର ପରିଚଯର୍୍ୟା କେଲ
ଓ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉଭା େହେଲ।
ବଚିାରସଭା ବସଲିା
ଓ ପୁସ୍ତକମାନ ଫିଟାଗଲା।
11 େସହ ିଶୃଙ୍ଗର କଥିତ ଦପର୍-ବାକ୍ୟର ରବ ସକାଶୁ େସହ ିସମୟେର

ମୁଁ ଅନାଇଲ;ି ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯ, େଶଷେର େସ ପଶୁ ହତ େହଲା ଓ
ତାହାର ଶରୀର ବନିଷ୍ଟ େହଲା ଓ େସ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହବା ପାଇଁ ସମପିର୍ତ
େହଲା। 12 ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ େସମାନଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ନଆିଗଲା;
ତଥାପି ଏକ ନଦି୍ଧିର୍ଷ୍ଟ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଆୟୁ ଦୀଘର୍ କରାଗଲା।

13 ମୁଁ ରାତି୍ରକାଳର ଦଶର୍ନେର େଦଖିଲ,ି ଆଉ େଦଖ,
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଆକାଶର େମଘେର ଆସେିଲ;
େସ ଅେନକ କାଳର େସହ ିବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ,
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହାଙୁ୍କ ଆଣେିଲ।
14 ପୁଣ,ି ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ, େଦଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାେନ େଯପରି

ତାହାଙ୍କର େସବା କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ , ମହମିା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦତ୍ତ େହଲା;
ତାହାଙ୍କର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ଅନନ୍ତକାଳୀନ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ , ତାହା ଲୁପ୍ତ େହବ ନାହିଁ,
ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବନିାଶ୍ୟ।
15 ମୁଁ ଦାନେିୟଲ, େମାର ଆତ୍ମା େମାର ଶରୀର ମଧ୍ୟେର େଶାକାନି୍ୱ ତ

େହଲା ଓ େମାର ମାନସକି ଦଶର୍ନ େମାେତ ଉଦ୍ବଗି୍ନ କଲା।

ଦାନେିୟଲଙ୍କ ଦଶର୍ନର ଅଥର୍

16 େମାର ନକିଟେର େଯଉଁମାେନ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଏକ ଜଣର ନକିଟକୁ ମୁଁ ଯାଇ ଏସବୁର ତଥ୍ୟ ପଚାରିଲ।ି ତହିଁେର େସ
େମାେତ େସହସିବୁର ଅଥର୍ ଜଣାଇ କହେିଲ। 17 ‘େସହ ିଚାରି ବୃହତ୍ ପଶୁ
ଚାରି ରାଜା ଅଟନି୍ତ , େସମାେନ ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ। 18 ମାତ୍ର
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କର ପବତି୍ରଗଣ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ଓ ଚରି କାଳ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଅନନ୍ତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ େଭାଗ କରିେବ।’ 19 େସେତେବେଳ େଯଉଁ
ଚତୁଥର୍ ପଶୁ, େଯ ଅନ୍ୟ ସକଳରୁ ଭନି୍ନ , ଅତ ିଭୟାନକ, ଯାହାର ଦନ୍ତ
େଲୗହମୟ ଓ ନଖସବୁ ପିତ୍ତଳମୟ ଥିଲା, େଯ ଗ୍ରାସ କଲା, ଭାଙି୍ଗ ଚୂଣ୍ଣର୍
କଲା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟସବୁକୁ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କଲା, ତାହାର ତଥ୍ୟ ଜାଣବିାକୁ
ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲ;ି 20 ପୁଣ,ି ତାହାର ମସ୍ତକେର େଯଉଁ ଦଶ ଶୃଙ୍ଗ ଥିଲା ଓ
ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ଶୃଙ୍ଗ ଉଠିଲା ଓ ଯାହା ସାକ୍ଷାତେର ତନି ିଶୃଙ୍ଗ ପଡ଼ଗିଲା;
ଅଥର୍ାତ୍, େସ େଯଉଁ ଶୃଙ୍ଗର ଚକ୍ଷୁ ଓ ଅହଙ୍କାର ବାକ୍ୟବାଦୀ ମୁଖ ଥିଲା,
ଯାହାର ଆକାର ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଦାମି୍ଭକ ଥିଲା, ତାହାର
ତଥ୍ୟ ଜାଣବିାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲ।ି 21 ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ଆଉ େସହ ିଶୃଙ୍ଗ
ପବତି୍ରଗଣଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଜୟ କଲା; 22 େଶଷେର
େସହ ିଅେନକ କାଳର ବୃଦ୍ଧ ଆସେିଲ ଓ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କର ପବତି୍ରଗଣଙୁ୍କ
ବଚିାର ଭାର ଦତ୍ତ େହଲା ଓ ପବତି୍ରଗଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ େଭାଗ କରିବାର
ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 23 େସ ଏହରୂିେପ କହେିଲ,
ଚତୁଥର୍ ପଶୁ ପୃଥିବୀର ଚତୁଥର୍ ରାଜ୍ୟ େହବ,
ତାହା ଅନ୍ୟ ସକଳ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଭନି୍ନ  େହବ
ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ,
ଆଉ ଦଳିତ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ ଓ
ତାହା ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବ।
24 ପୁଣ,ି େସହ ିଦଶ ଶୃଙ୍ଗର ତାତ୍ପଯର୍୍ୟ ଏହ ିେଯ,
େସହ ିରାଜ୍ୟରୁ ଦଶ ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ;
େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର ଆଉ ଜେଣ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ।
େସ ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଭନି୍ନ  େହବ
ଓ େସ ତନି ିରାଜାଙୁ୍କ ଦମନ କରିବ।
25 ପୁଣ,ି େସ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହବି

ଓ ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କର ପବତି୍ରଗଣଙୁ୍କ ଦମନ କରିବ;
ଆଉ, େସ କାଳ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବାକୁ ବଚିାର କରିବ;
ପୁଣ,ି ଏକ କାଳ, (ଦୁଇ) ପବତି୍ର ପବର୍ ଓ ଅଦ୍ଧର୍ ପବତି୍ର ପବର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ ତାହା ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହେବ।
26 ମାତ୍ର ବଚିାର ସଭା ବସବି
ଓ େସମାେନ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱର

କ୍ଷୟ ଓ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଠାରୁ ତାହା େନେବ।
27 ଆଉ, ଶାସନ କାଳ ଓ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ

ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଅଧଃସି୍ଥତ ରାଜ୍ୟସମୂହର ମହମିା,
ସେବର୍ାପରିସ୍ଥଙ୍କର ପବତି୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ େହବ;
ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ-କାଳୀନ
ରାଜ୍ୟ ଓ ଯାବତୀୟ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ତାହାଙ୍କର େସବା କରିେବ ଓ ତାହାଙ୍କର

ଆଜ୍ଞାବହ େହେବ।
28 ଏଠାେର ବୃତ୍ତାନ୍ତର େଶଷ ମୁଁ ଦାନେିୟଲ, େମାର ଭାବନା େମାେତ

ଉଦ୍ବଗି୍ନ କଲା ଓ େମାର ମୁଖ ବବିଣ୍ଣର୍ େହଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ େସ କଥା ଆପଣା
ମନେର ରଖିଲ।ି”

ଦାନେିୟଲଙ୍କ ଦଶର୍ନ - େମଷ ଓ ଛାଗ

େବଲ୍ଶତ୍ସର ରାଜାର ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର ମୁଁ ଦାନେିୟଲ
ପ୍ରଥମ ଦଶର୍ନର ଉତ୍ତାେର ଆଉ ଏକ ଦଶର୍ନ ପାଇଲ।ି 2 ପୁଣ,ି
ମୁଁ ଦଶର୍ନ କ୍ର େମ େଦଖିଲ;ି ମୁଁ େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖିଲ ିେଯ, ମୁଁ

ଏଲମ୍ ପ୍ରେଦଶସ୍ଥ ଶୂଶନ୍ ରାଜଗହୃେର ଅଛ;ି ଆଉ, େସହ ିଦଶର୍ନେର ମୁଁ
େଦଖିଲ ିେଯ, ମୁଁ ଉଳୟ ନଦୀ ନକିଟେର ଅଛ।ି 3 ତହିଁେର ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ
େଖାଲ ିେଦଖିଲ ିେଯ, େଦଖ, ନଦୀ ସମ୍ମୁଖେର ଏକ େମଷ ଠିଆ
େହାଇଅଛ,ି ତାହାର ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗ ଓ େସହ ିଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ; ମାତ୍ର ଏକ ଶୃଙ୍ଗ
ଅନ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଓ ଯାହା ଉଚ୍ଚ, ତାହା ପଶ୍ଚାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା। 4 ମୁଁ
େସହ ିେମଷକୁ ପଶି୍ଚମ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦଗିକୁ େପଲ ିମାଡ଼ବିାର େଦଖିଲ;ି
ଆଉ, େକୗଣସ ିପଶୁ ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ, କିଅବା
ତାହାର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େକହ ିନ ଥିଲା; ମାତ୍ର େସ େସ୍ୱଚ୍ଛାମତ
କମର୍ କରି ଆପଣାର ବଡ଼ାଇ ପ୍ରକାଶ କଲା। 5 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଏହ ିବଷିୟ
ବେିବଚନା କରୁ କରୁ େଦଖିଲ ିେଯ, େଦଖ, ଏକ ଛାଗ ପଶି୍ଚମ ଦଗିରୁ
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପାର େହାଇ ଆସଲିା ଓ େସ ଭୂମି ସ୍ପଶର୍ କଲା ନାହିଁ;
ଆଉ, େସହ ିଛାଗର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି ବଲିକ୍ଷଣ ଶୃଙ୍ଗ ଥିଲା।
6 ଆଉ, ମୁଁ େଯଉଁ ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗବଶିିଷ୍ଟ େମଷକୁ ନଦୀ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ
େହବାର େଦଖିଲ,ି ତାହା ଆଡ଼କୁ େସ ଆସ ିଆପଣା ବଳର ପ୍ରଚଣ୍ଡତାେର
ତାହା ଉପରକୁ ଧାଇଁଲା। 7 ପୁଣ,ି ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯ, େସ େସହ ିେମଷ
ନକିଟକୁ ଆସଲିା ଓ ତାହା ଉପେର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧେର ଉେତ୍ତଜିତ େହାଇ
େସହ ିେମଷକୁ ଆଘାତ କଲା ଓ ତାହାର ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଲା ଓ
ତାହା ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ େସହ ିେମଷର ଆଉ ଶକି୍ତ ରହଲିା
ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ ଛାଗ ତାହାକୁ ଭୂମିେର ପକାଇ ପଦେର ଦଳିଲା, ଆଉ
ତାହାର ହସ୍ତରୁ େସହ ିେମଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ େକହ ିନ ଥିଲା।
8 ଏଉତ୍ତାେର େସ ଛାଗ ଆପଣାର ଅତଶିୟ ବଡ଼ାଇ ପ୍ରକାଶ କଲା ଓ େସ
ବଳବାନ ଥିଲା େବେଳ ତାହାର ବୃହତ୍ ଶୃଙ୍ଗ ଭଗ୍ନ େହଲା; ଆଉ, ତହିଁର
ପରିବତ୍ତର୍େର ଆକାଶର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ ଆେଡ଼ ଚାରି ବଲିକ୍ଷଣ ଶୃଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ
େହଲା। 9 ପୁଣ,ି େସହ ିଶୃଙ୍ଗମାନର େଗାଟକିର ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି କ୍ଷୁଦ୍ର  ଶୃଙ୍ଗ
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇ ଦକି୍ଷଣ ଓ ପୂବର୍ ରମ୍ୟ େଦଶ ଆେଡ଼ ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଲା।
10 ଆଉ, ତାହା ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ବାହନିୀ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇଲା ଓ
େସହ ିବାହନିୀ ଓ ତାରାଗଣର େକେତକଙୁ୍କ ଭୂମିେର ପକାଇ େସମାନଙୁ୍କ
ପଦ ତେଳ ଦଳିଲା। 11 ହଁ, େସହ ିବାହନିୀଗଣର ଅଧିପତ ିବରୁିଦ୍ଧେର
ଆପଣାର ବଡ଼ାଇ କରି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ନତି୍ୟ େହାମାଥର୍କ ବଳି ଅପହରଣ
କଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ଧମର୍ଧାମ ନପିାତତି େହଲା। 12 ପୁଣ,ି ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ
ସକାଶୁ ନତି୍ୟ େହାମବଳି ସହତି ବାହନିୀ ତାହା ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହଲା ଓ
େସ ସତ୍ୟତାକୁ ଭୂମିେର ନପିାତ କଲା, ଆଉ େସ୍ୱଚ୍ଛାମତ କମର୍ କରି
ସଫଳତା ଲାଭ କଲା। 13 ଏଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଏକ ପବତି୍ର ବ୍ୟକି୍ତ କଥା
କହବିାର ଶୁଣଲି;ି ଆଉ, େଯ କଥା କହେିଲ, ତାଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ପବତି୍ର
ବ୍ୟକି୍ତ ପଚାରିେଲ, ନତି୍ୟ େହାମବଳି ଓ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ ଓ ଦଳିତ
େହବା ନମିେନ୍ତ ଧମର୍ଧାମର ଓ ବାହନିୀର ସମପର୍ଣ େହବା ବଷିୟକ େଯଉଁ
ଦଶର୍ନ, ତାହା େକେତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହବ ? 14 ତହିଁେର େସ େମାେତ
କହେିଲ, ଦୁଇ ହଜାର ତନି ିଶହ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ; ତହିଁ
ଉତ୍ତାେର ଧମର୍ଧାମ ପରିଷ୍କତୃ େହବ।

ଦାନେିୟଲ 7:11 545 ଦାନେିୟଲ 8:14
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15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଦାନେିୟଲ ଏହ ିଦଶର୍ନ ପାଇଲା ଉତ୍ତାେର ତାହା
ବୁଝବିା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କଲ;ି ଆଉ େଦଖ, ମନୁଷ୍ୟାକୃତ ିଏକ ବ୍ୟକି୍ତ ସମ୍ମୁଖେର
ଠିଆ େହେଲ। 16 ପୁଣ,ି ଉଳୟ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ରବ ଶୁଣଲି,ି
େସ ଡାକି କହେିଲ, େହ ଗାବି୍ର ଏଲ, ଏହ ିମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଶର୍ନର ତାତ୍ପଯର୍୍ୟ
ବୁଝାଇ ଦଅି। 17 ତହିଁେର ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହାଇଥିଲ,ି େସହି
ସ୍ଥାନର ନକିଟକୁ େସ ଆସେିଲ; ପୁଣ,ି େସ ଆସେନ୍ତ, ମୁଁ ଭୀତ େହଲ ିଓ
ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ଲି;ି ମାତ୍ର େସ େମାେତ କହେିଲ, େହ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ବୁଝ;
କାରଣ ଏହ ିଦଶର୍ନ େଶଷ କାଳ ବଷିୟକ। 18 େସ େମାେତ କଥା କହୁ
କହୁ ମୁଁ ଭୂମି ଆେଡ଼ ମୁଖ କରି େଘାର ନଦି୍ର ାଗ୍ରସ୍ତ େହଲ;ି ମାତ୍ର େସ ସ୍ପଶର୍
କରି େମାେତ ଠିଆ କରାଇେଲ। 19 ଆଉ, େସ େମାେତ କହେିଲ, େଦଖ,
େକ୍ର ାଧର ପରିଣାମ ସମୟେର ଯାହା ଘଟବି, ତାହା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଜଣାଇବା; କାରଣ ଏହା ନରୂିପିତ େଶଷ କାଳର କଥା। 20 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ
େମଷ େଦଖିଲ, ତାହାର ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗ ମାଦୀୟ ଓ ପାରସକି ରାଜା। 21 ପୁଣ,ି
େସ େଲାମଶ ଛାଗ ଯବନ େଦଶର ରାଜା ଓ ତାହାର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁର ମଧ୍ୟ
ସ୍ଥାନେର ଥିବାର ବୃହତ୍ ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ରାଜା। 22 ଆଉ, େଯଉଁ ଶୃଙ୍ଗ ଭଗ୍ନ
େହାଇ ତହିଁର ସ୍ଥାନେର େଯ ଚାରି ଶୃଙ୍ଗ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା, ଏଥିେର େସହି
େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବାର ଜାଣବି, ମାତ୍ର
ପରାକ୍ରମେର ତାହାର ତୁଲ୍ୟ େନାହବି। 23 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର
ପରିଣାମ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନକାରୀମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା-
ଲଙ୍ଘନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ, େସେତେବେଳ ଭୟଙ୍କର ବଦନ ଓ ନଗିଢୂ଼ ବାକ୍ୟ-
ଜ୍ଞାନୀ ଏକ ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ। 24 େସ ବଳେର ପରାକ୍ର ାନ୍ତ େହବ, ମାତ୍ର
ତାହାର ନଜି ବଳେର ନୁେହଁ; ଆଉ, େସ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବ ଓ
ସମୃଦ୍ଧ େହାଇ େସ୍ୱଚ୍ଛାମତ କାଯର୍୍ୟ କରିବ; ଆଉ, େସ ପରାକ୍ରମୀଗଣକୁ ଓ
ପବତି୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ। 25 ପୁଣ,ି ଆପଣା େକୗଶଳ ଦ୍ୱ ାରା
ତାହାର ହସ୍ତେର ଛଳ ସଫଳ େହବ ଓ େସ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣେର ନଜିକୁ
ବଡ଼ାଇ କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କ ନରିାପଦ କାଳେର ଅେନକଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବ;
ଆହୁରି, େସ ଅଧିପତଗିଣର ଅଧିପତଙି୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଠିଆ େହବ; ମାତ୍ର େସ
ବନିା ହସ୍ତେର ଭଗ୍ନ େହବ। 26 ଆଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାତଃକାଳ ବଷିୟେର
କଥିତ ଦଶର୍ନ ସତ୍ୟ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିଦଶର୍ନ ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ କର; କାରଣ
ତାହା ଆଗାମୀ ଅେନକ ଦନିର କଥା। 27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଦାନେିୟଲ
କ୍ଳ ାନ୍ତ େହଲ ିଓ ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ତି େହଲ;ି ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ମୁଁ
ଉଠି ରାଜକାଯର୍୍ୟ କଲ;ି ଆଉ, ମୁଁ େସହ ିଦଶର୍ନେର ଚମତୃ୍କତ େହଲ,ି ମାତ୍ର
େକହ ିେସ ଦଶର୍ନ ବୁଝେିଲ ନାହିଁ।

ଆପଣା େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଦାନେିୟଲଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

ମାଦୀୟ ବଂଶଜାତ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରଶର ପୁତ୍ର େଯ ଦାରୀୟାବସ
କଲ୍ଦୀୟ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ରାଜା ନଯିୁକ୍ତ େହାଇଥିଲା, ତାହାର
ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର। 2 ତାହାର ଶାସନ କାଳର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର ମୁଁ,

ଦାନେିୟଲ, ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ବଷର୍ର ସଂଖ୍ୟା, ଅଥର୍ାତ୍, ଯିରୂଶାଲମର ଉଚ୍ଛନି୍ନ ତାର
ସମୟ ସତୁରି ବଷର୍ େହବା ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ
ଯିରିମୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇଥିଲା, ତାହା ମୁଁ
ବୁଝଲି।ି 3 ଏଣୁ ମୁଁ ଉପବାସ, ଚଟ ପରିଧାନ ଓ ଭସ୍ମ େଲପନ କରି
ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତ ିଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କଲ।ି 4 ପୁଣ,ି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ ିଓ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି କହଲି,ି େହ ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ
ମହାନ ଓ ଭୟାନକ ପରେମଶ୍ୱର, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ଓ
ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନୟିମ ଓ ଦୟା ରକ୍ଷା
କରିଥାଅ। 5 ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ ଓ କୁଟଳିାଚରଣ କରିଅଛୁ ଓ ଦୁଷ୍କମର୍ କରି
ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇଅଛୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ବଧିି ଓ ଶାସନର ପଥ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ।
6 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ଦାସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜାଗଣକୁ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିପତଗିଣକୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ ଓ
େଦଶସ୍ଥ େଲାକସମୂହକୁ ତୁମ୍ଭ ନାମେର କଥା କହେିଲ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଆେମ୍ଭମାେନ କଣ୍ଣର୍ପାତ କରି ନାହୁଁ। 7 େହ ପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କତା ତୁମ୍ଭର ଅେଟ,
ମାତ୍ର ଆଜିକାର ନ୍ୟାୟ ମୁଖର ବବିଣ୍ଣର୍ତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର; ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
କୃତ ସତ୍ୟ-ଲଙ୍ଘନ ସକାଶୁ ଯିହୁଦାର େଲାକ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀଗଣ ଓ

ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ତାଡ଼ତି ସକଳ େଦଶସ୍ଥ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଓ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ
ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ (ବବିଣ୍ଣର୍ତାର ପାତ୍ର)। 8 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଖର ବବିଣ୍ଣର୍ତା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଗଣର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିପତଗିଣର ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅେଟ, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ପାପ କରିଅଛୁ। 9 ବବିଧି ଦୟା ଓ କ୍ଷମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେଟ; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛୁ 10 ଓ େସ ଆପଣା ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା
ଆପଣାର େଯଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସକଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ରଖିେଲ,
ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହୁଁ। 11 ହଁ, ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନି୍ତ , ତୁମ୍ଭର ରବେର େଯପରି
େସମାେନ ମେନାେଯାଗ ନ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ବପିଥଗାମୀ
େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏହ ିକାରଣରୁ ଅଭଶିାପ ଓ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଲଖିିତ ଶପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଢ଼ଳା ଯାଇଅଛ;ି କାରଣ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛୁ। 12 ପୁଣ,ି େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ମହା ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ େଯଉଁ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚିାର କେଲ,
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହା କହଥିିେଲ, ଆପଣାର େସହ ିବାକ୍ୟ େସ
ସଫଳ କରିଅଛନି୍ତ; କାରଣ ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ ିଯାହା କରା ଯାଇଅଛ,ି
ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତେଳ େସପରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। 13 େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲଖିନାନୁସାେର ଏହସିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟଅିଛ;ି
ତଥାପି ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମର୍ରୁ େଫରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭର
ସତ୍ୟତା ବୁଝବିା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ବନିତ ିକରି ନାହୁଁ। 14 ଏନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅମଙ୍ଗଳାେଥର୍ ଜାଗ୍ରତ େହାଇ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା ଘଟାଇ ଅଛନି୍ତ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କରନି୍ତ , ଆପଣାର େସହ ିସକଳ କାଯର୍୍ୟେର େସ
ଧାମିର୍କ ଅଟନି୍ତ , ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରି
ନାହୁଁ। 15 ଏଣୁ ଏେବ େହ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ
ବଳବାନ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ମିସର େଦଶରୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି
ଆଣ ିଆଜିକାର ନ୍ୟାୟ କୀତ୍ତିର୍ ଲାଭ କରିଅଛ; ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍କମର୍ କରିଅଛୁ। 16 େହ ପ୍ରଭୁ, ବନିୟ କେର, ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ଧାମିର୍କତାନୁସାେର, ତୁମ୍ଭର ନଗର ଯିରୂଶାଲମ, ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ପବର୍ତ ପ୍ରତି
ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପ ନବୃିତ୍ତ େହଉ; କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ତୁମ୍ଭର
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ େଲାକଙ୍କର ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର
େହାଇଅଛନି୍ତ। 17 ଏେହତୁ େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର, ଏେବ ତୁମ୍ଭ
ଦାସର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତେିର କଣ୍ଣର୍ପାତ କର ଓ ତୁମ୍ଭର ଏହ ିେଯଉଁ
ଧମର୍ଧାମ ଧ୍ୱଂସତି େହାଇଅଛ,ି ତହିଁ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାେଶ ଆପଣା ମୁଖ
ପ୍ରସନ୍ନ  କର। 18 େହ େମାର ପରେମଶ୍ୱର, କଣ୍ଣର୍ େଡରି ଶୁଣ; ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ
େମଲ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛନି୍ନ ତା ପ୍ରତ ିଓ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଏହ ିନଗର
ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କର; କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ଧାମିର୍କତା ସକାଶୁ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ମହାଦୟା ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନେିବଦନ
ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଅଛୁ। 19 େହ ପ୍ରଭୁ, ଶୁଣ; େହ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କର; େହ ପ୍ରଭୁ,
ମେନାେଯାଗ କରି କମର୍ କର; ବଳିମ୍ୱ ନ କର; େହ େମା’ର ପରେମଶ୍ୱର,
ନଜି ସକାେଶ କମର୍ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ନଗର ଓ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ
ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଅଟନି୍ତ।

ଗାବି୍ର ଏଲଙ୍କ ସମ୍ୱାଦ

20 ଏହରୂିେପ ମୁଁ ନେିବଦନ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିଲ,ି ପୁଣ ିେମା’ର ପାପ ଓ
େମା’ର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲ,ି ଆଉ େମା’
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପବତି୍ର ପବର୍ତ ନମିେନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ଛାମୁେର ଆପଣା ନେିବଦନ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଥିଲ;ି 21 ଏପରି ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି
କଥା କହୁ କହୁ ଆଦ୍ୟେର ଦଶର୍ନେର ମୁଁ ଯାହାଙୁ୍କ େଦଖିଥିଲ,ି େସହ ିପୁରୁଷ
ଗାବି୍ର ଏଲ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ବିା ପାଇଁ ଆେଦଶପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ
େନୖେବଦ୍ୟ ସମୟେର ଆସ ିେମାେତ ସ୍ପଶର୍ କେଲ। 22 ପୁଣ,ି େସ େମାେତ
ଶିକ୍ଷା େଦେଲ ଓ େମା’ ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି କହେିଲ, େହ ଦାନେିୟଲ,
ମୁଁ ଏେବ ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଦି୍ଧର େକୗଶଳ େଦବାକୁ ଆସଲି।ି 23 ତୁମ୍ଭର ବନିତରି
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ଆରମ୍ଭ ସମୟେର ଆଜ୍ଞା ନଗିର୍ତ େହଲା, ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ
ଆସଅିଛ,ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପି୍ରୟପାତ୍ର; ଏଥିପାଇଁ ଏ ବଷିୟ ବେିବଚନା
କର ଓ ଦଶର୍ନ ବୁଝ। 24 ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ପାପର େଶଷ
କରିବାକୁ ଓ ଅଧମର୍ର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ କରିବାକୁ, ଆଉ ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଧମର୍
ଆଣବିାକୁ, ପୁଣ ିଦଶର୍ନ ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ କରିବାକୁ ଓ
ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଭଷିିକ୍ତ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ େଲାକଙ୍କର ଓ ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର
ନଗର ନମିେନ୍ତ ସତୁରି ସପ୍ତାହ ନରୂିପିତ େହାଇଅଛ।ି 25 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ
ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଓ ବୁଝ େଯ, ଯିରୂଶାଲମକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଓ ନମିର୍ାଣ କରିବାର
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ େହବା ସମୟଠାରୁ ଅଧିପତ,ି ଅଭଷିିକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସାତ
ସପ୍ତାହ େହବ; ପୁଣ,ି ସଙ୍କଟ କାଳେର ହିଁ ତାହା ଛକ ଓ ପରିଖା ସହତି
ତନି ିେକାଡ଼ ିଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୁନଃନିର୍ମିର୍ତ େହବ। 26 ପୁଣ,ି ତନି ିେକାଡ଼ ିଦୁଇ
ସପ୍ତାହ ଉତ୍ତାେର ଅଭଷିିକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ ଓ େସ ଅକିଞ୍ଚନା େହେବ;
ଆଉ, ଆଗାମୀ ଅଧିପତରି େଲାକମାେନ ନଗର ଓ ଧମର୍ଧାମ ନଷ୍ଟ କରିେବ
ଓ ପ୍ଳାବନ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର େଶଷ େହବ, ପୁଣ ିେଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ
େହବ; ନାନା ଉଚ୍ଛନି୍ନ ତା ନରୂିପିତ େହାଇଅଛ।ି 27 ପୁଣ,ି େସ ଏକ ସପ୍ତାହ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେନକଙ୍କ ସହତି ଦୃଢ଼ ନୟିମ କରିବ ଓ ସପ୍ତାହର ଅେଦ୍ଧର୍କ କାଳ
ଯଜ୍ଞ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ନବୃିତ୍ତ କରାଇବ; ଆଉ, ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁସକଳର
ପକ୍ଷ ଉପେର ବନିାଶକ ଜେଣ ଆସବି; ପୁଣ,ି ନରୂିପିତ ସଦିି୍ଧ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବନିାଶକର ଉପେର େକ୍ର ାଧ ଢ଼ଳାଯିବ।

ଦାନେିୟଲଙ୍କ ମହା ଦଶର୍ନ

ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଷର୍େର
େବଲ୍ଟଶତ୍ସର ନାମେର ପରିଚତି ଦାନେିୟଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏକ
ବଷିୟ ପ୍ରକାଶିତ େହଲା ଓ ତାହା ସତ୍ୟ, ତାହା ଏକ ମହାଯୁଦ୍ଧ

ବଷିୟ; ପୁଣ,ି େସ ତାହା ବୁଝେିଲ ଓ େସହ ିଦଶର୍ନ ବଷିୟ ତାଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ
େହଲା। 2 େସହ ିସମୟେର ମୁଁ, ଦାନେିୟଲ, ପୂଣ୍ଣର୍ ତନି ିସପ୍ତାହ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଶାକ କରୁଥିଲ।ି 3 ପୂଣ୍ଣର୍ ତନି ିସପ୍ତାହ ସମାପ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ େକୗଣସି
ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କଲ ିନାହିଁ, କିଅବା ମାଂସ ଅବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େମା’
ମୁଖେର ପ୍ରେବଶ କଲା ନାହିଁ, ଅଥବା ମୁଁ କିଛ ିେତୖଳ ମଦ୍ଦର୍ନ କଲ ିନାହିଁ।
4 ପୁଣ,ି ପ୍ରଥମ ମାସର ଚତୁବିର୍ଂଶ ଦନିେର ମୁଁ ହେିଦ୍ଦକଲ ନାମକ ମହାନଦୀ
ତୀରେର ଥିବା େବେଳ, 5 ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ େଖାଲ ିେଦଖିଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର
ପରିହତି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ କଟୀ ଉଫସର ନମିର୍ଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ ବନ୍ଧନୀେର
ବଦ୍ଧ େହାଇଥିଲା; 6 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର େବୖଦୁଯର୍୍ୟମଣ ିତୁଲ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଖ
ବଦୁି୍ୟତ୍ର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ୱଳ; ମଶାଲ ତୁଲ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ
ହସ୍ତ ଓ ପାଦ ପରିଷ୍କତୃ ପିତ୍ତଳର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ରବ
େଲାକସମୂହର ରବ ତୁଲ୍ୟ। 7 ପୁଣ,ି ମୁଁ, ଦାନେିୟଲ, ଏକାକୀ େସହି
ଦଶର୍ନ େଦଖିଲ;ି କାରଣ େମାର ସଙ୍ଗୀ େଲାକମାେନ େସହ ିଦଶର୍ନ େଦଖିେଲ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ ଅତଶିୟ କମି୍ପତ େହେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣାକୁ
ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇେଲ। 8 ତହିଁେର ମୁଁ ଏକାକୀ ରହ ିଏହ ିମହାଦଶର୍ନ
େଦଖିଲ ିଓ େମା’ଠାେର କିଛ ିବଳ ରହଲିା ନାହିଁ; କାରଣ େମାର େତଜ
କ୍ଷୟେର ପରିଣତ େହଲା ଓ ମୁଁ କିଛ ିବଳ ରଖି ପାରିଲ ିନାହିଁ। 9 ତଥାପି
ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣଲି;ି ଆଉ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର
ରବ ଶୁଣଲି,ି େସେତେବେଳ ମୁଁ ଉବୁଡ଼ େହାଇ େଘାର ନଦି୍ର ାେର ପଡ଼ଥିିଲ।ି
10 ଏଥିେର େଦଖ, ଏକ ହସ୍ତ ସ୍ପଶର୍ କରି େମାେତ ଆଣୁ୍ଠ ଓ ହସ୍ତ ପାପୁଲେିର
ନଭିର୍ର କରାଇଲା। 11 ପୁଣ,ି େସ େମାେତ କହେିଲ, େହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପି୍ରୟପାତ୍ର
ଦାନେିୟଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହୁ, ତାହା ବୁଝ ଓ ସଧିା
େହାଇ ଠିଆ ହୁଅ; କାରଣ ଏେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ
େହାଇଅଛୁ; େସ େମାେତ ଏହ ିକଥା କହବିାରୁ ମୁଁ କମି୍ପ କମି୍ପ ଠିଆ େହଲ।ି
12 ଏଥିେର େସ େମାେତ କହେିଲ, େହ ଦାନେିୟଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ପ୍ରଥମ ଦନିରୁ ବୁଝବିା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମେନାନେିବଶ କଲ,
େସହ ିଦନିଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା; ଆଉ, ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସକାଶୁ
ଆେମ୍ଭ ଆସଅିଛୁ। 13 ମାତ୍ର ପାରସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତ ିଏେକାଇଶ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତବିାଧା କଲା; ମାତ୍ର େଦଖ, ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତମିାନଙ୍କର
ମଧ୍ୟରୁ ମୀଖାେୟଲ ନାମେର ଜେଣ ଆମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସେିଲ;
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନେର ପାରସ୍ୟର ରାଜାଗଣର ସଙ୍ଗେର ରହଲୁି।
14 ଏେବ, େଶଷ କାଳେର ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଘଟବି, ତାହା

ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଝାଇ େଦବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଆସଅିଛୁ; କାରଣ ଦଶର୍ନ ଆହୁରି
ଅେନକ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଛ।ି 15 େସ େମାେତ ଏରୂପ କଥା କହଲିା
ଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଭୂମି ଆେଡ଼ ମୁଖ କରି ଅବାକ୍ େହଲ।ି 16 ଏଥିେର େଦଖ,
ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଆକୃତବିଶିିଷ୍ଟ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ େମାର ଓଷ୍ଠାଧର ସ୍ପଶର୍
କେଲ; ତହୁଁ ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ େମା’ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବା
ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ କହଲି,ି େହ େମାର ପ୍ରଭୁ, ଏହ ିଦଶର୍ନ ସକାଶୁ େମାର େବଦନା
େମାେତ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛ ିଓ ମୁଁ କିଛମିାତ୍ର ବଳ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁ ନାହିଁ।
17 କାରଣ େମାର ଏହ ିପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କିପ୍ରକାେର ଏହ ିେମା’ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ପାେର ? େସହକି୍ଷେଣ େମା’ଠାେର କିଛ ିବଳ ଅବା
େମା’ ମଧ୍ୟେର ଶ୍ୱାସ ରହଲିା ନାହିଁ। 18 େସେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟର
ଆକୃତବିଶିିଷ୍ଟ ଜେଣ େଲାକ ପୁନବର୍ାର େମାେତ ସ୍ପଶର୍ କରି ସବଳ କେଲ।
19 ପୁଣ,ି େସ କହେିଲ, “େହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପି୍ରୟପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ;
ତୁମ୍ଭର ଶାନି୍ତ େହଉ, ସବଳ ହୁଅ, ସବଳ ହୁଅ !” େସ େମାେତ ଏହା
କହେନ୍ତ, ମୁଁ ସବଳ େହାଇ କହଲି,ି “େମାର ପ୍ରଭୁ କୁହନୁ୍ତ କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ସବଳ କରିଅଛ।” 20 ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭ କି ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସଅିଛୁ, ତାହା କି ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ? ଏେବ ଆେମ୍ଭ ପାରସ୍ୟର
ଅଧିପତ ିସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ େଫରିଯିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ବାହାରିେଲ,
େଦଖ, ଗ୍ରୀସ୍ର ଅଧିପତ ିଆସବି। 21 ମାତ୍ର ସତ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥେର ଯାହା ଲଖିିତ
ଅଛ,ି ତାହା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଜଣାଇବୁ; ଏମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିମୀଖାେୟଲ ବନୁି ଆଉ େକହି
ନାହାନି୍ତ।”

ପୁଣ,ି ମାଦୀୟ ଦାରୀୟାବସର ଅଧିକାରର ପ୍ରଥମ ବଷର୍େର
ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ସୁସି୍ଥର ଓ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହଲୁ।

ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା

2 ଏେବ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କଥା ଜଣାଇବା। େଦଖ, ପାରସ୍ୟେର
ଆଉ ତନି ିରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ ଓ ଚତୁଥର୍ ରାଜା େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ େହବ; ଆଉ, େସ ଆପଣା ଧନେର ବଳବାନ େହେଲ
ଗ୍ରୀସ୍ ରାଜ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉେତ୍ତଜିତ କରିବ। 3 ତହୁଁ ଏକ ବକି୍ରମୀ
ରାଜା ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ, େସ ମହାକତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ େର ଶାସନ କରିବ ଓ େସ୍ୱଚ୍ଛାନୁସାେର
କମର୍ କରିବ। 4 ଆଉ, େସ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେଲ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଭଗ୍ନ େହବ ଓ
ଆକାଶର ଚାରି ଦଗିେର ବଭିକ୍ତ େହବ; ମାତ୍ର ତାହାର ବଂଶ ନମିେନ୍ତ
କିଅବା ତାହାର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ ାନୁଯାୟୀ ଶାସନ ନମିେନ୍ତ େନାହବି; କାରଣ
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତାହାର ରାଜ୍ୟ
ଉତ୍ପାଟତି େହବ। 5 ପୁଣ,ି ଦକି୍ଷଣ େଦଶର (ମିସର) ରାଜା ଶକି୍ତଶାଳୀ
େହବ କିନୁ୍ତ ତାହାର ଅଧିପତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ବଳବାନ େହାଇ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ପ୍ରାପ୍ତ େହବ; ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ
େହବ। 6 ମାତ୍ର େକେତକ ବଷର୍ର ଉତ୍ତାେର େସମାେନ ପରସ୍ପର ମିଳିତ
େହେବ ଓ ଦକି୍ଷଣ େଦଶସ୍ଥ ରାଜାର କନ୍ୟା ନୟିମ ସ୍ଥାପନାେଥର୍ ଉତ୍ତର
େଦଶସ୍ଥ ରାଜାର ନକିଟକୁ ଆସବି; ମାତ୍ର କନ୍ୟା ନଜି ବାହୁବଳ ରକ୍ଷା
କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା ରାଜା ଓ ତାହାର ବାହୁ ସ୍ଥାୟୀ େନାହବି; ମାତ୍ର େସ
କନ୍ୟା ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଆଣେିଲ ଓ େଯ ତାହାକୁ ଜନ୍ମ  କଲା, ଆଉ
େସହ ିସମୟେର େଯ ତାହାକୁ ବଳ େଦଲା, ସମେସ୍ତ ସମପିର୍ତ େହେବ।
7 ମାତ୍ର କନ୍ୟାର ମୂଳର ଏକ ପଲ୍ଲ ବରୁ ଜେଣ ସ୍ୱସ୍ଥାନେର ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ,
େସ େସୖନ୍ୟେଶ୍ରଣୀକୁ ଆସ ିଉତ୍ତର େଦଶୀୟ ରାଜାର ଦୁଗର୍େର ପ୍ରେବଶ
କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କର ବପିକ୍ଷାଚରଣ କରି ଜୟଯୁକ୍ତ େହବ; 8 ଆହୁରି,
େସ େସମାନଙ୍କର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା ସହତି େସମାନଙ୍କର େଦବଗଣକୁ ବନ୍ଦୀ
କରି ରୂପା ଓ ସୁନାର ମେନାହର ପାତ୍ର ସହତି ମିସରକୁ େନଇଯିବ ଓ େସ
େକେତକ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ ରାଜାଠାରୁ ନରିସ୍ତ େହବ।
9 ପୁଣ,ି େସ ଦକି୍ଷଣ େଦଶୀୟ ରାଜାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସବି, ମାତ୍ର ଆପଣା
େଦଶକୁ େସ େଫରିଯିବ। 10 ଆଉ, ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ ଓ
ମହା-େସୖନକି ଜନତା ସଂଗ୍ରହ କରିେବ, େସମାେନ ଆସ ିବଢ଼ ିତୁଲ୍ୟ ଉଚୁ୍ଛଳି
ବହ ିଚାଲ ିଯିେବ; ଆଉ, େସମାେନ େଫରି ତାହାର ଦୁଗର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ
କରିେବ। 11 ତହିଁେର ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ େହାଇ ଉତ୍ତର
େଦଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବ; ତହିଁେର େସ (ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ
ରାଜା) ମହାଜନତା ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ମାତ୍ର େସହ ିଜନତା ତାହାର (ଦକ୍ଷିଣ
େଦଶର ରାଜାଙ୍କ) ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବ। 12 ପୁଣ,ି େସହ ିଜନତା

ଦାନେିୟଲ 9:24 547 ଦାନେିୟଲ 11:12



12

ଉତ୍ଥାପିତ େହେଲ, ତାହାର ଚତି୍ତ ଗବିର୍ତ େହବ ଓ େସ ଅୟୁତ ଅୟୁତ
େଲାକଙୁ୍କ ନପିାତ କରିବ; ତଥାପି େସ ଜୟଯୁକ୍ତ େନାହବି। 13 ଆଉ,
ଉତ୍ତର େଦଶର ରାଜା େଫରି ପୂବର୍ ଅେପକ୍ଷା ଏକ ବୃହତ୍ ଜନତା ସଂଗ୍ରହ
କରିବ; ପୁଣ ିେସ, କାଳର ଅଥର୍ାତ୍, ବଷର୍ମାନର େଶଷେର ମହାେସୖନ୍ୟ ଓ
ଅପାର ସାମଗ୍ରୀ େନଇ ଆସବି। 14 ପୁଣ,ି େସହ ିସମୟେର ଅେନକ
େଲାକ ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିେବ; ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅତ୍ୟାଚାରୀଗଣର ସନ୍ତାନମାେନ ଏହ ିଦଶର୍ନ ସଫଳାେଥର୍
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ କରିେବ; ମାତ୍ର େସମାେନ ପତତି େହେବ।
15 ଏହରୂିେପ ଉତ୍ତର େଦଶର ରାଜା ଆସବି ଓ ଗଡ଼ବନ୍ଦୀ କରି ସୁଦୃଢ଼
ନଗର ହସ୍ତଗତ କରିବ; ତହିଁେର ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ସହାୟଗଣ ଓ
ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ପ୍ରତବିାଧା େଦଇ ପାରିେବ ନାହିଁ; କିଅବା ପ୍ରତବିାଧା
କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସ ିଶକି୍ତ ରହବି ନାହିଁ। 16 ମାତ୍ର େଯ ତାହାର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସବି, େସ େସ୍ୱଚ୍ଛାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରିବ ଓ ତାହା ସାକ୍ଷାତେର
େକହ ିଠିଆ େହବ ନାହିଁ; ଆଉ, େସ ରମ୍ୟ (ଇସ୍ରାଏଲ) େଦଶେର ଠିଆ
େହବ ଓ ତାହାର ହସ୍ତେର ବନିାଶ ରହବି। 17 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା
ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର ପରାକ୍ରମ ସହତି ଆସବିା ପାଇଁ ଆପଣା ମନସ୍ଥ କରିବ
ଓ ସରଳ େଲାକମାେନ ତାହା ସଙ୍ଗେର ଆସେିବ; େସ ଆପଣା
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରିବ; େସ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀଗଣର କନ୍ୟା
ତାହାକୁ େଦବ; ମାତ୍ର କନ୍ୟା ସି୍ଥର ରହବି ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା ପାଇଁ େହବ
ନାହିଁ। 18 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଦ୍ୱ ୀପଗଣର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାଇ ଅେନକଙୁ୍କ
ହସ୍ତଗତ କରିବ; ମାତ୍ର ଜେଣ ଅଧିପତ ିତାହାର କୃତ ଅପମାନ ନବୃିତ
କରାଇବ; ଆହୁରି, େସ ତାହାର ଅପମାନ ତାହା ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇବ।
19 ତହୁଁ େସ ଆପଣା େଦଶର ଦୁଗର୍ସକଳର ଆେଡ଼ େଫରିବ; ମାତ୍ର େସ
ଝୁଣି୍ଟ ପତତି େହବ; ପୁଣ,ି େଦଖାଯିବ ନାହିଁ। 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର େଯଉଁ ଜନ
ତାହାର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ, େସ ରାଜ୍ୟର େଶାଭା ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯିବା
ପାଇଁ ଜେଣ ପ୍ରଜାପୀଡ଼କକୁ େପ୍ରରଣ କରିବ; ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦନି ମଧ୍ୟେର େସ
ବନିଷ୍ଟ େହବ, ମାତ୍ର େକ୍ର ାଧେର ନୁେହଁ, କିଅବା ଯୁଦ୍ଧେର ନୁେହଁ। 21 ପୁଣ,ି
ଯାହାକୁ େସମାେନ ରାଜାର ସମ୍ମାନ େଦଇ ନ ଥିେଲ, ଏପରି ଜେଣ ତୁଚ୍ଛ
େଲାକ ତାହାର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ; ମାତ୍ର େସ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ସମୟେର ଆସବି ଓ
ଚାଟୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। 22 ଆଉ, ପ୍ଲାବନରୂପ େସୖନ୍ୟଦଳ ଦ୍ୱ ାରା
େସମାେନ ତାହା ସମ୍ମୁଖରୁ ବହ ିଯିେବ ଓ ଭଗ୍ନ େହେବ; ହଁ, ନୟିମର
ଅଧିପତ ିମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ େହବ। 23 ପୁଣ,ି ତାହାର ସହତି ଚୁକି୍ତ ସି୍ଥର କରାଗଲା
ପେର େସ ପ୍ରତାରଣାପୂବର୍କ କାଯର୍୍ୟ କରିବ; କାରଣ େସ ଆସ ିଅଳ୍ପ େଲାକ
ଦ୍ୱ ାରା ପରାକ୍ରମୀ େହବ। 24 େସ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ସମୟେର େଦଶର ଅତୁ୍ୟତ୍ତମ
ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ଓ ତାହାର ପିତୃ ଓ ପିତାମହଗଣ ଯାହା କରି ନ
ଥିେଲ, ତାହା େସ କରିବ; େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ
ଅପହୃତ ବସ୍ତୁ ଓ ଧନ ବଞି୍ଚ ିେଦବ ଓ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ସକଳର ବରୁିଦ୍ଧେର େସ
କିଛକିାଳ େକୗଶଳ କଳ୍ପନା କରିବ। 25 ପୁଣ,ି େସ ମହାେସୖନ୍ୟଦଳ ସେଙ୍ଗ
େନଇ ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ବଳ ଓ ସାହସ ଉେତ୍ତଜିତ
କରିବ; ତହିଁେର ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା ଅତ ିବୃହତ୍ ଓ ପରାକ୍ର ାନ୍ତ େସୖନ୍ୟ
େଘନ ିତାହା ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ; ମାତ୍ର େସ ସି୍ଥର େହାଇ ରହବି ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ନାନା େକୗଶଳ କଳ୍ପନା କରିେବ।
26 େଯଉଁମାେନ ତାହାର ଆହାର େଭାଜନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ତାହାକୁ
ବନିାଶ କରିେବ, ପୁଣ ିତାହାର େସୖନ୍ୟଦଳ ବହ ିଯିେବ ଓ ଅେନେକ ହତ
େହାଇ ପଡ଼େିବ। 27 ପୁଣ,ି ଏହ ିଦୁଇ ରାଜାର ଚତି୍ତ ଅନଷି୍ଟ କରିବାକୁ
ପ୍ରବୃତ୍ତ େହବ ଓ େସମାେନ ଏକ େମଜେର ବସ ିମିଥ୍ୟା କଥା କହେିବ;
ମାତ୍ର ତାହା ସଫଳ େନାହବି; କାରଣ େସେତେବେଳ େହଁ ପରିଣାମ
ନରୂିପିତ କାଳର ଅେପକ୍ଷା କରିବ। 28 େସେତେବେଳ େସ ଅେନକ ସମ୍ପତି୍ତ
େନଇ ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରି ଯିବ ଓ ତାହାର ଚତି୍ତ ପବତି୍ର ନୟିମର
ପ୍ରତଫିଳ େହବ; ଆଉ, େସ େସ୍ୱଚ୍ଛାମତ କମର୍ କରି ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରି
ଯିବ। 29 ନରୂିପିତ କାଳେର େସ େଫରି ଦକି୍ଷଣ େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବ;
ମାତ୍ର ପୂବର୍ କାଳେର େଯପରି େହାଇଥିଲା, େଶଷ କାଳେର େସପରି
େନାହବି। 30 କାରଣ କିତ୍ତୀମର ଜାହାଜସକଳ ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସବି,
ଏଥିପାଇଁ େସ ଦୁଃଖିତ େହାଇ େଫରି ଯିବ ଓ ପବତି୍ର ନୟିମର ପ୍ରତକୂିଳେର
େକ୍ର ାଧ କରି େସ୍ୱଚ୍ଛାମତ କାଯର୍୍ୟ କରିବ; େସ େଫରି ଯିବ ଓ ପବତି୍ର
ନୟିମତ୍ୟାଗୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗ କରିବ। 31 ଆଉ, ତାହାର
ପକ୍ଷସ୍ଥ େସୖନ୍ୟଗଣ ଉଠି ଧମର୍ଧାମ, ଅଥର୍ାତ୍, ଦୁଗର୍ ଅଶୁଚ ିକରିେବ ଓ ନତି୍ୟ

େନୖେବଦ୍ୟ ନବୃିତ୍ତ କରିେବ, ଆଉ ସବର୍ନାଶକାରୀ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ
କରିେବ। 32 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ନୟିମର ପ୍ରତକୂିଳେର ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କରନି୍ତ ,
େସ ଚାଟୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ବପିଥଗାମୀ କରାଇବ; ମାତ୍ର େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ , େସମାେନ ବଳବାନ େହେବ
ଓ ମହତ୍ କମର୍ କରିେବ। 33 ଆଉ, େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନୀମାେନ
ଅେନକଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦେବ; ତଥାପି ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ
ଖଡ୍ଗ େର, ଅଗି୍ନଶିଖାେର, ବନ୍ଦୀଦଶାେର ଓ ଲୁଟେର ପତତି େହେବ।
34 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପତତି େହେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ
ଅଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ; ମାତ୍ର ଅେନେକ ଚାଟୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ
ସହତି େଯାଗ େଦେବ। 35 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନୀମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ଳ, ପରିଷ୍କତୃ ଓ ଶୁକ୍ଳ ୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଣାମର ସମୟ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପତତି େହେବ; କାରଣ ତାହା ନରୂିପିତ କାଳର ଅେପକ୍ଷା କେର।
36 ଆଉ, ରାଜା ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କମର୍ କରିବ ଓ ସକଳ େଦବତା
ଅେପକ୍ଷା ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରି ଦପର୍ କରିବ, ପୁଣ ିଈଶ୍ୱରଗଣର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଦୁ୍ଭତ କଥା କହବି ଓ େକ୍ର ାଧ ସଫଳ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମୃଦି୍ଧ
େହବ; କାରଣ ଯାହା ନରୂିପିତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା କରାଯିବ। 37 େସ
ଆପଣା ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର େଦବତାମାନଙୁ୍କ ମାନବି ନାହିଁ; ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ବାଞ୍ଛାକୁ କିଅବା େକୗଣସ ିେଦବତାକୁ ମାନବି ନାହିଁ; କାରଣ େସ ସମସ୍ତଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରିବ। 38 ମାତ୍ର ଆପଣା ସ୍ଥାନେର େସ ଦୁଗର୍ର
େଦବତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ ଓ ତାହାର ପିତୃଗଣର ଅଜ୍ଞାତ େଦବତାକୁ ସୁନା,
ରୂପା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ମେନାହର ଦ୍ରବ୍ୟ େଦଇ ସମ୍ମାନ କରିବ।
39 ପୁଣ,ି େସ ବେିଦଶୀୟ େଦବତାର ସାହାଯ୍ୟେର ଦୃଢ଼ତମ ଦୁଗର୍ମାନର
ପ୍ରତକୂିଳେର କାଯର୍୍ୟ କରିବ, େଯେକହ ିତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, େସ
ତାହାର େଗୗରବ ବୃଦି୍ଧ କରିବ ଓ ଅେନକଙ୍କ ଉପେର େସମାନଙୁ୍କ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ
ପଦ େଦବ ଓ ପାରିେତାଷିକ ରୂେପ ଭୂମି ବଭିାଗ କରିବ। 40 ଆଉ, ଅନି୍ତମ
କାଳେର ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଜା ତାହା ସେଙ୍ଗ ବେିରାଧ କରିବ ଓ ଉତ୍ତର
େଦଶର ରାଜା ରଥ, ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ ଓ ଅେନକ ଜାହାଜ େନଇ ତାହା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ ଆସବି ଓ େସ ନାନା େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ
କରି ବଢ଼ ିତୁଲ୍ୟ ପ୍ଲାବନ କରି ବହଯିିବ। 41 େସ ମଧ୍ୟ ରମ୍ୟ (ଇସ୍ରାଏଲ)
େଦଶେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, ତହିଁେର ଅେନକ େଦଶ ପରାସ୍ତ େହବ; ମାତ୍ର
ଇେଦାମ ଓ େମାୟାବ ଓ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣର େଶ୍ରଷ୍ଠାଂଶ ତାହାର ହସ୍ତରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇେବ। 42 ଆହୁରି, େସ ନାନା େଦଶ ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ
ପ୍ରସାରିବ ଓ ମିସର େଦଶ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। 43 ମାତ୍ର ମିସରର ସୁନା
ଓ ରୂପାର ଭଣ୍ଡାର ସକଳ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟସକଳ ତାହାର ହସ୍ତଗତ
େହବ; ଆଉ, ଲୂବୀୟ ଓ କୂଶୀୟମାେନ ତାହାର ଅନୁଚର େହେବ।
44 ମାତ୍ର ପୂବର୍ ଓ ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ଆଗତ ସମ୍ୱାଦ ତାହାକୁ ଉଦ୍ବଗି୍ନ
କରିବ; ତହିଁେର େସ ଅେନକଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବନିାଶ କରିବା
ପାଇଁ ମହାେକାପେର ଯାତ୍ରା କରିବ। 45 ପୁଣ,ି େସ ସମୁଦ୍ର  ଓ ରମ୍ୟ ପବତି୍ର
ପବର୍ତର ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ରାଜକୀୟ ତମ୍ୱୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ; ତଥାପି ତାହାର
ଅନି୍ତମ କାଳ ଉପସି୍ଥତ େହବ, ଆଉ େକହ ିତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।

େଶଷ ସମୟ

େସହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭ େଲାକଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ
ମୀଖାେୟଲ ମହାନ ଅଧିପତ ିଠିଆ େହେବ ଓ ମନୁଷ୍ୟ
େଗାଷ୍ଠୀର ସି୍ଥତକିାଳଠାରୁ େସହ ିସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯଉଁ ପ୍ରକାର

ସଙ୍କଟର ସମୟ େକେବ େହାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ସଙ୍କଟର କାଳ ଉପସି୍ଥତ
େହବ, ଆଉ, ତୁମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀୟ େଯଉଁ ପ୍ରେତ୍ୟକର ନାମ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
େହାଇଅଛ,ି େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ େସହ ିସମୟେର ଉଦ୍ଧାର ପାଇେବ।
2 ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀର ଧୂଳିେର େଯଉଁମାେନ ଶୟନ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଅେନେକ ଜାଗି ଉଠିେବ; େକେତେକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ େକେତେକ ଲଜ୍ଜ ା
ଓ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା େଭାଗ ପାଇଁ ଉଠିେବ। 3 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଜ୍ଞାନବାନ,
େସମାେନ ଆକାଶର ଦୀପି୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଓ େଯଉଁମାେନ ଅେନକଙୁ୍କ ଧମର୍ର ପ୍ରତି
େଫରାଇ ଆଣନି୍ତ , େସମାେନ ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େତଜସ୍ୱୀ େହେବ। 4 ମାତ୍ର େହ ଦାନେିୟଲ, ତୁେମ୍ଭ େଶଷ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଏହ ିବାକ୍ୟସକଳ ବନ୍ଦ କରି ଓ ଏହ ିନଳାକାର ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ର ାଙ୍କନ କରି
ରଖ; ଅେନେକ ଏେଣେତେଣ ଧାବମାନ େହେବ ଓ ଜ୍ଞାନର ବୃଦି୍ଧ େହବ।
5 େସେତେବେଳ ମୁଁ ଦାନେିୟଲ ଅନାଇଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ
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ଠିଆ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଜେଣ ନଦୀତୀରର ଏପାଖେର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ
ନଦୀତୀରର େସପାଖେର। 6 ପୁଣ,ି ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ ଓ ନଦୀର ଜଳ ଉପେର
ସି୍ଥତ େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ, ତାଙୁ୍କ ଜେଣ କହେିଲ, ଏହସିବୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ବଷିୟର
େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକେତ ବଷର୍ ଲାଗିବ ? 7 ତହିଁେର ମୁଁ ଶୁଣଲି,ି
ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ ଓ ନଦୀଜଳ ଉପେର ସି୍ଥତ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ
ହସ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ ଆେଡ଼ ଉଠାଇ ନତି୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରି କହେିଲ,
ଏହା ସାେଢ଼ ତନି ିବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହବ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ପବତି୍ର
େଲାକମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଭଗ୍ନ କରିବାର େଶଷ କେଲ, ଏହ ିସକଳ ବଷିୟ
ସଦି୍ଧ େହବ। 8 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଶୁଣଲି,ି ମାତ୍ର ବୁଝଲି ିନାହିଁ; ତହୁଁ ମୁଁ କହଲି,ି େହ
େମାର ପ୍ରଭୁ, ଏହସିବୁର ପରିଣାମ କ’ଣ େହବ ? 9 ତହିଁେର େସ କହେିଲ,
େହ ଦାନେିୟଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଥେର ଗମନ କର; କାରଣ େଶଷ କାଳ

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟସକଳ ବନ୍ଦ ଓ ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ େହାଇଅଛ।ି 10 ଅେନେକ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପରିଷ୍କତୃ ଓ ଶୁକ୍ଳ  କରିେବ ଓ ପବତି୍ରୀକୃତ େହେବ; ମାତ୍ର
ଦୁଷ୍ଟମାେନ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କରିେବ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିବୁଝେିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ ବୁଝେିବ। 11 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସମୟେର ନତି୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ନବୃିତ୍ତ େହବ ଓ ବନିାଶକାରୀ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାପିତ େହବ,
େସହ ିସମୟଠାରୁ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ନେବ ଦନି େହବ। 12 େଯଉଁ
ଜନ ଅେପକ୍ଷାେର ରେହ ଓ ଏକ ହଜାର ତନିଶିହ ପଞ୍ଚତି୍ରଂଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଥିବ, େସ ଧନ୍ୟ। 13 ମାତ୍ର େଶଷ କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଥେର
ଗମନ କର; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ରାମ ପାଇବ ଓ କାଳର େଶଷେର ଆପଣା
ଅଧିକାରେର ଠିଆ େହବ।
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େହାେଶୟ

ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ ଉଷୀୟ, େଯାଥମ୍, ଆହସ୍ ଓ ହଜିକୀୟର
ରାଜତ୍ୱ  ସମୟେର େଯାୟାଶ୍ର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଯାରବୀୟାମର ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େବରିଙ୍କ

ପୁତ୍ର େହାେଶୟଙ୍କର ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

େହାେଶୟଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା ଏବଂ ସନ୍ତାନଗଣ

2 େଯଉଁ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେର େହାେଶୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କଥା
କହେିଲ, େସହ ିସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ େହାେଶୟଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ ଏକ ଭାଯର୍୍ୟାକୁ
ଓ ବ୍ୟଭଚିାରରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଗ୍ରହଣ କର;
କାରଣ ଏହ ିେଦଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହା ବ୍ୟଭଚିାର

କରିଅଛ।ି”
3 ତହିଁେର େସ ଯାଇ ଦବି୍ଲାଇମର କନ୍ୟା େଗାମରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଓ

େସ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ତାହାର ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା।
4 ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ନାମ ଯିଷି୍ରେୟଲ ରଖ;
କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପେର ଆେମ୍ଭ େଯହୂର ବଂଶକୁ
ଯିଷି୍ରେୟଲର ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତଫିଳ େଭାଗ କରାଇବା
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ରାଜ୍ୟ େଶଷ କରାଇବା।
5 ପୁଣ,ି େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଯିଷି୍ରେୟଲର ଉପତ୍ୟକାେର
ଇସ୍ରାଏଲର ଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିବା।”
6 ଆଉ, େଗାମର ପୁନବର୍ାର ଗଭର୍ଧାରଣ କରି ଏକ କନ୍ୟା ପ୍ରସବ କଲା।

ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ନାମ େଲା-ରୁହାମା ରଖ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଉ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ।
7 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ବଂଶ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିବା
ଓ ଧନୁ, ଖଡ୍ଗ , ଯୁଦ୍ଧ କି ଅଶ୍ୱଗଣ କିଅବା
ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନ କରି
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉଦ୍ଧାର କରିବା।”
8 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ େଲା-ରୁହାମାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲା ଉତ୍ତାେର

ଗଭର୍ଧାରଣ କରି ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା।
9 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ନାମ େଲା-ଆମୀ (ଆମ୍ଭର େଲାକ ନୁେହଁ) ରଖ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ ନୁହଁ
ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା ନାହିଁ।”
10 ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା
ସମୁଦ୍ର ର ବାଲୁକା ତୁଲ୍ୟ ଅପରିେମୟ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ େହବ;
ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସ୍ଥଳେର େସମାନଙୁ୍କ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ ନୁହଁ” େବାଲ ିକୁହା ଯାଇଥିଲା,
େସହ ିସ୍ଥଳେର େସମାନଙୁ୍କ କୁହାଯିବ େଯ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବତି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଅଟ।”
11 ଆଉ, ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ

ଏକତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିେବ ଓ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଉପେର
ଏକ ଜଣକୁ ପ୍ରଧାନ ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରି େଦଶରୁ ଯାତ୍ରା କରିେବ;
କାରଣ ଯିଷି୍ରେୟଲର ଦନି ମହତ୍ ଦନି େହବ।

ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶି୍ୱସ୍ତତାର ଶାସି୍ତ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତୃଗଣଙୁ୍କ “ଅମ୍ମି”
ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଭଗିନୀଗଣଙୁ୍କ “ରୁହାମା” େବାଲ ିକୁହ।
2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ମାତା ସହତି ବାଦାନୁବାଦ କର;

କାରଣ େସ ଆମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା ନୁେହଁ, କିଅବା ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ େନାହୁଁ;
େସ ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟରୁ ଆପଣା େବଶ୍ୟାଚାର
ଓ ଆପଣା ସ୍ତନଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟଭଚିାର ଦୂର କରୁ;
3 େନାହେିଲ ଅବା ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବବିସ୍ତ୍ରା କରିବା
ଓ େସ ଜନ୍ମ  ଦନିେର େଯରୂପ ଥିଲା, େସରୂପ କରି ତାହାକୁ ରଖିବା;
ପୁଣ,ି ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରର ତୁଲ୍ୟ କରିବା
ଓ ମରୁଭୂମି ତୁଲ୍ୟ କରି ତୃଷାେର ତାହାକୁ ବଧ କରିବା;
4 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିଦୟା କରିବା ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାେନ େବଶ୍ୟାଚାରରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନ।
5 େଯେହତୁ େସମାନଙ୍କର ମାତା େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ କରିଅଛ;ି
େସମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଧାରିଣୀ ଲଜ୍ଜ ାକର କମର୍ କରିଅଛ;ି
କାରଣ େସ କହଲିା, “େମାର େଯଉଁ େପ୍ରମିକଗଣ େମାେତ ଅନ୍ନ , ଜଳ,
େମଷେଲାମ, ମସନିାବସ୍ତ୍ର, େତୖଳ ଓ େମାର େପୟଦ୍ରବ୍ୟ େମାେତ ଦଅିନି୍ତ ,
ମୁଁ େସମାନଙ୍କର ପେଛ ପେଛ ଯିବ।ି”
6 ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ପଥ ରୁଦ୍ଧ କରିବା
ଓ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ବାଡ଼ ବାନି୍ଧବା,
ତହିଁେର େସ ଆପଣା ପଥ ପାଇବ ନାହିଁ।
7 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା େପ୍ରମିକଗଣର ପେଛ ପେଛ ଯିବ,
ମାତ୍ର େସ େସମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଧରିବ ନାହିଁ
ଓ େସ େସମାନଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ, ମାତ୍ର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ;
ତହୁଁ େସ କହବି, “ମୁଁ େଫରି ଆପଣା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ନକିଟକୁ ଯିବ;ି
କାରଣ ବତ୍ତର୍ମାନ ଅେପକ୍ଷା େସେତେବେଳ େମାର ମଙ୍ଗଳ ଥିଲା।”
8 “େଯେହତୁ ଆେମ୍ଭ େଯ ତାହାକୁ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ େଦଲୁ
ଓ ତାହାର ରୂପା ଓ ସୁନା ବୃଦି୍ଧ କଲୁ, ଏହା େସ ଜାଣଲିା ନାହିଁ,
େସମାେନ େସହ ିରୂପା, ସୁନା ବାେଲ୍ଦବ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବ୍ୟୟ କେଲ।
9 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଶସ୍ୟ ସମୟେର ଆମ୍ଭର ଶସ୍ୟ
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଋତୁେର ଆମ୍ଭର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଫରାଇ େନବା,
ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର ଉଲଙ୍ଗତା ଆଚ୍ଛାଦତି ହୁଅନ୍ତା,
ଆମ୍ଭର େସହ ିେମଷେଲାମ ଓ ମସନିା ଛଡ଼ାଇ େନବା।
10 ପୁଣ,ି ଏେବ ଆେମ୍ଭ ତାହାର େପ୍ରମିକଗଣର ସାକ୍ଷାତେର ତାହାର

ଭ୍ରଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ କରିବା
ଓ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ େକହ ିତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ ନାହିଁ।
11 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସକଳ ଆେମାଦ, ତାହାର ଉତ୍ସବ,
ଅମାବାସ୍ୟା, ବଶି୍ରାମ ଦନି ଓ ତାହାର ମହାସଭା ସକଳ ବନ୍ଦ କରିବା।
12 ଆଉ, େସ ଆପଣାର େଯଉଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ବଷିୟେର

କହଥିିଲା
‘ଏହସିବୁ େମାର େପ୍ରମିକଗଣ େମାର େବତନ ସ୍ୱରୂେପ େମାେତ

େଦଇଅଛନି୍ତ ,’
େସହସିବୁ ଆେମ୍ଭ ଉଜାଡ଼ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ େସହସିବୁକୁ ଅରଣ୍ୟ

କରିବା,
ତହିଁେର ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ତାହା ଖାଇ ପକାଇେବ।
13 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସ ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇଲା,
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େସହ ିବାଲ୍ େଦବଗଣର (ପ୍ରତଷିି୍ଠତ) ଦନିସମୂହର ପ୍ରତଫିଳ ଆେମ୍ଭ
ତାହାକୁ େଭାଗ କରାଇବା;
େସହ ିସମୟେର େସ କଣ୍ଣର୍କୁଣ୍ଡଳ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦେିର ଆପଣାକୁ

ଭୂଷିତା କରି
ଆପଣା େପ୍ରମିକଗଣର ପେଛ ପେଛ ଗଲା ଓ ଆମ୍ଭକୁ ଭୁଲଲିା,” ଏହା

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ

14 “ଏଥିନମିେନ୍ତ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତାହାର ମନକୁ ଆକଷର୍ଣ କରି
ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆଣବିା ଓ ତାହାକୁ ଚତି୍ତ ପ୍ରେବାଧକ କଥା କହବିା।
15 ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ତାହାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ଓ ଭରସାରୂପ ଦ୍ୱ ାର ନମିେନ୍ତ ଆେଖାର୍ ଉପତ୍ୟକା େଦବା;
ପୁଣ,ି େସ େଯପରି ଆପଣା େଯୗବନ କାଳେର
ଓ ମିସର େଦଶରୁ ଆସବିା ଦନିେର ଉତ୍ତର କରିଥିଲା,
େସପରି େସହ ିସ୍ଥାନେର ଉତ୍ତର କରିବ।”
16 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େସହ ିଦନି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ‘ଈଶୀ (ଆମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ)’ େବାଲ ିଡାକିବ
ଓ ‘ବାଲୀ (କତ୍ତର୍ା)’ େବାଲ ିଆଉ ଡାକିବ ନାହିଁ।”
17 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତାହାର ମୁଖରୁ ବାଲ୍ େଦବଗଣର ନାମସବୁ ଦୂର

କରିବା,
ପୁଣ ିେସହ ିନାମସବୁ ପୁନବର୍ାର ଧରାଯିବ ନାହିଁ।
18 ଆଉ, େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ବନ୍ୟ ପଶୁ
ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂମିସ୍ଥ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତଗଣର ସହତି ନୟିମ

କରିବା
ଓ ଆେମ୍ଭ େଦଶରୁ ଧନୁ, ଖଡ୍ଗ  ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା,
ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ନରିାପଦେର ଶୟନ କରାଇବା।
19 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା;
ହଁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଧମର୍େର, ନ୍ୟାୟ ବଚିାରେର,
େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାେର ଓ ଦୟାେର ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା।
20 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବଶି୍ୱସ୍ତତାେର ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା;
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ େହବ।”
21 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦବା,
ଆେମ୍ଭ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତର େଦବା ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତର

େଦବ;
22 ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟକୁ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସକୁ ଓ େତୖଳକୁ ଉତ୍ତର େଦବ;
ଆଉ, େସହ ିସମେସ୍ତ ଯିଷି୍ରେୟଲକୁ ଉତ୍ତର େଦେବ;
23 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଇଁ ତାହାକୁ େଦଶେର େରାପଣ କରିବା;
ତହିଁେର େଯ ଦୟା ପାଇ ନ ଥିଲା, ତାହା ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ ଦୟା କରିବା;
ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ ନ ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ କହବିା,
‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େଲାକ’ ଓ େସମାେନ କହେିବ, ‘ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର

ପରେମଶ୍ୱର।’”

େହାେଶୟଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା କ୍ରୟ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭକୁ କହେିଲ, “ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ପ୍ରତ ିେଫରିେଲ ମଧ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଚକି୍ତ ଭଲ
ପାଇେଲ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ େଯଉଁପରି େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ,

େସହପିରି ତୁେମ୍ଭ ପୁନଶ୍ଚ ଯାଇ ଆପଣା ମିତ୍ରର ପି୍ରୟତମା ଅଥଚ
ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ େପ୍ରମ କର।” 2 ତହିଁେର ମୁଁ ପନ୍ଦର େରୗପ୍ୟ
ମୁଦ୍ର ା, ଏକ େହାମର ଓ ଅଦ୍ଧର୍ େହାମର ଯବ େଦଇ େସ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଣଲି;ି
3 ଆଉ, ମୁଁ ତାହାକୁ କହଲି,ି “ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମା’ ନମିେନ୍ତ
ରହବି; ତୁେମ୍ଭ େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଓ ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିପୁରୁଷର
ଭାଯର୍୍ୟା େହବ ନାହିଁ ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେସହପିରି ବ୍ୟବହାର କରିବ।ି

4 କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜାହୀନ,
ଅଧିପତହିୀନ, ଯଜ୍ଞହୀନ, ସ୍ତମ୍ଭହୀନ ଓ ଏେଫାଦ ଅବା ଠାକୁରହୀନ େହାଇ
ରହେିବ; 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ େଫରି ଆସେିବ ଓ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କର ରାଜା

ଦାଉଦଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ; ଆଉ, େଶଷ କାଳେର େସମାେନ ଭୟଯୁକ୍ତ
େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ନକିଟକୁ ଆସେିବ।”

ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭେିଯାଗ

େହ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ଶୁଣ;
କାରଣ େଦଶେର ସତ୍ୟ ଅବା ଦୟା କିଅବା ପରେମଶ୍ୱର

ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନ ନ ଥିବାରୁ
େଦଶନବିାସୀଗଣ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବବିାଦ ଅଛ।ି
2 ଅଭଶିାପ େଦବା, ବଶି୍ୱାସଲଙ୍ଘନ, ବଧ, େଚାରି ଓ ବ୍ୟଭଚିାର ବନିା

େସଠାେର ଆଉ କିଛ ିନାହିଁ;
େଲାକମାେନ ବେିଦ୍ର ାହୀ େହାଇ ଉଠନି୍ତ ଓ ରକ୍ତପାତ ଉପେର ରକ୍ତପାତ

କରାଯାଏ।
3 ଏଥିପାଇଁ େଦଶ ବଳିାପ କରିବ ଓ ତହିଁର ନବିାସୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ,
େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ଆକାଶସ୍ଥ ପକ୍ଷୀଗଣ ସହତି ଦୁବର୍ଳ େହେବ;
ହଁ, ସମୁଦ୍ର ର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ େହେବ।
4 ତଥାପି େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ବବିାଦ ନ କରୁ, କିଅବା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ

ଅନୁେଯାଗ ନ କରୁ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଯାଜକ ସହତି ବବିାଦକାରୀ େଲାକମାନଙ୍କର

ତୁଲ୍ୟ ଅଟନି୍ତ।
5 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଦନିେବେଳ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ବି
ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ମଧ୍ୟ ରାତି୍ରକାଳେର ତୁମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ବି;
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମାତାକୁ ବନିାଶ କରିବା।
6 ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ, ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ

କରିବା,
ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଯାଜକ େହବ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାେସାରିବାରୁ
ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପାେସାରି ଯିବା।
7 େସମାେନ େଯେତ ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ
େସେତ ଅଧିକ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେଲ;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର େଗୗରବ ଅପମାନେର ପରିଣତ କରିବା।
8 େସମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ପାପେର ପ୍ରତେିପାଷିତ ହୁଅନି୍ତ ,
ଆଉ େସମାନଙ୍କ ଅଧମର୍େର ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆସକ୍ତ

କରନି୍ତ।
9 ଏଣୁ େଯପରି େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର େସହପିରି ଯାଜକମାନଙ୍କ ଉପେର

ବତ୍ତିର୍ବ;
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଅନୁଯାୟୀ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା
ଓ େସମାନଙ୍କ କମର୍ାନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା।
10 ତହିଁେର େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ େହେବ ନାହିଁ;
ବ୍ୟଭଚିାର କେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁବଂଶ େହେବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ।
11 ବ୍ୟଭଚିାର, ମଦ୍ୟ ଓ ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବୁଦି୍ଧ ହରଣ କେର।
12 ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଆପଣା କାଷ୍ଠଖଣ୍ଡର ନକିଟେର ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାହାନି୍ତ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଯଷି୍ଟ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ି(କଥା) ପ୍ରକାଶ କେର;
କାରଣ ବ୍ୟଭଚିାରର ଆତ୍ମା େସମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛ,ି
ପୁଣ ିେସମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନତାରୁ ଯାଇ ବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛନି୍ତ।
13 େସମାେନ ପବର୍ତମାନର ଶୃଙ୍ଗେର ବଳିଦାନ କରନି୍ତ
ଓ ଉପପବର୍ତଗଣର ଉପେର ଅେଲାନ, ଲବି୍ନି
ଓ ଏଲା ବୃକ୍ଷ ତେଳ ଧୂପ ଜଳାନି୍ତ , କାରଣ ତହିଁର ଛାୟା ଉତ୍ତମ;
ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣ େବଶ୍ୟାଚାର କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଧୂଗଣ

ବ୍ୟଭଚିାର କରନି୍ତ।
14 ତୁମ୍ଭର କନ୍ୟାଗଣ େବଶ୍ୟାଚାର କଲା େବେଳ
ଓ ତୁମ୍ଭର ବଧୂଗଣ ବ୍ୟଭଚିାର କଲା େବେଳ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ଆେପ େବଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ େଦବଗଣର ମନି୍ଦରକୁ

ଯାଆନି୍ତ
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ଓ ମାହାରୀମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ବଳିଦାନ କରନି୍ତ;
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାେନ ଉତ୍ପାଟତି େହେବ।
15 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ୍ୟପି େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ କର,
ତଥାପି ଯିହୁଦା େସପରି େଦାଷଗ୍ରସ୍ତ ନ େହଉ;
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅ ନାହିଁ,
କିଅବା େବଥ୍-ଆବନକୁ ଯାଅ ନାହିଁ;
ଅଥବା େସଠାେର ଜୀବତି ସଦାପ୍ରଭୁ େବାଲ ିଶପଥ କର ନାହିଁ।
16 କାରଣ େସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ଗାଭୀ ତୁଲ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆେପ େସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ

େହାଇଅଛ;ି
ଏେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ େମଷଶାବକ ପରି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନେର

ଚରାଇେବ।
17 ଇଫ୍ର ୟିମ ପ୍ରତମିାଗଣ ପ୍ରତ ିଆସକ୍ତ େହାଇଅଛ;ି ତାକୁ ଛାଡ଼ ିଦଅି।
18 େସମାନଙ୍କର େପୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅମ୍ଳ େହାଇଅଛ;ି
େସମାେନ ଅବରିତ େବଶ୍ୟାଗମନ କରନି୍ତ;
ତାହାର ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ ଅପମାନକୁ ଅତଶିୟ ଭଲ ପାଆନି୍ତ।
19 ବାୟୁ ତାହାକୁ ଆପଣା ପକ୍ଷେର ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛି
ଓ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ସକାଶୁ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।

ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ଶାସି୍ତ

େହ ଯାଜକଗଣ, ଏହା ଶୁଣ, େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ମେନାେଯାଗ
କର,
େହ ରାଜବଂଶ, କଣ୍ଣର୍ପାତ କର, କାରଣ ବଚିାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ

ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସ୍ପାେର ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାେବାରେର ପ୍ରସାରିତ ଜାଲ

ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ।
2 ପୁଣ,ି ଅତ୍ୟାଚାରୀମାେନ ହତ୍ୟା କରିବାେର ଗଭୀରକୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁେଯାଗକାରୀ ଅଟୁ।
3 ଆେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଜାଣୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ୍ଭର ଅେଗାଚର ନୁେହଁ;
କାରଣ େହ ଇଫ୍ର ୟିମ, ତୁେମ୍ଭ ଏେବ େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ କରିଅଛ, ଇସ୍ରାଏଲ

ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛ।ି
4 େସମାନଙ୍କର କି୍ରୟାସକଳ େସମାନଙୁ୍କ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିବାକୁ େଦବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ବ୍ୟଭଚିାରର ଆତ୍ମା ଅଛି
ଓ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।
5 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ଦପର୍ ତାହାର ମୁଖ ଆଗେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି;
ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅଧମର୍େର ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିବ।
6 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର େମଷପଲ ଓ େଗାପଲ େଘନି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିେବ;
ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇେବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଚାଲ ିଯାଇଅଛନି୍ତ।
7 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଶି୍ୱାସ ଘାତକତା କରିଅଛନି୍ତ;
କାରଣ େସମାେନ ଅେବୖଧ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ;
ଏେବ ଅମାବାସ୍ୟା େସମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ରସବୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।
8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗିବୀୟାେର ଶିଙ୍ଗା ଧ୍ୱନ ିକର,
ରାମାେର ତୂରୀ ବଜାଅ;
େବଥ୍-ଆବନେର ଭୟାନକ ସଂିହନାଦ କର;
ତୁମ୍ଭ ପେଛ, େହ ବନି୍ୟାମୀନ୍,
9 ଭତ୍ସର୍ନା ଦନିେର ଇଫ୍ର ୟିମ ଧ୍ୱଂସର ସ୍ଥାନ େହବ; ଯାହା ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି,
ତାହା ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ େଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛୁ।
10 େଯଉଁମାେନ ସୀମାର ଚହି୍ନ ଘୁଞ୍ଚାନି୍ତ , ଯିହୁଦାର ଅଧିପତଗିଣ େସମାନଙ୍କ

ତୁଲ୍ୟ େହାଇଅଛନି୍ତ;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଜଳ ପରି ଢ଼ାଳିବା।
11 ଇଫ୍ର ୟିମ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଚାଲଥିିବାରୁ
େସ ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ େହାଇଅଛ ିଓ ବଚିାରେର କଷ୍ଟ ପାଇଅଛ।ି
12 ଏଥିସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ୟିମ ପକ୍ଷେର କୀଟ ସ୍ୱରୂପ
ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ପକ୍ଷେର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛୁ।

13 େଯେତେବେଳ ଇଫ୍ର ୟିମ ଆପଣା େରାଗ ଓ ଯିହୁଦା ଆପଣା କ୍ଷତ
େଦଖିଲା,
େସେତେବେଳ ଇଫ୍ର ୟିମ ଅଶୂରୀୟର ନକିଟକୁ ଗଲା
ଓ ଯାେରବ ରାଜା ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇଲା;
ମାତ୍ର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁେହଁ,
କିଅବା େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।
14 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ୟିମ ପ୍ରତ ିସଂିହ ତୁଲ୍ୟ
ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ପ୍ରତ ିଯୁବା ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ େହବା।
ଆେମ୍ଭ, ଆେମ୍ଭ ହିଁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରି ଚାଲ ିଯିବା;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଟାଣ ିଦୂରକୁ େନଇ ଯିବା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ

େକହ ିନ ଥିବ।
15 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରି
ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅେନ୍ୱଷଣ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ େଫରି ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ

ଯିବା;
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟେର ଆନ୍ତରିକ ଭାବେର ଆମ୍ଭର

ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ।

ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଥ୍ୟା ଅନୁତାପ

ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଯାଉ;
କାରଣ େସ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ

କରିେବ;
େସ ପ୍ରହାର କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ବାନି୍ଧେବ।
2 ଦୁଇ ଦନି ଉତ୍ତାେର େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଜୀବତି କରିେବ;
ତୃତୀୟ ଦନିେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଠାଇେବ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ

ଛାମୁେର ବଞ୍ଚବୁି।
3 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାତ େହଉ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କରୁ;
ତାହାଙ୍କର ଉଦୟ ପ୍ରତୁ୍ୟଷ ତୁଲ୍ୟ ନଶିି୍ଚତ;
ଆଉ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବୃଷି୍ଟ ତୁଲ୍ୟ,
ଭୂମି େସଚନକାରୀ େଶଷ ବୃଷି୍ଟ ତୁଲ୍ୟ ଆସେିବ।
4 େହ ଇଫ୍ର ୟିମ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକଅଣ କରିବା ?
େହ ଯିହୁଦା, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକଅଣ କରିବା ?
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧମର୍ ପ୍ରାତଃ କାଳୀନ େମଘ ତୁଲ୍ୟ
ଓ ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ଅନ୍ତହିର୍ତ େହବା କାକର ତୁଲ୍ୟ।
5 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ େଚ୍ଛଦନ

କରିଅଛୁ;
ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମୁଖ ନଗିର୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଅଛୁ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାସକଳ ନଗିର୍ତ େହବା ଦୀପି୍ତ ତୁଲ୍ୟ ଅେଟ।
6 କାରଣ ବଳିଦାନ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଦୟା
ଓ େହାମ ଅେପକ୍ଷା ପରେମଶ୍ୱର ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନ ବାଞ୍ଛା କରୁ।
7 ମାତ୍ର ଆଦମର ତୁଲ୍ୟ େସମାେନ ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନି୍ତ;
େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଶି୍ୱାସ ଘାତକତା କରିଅଛନି୍ତ।
8 ଗିଲୀୟଦ ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙ୍କ ନଗର, ତାହା ରକ୍ତେର ଦାଗଯୁକ୍ତ

େହାଇଅଛ।ି
9 ପୁଣ,ି ଡକାୟତ ଦଳ େଯପରି ମନୁଷ୍ୟର ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଆନି୍ତ ,
େସପରି ଯାଜକ ଦଳ ଶିଖିମ ଆେଡ଼ ଯିବା ପଥେର ନରହତ୍ୟା କରନି୍ତ;
ହଁ, େସମାେନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚରଣ କରିଅଛନି୍ତ।
10 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଅତ ିଭୟଙ୍କର ଏକ ବଷିୟ

େଦଖିଅଛୁ,
େସହ ିସ୍ଥାନେର ଇଫ୍ର ୟିମ ମଧ୍ୟେର େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ େଦଖାଯାଏ, ଇସ୍ରାଏଲ

ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛ।ି
11 ଆହୁରି େହ ଯିହୁଦା,
ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ରୁ େଫରାଇ ଆଣବିା,
େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ (ଦଣ୍ଡରୂପ) ଶସ୍ୟେଚ୍ଛଦନ ସମୟ ନରୂିପିତ ଅଛ।ି

ଆେମ୍ଭ େଯେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ,
େସେତେବେଳ ଇଫ୍ର ୟିମର ଅଧମର୍ ଓ ଶମରୀୟାର ଦୁଷ୍ଟତା

ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅଇ;
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କାରଣ େସମାେନ ଅସତ୍ୟତାର ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ
ଓ େଚାର ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କେର, ଆଉ ଡକାୟତ ଦଳ ବାହାେର ଲୁଟ

କରନି୍ତ।
2 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଯ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା ସ୍ମରଣ କରୁ,
ଏହା େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣେର ବେିବଚନା କରନି୍ତ ନାହିଁ;
ଏେବ େସମାନଙ୍କର ନଜି କାଯର୍୍ୟସବୁ େସମାନଙୁ୍କ େଘରି ଅଛ;ି
େସହ ିସବୁ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଅଛ।ି
3 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱ ାରା ରାଜାକୁ
ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱ ାରା ଅଧିପତମିାନଙୁ୍କ ଆନନି୍ଦତ କରନି୍ତ।
4 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବ୍ୟଭଚିାରୀ;
େସମାେନ ରୁଟ ିପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ତନୁ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ;
ମଇଦା ଦଳିବା ସମୟଠାରୁ ତହିଁେର ତାଡ଼ ିମିଶି୍ରତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସ ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଏ।
5 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଦନିେର ଅଧିପତମିାେନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଉତ୍ତାପେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପୀଡ଼ତି କେଲ;
େସ ନନି୍ଦକମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା।
6 କାରଣ େସମାେନ ଛକି ବସ ିଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ତନୁ୍ଦର ପରି

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ;
େସମାନଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ରାତି୍ରସାରା କୁହୁଳୁ ଥାଏ;
ପ୍ରାତଃକାଳେର ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନ ପରି ଜ୍ୱଳଇ।
7 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ତନୁ୍ଦର ପରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଟନି୍ତ
ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କର ବଚିାରକତୃ୍ତର୍ଗଣକୁ ଗ୍ରାସ କରନି୍ତ;
େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରାଜାଗଣ ପତତି େହାଇଅଛନି୍ତ;
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିଆମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ ନାହିଁ।
8 େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଇଫ୍ର ୟିମ ଆେପ ମିଶି୍ରତ ହୁଅଇ;
ଇଫ୍ର ୟିମ ଓଲଟା େହାଇ ନ ଥିବା ପିଠା ତୁଲ୍ୟ।
9 ବେିଦଶୀମାେନ ତାହାର ବଳ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ େସ ତାହା ଜାେଣ

ନାହିଁ;
ହଁ, ତାହାର ମସ୍ତକେର, ଏଠାେର େସଠାେର ପକ୍ୱ େକଶ ଅଛ,ି ମାତ୍ର େସ

ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ।
10 ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ଦପର୍ ତାହାର ସାକ୍ଷାତେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି;
ତଥାପି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ

େଫରି ନାହାନି୍ତ ,
କିଅବା ଏହସିବୁ ଘଟେିଲ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରି

ନାହାନି୍ତ।
11 ପୁଣ,ି ଇଫ୍ର ୟିମ ଅେବାଧ କେପାତର ତୁଲ୍ୟ ବୁଦି୍ଧହୀନ;
େସମାେନ ମିସରକୁ ନେିବଦନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଅଶୂରକୁ ଯାଆନି୍ତ।
12 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯିେବ,
େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା ଜାଲ ପ୍ରସାର କରିବା;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ପରି ତଳକୁ ଆଣବିା;
େସମାନଙ୍କ ସମାଜ େଯପରି ଶୁଣଅିଛନି୍ତ , େସହପିରି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ

ଶାସି୍ତ େଦବା।
13 େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର !
କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟରୁ ବପିଥଗାମୀ େହାଇଅଛନି୍ତ;
େସମାନଙ୍କର ସବର୍ନାଶ ଘଟବି;
କାରଣ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପରାଧ କରିଅଛନି୍ତ;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟା କଥା କହଅିଛନି୍ତ।
14 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହତି ଆମ୍ଭ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରି

ନାହାନି୍ତ ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ହାହାକାର କରନି୍ତ;
େସମାେନ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରନି୍ତ।
15 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବାହୁକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ସବଳ କେଲ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର କୁକଳ୍ପନା କରନି୍ତ।
16 େସମାେନ େଫରି ଆସନି୍ତ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତ ିନୁେହଁ;
େସମାେନ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଧନୁ ତୁଲ୍ୟ;

େସମାନଙ୍କ ଅଧିପତମିାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଜିହ୍ୱାର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ସକାଶୁ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ପତତି େହେବ;
ଏହା ମିସର େଦଶେର େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଉପହାସର ବଷିୟ େହବ।

ଇସ୍ରାଏଲର ବପିତି୍ତ

“ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମୁଖେର ତୂରୀ ଦଅି;
ଶତ୍ରୁ  ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ତୁଲ୍ୟ

ଆସୁଅଛ;ି
କାରଣ େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭର ନୟିମ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ଆମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରୁିଦ୍ଧେର ଅପରାଧ କରିଅଛନି୍ତ।
2 େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହେିବ,
‘େହ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର, ଆେମ୍ଭମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଜାଣୁ।’
3 ଯାହା ଉତ୍ତମ, ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ;ି
ଶତ୍ରୁ  ତାହାର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ।
4 େସମାେନ ରାଜାଗଣକୁ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ;
େସମାେନ ଅଧିପତଗିଣ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତାହା ଜାଣଲୁି

ନାହିଁ।
େସମାେନ େଯପରି ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ରୂପା ଓ ସୁନାେର
େସମାେନ ପ୍ରତମିାଗଣ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ।”
5 େହ ଶମରୀୟା, େସ ତୁମ୍ଭର େଗାବତ୍ସ ପ୍ରତମିାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ।
େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହାଇଅଛ ି!
େସମାେନ େକେତ କାଳ ଉତ୍ତାେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷତା ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ?
6 କାରଣ ଏହା ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ େହାଇଅଛ,ି
ଶିଳ୍ପକାର ଏହା ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ,ି ତାହା ଈଶ୍ୱର ନୁେହଁ;
ହଁ, ଶମରୀୟାର େଗାବତ୍ସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇ ଭଗ୍ନ େହବ।
7 କାରଣ େସମାେନ ବାୟୁ ବୁଣନି୍ତ ଓ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟେିବ।
ତାହାର ଉଠିଆ େକ୍ଷତ ନାହିଁ; ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ ନାହିଁ;
ଯଦ ିଉତ୍ପନ୍ନ  କରିେବ, ବେିଦଶୀୟମାେନ ତାହା ଗ୍ରାସ କରିେବ।
8 ଇସ୍ରାଏଲ ଗ୍ରାସତି େହାଇଅଛ;ି
ଏେବ େସମାେନ ଅପ୍ରୀତକିର ପାତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ।
9 କାରଣ େସମାେନ ବନ୍ୟ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ତୁଲ୍ୟ
ଏକାକୀ େହାଇ ଅଶୂରକୁ ଯାଇ ଅଛନି୍ତ;
ଇଫ୍ର ୟିମ େପ୍ରମିକଗଣକୁ େବତନ େଦଇ ରଖିଅଛ।ି
10 ହଁ, େସମାେନ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାନଙୁ୍କ େବତନ େଦେଲ

ମଧ୍ୟ
ଏେବ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା;
େସମାେନ ଅଧିପତଗିଣଙ୍କ ରାଜାର ଭାର ସକାଶୁ ନୁ୍ୟନ େହବାକୁ

ଲାଗିେଲଣ।ି
11 କାରଣ ଇଫ୍ର ୟିମ ପାପ େଚଷ୍ଟାେର ଅେନକ ଯଜ୍ଞେବଦ ିକରିଅଛ,ି
ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁ ତାହା ପକ୍ଷେର ପାପର କାରଣ େହାଇଅଛ।ି
12 ଆେମ୍ଭ ଦଶସହସ୍ର ବଧିିେର ଆମ୍ଭର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ପାଇଁ େଲଖିେଲ

ମଧ୍ୟ
େସହସିବୁ ବେିଦଶୀୟ କଥା ତୁଲ୍ୟ ଗଣତି ହୁଏ।
13 େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପହାରାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ
ମାଂସ ବଳିଦାନ କରି ତାହା େଭାଜନ କରନି୍ତ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
ଏେବ େସ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ସ୍ମରଣ କରି େସମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରତଫିଳ

େଦେବ;
େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ମିସରକୁ େଫରି ଯିେବ।
14 କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ପାେସାରିଅଛି
ଓ ନାନା ଅଟ୍ଟାଳିକା ନମିର୍ାଣ କରିଅଛି
ଓ ଯିହୁଦା ଅେନକ ପ୍ରାଚୀର େବଷି୍ଟତ ନଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ,ି
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତାହାର ନଗରସକଳର ଉପେର ଅଗି୍ନ ନେିକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା ତହିଁର ଦୁଗର୍ସକଳ ଗ୍ରାସ କରିବ।

େହାେଶୟ 7:2 553 େହାେଶୟ 8:14
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ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସି୍ତ

େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆନନ୍ଦ ସକାଶୁ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ
ତୁଲ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛ,

ତୁେମ୍ଭ ଶସ୍ୟପୂଣ୍ଣର୍ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଖମାରେର େବତନ ଭଲ ପାଇଅଛ।
2 ଶସ୍ୟ ଖଳା କିଅବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଷଣ ଯନ୍ତ୍ର  େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତେିପାଷଣ କରିବ

ନାହିଁ
ଓ ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସରୁ େସମାେନ ବଞ୍ଚତି େହେବ।
3 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େଦଶେର ବାସ କରିେବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଇଫ୍ର ୟିମ ମିସରକୁ େଫରି ଯିବ, ଆଉ େସମାେନ ଅଶୂରେର ଅଶୁଚି

ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିେବ।
4 େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଉପହାର ଢ଼ାଳିେବ

ନାହିଁ,
କିଅବା େସହସିବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁଷି୍ଟଜନକ େହବ ନାହିଁ।
େସମାନଙ୍କର ବଳିଦାନସକଳ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଳିାପକାରୀଗଣର ଖାଦ୍ୟର

ସମାନ େହବ;
େଯଉଁମାେନ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଅଶୁଚ ିେହେବ;
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ େସମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଧାର ତୃପି୍ତ ନମିେନ୍ତ େହବ;
ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆସବି ନାହିଁ।
5 ମହାସଭା ଦନିେର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ସବ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କଅଣ

କରିବ ?
6 କାରଣ େଦଖ, େସମାେନ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ ,
ତଥାପି ମିସର େସମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରିବ, େମମି୍ଫସ (ମିସରର ରାଜଧାନୀ)

େସମାନଙୁ୍କ କବର େଦବ।
େସମାନଙ୍କର ରୂପାର ମେନାହର ପଦାଥର୍ ସବୁ ବଛୁିଆତ ିଗଛର ଅଧିକାର

େହବ;
େସମାନଙ୍କ ତମ୍ୱୁସବୁେର କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ।
7 ପ୍ରତଫିଳର ଦନି ଉପସି୍ଥତ, ଦଣ୍ଡର ଦନି ଉପସି୍ଥତ; ଇସ୍ରାଏଲ ଏହା

ଜାଣବି।
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନେିବର୍ାଧ, ଆତ୍ମାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକ ଉେତ୍ତଜିତ,
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଅଧମର୍ ବହୁଳ ଓ ଶତ୍ରୁ ତାଭାବ ବଡ଼।
8 ଇଫ୍ର ୟିମ େମା’ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ପ୍ରହରୀ ଥିଲା;
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ସକଳ ପଥେର ଶିକାରୀର ଫାନ୍ଦ
ଓ ତାହାର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ଶତ୍ରୁ ତାଭାବ ଅଛ।ି
9 ଗିବୀୟାର ସମୟେର େଯପରି,
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ େସପରି ଅତଶିୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ;
େସ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ସ୍ମରଣ କରି େସମାନଙ୍କ ପାପସକଳର ପ୍ରତଫିଳ

େଦେବ।
10 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ନ୍ୟାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରାନ୍ତରେର

ପାଇଲୁ;
ଆେମ୍ଭ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଥମକାଳୀନ ଆଦ୍ୟପକ୍ୱ ଡମିି୍ୱରି ଫଳ ସଦୃଶ୍ୟ

ତୁମ୍ଭର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙୁ୍କ େଦଖିଲୁ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ବାଲ୍-ପିେୟାରର ନକିଟକୁ ଆସି
େସହ ିଲଜ୍ଜ ାସ୍ପଦର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଷି୍ଠା କେଲ
ଓ ଯାହାକୁ େସମାେନ େପ୍ରମ କେଲ, ତାହାରି ତୁଲ୍ୟ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େହେଲ।
11 ଇଫ୍ର ୟିମର େଗୗରବ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡ଼ଯିିବ;

ତାହାର େକୗଣସ ିଜନ୍ମ , ଗଭର୍ କିଅବା ଗଭର୍ଧାରଣ େହବ ନାହିଁ।
12 ଯଦ୍ୟପି େସମାେନ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପ୍ରତପିାଳନ କରିେବ,
ତଥାପି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ନଃିସନ୍ତାନ କରିବା,
ତହିଁେର ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ େସଠାେର ରହବି ନାହିଁ;
ହଁ, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯେତେବେଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା,
େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାପ େହବ !
13 ଆେମ୍ଭ େସାରକୁ େଯପରି େଦଖିଅଛୁ, ଇଫ୍ର ୟିମ େସପରି ମେନାହର

ସ୍ଥାନେର େରାପିତ େହାଇଅଛ;ି
ମାତ୍ର ଇଫ୍ର ୟିମ ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ହତ୍ୟାକାରୀର ନକିଟକୁ ବାହାର

କରି ଆଣବି।”

14 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସମାନଙୁ୍କ ଦଅି; ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ କଅଣ େଦବ ?
େସମାନଙୁ୍କ ଗଭର୍ସ୍ରାବ ଉଦର ଓ ଶୁଷ୍କ ସ୍ତନ ଦଅି।
15 େସମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତାସକଳ ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ଅଛ;ି
କାରଣ େସଠାେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କଲୁ;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ କି୍ରୟାର ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭ ଗହୃରୁ

ତଡ଼େିଦବା;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ େସ୍ନହ କରିବା ନାହିଁ;
େସମାନଙ୍କର ଅଧିପତ ିସମେସ୍ତ ବେିଦ୍ର ାହୀ।
16 ଇଫ୍ର ୟିମ ଆହତ େହାଇଅଛ,ି େସମାନଙ୍କର ମୂଳ ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ;ି
େସମାେନ ଫଳ ଧାରଣ କରିେବ ନାହିଁ; ହଁ, ଯଦ୍ୟପି େସମାେନ ପ୍ରସବ

କରିେବ,
ତଥାପି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଗଭର୍ର ପି୍ରୟତମ ଫଳକୁ ସଂହାର କରିବା।
17 େମାର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରି େଦେବ,
କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ;
ଆଉ, େସମାେନ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଭ୍ରମଣକାରୀ େହେବ।

ଇସ୍ରାଏଲ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା, େସ ଆପଣା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେର;

ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ବାହୁଲ୍ୟାନୁସାେର ଆପଣା
ଯଜ୍ଞେବଦରି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛ;ି
ତାହାର େଦଶର ଉନ୍ନତ ିଅନୁସାେର େଲାକମାେନ ମେନାହର

ସ୍ତମ୍ଭ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ।
2 େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବଭିକ୍ତ େହାଇଅଛ;ି
ଏେବ େସମାେନ େଦାଷୀ ଗଣାଯିେବ;
େସ େସମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦସିବୁକୁ ଆଘାତ କରିେବ,
େସ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିେବ।
3 ଅବଶ୍ୟ ଏେବ େସମାେନ କହେିବ, “ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ନାହିଁ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରୁ ନାହୁଁ,
ଏଣୁ ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଅଣ କରି ପାରିବ ?”
4 େସମାେନ ନୟିମ କରିବା ସମୟେର ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରି ଅସାର କଥା

କୁହନି୍ତ ;
ଏଥିପାଇଁ େକ୍ଷତ୍ରର ଶିଆରେର େଯପରି ବଷି ବୃକ୍ଷ,
େସପରି େସମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅଙୁ୍କରିତ ହୁଏ।
5 ଶମରୀୟା ନବିାସୀଗଣ େବଥ୍-ଆବନର େଗାବତ୍ସ ପ୍ରତମିା ସକାଶୁ

ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ େହେବ;
କାରଣ ତହିଁର େଲାକମାେନ ତାହା ପାଇଁ ବଳିାପ କରିେବ
ଓ ତହିଁର େଯଉଁ ପୁେରାହତିମାେନ ତାହାର େଗୗରବ ସକାଶୁ ଆନନ୍ଦ

କରିଥିେଲ,
େସମାେନ ବଳିାପ କରିେବ; କାରଣ ତାହାର େଗୗରବ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି

ଯାଇଅଛ।ି
6 ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାେରବ ରାଜାର େଭଟୀ ନମିେନ୍ତ ଅଶୂରକୁ ନୀତ େହବ;
ଇଫ୍ର ୟିମ ଲଜ୍ଜ ାପ୍ରାପ୍ତ େହବ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନଜି ମନ୍ତ୍ରଣା ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ

େହବ।
7 ଶମରୀୟାର ରାଜା ଜଳ ଉପରିସ୍ଥ େଫଣ ତୁଲ୍ୟ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଲା।
8 ଆହୁରି, ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ ସ୍ୱରୂପ ଆେବନର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ବନିଷ୍ଟ

େହବ;
କଣ୍ଟା ଓ ଅଗରା ଗଛ େସମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବ;
ଆଉ, େସମାେନ ପବର୍ତଗଣକୁ କହେିବ, “ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଘାଡ଼ାଅ
ଓ ଉପପବର୍ତଗଣକୁ କହେିବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼।”
9 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ଗିବୀୟାର ସମୟଠାରୁ ପାପ କରି ଆସଅିଛ;
ଅଧମର୍ର ସନ୍ତାନଗଣର ବରୁିଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ େଯପରି ଗିବୀୟାେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ନ

ଧରିବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହେଲ।
10 େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ

େଦବୁ
ଓ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଅପରାଧେର ବନ୍ଧାଯିବା ସମୟେର
େଗାଷ୍ଠୀଗଣ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂଗହୃୀତ େହେବ।
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11 ଆଉ ଇଫ୍ର ୟିମ ଶିକି୍ଷତା ଗାଭୀ, େସ ଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ କରିବାକୁ ଭଲ
ପାଏ;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତାହାର ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରୀବାେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କରିଅଛୁ;
ଆେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ୟିମ ଉପେର ଏକ ଆେରାହୀକୁ ବସାଇବା;
ଯିହୁଦା ହଳ ବୁଲାଇବ, ଯାକୁବ ତାହାର େଟଳା ଭାଙି୍ଗବ।
12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଧାମିର୍କତାେର ବହିନ ବୁଣ,
ଦୟାନୁଯାୟୀ ଶସ୍ୟ କାଟ; ଆପଣାମାନଙ୍କର ପଡ଼ଆି ଭୂମି ଭାଙ୍ଗ;
କାରଣ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଧାମିର୍କତା ନ

ବଷର୍ାନି୍ତ ,
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାର ସମୟ ଅଛ।ି
13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍ଟତାରୂପ ଚାଷ କରି ଅଧମର୍ ସ୍ୱରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟଅିଛ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିଥ୍ୟା କଥାର ଫଳ େଭାଜନ କରିଅଛ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପଥେର, ଆପଣାର ବୀରସମୂହେର ବଶି୍ୱାସ

କରିଅଛ।
14 ଏଥିନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକ େକାଳାହଳ ଉଠିବ
ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଦନିେର େଯପରି ଶଲମନ େବଥ୍-ଅରେବଲକୁ ବନିାଶ କରିଥିଲା,
େସପରି ତୁମ୍ଭ ଦୁଗର୍ସକଳ ବନିଷ୍ଟ େହବ;
ମାତା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣ ସହତି କଚଡ଼ା ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହାଇଥିଲା।
15 ତୁମ୍ଭର ମହା ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ େବେଥଲ୍ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେସହ ିପ୍ରକାର

କରିବ;
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅରୁେଣାଦୟ ସମୟେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ

ଇସ୍ରାଏଲର ବାଲ୍ୟ କାଳେର ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ େସ୍ନହ କଲୁ
ଓ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ମିସରରୁ ଡାକିଲୁ।
2 ମାତ୍ର େଯେତ େସମାନଙୁ୍କ ଡାକିେଲ,

େସେତ େସମାେନ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗେଲ;
େସମାେନ ବାେଲ୍ଦବଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କେଲ
ଓ େଖାଦତି ପ୍ରତମିାଗଣ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଇେଲ।
3 ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଚାଲବିା ପାଇଁ ଶିଖାଇଲୁ;
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ବାହୁେର େବାହଲୁି;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େଯ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କଲୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣେିଲ ନାହିଁ।
4 ଆେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନୀ, ଅଥର୍ାତ୍, େପ୍ରମରଜୁ୍ଜ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ

ଆକଷର୍ଣ କଲୁ
ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ କଳପାଟରୁି ଯୁଆଳି ଉଠାଇ େନବା େଲାକ ତୁଲ୍ୟ

େହଲୁ
ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ଖାଦ୍ୟ ରଖିଲୁ।
5 େସ ମିସର େଦଶକୁ େଫରି ଯିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଅଶୂରୀୟ ତାହାର ରାଜା େହବ,
କାରଣ େସ େଫରି ଆସବିାକୁ ଅସମ୍ମତ େହଲା।
6 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ନଜି ମନ୍ତ୍ରଣା ସକାଶୁ
େସମାନଙ୍କ ନଗରସକଳର ଉପେର ଖଡ୍ଗ  ପଡ଼ବି,
ତାହାର ଅଗର୍ଳ ସକଳକୁ ସଂହାର କରିବ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବ।
7 ଆମ୍ଭର େଲାକମାନଙ୍କର ଆମ୍ଭଠାରୁ ବମିୁଖ େହବାର ପ୍ରବୃତି୍ତ ଅଛ;ି
େଲାକମାେନ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବିା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଡାକିେଲ ମଧ୍ୟ
େକହ ିତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କେର ନାହିଁ।
8 େହ ଇଫ୍ର ୟିମ, ଆେମ୍ଭ କିପରି ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ?
େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆେମ୍ଭ କିପରି ତୁମ୍ଭକୁ ସମପିର୍ େଦବା ?
ଆେମ୍ଭ କିପରି ତୁମ୍ଭକୁ ଅଦ୍ମ ାର ନଗରୀ ତୁଲ୍ୟ କରିବା ?
ଆେମ୍ଭ କିପରି ତୁମ୍ଭକୁ ସେବାୟୀମର ନଗରୀ ତୁଲ୍ୟ ରଖିବା ?
ଆମ୍ଭ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭ ଅନ୍ତରେର ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛ,ି
ଆମ୍ଭର ବବିଧି େସ୍ନହ ଏକତ୍ର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଉଅଛ।ି
9 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ସଫଳ କରିବା ନାହିଁ,
ଆେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ େଫରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ; ମନୁଷ୍ୟ େନାହୁଁ;
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ;
ଆେମ୍ଭ ନଗର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ନାହିଁ।

10 ଆେମ୍ଭ ସଂିହ ତୁଲ୍ୟ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କେଲ,
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରିେବ,
ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କେଲ
ପଶି୍ଚମ ଦଗିରୁ ସନ୍ତାନମାେନ ଥରଥର େହାଇ ଆସେିବ।
11 େସମାେନ ପକ୍ଷୀ ପରି ମିସରରୁ
ଓ କେପାତ ପରି ଅଶୂର େଦଶରୁ ଥରଥର େହାଇ ଆସେିବ;
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଗହୃେର ବାସ କରାଇବା,
ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
12 ଇଫ୍ର ୟିମ ମିଥ୍ୟା କଥାେର ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରବଞ୍ଚନାେର ଆମ୍ଭକୁ

େଘରୁଅଛନି୍ତ;
ମାତ୍ର ଯିହୁଦା ଏେବ ମଧ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରୁଅଛି
ଓ ଧମର୍ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହତି ବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇ ରହଅିଛ।ି

ଇଫ୍ର ୟିମ ବାୟୁ େଭାଜନ କେର
ଓ ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁର ପେଛ ପେଛ ଗମନ କେର;
େସ ସବର୍ଦା ମିଥ୍ୟା କଥା ଓ ଉପଦ୍ରବ ବୃଦି୍ଧ କେର

ଓ େସମାେନ ଅଶୂରର ସହତି ନୟିମ କରନି୍ତ
ଓ ମିସରକୁ େତୖଳ ପଠାନି୍ତ।

ଯିହୁଦା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭେିଯାଗ

2 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର ବବିାଦ ଅଛ,ି
େସ ଯାକୁବକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ େଦେବ;
ତାହାର କି୍ରୟାନୁସାେର େସ ତାହାକୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ।
3 ଗଭର୍େର େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ପାଦମୂଳ ଧରିଲା
ଓ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ସମୟେର େସ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କଲା;
4 ହଁ, େସ ଦୂତ ଉପେର ବଳବାନ େହାଇ ଜୟ କଲା;
େସ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ବନିତ ିକଲା;
େସ େବେଥେଲ୍ର ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇଲା,
ଆଉ େସଠାେର େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି କଥା କହେିଲ।
5 େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର;
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ନାମ।
6 ଏଥିନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫର;
ଦୟା ଓ ନ୍ୟାୟ ବଚିାର ପାଳନ କର
ଓ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଅ।
7 େସ ଜେଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅେଟ, ତାହାର ହସ୍ତେର ଛଳନାର ନକିି୍ତ ଅଛ;ି
େସ ଉପଦ୍ରବ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ।
8 ପୁଣ,ି ଇଫ୍ର ୟିମ କହଲିା, “ନଶି୍ଚୟ ମୁଁ ଧନୀ େହାଇଅଛ,ି
ମୁଁ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ପାଇଅଛ;ି
େମା’ର ସବୁ ପରିଶ୍ରମେର େସମାେନ ପାପଯୁକ୍ତ େକୗଣସ ିଅଧମର୍

େମା’ଠାେର ପାଇେବ ନାହିଁ।”
9 ମାତ୍ର ମିସର େଦଶଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ;

ଆେମ୍ଭ ମହାପବର୍ ଦନିର ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନବର୍ାର ତମ୍ୱୁେର ବାସ
କରାଇବା।

10 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ନକିଟେର କଥା କହଅିଛୁ
ଓ ଆେମ୍ଭ ନାନା ଦଶର୍ନର ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛୁ;
ଆଉ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର କଥା ବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ।
11 ଯଦ ିଗିଲୀୟଦେର କିଛ ିଅଧମର୍ ଅଛ,ି େତେବ େସମାେନ ସବର୍େତାଃ

ଭାେବ ଅସାର;
ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର େସମାେନ ବୃଷ ବଳିଦାନ କରନି୍ତ;
ହଁ, େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ଶିଆରର ଢ଼ପିି ପରି େସମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞେବଦ ିଅଛ।ି
12 ପୁଣ,ି ଯାକୁବ ଅରାମ େଦଶକୁ ପଳାଇ ଗଲା
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାଯର୍୍ୟାର ନମିେନ୍ତ ଦାସ୍ୟକମର୍ କଲା
ଓ ଭାଯର୍୍ୟା ନମିେନ୍ତ େମଷ ଚରାଇଲା।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ଜଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦ୍ୱ ାରା
ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ
ଓ ଏକ ଜଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦ୍ୱ ାରା େସ ରକି୍ଷତ େହଲା।
14 ଇଫ୍ର ୟିମ ଅତଶିୟ ବରିକ୍ତ କରାଇଅଛ;ି
ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ରକ୍ତର େଦାଷ ତାହା ଉପେର ରହବି
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ଓ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହା ଉପେର ତାହାର ଅପମାନ ବତ୍ତର୍ାଇେବ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ କେଠାର ବଚିାର

ଇଫ୍ର ୟିମ କଥା କହବିା େବେଳ େଲାକମାେନ କମି୍ପତ େହେଲ;
େସ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କଲା;
ମାତ୍ର ବାେଲ୍ଦବ ବଷିୟେର େଯେତେବେଳ େସ େଦାଷ କଲା,

େସେତେବେଳ େସ ମଲା।
2 ପୁଣ,ି ଏେବ େସମାେନ ଅଧିକ ଅଧିକ ପାପ କରନି୍ତ
ଓ ରୂପାର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା, ଅଥର୍ାତ୍,
ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦି୍ଧ ଅନୁସାେର େଦବତା ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ।
େସସବୁ କାରିଗରର କମର୍; େସହ ିସବୁର ବଷିୟେର େସମାେନ କହନି୍ତ ,
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ବଳିଦାନ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ େଗାବତ୍ସ ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ଚୁମ୍ୱନ କରନୁ୍ତ।
3 ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ପ୍ରାତଃକାଳେର େମଘ ଓ ପ୍ରତୁ୍ୟଷର ବହଯିିବା

କାକର
ଓ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁେର ଖଳାରୁ ଉଡ଼ଯିିବା ତୁଷ ଓ ନଳ େଦଇ ବାହାରି ଯିବା

ଧୂଆଁ ପରି େହେବ।
4 ତଥାପି ମିସର େଦଶଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ
ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ପରେମଶ୍ୱର େବାଲ ିଜାଣବି ନାହିଁ
ଓ ଆମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ନାହିଁ।
5 ଆେମ୍ଭ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଓ ମହାମରୁଭୂମିେର ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣଲୁି।
6 େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚରାଣ ିସ୍ଥାନ ଅନୁସାେର ପରିତୃପ୍ତ େହେଲ;
େସମାେନ ପରିତୃପ୍ତ େହାଇ ଅନ୍ତଃକରଣେର ଗବିର୍ତ େହେଲ;
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପାେସାରି ଅଛନି୍ତ।
7 େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଂିହ ତୁଲ୍ୟ େହବୁ;

ଆେମ୍ଭ ଚତିାବାଘ ପରି ପଥ ପାଶ୍ୱର୍େର ଛକି ବସବିା;
8 ଆେମ୍ଭ ଛୁଆହରା ଭଲୁ୍ଲକୀ ପରି େସମାନଙୁ୍କ ହାବୁଡ଼ବିା
ଓ େସମାନଙ୍କର ବକ୍ଷକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବା;
ଆଉ, ସଂିହ ନ୍ୟାୟ ଆେମ୍ଭ େସଠାେର େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବା;
ବନ୍ୟ ପଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବ।
9 େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ େଯ ଆମ୍ଭର ବପିକ୍ଷ,
ତୁମ୍ଭ ସହାୟର ବପିକ୍ଷ େହାଇଅଛ, ଏହା ତୁମ୍ଭର ସବର୍ନାଶର କାରଣ।
10 ତୁମ୍ଭର ନଗରସମୂହେର ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏେବ ତୁମ୍ଭର

ରାଜା କାହିଁ ?
େମାେତ ରାଜା ଓ ଅଧିପତଗିଣ ଦଅି େବାଲ ିେଯଉଁମାନଙ୍କ ବଷିୟେର

ତୁେମ୍ଭ କହଲି,
ତୁମ୍ଭର େସହ ିବଚିାରକତ୍ତର୍ାଗଣ କାହାନି୍ତ ?
11 ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା େଦଇଅଛୁ
ଓ ଆପଣା େକାପେର ତାହାକୁ େନଇ ଯାଇଅଛୁ।
12 ଇଫ୍ର ୟିମର ଅଧମର୍ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛ;ି ତାହାର ପାପ ସଞ୍ଚତି େହାଇଅଛ।ି
13 ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର େବଦନା ତାହାକୁ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିବ;
େସ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ; କାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରସବ ଦ୍ୱ ାରେର
ତାହାର ବଳିମ୍ୱ କରି ରହବିାର ଉଚତି୍ ନୁେହଁ।
14 ଆେମ୍ଭ ପାତାଳର ପରାକ୍ରମରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା;
ଆେମ୍ଭ ମୃତୁୁ୍ୟରୁ େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବା;
େହ ମୃତୁୁ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର ମହାମାରୀ କାହିଁ ?

େହ ପାତାଳ, ତୁମ୍ଭର ସଂହାର କାହିଁ ?
ଅନୁତାପ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଗପୁ୍ତ ରହବି।
15 ଯଦ୍ୟପି େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣ ମଧ୍ୟେର ଫଳବାନ ହୁଏ,
ତଥାପି ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆସବି,
ତହିଁେର ତାହାର ନଝିର୍ର ଶୁଷ୍କ େହବ ଓ ତାହାର ଜଳାକାର ଶୁଖିଯିବ;
େସ ତାହାର ଯାବତୀୟ ମେନାହର ପାତ୍ରର ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ କରିେବ।
16 ଶମରୀୟା ଆପଣା େଦାଷର ଫଳ େଭାଗ କରିବ;
କାରଣ େସ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ବେିଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛ;ି
େସମାେନ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହେବ;
େସମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାେନ କଚଡ଼ା ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହେବ;
େସମାନଙ୍କର ଗଭର୍ବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଚରିାଯିେବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବିାକୁ ଆହ୍ୱାନ

େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରି ଆସ;
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅଧମର୍େର ପତତି େହାଇଅଛ।

2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗେର େଘନ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ;
ତାହାଙୁ୍କ କୁହ, ଅଧମର୍ସକଳ କ୍ଷମା କର ଓ ଯାହା ଉତ୍ତମ, ତାହା ଗ୍ରହଣ

କର;
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରର ଉପହାର ବୃଷ ରୂପେର

ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା।
3 ଅଶୂର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିବ ନାହିଁ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଶ୍ୱାେରାହଣ କରିବା ନାହିଁ;
କିଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦବଗଣ େବାଲି
ଆପଣାମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଆଉ କହବିା ନାହିଁ;
କାରଣ ପିତୃହୀନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
4 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ବପିଥଗମନର ପ୍ରତକିାର କରିବା,
ଆେମ୍ଭ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେର େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବା;
କାରଣ ଆମ୍ଭ େକ୍ର ାଧ ତାହାଠାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହାଇଅଛ।ି
5 ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷେର କାକର ତୁଲ୍ୟ େହବା;
େସ କଇଁଫୁଲ ତୁଲ୍ୟ ଫୁଟବି ଓ ଲବିାେନାନର ତୁଲ୍ୟ ମୂଳ ବାନି୍ଧବ।
6 ତାହାର ଶାଖାସବୁ ବସି୍ତାରିତ େହବ
ଓ ତାହାର େଶାଭା ଜୀତବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ
ଓ ତାହାର ସୁବାସ ଲବିାେନାନ ପରି େହବ।
7 ତାହାର ଛାୟା ତେଳ ବାସକାରୀମାେନ େଫରି ଆସେିବ;
େସମାେନ ଶସ୍ୟ ପରି ସଂଜୀବତି େହେବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପରି ପ୍ରସ୍ପୁଟତି

େହେବ;
ତହିଁର ସୁବାସ ଲବିାେନାନର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତୁଲ୍ୟ େହବ।
8 ଇଫ୍ର ୟିମ କହବି, ପ୍ରତମିାଗଣେର େମାର ଆଉ କି କାଯର୍୍ୟ ?
ଆେମ୍ଭ ଉତ୍ତର େଦଇଅଛୁ ଓ ତାହା ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗ କରିବା;
ଆେମ୍ଭ ସେତଜ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ; ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଫଳପ୍ରାପି୍ତ ହୁଏ।
9 ଜ୍ଞାନବାନ କିଏ ? େସ ଏହସିବୁ ବଷିୟ ବୁଝବି।
ବୁଦି୍ଧମାନ କିଏ ? େସ ଏସବୁ ଜାଣବି,
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥସକଳ ସରଳ, ଧାମିର୍କମାେନ ତହିଁେର ଗମନ

କରିେବ;
ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନକାରୀମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପତତି େହେବ।
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େଯାେୟଲ

ପଥୂେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାେୟଲଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

ଶସ୍ୟ ହାନ ିସକାଶୁ େଦଶବାସୀଙ୍କ ବଳିାପ

2 େହ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକଥା ଶୁଣ,
ଆଉ େହ େଦଶନବିାସୀସକଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କଣ୍ଣର୍ପାତ କର।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟେର କିଅବା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ସମୟେର କି ଏହା ଘଟଅିଛ ି?
3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଏହା ଜଣାଅ
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଜଣାଉନୁ୍ତ,
ଆଉ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ଙୁି୍କ ଜଣାଉନୁ୍ତ।
4 ଶୂକ କୀଟ ଯାହା ଛାଡ଼ଲିା, ପଙ୍ଗପାଳ ତାହା ଖାଇଅଛି
ଓ ପଙ୍ଗପାଳ ଯାହା ଛାଡ଼ଲିା, ପତଙ୍ଗ ତାହା ଖାଇଅଛି
ଓ ପତଙ୍ଗ ଯାହା ଛାଡ଼ଲିା, ଘୁଘୁର୍ରିଆ ତାହା ଖାଇଅଛ।ି
5 େହ ମତୁଆଳାମାେନ, ଜାଗି ଉଠ ଓ େରାଦନ କର,
େହ ମଦ୍ୟପାୟୀ ସମେସ୍ତ, ମିଷ୍ଟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସକାଶୁ ହାହାକାର କର;
କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଅଛ।ି
6 େଯେହତୁ ଆମ୍ଭ େଦଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ ଉଠି ଆସଅିଛ,ି
େସ ବଳବାନ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ; ତାହାର ଦନ୍ତ ସଂିହଦନ୍ତ ତୁଲ୍ୟ
ଓ ତାହାର କଳଦନ୍ତ ଏକ ବୃହତ୍ ସଂିହର କଳଦନ୍ତ ତୁଲ୍ୟ।
7 େସ ଆମ୍ଭର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଉଜାଡ଼ କରିଅଛି
ଓ ଆମ୍ଭ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷର େଛଲ ିଛଡ଼ାଇ ପକାଇଅଛ;ି
େସ ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଛଲଶିୂନ୍ୟ କରି ପକାଇ େଦଇଅଛ;ି
ତହିଁର ଶାଖାସବୁ ଶୁକ୍ଳ  କରାଯାଇଅଛ।ି
8 େଯୗବନକାଳୀନ ସ୍ୱାମୀ େଶାକେର
ଚଟବସ୍ତ୍ର ପରିହତିା କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ବଳିାପ କର।
9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଓ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଅଛ;ି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚାରକ ଯାଜକଗଣ େଶାକ କରନି୍ତ।
10 େକ୍ଷତ୍ର ଉଜାଡ଼ େହାଇଅଛ,ି ଭୂମି େଶାକ କରୁଅଛ;ି
କାରଣ ଶସ୍ୟ ଉଜାଡ଼ େହାଇଅଛ,ି
ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଶୁଖି ଯାଇଅଛ;ି େତୖଳ କ୍ଷୟ ପାଇଅଛ।ି
11 େହ କୃଷକଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଲଜି୍ଜତ ହୁଅ,
େହ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ପାଳକଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗହମ ଓ ଯବ ବଷିୟେର ହାହାକାର କର;
କାରଣ େକ୍ଷତ୍ରର ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ େହାଇଅଛ।ି
12 ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ ିଓ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ମ୍ଳାନ େହଉଅଛ;ି
ଡାଳିମ୍ୱ ବୃକ୍ଷ, ମଧ୍ୟ ଖଜୁ୍ଜର୍ର ବୃକ୍ଷ ଓ ନାଗରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ,
ଆଉ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ;ି
କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆନନ୍ଦ ଶୁଷ୍କ େହାଇ ଯାଇଅଛ।ି

ଅନୁତାପ ନମିେନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ

13 େହ ଯାଜକଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚଟବସ୍ତ୍ରେର କଟ ିବାନି୍ଧ ବଳିାପ କର;
େହ ଯଜ୍ଞେବଦରି ପରିଚାରକଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାହାକାର କର;
େହ ଆମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚାରକଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ, ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ସାରାରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କର;
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃରୁ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନବୃିତ୍ତ କରାଯାଇଅଛ।ି

14 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ଉପବାସ ନରୂିପଣ କର, ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କର,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ଗହୃେର
ପ୍ରାଚୀନଗଣଙୁ୍କ ଓ େଦଶନବିାସୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର।
15 ହାୟ ହାୟ େସ ଦନି ! କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନି ସନି୍ନ କଟ,
ସବର୍ଶକି୍ତମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ପ୍ରଳୟର ତୁଲ୍ୟ ତାହା ଉପସି୍ଥତ େହବ।
16 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃରୁ
ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ କି ଅଲଗା କରାଯାଇ ନାହିଁ ?
17 ବହିନସବୁ େଟଳା ତେଳ ପଚ ିଯାଉଅଛ;ି
େଗାଲାସବୁ ଧ୍ୱଂସତି, ଶସ୍ୟ ଅମାରସବୁ ଭଗ୍ନ େହାଇଅଛ;ି
କାରଣ ଶସ୍ୟ ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛ।ି
18 ପଶୁଗଣ କିପରି ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର କରନି୍ତ !
ଚରା ନ ଥିବାରୁ େଗାରୁପଲ ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛନି୍ତ;
େମଷପଲ ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛନି୍ତ।
19 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ;ି
କାରଣ ଅଗି୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରର ଚରାଣ ିସ୍ଥାନ ସବୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି
ଓ ଅଗି୍ନଶିଖା େକ୍ଷତ୍ରର ବୃକ୍ଷସବୁ ଦଗ୍ଧ କରିଅଛ।ି
20 ହଁ, େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁସକଳ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଧଇଁସଇଁ େହଉଅଛନି୍ତ;
େଯେହତୁ ଜଳେସ୍ରାତସବୁ ଶୁଷ୍କ େହାଇଅଛି
ଓ ଅଗି୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରର ଚରାଣ ିସ୍ଥାନ ସବୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି

ତୁେମ୍ଭମାେନ ସେିୟାନେର ତୂରୀ ବଜାଅ
ଓ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର ପବର୍ତେର େଘାରନାଦ କର !
େଦଶନବିାସୀ ସମେସ୍ତ କମ୍ପମାନ େହଉନୁ୍ତ;

କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି ଆସୁଅଛ,ି େସ ଦନି ନକିଟ।
2 ତାହା ତମିିର ଓ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦନି,
ତାହା େମଘାଚ୍ଛନ୍ନ  ଓ ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦନି,
ପବର୍ତଗଣର ଉପେର ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟାପ୍ତ େହଉଅଛ;ି
ମହତୀ ଓ ବଳବତୀ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀ,
ତାହାରି ସଦୃଶ େଗାଷ୍ଠୀ େକେବ େହାଇ ନାହିଁ,
କିଅବା େସମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାେର ଅେନକ ଅେନକ
ପିଢ଼ରି ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହବ ନାହିଁ।
3 େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ଅଗି୍ନ ଗ୍ରାସ କରୁଅଛି
ଓ େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତେର ଅଗି୍ନଶିଖା ଦଗ୍ଧ କରୁଅଛ;ି
େସମାନଙ୍କ ଆଗେର େଦଶ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ
ଓ େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତେର ତାହା ଧ୍ୱଂସତି ପ୍ରାନ୍ତର;
ଆଉ, େସମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େକହ ିନାହିଁ।
4 େସମାନଙ୍କର ଆକାର ଅଶ୍ୱଗଣର ଆକୃତ ିତୁଲ୍ୟ
ଓ େସମାେନ ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣର ତୁଲ୍ୟ େଦୗଡ଼ନି୍ତ।
5 ପବର୍ତଗଣର ଶୃଙ୍ଗେର ରଥସମୂହର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ େସମାେନ କୁଦନି୍ତ ,
ନଡ଼ାଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନଶିଖାର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ,
େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧାେଥର୍ େଶ୍ରଣୀବଦ୍ଧ ବଳବତୀ େଗାଷ୍ଠୀ ତୁଲ୍ୟ।
6 େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଯୁକ୍ତ ;
ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ।
7 େସମାେନ ବୀରଗଣ ତୁଲ୍ୟ େଦୗଡ଼ନି୍ତ ;
େସମାେନ େଯାଦ୍ଧାଗଣ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଚଢ଼ନି୍ତ;
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନି୍ତ
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ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଶ୍ରଣୀ ଭଗ୍ନ କରନି୍ତ ନାହିଁ।
8 ଅବା େସମାନଙ୍କର ଏକ ଜଣ ଆର ଜଣକୁ େଠଲନି୍ତ ନାହିଁ;
େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନି୍ତ;
େସମାେନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟେର େପଲ ିେହାଇ ପଶନି୍ତ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଯିବାର ପଥ ଛାଡ଼ନି୍ତ ନାହିଁ।
9 େସମାେନ ନଗର ଉପେର କୁଦନି୍ତ;
େସମାେନ ନଗରର ପ୍ରାଚୀର ଉପେର େଦୗଡ଼ନି୍ତ ;
େସମାେନ ଗହୃ ଉପେର ଚଢ଼ନି୍ତ;
େସମାେନ େଚାର ପରି ଝରକା ବାେଟ ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ।
10 େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ ହୁଏ;
ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଥରଥର ହୁଏ;
ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ
ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଆପଣା ଆପଣା େତଜ ରହତି କରନି୍ତ।
11 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ ସମ୍ମୁଖେର
ଆପଣା ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନି୍ତ;
କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଛାଉଣୀ ଅତ ିବଡ଼;
କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ େଯ ସାଧନ କେର, େସ ବଳବାନ।
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି ମହତ୍ ଓ ଅତ ିଭୟାନକ;
ଆଉ କିଏ ତାହା ସହ୍ୟ କରି ପାେର ?

ଅନୁତାପ ନମିେନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ

12 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଏେବ େହଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପବାସ, େରାଦନ ଓ ବଳିାପ କରି
ଆପଣାମାନଙ୍କର ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣ ସହତି ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ।”
13 ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନ ଚରିି ଅନ୍ତଃକରଣ ଚରି
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ;
କାରଣ େସ କୃପାମୟ ଓ େସ୍ନହଶୀଳ,
େକ୍ର ାଧେର ଧୀର ଓ ଦୟାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍,
ଆଉ େସ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବଷିୟେର କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନି୍ତ।
14 େକଜାଣ ିେସ େଫରି ଦୁଃଖିତ େହେବ ଓ ଆପଣା ପଶ୍ଚାତ୍ ଆଶୀବର୍ାଦ,
ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରଖିଯିେବ।
15 ସେିୟାନେର ତୂରୀ ବଜାଅ

ଓ ପବତି୍ର ଉପବାସ ନରୂିପଣ କର, ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କର;
16 େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କର,
ପବତି୍ର ସମାଜ ନରୂିପଣ କର, ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କର,
ବାଳକ, ବାଳିକାମାନଙୁ୍କ ଓ ଦୁଗ୍ଧେପାଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କର;
ବର ଆପଣା ଶୟନ ଗହୃରୁ ଓ କନ୍ୟା ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ବାହାର

େହଉ।
17 ବରଣ୍ଡା ଓ େବଦରି ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚାରକ ଯାଜକମାେନ େରାଦନ କରନୁ୍ତ,
ଆଉ େସମାେନ କହନୁ୍ତ,
“େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦୟା କର
ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ େଯପରି
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ ନ କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ନନିି୍ଦତ େହବାକୁ ଦଅି ନାହିଁ;
େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର କାହାନି୍ତ ,
ଏହା େସମାେନ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର କାହିଁକି କହେିବ ?”

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ

18 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଦଶ ପାଇଁ ଉେଦ୍ଯାଗୀ େହେଲ
ଓ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା କେଲ।
19 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଶସ୍ୟ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ପଠାଇ େଦବା,
ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁେର ତୃପ୍ତ େହବ;
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଉ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବା ନାହିଁ।
20 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ
ଉତ୍ତର େଦଶୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଦୂର କରିବା,
ପୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ ଶୁଷ୍କ ଓ ଧ୍ୱଂସତି େଦଶକୁ ତଡ଼ ିେଦଇ
େସମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଭାଗ ପୂବର୍ ସମୁଦ୍ର  ଆେଡ଼,
ଆଉ େସମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଭାଗ ପଶି୍ଚମ ସମୁଦ୍ର  ଆେଡ଼ ତଡ଼ ିେଦବା;
ତହିଁେର େସମାନଙ୍କର ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ଉଠିବ ଓ କୁବାସ ନଗିର୍ତ େହବ,
କାରଣ େସ ମହତ୍ କମର୍ମାନ କରିଅଛନି୍ତ।”
21 େହ େଦଶ, ଭୟ କର ନାହିଁ,
ଉଲ୍ଲ ସତି େହାଇ ଆନନ୍ଦ କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହତ୍ କମର୍ମାନ କରିଅଛନି୍ତ।
22 େହ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ପଶୁଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କର ନାହିଁ;
କାରଣ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଚରାଣ ିସ୍ଥାନ ସବୁ ଅଙୁ୍କରିତ େହଉଅଛ,ି
ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଫଳୁଅଛ,ି ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଆପଣା ଶକି୍ତ ପ୍ରକାଶ

କରୁଅଛ।ି
23 ଏଥିପାଇଁ େହ ସେିୟାନର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଲ୍ଲ ସତି ହୁଅ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କର;
କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯଥା ପରିମାଣେର ଆଦ୍ୟ ବୃଷି୍ଟ ଦଅିନି୍ତ
ଓ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବୃଷି୍ଟ ବଷର୍ାନି୍ତ ,
ଆଦ୍ୟ ବୃଷି୍ଟ ଓ େଶଷ ବୃଷି୍ଟ ପ୍ରଥମ ମାସେର।
24 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖଳାସବୁ ଗହମେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ
ଓ କୁଣ୍ଡସବୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳେର ଉଚୁ୍ଛଳି ପଡ଼ବି।
25 “ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାର େଯଉଁ ମହା େସୖନ୍ୟଦଳ,
ଅଥର୍ାତ୍ ପଙ୍ଗପାଳ, ପତଙ୍ଗ, ଘୁଘୁର୍ରିଆ ଓ ଶୂକ କୀଟ ପଠାଇଲୁ,
େସମାେନ େଯଉଁ ବଷର୍ର ଶସ୍ୟାଦ ିଖାଇଅଛନି୍ତ ,
ତାହା ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଫରାଇ େଦବା।
26 ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚୁର ରୂେପ େଭାଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ େହବ
ଓ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା

କରିବ
ଓ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ କଦାପି ଲଜି୍ଜତ େହେବ ନାହିଁ।
27 ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଅଛୁ
ଓ ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ ଓ ଅନ୍ୟ େକହି

ନାହିଁ,
ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି; ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ କଦାପି ଲଜି୍ଜତ

େହେବ ନାହିଁ।

ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା

28 ପୁଣ,ି ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପେର ଆପଣା ଆତ୍ମା
ଢ଼ାଳିବା;
ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର

କରିେବ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ େଲାକମାେନ ସ୍ୱପ୍ନ େଦଖିେବ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁବା େଲାକମାେନ ଦଶର୍ନ ପାଇେବ।
29 ଆଉ, େସହ ିସମୟେର ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ
ଦାସଦାସୀଗଣର ଉପେର ଆପଣାର ଆତ୍ମା ଢ଼ାଳିବା।
30 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆକାଶେର ଓ ପୃଥିବୀେର
ରକ୍ତ, ଅଗି୍ନ ଓ ଧୂମସ୍ତମ୍ଭର ଅଦୁ୍ଭତ ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଇବା।
31 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦନିର ଆଗମନର ପୂେବର୍
ସୂଯର୍୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ରକ୍ତ େହାଇଯିବ।
32 ପୁଣ,ି େଯେକହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ, େସ ଉଦ୍ଧାର

ପାଇବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ
ସେିୟାନ ପବର୍ତେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ ରହେିବ,
ପୁଣ ିେଯଉଁମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିେବ,
େସମାେନ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶର ମଧ୍ୟେର ରହେିବ।”
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ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ବଚିାର

କାରଣ େଦଖ, େସହ ିଦନିେର ଓ େସହ ିସମୟେର,
େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା

ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା,
2 େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରି
େସମାନଙୁ୍କ ଯିେହାଶାଫଟ୍ (ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚିାର) ଉପତ୍ୟକାକୁ ଓହ୍ଲାଇ

ଆଣବିା;
ଆଉ, େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର
ଓ ଆମ୍ଭ ଅଧିକାର ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷେର ବାଦାନୁବାଦ କରିବା,
କାରଣ େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି
ଆମ୍ଭର େଦଶ ବଭିାଗ କରିଅଛନି୍ତ।
3 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ଏକ େବଶ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ବାଳକ େଦଇଅଛନି୍ତ
ଓ ପାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାଇଁ ବାଳିକା ବକି୍ରୟ କରିଅଛନି୍ତ।
4 ଆହୁରି, େହ େସାର, ସୀେଦାନ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟାର ସକଳ ଅଞ୍ଚଳ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକଅଣ କରିବ ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦବ ?
ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରତଫିଳ େଦେଲ,
ଆେମ୍ଭ ଅବଳିମ୍ୱେର ଓ ଅତ ିଶୀଘ୍ରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତଫିଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଜି ମସ୍ତକେର ବତ୍ତର୍ାଇବା।
5 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ରୂପା ଓ ସୁନା ହରଣ କରିଅଛ,
ଆଉ ଆମ୍ଭର ଉତ୍ତମ ମେନାହର ପଦାଥର୍ମାନ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ମନି୍ଦରକୁ ବହ ିେନଇ ଯାଇଅଛ;
6 ଆହୁରି ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସନ୍ତାନଗଣକୁ
େସମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ ଦୂର କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଗ୍ରୀସ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ନକିଟେର େସମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କରିଅଛ।
7 େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର େସମାନଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କରିଅଛ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତି୍ତ ଜନ୍ମ ାଇ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରିବା
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତଫିଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକେର ବତ୍ତର୍ାଇବା;
8 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣଙୁ୍କ
ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣର ହସ୍ତେର ବକି୍ରୟ କରିବା,
ତହିଁେର େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ଦୂର େଗାଷ୍ଠୀୟ ଶିବାୟୀୟ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବକି୍ରୟ କରିେବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହଅିଛନି୍ତ।
9 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିକଥା ପ୍ରଚାର କର;
ଯୁଦ୍ଧ ଆେୟାଜନ କର; ବୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତି୍ତ ଜନ୍ମ ାଅ;
େଯାଦ୍ଧା ସମେସ୍ତ ନକିଟକୁ ଆସ ିଉପସି୍ଥତ େହଉନୁ୍ତ।
10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ ଭାଙି୍ଗ ଖଡ୍ଗ  ଗଢ଼ାଅ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦାଆ ଭାଙି୍ଗ ବଚ୍ଛର୍ା ଗଢ଼:
ଦୁବର୍ଳ େଲାକ କହୁ, “ମୁଁ ବଳବାନ।”

11 େହ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ େଗାଷ୍ଠୀସକଳ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚଞ୍ଚଳ େହାଇ ଆସ ଓ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କର;
େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବୀରଗଣକୁ ଓହ୍ଳାଇ ଆଣ।
12 େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍ ଉେଦ୍ଯାଗୀ େହାଇ ଉଠନୁ୍ତ
ଓ ଯିେହାଶାଫଟ୍ର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆସନୁ୍ତ;
କାରଣ େସସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀର
ବଚିାର କରିବା ପାଇଁ ବସବିା।
13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦା ଲଗାଅ କାରଣ ଶସ୍ୟ ପାଚଅିଛ;ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ ିଦଳନ କର;
କାରଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯନ୍ତ୍ର  ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ,ି କୁଣ୍ଡସବୁ ଉଚୁ୍ଛଳି ପଡଢ଼ୁଅଛ;ି
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ବଡ଼।
14 ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଉପତ୍ୟକାେର େଲାକାରଣ୍ୟ, େଲାକାରଣ୍ୟ !
କାରଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଉପତ୍ୟକାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି ସନି୍ନ କଟ େହାଇଅଛ।ି
15 ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ଅନ୍ଧକାରମୟ େହାଇଅଛନି୍ତ
ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ଆପଣା ଆପଣା େତଜ ରହତି କରୁଅଛନି୍ତ।

ଯିହୁଦାର େଗୗରବମୟ ଭବଷି୍ୟତ

16 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନରୁ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରିେବ
ଓ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇେବ;
ତହିଁେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ େହେବ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଶ୍ରୟ େହେବ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ େହେବ।
17 “ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େଯ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର ଅଟୁ
ଓ ଆପଣା ପବତି୍ର ପବର୍ତ ସେିୟାନେର ବାସ କରୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଜାଣବି;
ତହିଁେର ଯିରୂଶାଲମ ପବତି୍ର େହବ ଓ ବେିଦଶୀୟମାେନ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେଦଇ ଆଉ ଗମନାଗମନ କରିେବ ନାହିଁ।
18 େସଦନି ପବର୍ତଗଣ ମିଷ୍ଟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଝରାଇେବ,
ଉପପବର୍ତଗଣ ଦୁଗ୍ଧେର ପ୍ରବାହତି େହେବ
ଓ ଯିହୁଦାର ନଦୀ େସ୍ରାତସକଳ ଜଳେର ପ୍ରବାହତି େହେବ;
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃରୁ ଏକ ନଝିର୍ର ନଗିର୍ତ େହବ,
ତାହା ଶିଟୀମର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଜଳମୟ କରିବ।
19 ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିକୃତ ଉପଦ୍ରବ ସକାଶୁ
ମିସର ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ ଓ ଇେଦାମ ଧ୍ୱଂସତି ପ୍ରାନ୍ତର େହବ,
କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ େଦଶେର
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷର ରକ୍ତପାତ କରିଅଛନି୍ତ।
20 ମାତ୍ର ଯିହୁଦା ଚରିକାଳ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ ରହବି।
21 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର େଯଉଁ ରକ୍ତକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ କରି ନାହୁଁ,
ତାହା ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ କରିବା।”
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନେର ବାସ କରନି୍ତ।
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ଆେମାଷ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷୀୟର ଅଧିକାର ସମୟେର ଓ େଯାୟାଶ୍ର
ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମର ଅଧିକାର ସମୟେର,
ଭୂମିକମ୍ପର ଦୁଇ ବଷର୍ର ପୂବର୍େର ତେକାୟସ୍ଥ େଗାପାଳକମାନଙ୍କର

ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଆେମାଷ ଇସ୍ରାଏଲ ବଷିୟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଦଶର୍ନ ପାଇେଲ,
ତଦ୍ବଷିୟକ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ।

2 ପୁଣ ିେସ କହେିଲ,
“ସଦାପ୍ରଭୁ ସେିୟାନରୁ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରିେବ ଓ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆପଣା ରବ

ଶୁଣାଇେବ;
ତହିଁେର େମଷପାଳକମାନଙ୍କର ଚରାଣ ିସ୍ଥାନସକଳ େଶାକ କରିବ
ଓ କମିର୍ଲର ଶିଖର ଶୁଷ୍କ େହବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତବିାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚିାର

3 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଦେମ୍ମଶକର ତନି,ି ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ତହିଁର ଦଣ୍ଡ ନବିାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ େଲୗହମୟ ଶସ୍ୟମଦ୍ଦର୍ନ ଯନ୍ତ୍ର େର
ଗିଲୀୟଦକୁ ମଦ୍ଦର୍ନ କରିଅଛନି୍ତ;
4 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ହସାେୟଲ ରାଜାଙ୍କ ବଂଶ ନକିଟକୁ ଅଗି୍ନ େପ୍ରରଣ କରିବା
ଓ ତାହା ବନି୍ହଦଦ୍ର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।
5 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଦେମ୍ମଶକର ଅଗର୍ଳ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା
ଓ ଆବନ ଉପତ୍ୟକାରୁ ନବିାସକାରୀକୁ
ଓ େବଥ୍-ଏଦନ ବଂଶରୁ ରାଜଦଣ୍ଡଧାରୀକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା।”
ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ଅରାମର େଲାକମାେନ ନବିର୍ାସତି େହାଇ କୀର୍କୁ ଯିେବ।”
6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଘସାର ତନି,ି ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ତହିଁର ଦଣ୍ଡ ନବିାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ଇେଦାମର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା ପାଇଁ
ସମୁଦାୟ େଲାକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇ ଗେଲ।
7 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଘସାର ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଅଗି୍ନ ନେିକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା ତହିଁର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।
8 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଅେସ୍ଦାଦରୁ ନବିାସକାରୀକୁ
ଓ ଅସି୍କେଲାନରୁ ରାଜଦଣ୍ଡଧାରୀକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା;
ଆେମ୍ଭ ଇେକ୍ର ାଣ ସହରର ବପିକ୍ଷେର ଆପଣା ହସ୍ତ େଫରାଇବା
ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବନିଷ୍ଟ େହେବ।”
ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ େସାରର ତନି,ି ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ତହିଁର ଦଣ୍ଡ ନବିାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ସମୁଦାୟ େଲାକଙୁ୍କ ଇେଦାମର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ
ଓ ଭ୍ର ାତୃ ନୟିମ ସ୍ମରଣ କେଲ ନାହିଁ;
10 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େସାରର ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଅଗି୍ନ ନେିକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା ତହିଁର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।”
11 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଇେଦାମର ତନି,ି ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ତହିଁର ଦଣ୍ଡ ନବିାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସ ଖଡ୍ଗ  ଧରି ଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ େଗାଡ଼ାଇଲା ଓ ସବୁ ଦୟା

ପରିତ୍ୟାଗ କଲା,

ତାହାର େକ୍ର ାଧ ନତି୍ୟ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କଲା ଓ େସ ଆପଣା େକାପ ସଦାକାଳ
ରଖିଲା।

12 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େତୖମନ୍ ଉପେର ଅଗି୍ନ ନେିକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା ବସ୍ରାର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।”
13 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ଅେମ୍ମାନ ସନ୍ତାନଗଣର ତନି,ି ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
େସମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନବିାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ସୀମା ବୃଦି୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଗିଲୀୟଦର ଗଭିର୍ଣୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଦର ଚରିି ପକାଇଅଛନି୍ତ।
14 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ରବ୍ବାର ପ୍ରାଚୀର ଉପେର ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱଳାଇବା
ଓ ତାହା ଯୁଦ୍ଧ ଦନିେର ମହାନାଦ ଓ ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁର ଦନିେର
ପ୍ରଚଣ୍ଡ େତାଫାନ ସହତି ତହିଁର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।
15 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ରାଜା, େସ ଓ ତାହାର ଅଧିପତଗିଣ
ଏକ ସେଙ୍ଗ ନବିର୍ାସତି େହାଇଯିେବ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େମାୟାବର ତନି,ି ହିଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ଦଣ୍ଡ ନବିାରଣ କରିବା ନାହିଁ;

କାରଣ େସ ଇେଦାମ ରାଜାର ଅସି୍ଥ ଦଗ୍ଧ କରି ତାହା ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲା;
2 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ େମାୟାବର ଉପେର ଅଗି୍ନ ନେିକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା କରୀେୟାଥ ନଗରର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ;
ପୁଣ,ି େମାୟାବ େକାଳାହଳ, ସଂିହନାଦ ଓ ତୂରୀଧ୍ୱନ ିସହତି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ

କରିବ;
3 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା
ଓ ତାହା ସେଙ୍ଗ ତହିଁର ସମସ୍ତ ଅଧିପତଙୁି୍କ ସଂହାର କରିବା।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଯିହୁଦାର ଦଣ୍ଡ

4 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଯିହୁଦାର ତନି,ି ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ଦଣ୍ଡ ନବିାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ
ଓ ତାହାଙ୍କର ବଧିିସବୁ ପାଳନ କରି ନାହାନି୍ତ ,
ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ ମିଥ୍ୟା େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ

େହେଲ,
ତଦ୍ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ;
5 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା ଉପେର ଅଗି୍ନ ନେିକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା ଯିରୂଶାଲମର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ଦଣ୍ଡ

6 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଇସ୍ରାଏଲର ତନି,ି ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ
ଆେମ୍ଭ ତହିଁର ଦଣ୍ଡ ନବିାରଣ କରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ରୂପା ପାଇଁ ଧାମିର୍କକୁ
ଓ ଏକ େଯାଡ଼ା ପାଦୁକା ପାଇଁ ଦୀନହୀନକୁ ବକି୍ରୟ କରିଅଛନି୍ତ;
7 େସମାେନ ଦରିଦ୍ର ର ମସ୍ତକେର ଧୂଳିର ଆକାଂକ୍ଷା କରନି୍ତ
ଓ ନମ୍ର େଲାକମାନଙ୍କର ମାଗର୍ ବକ୍ର  କରନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭର ପବତି୍ର ନାମ ଅପବତି୍ର କରିବା ପାଇଁ
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ଜେଣ ପୁରୁଷ ଓ ତାହାର ପିତା ଏକ ଯୁବତୀଠାେର ଗମନ କରନି୍ତ;
8 ଆଉ, େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯଜ୍ଞେବଦରି ନକିଟେର
ବନ୍ଧକି ବସ୍ତ୍ରର ଉପେର ଶୟନ କରନି୍ତ ,
ଆଉ େସମାେନ ଅଥର୍ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ପାନ କରନି୍ତ।
9 ତଥାପି ଏରସ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଦୀଘର୍ ଓ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ
ଇେମାରୀୟକୁ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ବନିାଶ କଲୁ;
ଆଉ, ଉପେର ତାହାର ଫଳ ଓ ତେଳ ତାହାର ମୂଳ ନଷ୍ଟ କଲୁ।
10 ଆହୁରି, ଇେମାରୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲୁି
ଓ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେର ପଥ କଢ଼ାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗମନ

କରାଇଲୁ।
11 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁବାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ନାସରୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ  କଲୁ।”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େହ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ଏପରି କି େହାଇ ନାହିଁ ?
12 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାସରୀୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ

େଦଲ
ଓ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହଲି, ‘ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର

କର ନାହିଁ।’
13 େଦଖ, ହଳାେର ଶସ୍ୟବଡି଼ା ପୂଣ୍ଣର୍ ଶଗଡ଼ େଯପରି ଚାେପ,
େସପରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଜି ସ୍ଥାନେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚାପିବା।
14 ତହିଁେର ଦ୍ରୁ ତଗାମୀର ପଳାୟନ ଉପାୟ ନଷ୍ଟ େହବ
ଓ ବଳବାନ ଆପଣା ବଳ ଦୃଢ଼ କରିବ ନାହିଁ,
ଅଥବା ବୀର ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ;
15 ଅଥବା ଧନୁଦ୍ଧର୍ାରୀ ଠିଆ େହବ ନାହିଁ
ଓ ଯାହାର ଚରଣ ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ, େସ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ;
େଯ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ, େସ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ;
16 ପୁଣ,ି ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟେର େଯ ସାହସକି,
େସ ଉଲଙ୍ଗ େହାଇ େସଦନି ପଳାଇ ଯିବ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ

େହ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁ ସମୁଦାୟ
େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଆେମ୍ଭ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଲୁି,

େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କହଅିଛନି୍ତ ,
2 “ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର
େକବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆେମ୍ଭ େନଇଅଛୁ;
ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଅଧମର୍ର ପ୍ରତଫିଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

େଦବା।”

ଭାବବାଦୀଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ

3 ଏକ ପରାମଶର୍ ନ େହେଲ କି ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ଗମନ କରିେବ ?
4 ଶିକାର ନ ପାଇେଲ କି ସଂିହ ବନ ମଧ୍ୟେର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରିବ ?
େକୗଣସ ିପଶୁ ନ ଧରିେଲ କି ଯୁବା ସଂିହ ଆପଣା ଗତ୍ତର୍େର ହୁଙ୍କାର କରିବ

?
5 ଫାନ୍ଦ ନ ପାତେିଲ କି ପକ୍ଷୀ ଜାଲେର ଧରାଯାଇ ଭୂମିେର ପଡ଼ବି ?
କିଛ ିନ ଧରିେଲ ଜାଲ କି ଭୂମିରୁ ଛଟିକିି ଉଠିବ ?
6 ନଗର ମଧ୍ୟେର ତୂରୀ ବଜାଗେଲ େଲାକମାେନ କି ଭୀତ େହେବ ନାହିଁ

?
ସଦାପ୍ରଭୁ ନ ଘଟାଇେଲ ନଗର ମଧ୍ୟେର କି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟବି ?
7 ନଶି୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନଜି ଗପୁ୍ତ ବଷିୟ
ଆପଣା ଦାସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ପ୍ରକାଶ ନ କରି କିଛ ିକରନି୍ତ ନାହିଁ।
8 ସଂିହ ଗଜ୍ଜ ର୍ନ କରିଅଛ,ି କିଏ ଭୟ ନ କରିବ ?
ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା କହଅିଛନି୍ତ , କିଏ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନ କରିବ

?

ଶମରୀୟାର ବନିାଶ

9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେସ୍ଦାଦସ୍ଥ ସକଳ ଅଟ୍ଟାଳିକାେର
ଓ ମିସର େଦଶସ୍ଥ ସକଳ ଅଟ୍ଟାଳିକାେର େଘାଷଣା କରି କୁହ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶମରୀୟାର ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ଏକତ୍ର ହୁଅ,
ଆଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର କି ମହା େକାଳାହଳ
ଓ କି ଉପଦ୍ରବମାନ େହଉଅଛ,ି ଏହା େଦଖ।”
10 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ
, “େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଟ୍ଟାଳିକାେର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ
ଓ ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ।”
11 ଏନମିେନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ଏକ ଜଣ ବପିକ୍ଷ େଦଶର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର (ଉଠିବ);
ଆଉ, େସ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବଳ ନତ କରିବ
ଓ ତୁମ୍ଭର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁ ଲୁଟତି େହବ।”
12 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େମଷପାଳକ େଯପରି ସଂିହ ମୁଖରୁ ଦୁଇ େଗାଡ଼ ଅବା କାନରୁ ଖେଣ୍ଡ

ରକ୍ଷା କେର,
େସପରି ଇସ୍ରାଏଲର େଯଉଁ ସନ୍ତାନଗଣ ଶମରୀୟାେର
ଖଟର େକାଣେର ଓ ଶଯ୍ୟାର ପାଟଗଦ ିଉପେର ବସନି୍ତ ,
େସମାେନ ରକ୍ଷା କରାଯିେବ।”
13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଶୁଣ ଓ ଯାକୁବ ବଂଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅି,
ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ।
14 “କାରଣ ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ଦନି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାହାର ସମସ୍ତ ଅପରାଧର

ପ୍ରତଫିଳ େଦବା,
େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ େବେଥଲ୍ସ୍ଥ ଯଜ୍ଞେବଦସିକଳକୁ ହିଁ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା,
ତହିଁେର ଯଜ୍ଞେବଦରି ଶୃଙ୍ଗସକଳ କଟାଯାଇ ଭୂମିେର ପଡ଼ବି।
15 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଶୀତକାଳର ଗହୃକୁ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳର ଗହୃକୁ ଆଘାତ

କରିବା;
ଆଉ, ହସ୍ତୀଦନ୍ତର ଗହୃସକଳ ନଷ୍ଟ େହବ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହୃ ଲୁପ୍ତ

େହବ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

େହ ଶମରୀୟାର ପବର୍ତବାସନିୀ ବାଶନର ଗାଭୀସବୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିବାକ୍ୟ ଶୁଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦରିଦ୍ର ଗଣ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କରୁଅଛ,

ଦୀନହୀନମାନଙୁ୍କ ଦଳି ପକାଉଅଛ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କତ୍ତର୍ାକୁ କହୁଅଛ, “ଆଣ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପାନ

କରିବା।”
2 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବତି୍ରତାେର ଶପଥ କରି କହଅିଛନି୍ତ ,
“େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େତଣ୍ଟାେର
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ବନଶୀ କଣ୍ଟାେର ଟାଣ ିେନେବ,
ଏପରି ସମୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆସବି।
3 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭଗ୍ନସ୍ଥାନ େଦଇ ବାହାରି ଯିବ
ଓ ହେମ୍ମର୍ାଣେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ନେିକ୍ଷପ କରିବ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
4 “ତୁେମ୍ଭମାେନ େବେଥଲ୍କୁ ଯାଇ ଅପରାଧ କର; ଗିଲ୍ଗଲ୍କୁ ଯାଇ

ଅପରାଧ ବୃଦି୍ଧ କର;
ଆଉ, ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତେର ଆପଣା ଆପଣା ବଳି
ଓ ପ୍ରତ ିତନି ିଦନିେର ଆପଣା ଆପଣାର ଦଶମାଂଶ ଉତ୍ସଗର୍ କର;
5 ପୁଣ,ି ପ୍ରଶଂସାଥର୍କ ବଳି ନମିେନ୍ତ ତାଡ଼ ିମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କର
ଓ େସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ୍ତ ଉପହାର ବଷିୟ େଘାଷଣା କରି ପ୍ରକାଶ କର;
କାରଣ, େହ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପରି କରିବାକୁ ଭଲ

ପାଅ।”
ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
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ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଅସମଥର୍

6 “ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନଗରେର ଦନ୍ତ ପଂକି୍ତର
ନମିର୍ଳତା
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବାସସ୍ଥାନେର ଅନ୍ନ ାଭାବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

େଦଇଅଛୁ;
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଫରି ନାହଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
7 “ଆହୁରି, ଶସ୍ୟ ପାଚବିାର ତନି ିମାସ ପୂେବର୍ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ

ବୃଷି୍ଟ ନବିାରଣ କରିଅଛୁ;
ପୁଣ,ି ଏକ ନଗରେର ଜଳ ବଷର୍ାଇ ଅଛୁ ଓ ଅନ୍ୟ ନଗରେର ଜଳ ବଷର୍ାଇ

ନାହୁଁ;
ଏକ େକ୍ଷତ୍ରେର ବୃଷି୍ଟ େହଲା ଓ େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ରେର ବୃଷି୍ଟ େହଲା ନାହିଁ,
ତାହା ଶୁଷ୍କ େହଲା।
8 ତହିଁ ସକାଶୁ ଦୁଇ, ତନି ିନଗରସ୍ଥ େଲାକମାେନ ଜଳ ପାନ କରିବା

ନମିେନ୍ତ
ବୁଲ ିବୁଲ ିଅନ୍ୟ ଏକ ନଗରକୁ ଗେଲ, ମାତ୍ର ତୃପ୍ତ େହେଲ ନାହିଁ;
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଫରି ନାହଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
9 “ଆେମ୍ଭ ଶସ୍ୟର େଶାଷ ଓ ମ୍ଳାନ ିଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିଅଛୁ;
ଶୂକ କୀଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଉଦ୍ୟାନ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର, ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ

ଓ ଜୀତବୃକ୍ଷ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ;ି
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଫରି ନାହଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
10 “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିସର େଦଶର ମହାମାରୀ ତୁଲ୍ୟ

ମହାମାରୀ ପଠାଇଅଛୁ;
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁବାଗଣକୁ ଆେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ େର ସଂହାର କରିଅଛୁ
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣକୁ େନଇ ଯାଇଅଛୁ;
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାନର ଦୁଗର୍ନ୍ଧ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାସକିା

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରେବଶ କରାଇଅଛୁ;
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଫରି ନାହଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
11 “ପରେମଶ୍ୱର ସେଦାମ ଓ ହେମାରାକୁ େଯପରି ଉତ୍ପାଟନ କରିଥିେଲ,
େସପରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକେତକ (ସ୍ଥାନ) ଉତ୍ପାଟନ କରିଅଛୁ,
ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େପାଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଅଗି୍ନରୁ କଢ଼ାଗଲ;
ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଫରି ନାହଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
12 “ଏଥିପାଇଁ େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏରୂପ କରିବା;
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଏରୂପ କରିବା,
ଏଥିସକାଶୁ େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ।
13 କାରଣ େଦଖ, େଯ ପବର୍ତଗଣ ନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ ,
ବାୟୁକୁ ସୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ ିତାହାର ଚନି୍ତ ା ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ ,
େଯ ଅରୁଣକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରନି୍ତ
ଓ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳର ଉପେର ଗମନାଗମନ କରନି୍ତ।”
ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ନାମ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣେର ଜୀବନ

େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିେଯଉଁ
ବଳିାପର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛୁ, ତାହା ଶୁଣ।

2 ଇସ୍ରାଏଲର କୁମାରୀ ପତତି େହାଇଅଛ,ି େସ ଆଉ ଉଠିବ
ନାହିଁ;
େସ ଆପଣା ଭୂମିେର ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଅଛ;ି ତାହାକୁ ଉଠାଇବାକୁ େକହ ିନାହିଁ।
3 କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“େଯଉଁ ନଗରରୁ ସହସ୍ର େହାଇ ବାହାରିେଲ, ତହିଁେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର

ଏକ ଶହ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ,

ଆଉ େଯଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଶହ ବାହାରିେଲ, ତହିଁେର ଦଶ ଅବଶିଷ୍ଟ
ରହେିବ।”

4 କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣ କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି।
5 ମାତ୍ର େବେଥଲ୍ର ଅେନ୍ୱଷଣ କର ନାହିଁ,
କିଅବା ଗିଲ୍ଗେଲ୍ର ପ୍ରେବଶ କର ନାହିଁ ଓ େବେର୍ଶବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ନଶି୍ଚୟ ନବିର୍ାସତି େହବ ଓ େବେଥଲ୍ ବନିଷ୍ଟ େହବ।
6 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚବି;
େନାହେିଲ େସ େଯାେଷଫ ବଂଶେର ଅଗି୍ନ ପରି ଜ୍ୱ ଳି ଉଠିେବ,
ତାହା ଗ୍ରାସ କରିବ ଓ ତାହା ଲଭିାଇବା ପାଇଁ େବେଥେଲ୍ର େକହ ିନ

ଥିବ।
7 ବଚିାରକୁ ତକି୍ତ ଫଳେର ପରିଣତକାରୀ ଓ ନ୍ୟାୟକୁ

ଭୂମିସାତ୍କାରୀମାେନ;
8 େଯ କୃତି୍ତକାର ଓ ମୃଗଶୀଷର୍ର ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ ,
େଯ ମୃତୁୁ୍ୟରୂପ ଛାୟାକୁ ପ୍ରଭାତେର ପରିଣତ କରନି୍ତ ,
େଯ ଦବିସକୁ ରାତି୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରନି୍ତ;
େଯ ସମୁଦ୍ର ର ଜଳସମୂହକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ପୃଥିବୀ ଉପେର ଢ଼ାଳନି୍ତ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କର।”
ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ।
9 େସ ବଳବାନ ଉପେର ହଠାତ୍ ସବର୍ନାଶ ଉପସି୍ଥତ କରାନି୍ତ ,
ତହିଁେର ଦୁଗର୍ ଉପେର ସବର୍ନାଶ ଉପସି୍ଥତ ହୁଏ।
10 େଯ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ଅନୁେଯାଗ କେର, େଲାକମାେନ ତାହାକୁ ହଂିସା

କରନି୍ତ
ଓ େଯ ଯଥାଥର୍ କଥା କେହ, େସମାେନ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରନି୍ତ।
11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦରିଦ୍ର କୁ ପଦ ତେଳ ଦଳୁଅଛ
ଓ ବଳପୂବର୍କ ତାହାଠାରୁ ଗହମ େନଉଅଛ;
ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କଟା ପଥରର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ ସତ୍ୟ,
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ରମ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ କରିଅଛ,
ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବ ନାହିଁ;
12 କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କିପରି ବହୁବଧି
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପସକଳ କିପରି ପ୍ରବଳ, ଏହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧାମିର୍କକୁ େକ୍ଲଶ େଦଉଅଛ, ଲାଞ୍ଚ େନଉଅଛ
ଓ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ଦୀନହୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରୁଅଛ।
13 ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁ ଜନ ବୁଦି୍ଧମାନ, େସ ଏପରି ସମୟେର ନୀରବ

େହାଇ ରହବି; କାରଣ ସମୟ ମନ୍ଦ ଅେଟ।
14 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ବଞ୍ଚବି, ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦ େଚଷ୍ଟା ନ କର, ଭଲ

େଚଷ୍ଟା କର;
ତହିଁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି

ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହେବ।
15 ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କର, ଭଲକୁ ଭଲ ପାଅ ଓ ନଗର ଦ୍ୱ ାରେର ନ୍ୟାୟ

ବଚିାର କର;
େହାଇପାେର, ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର େଯାେଷଫର

ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରତ ିକୃପାମୟ େହେବ।
16 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା

କହନି୍ତ ,
“ଛକ ସ୍ଥାନ ସକଳେର ହାହାକାର ଶବ୍ଦ େହବ
ଓ ରାଜଦାଣ୍ଡସକଳେର େଲାକମାେନ ହାୟ ! ହାୟ ! କହେିବ;
ଆଉ, େସମାେନ କୃଷକକୁ େଶାକ କରିବାକୁ
ଓ ବଳିାପ ନପିୁଣ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଡାକିେବ।
17 ପୁଣ,ି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ସକଳେର ହାହାକାର ଶବ୍ଦ େହବ;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରିବା।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
18 ହାୟ, ହାୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି ବାଞ୍ଛାକାରୀମାେନ !
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି ବାଞ୍ଛା କରୁଅଛ ?
ତାହା ଅନ୍ଧକାରମୟ, ଦୀପି୍ତମୟ ନୁେହଁ।
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19 େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ସଂିହଠାରୁ ପଳାଇ େଯପରି ଭଲୁ୍ଲକର ହାବୁଡ଼େର
ପଡ଼ଲିା,
ଅଥବା ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି କାନ୍ଥ ଉପେର ହସ୍ତ ଦଅିେନ୍ତ,
ସପର୍ ତାହାକୁ ଦଂଶନ କଲା, (େସହ ିଦନି ସଦୃଶ୍ୟ)
20 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି ଦୀପି୍ତମୟ ନ େହାଇ କି ଅନ୍ଧକାରମୟ େହବ ନାହିଁ

?
ତହିଁେର କିଛ ିଆଲୁଅ ନ ଥାଇ କି େଘାର ଅନ୍ଧକାରମୟ େହବ ନାହିଁ ?
21 “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବର୍ସବୁ ଘୃଣା କରୁ, ଆେମ୍ଭ ତାହା ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ

କରୁ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହାସଭାେର କିଛ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବା ନାହିଁ।
22 ହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େହାମବଳି
ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ତାହା ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା

ନାହିଁ;
କିଅବା ମଙ୍ଗଳାଥର୍କ ବଳିରୂପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟ ପଶୁଗଣ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ

କରିବା ନାହିଁ।
23 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗାୟନର େକାଳାହଳ ଦୂର

କର;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େନବଲ ଯନ୍ତ୍ରର ବାଦ୍ୟ ଶୁଣବିା ନାହିଁ।
24 ମାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ବଚିାର ଜଳରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଓ ଧାମିର୍କତା ପ୍ରବଳ େସ୍ରାତ

ତୁଲ୍ୟ ବହଯିାଉ।
25 େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ପ୍ରାନ୍ତରେର ଚାଳିଶ ବଷର୍

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ବଳିଦାନ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣଲି ?
26 ହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ନମିର୍ାଣ କର,
ଏପରି ରାଜା ସକୂିତକୁ ଓ କୀୟନ ନାମକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତମିାଗଣକୁ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଦବତାର ତାରାକୁ ବହନ କରିଅଛ।
27 ଏଥିନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନବିର୍ାସାେଥର୍ ଦେମ୍ମଶକର ଅପର

ପାରିକୁ ଗମନ କରାଇବା।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ନାମ।

ସୁଖେର ଥିବା ସେିୟାନର ସନ୍ତାପ

ନାନା ପ୍ରଧାନ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରସଦି୍ଧ, େଯଉଁମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଆସନି୍ତ ,
ଏପରି େଯ ସେିୟାନସ୍ଥ ସୁଖେର ଥିବା େଲାକମାେନ

ଓ ଶମରୀୟା ପବର୍ତସ୍ଥ ନରିାପଦେର ଥିବା େଲାକମାେନ, େସମାେନ
ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର !

2 ତୁେମ୍ଭମାେନ କଲେନ ସହରକୁ ଯାଇ େଦଖ ଓ େସସ୍ଥାନରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଡ଼ ହମାତକୁ ଯାଅ;
ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଗାଥ୍ ନଗରକୁ ଯାଅ;
େସହ ିସବୁ କି ଏହ ି(ଦୁଇ) ରାଜ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ?
ଅବା େସମାନଙ୍କର ସୀମା କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୀମା ଅେପକ୍ଷା ବଡ଼ ?
3 ଏହ ିେଲାକମାେନ ଅମଙ୍ଗଳର ଦନିକୁ ଦୂରେର ରଖୁଅଛନି୍ତ
ଓ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟର ଆସନକୁ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ କରାଉଅଛନି୍ତ;
4 େସମାେନ ହସ୍ତୀଦନ୍ତ ଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ କରନି୍ତ
ଓ ଖଟ ଉପେର ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀର ଲମ୍ୱାଉଅଛନି୍ତ ,
ଆଉ ପଲରୁ େମଷଶାବକ ଓ େଗାଠରୁ େଗାବତ୍ସ ଆଣ ିେଭାଜନ କରନି୍ତ;
5 େନବଲ ଯନ୍ତ୍ର େର ଅନଥର୍କ ଗୀତ ଗାନ କରନି୍ତ ,
ଦାଉଦଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନାନା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ନମିର୍ାଣ

କରନି୍ତ;
6 ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ରେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରନି୍ତ
ଓ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ େତୖଳେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ମଦ୍ଦର୍ନ କରନି୍ତ;
ମାତ୍ର େଯାେଷଫଙ୍କ େକ୍ଲଶେର େସମାେନ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ।
7 ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଏେବ ପ୍ରଥମ ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି

ନବିର୍ାସତି େହେବ
ଓ ଶରୀର ଲମ୍ୱକାରୀମାନଙ୍କର ହଷର୍ନାଦ ଲୁପ୍ତ େହବ।
8 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନାମେର ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,

“ଆେମ୍ଭ ଯାକୁବର େଗୗରବକୁ ଘୃଣା କରୁ ଓ ତାହାର ଅଟ୍ଟାଳିକାସବୁକୁ
ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କରୁ;
ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ନଗର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ଯାବତୀୟକୁ ପର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ

କରିବା।”
9 ତହିଁେର ଏକ ଗହୃେର ଯଦ ିଦଶ ଜଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ, େତେବ

ସମେସ୍ତ ମରିେବ। 10 ପୁଣ,ି ଗହୃ ମଧ୍ୟରୁ ଅସି୍ଥସକଳ ବାହାର କରି ଆଣବିା
ପାଇଁ େକୗଣସ ିେଲାକର ପିତୃବ୍ୟ, ଶବଦାହକାରୀ ତାହାକୁ ଉଠାଇଲା
ଉତ୍ତାେର ଗହୃର ଅନ୍ତରସ୍ଥ େଲାକକୁ ପଚାରିବ, “ଏେବ େହଁ ତୁମ୍ଭର କି ଆଉ
କିଏ ଅଛ ି?” େତେବ େସ କହବି, “ନାହିଁ।” େସେତେବେଳ େସ କହବି,
“ତୁନ ିହୁଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର
ନୁେହଁ।” 11 କାରଣ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କରନି୍ତ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହୃ
ଭଗ୍ନ େହବ ଓ ସାନ ସାନ ଗହୃେର ଫାଟ େହବ।

12 ଅଶ୍ୱଗଣ କି େଶୖଳ ଉପେର େଦୗଡ଼େିବ ? େକହ ିବଳଦ େନଇ କି
େସଠାେର ଚାଷ କରିବ ?

ତୁେମ୍ଭମାେନ ନ୍ୟାୟ ବଚିାରକୁ ବଷିେର ଓ ଧାମିର୍କତାର ଫଳକୁ ତକି୍ତ
ଫଳେର ପରିଣତ କରିଅଛ;

13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବସ୍ତୁେର ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ,
“ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ବଳେର କି କରନମି୍ ଲାଭ କରି ନାହୁଁ ?”
14 ଏେହତୁ େଦଖ, େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି

ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ ,
“ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଉଠାଇବା;
ତହିଁେର େସମାେନ ହମାତର ପ୍ରେବଶ ସ୍ଥାନଠାରୁ ଆରାବା େସ୍ରାତ ମାଗର୍

ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକ୍ଲଶ େଦେବ।”

ପ୍ରଥମ ଦଶର୍ନ - ପଙ୍ଗପାଳ

ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏରୂପ େଦଖାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ,
ବଳିମ୍ୱେର ଉତ୍ପନ୍ନ  ତୃଣ ଅଙୁ୍କରିବା ଆରମ୍ଭେର େସ
ପଙ୍ଗପାଳମାନଙୁ୍କ ଗଢ଼େିଲ ଓ େଦଖ, ରାଜାଙ୍କ ତୃଣ କଟାଗଲା

ଉତ୍ତାେର େସହ ିବଳିମ୍ୱେର ଉତ୍ପନ୍ନ  ତୃଣ ବଢ଼ଢ଼ୁଥିଲା। 2 ପୁଣ,ି େସହି
ପଙ୍ଗପାଳମାେନ େଦଶର ତୃଣ ଖାଇବାର େଶଷ କଲା ଉତ୍ତାେର ମୁଁ କହଲି,ି
“େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭକୁ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି କ୍ଷମା କର !
ଯାକୁବ କିପରି ଠିଆ େହବ ? କାରଣ େସ ସାନ।”
3 ସଦାପ୍ରଭୁ େସ ବଷିୟେର ଦୁଃଖିତ େହେଲ; “ଏହା େହବ ନାହିଁ,” ଏହା

ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦଶର୍ନ - ଅଗି୍ନ ଉତ୍ପାତ

4 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହରୂିେପ େଦଖାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, ପ୍ରଭୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ବବିାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କେଲ; ତହିଁେର ତାହା
ମହାସାଗରକୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ଆଉ ଭୂମିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥା’ନ୍ତ ା। 5 ଏପରି
ସମୟେର ମୁଁ କହଲି,ି
“େହ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ, ବନିୟ କେର, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ;
ଯାକୁବ କିପରି ଠିଆ େହବ ? କାରଣ େସ ସାନ।”
6 ସଦାପ୍ରଭୁ େସ ବଷିୟେର ଦୁଃଖିତ େହେଲ; “ତାହା ମଧ୍ୟ େହବ ନାହିଁ,”

ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।

ତୃତୀୟ ଦଶର୍ନ - ଓଳମ

7 େସ େମାେତ ଏରୂପ େଦଖାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ହସ୍ତେର
ଓଳମ େଘନ ିଓଳମ ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ ଏକ କାନ୍ଥ ନକିଟେର ଠିଆ େହେଲ।
8 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ପଚାରିେଲ, “େହ ଆେମାଷ, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ
େଦଖୁଅଛ ?” ତହିଁେର ମୁଁ କହଲି,ି “େଗାଟଏି ଓଳମ।” େତେବ ପ୍ରଭୁ
କହେିଲ,
“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଓଳମ ପକାଇବା;
ଆେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଯିବା ନାହିଁ;
9 ପୁଣ,ି ଇସ୍ହାକର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ଧ୍ୱଂସତି େହବ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧମର୍ଧାମସକଳ ବନିଷ୍ଟ େହବ;
ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ  େଘନ ିଯାରବୀୟାମର ବଂଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିବା।”

ଆେମାଷ 5:19 563 ଆେମାଷ 7:9
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ଆେମାଷଙ୍କ େଦାଷାେରାପ

10 େଯେତେବେଳ େବେଥଲ୍ର ଯାଜକ ଅମତ୍ସୀୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା
ଯାରବୀୟାମଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିକଥା କହ ିପଠାଇଲା, “ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ
ମଧ୍ୟେର ଆେମାଷ ଆପଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ; େଦଶ ତାଙ୍କର
ବାକ୍ୟସବୁ ସହ ିପାରୁ ନାହିଁ।”

11 କାରଣ ଆେମାଷ ଏରୂପ କହୁଅଛନି୍ତ ,
“ଯାରବୀୟାମ ଖଡ୍ଗ େର ହତ େହବ
ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ନଶି୍ଚୟ ଆପଣା ନଜି େଦଶରୁ ନବିର୍ାସତି େହବ।”
12 ଆହୁରି, ଅମତ୍ସୀୟ ଆେମାଷଙୁ୍କ କହଲିା,
“େହ ଦଶର୍କ, ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ, ଯିହୁଦା େଦଶକୁ ପଳାଅ,
େସଠାେର େଭାଜନ କର ଓ େସଠାେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର;
13 ମାତ୍ର େବେଥେଲ୍ର ପୁନବର୍ାର ଆଉ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର

ନାହିଁ;
କାରଣ ତାହା ରାଜାଙ୍କର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଓ ତାହା ରାଜକୀୟ ଗହୃ ଅେଟ।”
14 ତହିଁେର ଆେମାଷ ଉତ୍ତର କରି ଅମତ୍ସୀୟକୁ କହେିଲ,
“ମୁଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ନ ଥିଲ,ି କିଅବା େକୗଣସ ିଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନ

ଥିଲ;ି
ମାତ୍ର ମୁଁ େଗାପାଳକ ଓ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷର କୃଷକ ଥିଲ;ି
15 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ପଲର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନରୁ େମାେତ େନେଲ
ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ,
ଯାଅ, ଆମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ନକିଟେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର

କର।”
16 ଏଥିପାଇଁ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
ତୁେମ୍ଭ କହୁଅଛ, ‘ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ନାହିଁ
ଓ ଇସ୍ହାକ ବଂଶ ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ବଷର୍ାଅ ନାହିଁ।’
17 ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ;
“ତୁମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା ନଗର ମଧ୍ୟେର େବଶ୍ୟା େହବ
ଓ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଖଡ୍ଗ େର ପତତି େହେବ,
ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଭୂମି ପରିମାପକ ଦଉଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା ବଭିାଗ କରାଯିବ;
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଅଶୁଚ ିେଦଶେର ମରିବ,
ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ନଶି୍ଚୟ ଆପଣା େଦଶରୁ ନବିର୍ାସତି େହବ।”

ଚତୁଥର୍ ଦଶର୍ନ - ଏକ ଡାଲା ଫଳ

ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଏହପିରି େଦଖାଇେଲ; େଦଖ, ଏକ
ଡାଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ। 2 ପୁଣ,ି େସ କହେିଲ, “େହ
ଆେମାଷ, ତୁେମ୍ଭ କଅଣ େଦଖୁଅଛ ?” ତହିଁେର ମୁଁ କହଲି,ି

“ଏକ ଡାଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ।” େତେବ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ,
“ଆମ୍ଭର େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନି୍ତମ କାଳ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ;ି
ଆେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଛାଡ଼ ିଯିବା ନାହିଁ।
3 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ମନି୍ଦରର ଗାନ ସବୁ ହାହାକାର େହବ।”
ଏହା ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ;
“ଶବ ଅେନକ େହବ; େଲାକମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନେର ନୀରବ େହାଇ

େସମାନଙୁ୍କ ପକାଇେବ।”

ଇସ୍ରାଏଲର ସବର୍ନାଶ

4 େହ ଦୀନହୀନମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙୁ୍କ
େଲାପ କରାଇବା େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଶୁଣ।

5 “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଐଫା ସାନ କରି ଓ େଶକଲ ବଡ଼ କରି,
ଆଉ ଛଳନାରୂପ ତରାଜୁେର ଅଯଥାଥର୍ କାରବାର କରି କହୁଅଛ,
ଅମାବାସ୍ୟା େକେତେବେଳ ଗତ େହବ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଶସ୍ୟ

ବକି୍ରୟ କରିବୁ ?
ବଶି୍ରାମ ଦନି େକେବ ଗତ େହବ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଗହମ ବାହାର

କରିବୁ ?
6 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ରୂପା େଦଇ ଦରିଦ୍ର କୁ
ଓ ଏକ େଯାଡ଼ା ପାଦୁକା ପାଇଁ ଦୀନହୀନକୁ କ୍ରୟ କରିବୁ

ଓ ତ୍ୟାଗ େଯାଗ୍ୟ ଗହମ ବକି୍ରୟ କରିବୁ।”
7 ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବର େଗୗରବ େନଇ ଏହ ିଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ

ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିକମର୍ େକେବ ପାେସାରିବା ନାହିଁ।
8 େଦଶ କି ଏଥିନମିେନ୍ତ କମି୍ପତ େହବ ନାହିଁ
ଓ ତନି୍ନ ବାସୀ ସମେସ୍ତ କି େଶାକ କରିେବ ନାହିଁ ?
ହଁ, ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ ିଉଠିବ
ଓ ମିସରର ନୀଳ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ଉଚୁ୍ଛଳି ପୁନବର୍ାର ହ୍ରାସ େହବ।
9 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେର ସୂଯର୍୍ୟକୁ ଅସ୍ତଗତ କରାଇବା
ଓ ନମିର୍ଳ ଦନିେର ଆେମ୍ଭ େଦଶକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବା।
10 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଉତ୍ସବକୁ େଶାକେର
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗାୟନ ସବୁକୁ ବଳିାପେର ପରିଣତ କରିବା;
ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର କଟୀେଦଶ ଚଟବସ୍ତ୍ରେର ପରିହତି କରାଇବା
ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମସ୍ତକ ଟାଙ୍ଗରା କରାଇବା;
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସହ ିେଶାକକୁ ଅଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ରର େଶାକ ତୁଲ୍ୟ
ଓ ତହିଁର େଶଷକୁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦନିର ତୁଲ୍ୟ କରାଇବା।”
11 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, େଯଉଁ ଦନି ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଦଶକୁ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େପ୍ରରଣ କରିବା,
ଏପରି ଦନି ଆସୁଅଛ,ି ତାହା ଅନ୍ନ  କିଅବା ଜଳ ପିପାସାର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହବ।
12 େଲାକମାେନ ଏକ ସମୁଦ୍ର  ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଓ ଉତ୍ତର ଦଗିରୁ ପୂବର୍ ଦଗି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିେବ;
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏେଣେତେଣ

େଦୗଡ଼େିବ,
ଆଉ ତାହା ପାଇେବ ନାହିଁ।
13 େସହ ିଦନି ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାରୀଗଣ ଓ ଯୁବକମାେନ ତୃଷାେର ମୂଚ୍ଛର୍ାପନ୍ନ

େହେବ।
14 େଯଉଁମାେନ ଶମରୀୟାର ପାପ େନଇ ଶପଥ କରନି୍ତ , ଆଉ କହନି୍ତ ,
େହ ଦାନ୍, ତୁମ୍ଭ େଦବତା ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ
ଓ େବେର୍ଶବାର େଦବତା ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ,
େସମାେନ ହିଁ ପତତି େହେବ, ଆଉ େକେବ ଉଠିେବ ନାହିଁ।”

ପଞ୍ଚମ ଦଶର୍ନ - ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚିାର

ମୁଁ ଯଜ୍ଞେବଦ ିନକିଟେର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଠିଆ େହବାର େଦଖିଲ;ି
ଆଉ, େସ କହେିଲ,
“ଦ୍ୱ ାରର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥାନ େଯପରି ହଲବି, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭର

ମୁଣ୍ଡାଳିେର ଆଘାତ କର
ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପେର ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଅ;
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ େଶଷାଂଶକୁ ଖଡ୍ଗ େର ବଧ କରିବା;
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣ ହିଁ ପଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ
ଓ େସମାନଙ୍କର ଏକ ଜଣ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।
2 େସମାେନ େଖାଳି ପାତାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଗେଲ େହଁ
େସଠାରୁ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଧରି ଆଣବି
ଓ େସମାେନ ଆକାଶ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଠିେଲ େହଁ
ଆେମ୍ଭ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ େସମାନଙୁ୍କ ତଳକୁ ଆଣବିା।
3 ପୁଣ,ି େସମାେନ କମିର୍ଲର ଶୃଙ୍ଗେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଲୁଚାଇେଲ େହଁ
ଆେମ୍ଭ େସସ୍ଥାନରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଧରି ଆଣବିା
ଓ େସମାେନ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟରୁ ସମୁଦ୍ର ର ତେଳ ଲୁଚେିଲ େହଁ
ଆେମ୍ଭ େସସ୍ଥାନେର ସପର୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରିବା, ତହିଁେର େସ େସମାନଙୁ୍କ

ଦଂଶନ କରିବ।
4 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣ ସମ୍ମୁଖେର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ

େହଁ
ଆେମ୍ଭ େସସ୍ଥାନେର ଖଡ୍ଗ କୁ ଆଜ୍ଞା କରିବା,
ଆଉ ତାହା େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବ ଓ ଆେମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ଅମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା ଦୃଷି୍ଟ ରଖିବା।”
5 କାରଣ େଯ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପଶର୍ କରେନ୍ତ,
ତାହା ତରଳି ଯାଏ, ଆଉ ତନି୍ନ ବାସୀ ସମେସ୍ତ େଶାକ କରନି୍ତ;
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େସ ପ୍ରଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ;
ପୁଣ,ି ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ନଦୀ ପରି ବଢ଼ ିଉଠିବ
ଓ ମିସରର ନୀଳ ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ ପୁନବର୍ାର ହ୍ରାସ େହବ।
6 େଯ ଆକାଶେର ଆପଣା େକାଠରି େଶ୍ରଣୀ ନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ
ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଆପଣା ଚନ୍ଦ୍ର ାତପ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନି୍ତ;
େଯ ସମୁଦ୍ର ର ଜଳସମୂହକୁ ଡାକି ପୃଥିବୀ ଉପେର ଢ଼ାଳନି୍ତ;
ତାହାଙ୍କର ନାମ ସଦାପ୍ରଭୁ।
7 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େହ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ନକିଟେର କି କୂଶୀୟ ସନ୍ତାନଗଣର ତୁଲ୍ୟ ନୁହଁ ?
ଆେମ୍ଭ କି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିସର େଦଶରୁ ଓ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙୁ୍କ କେପ୍ତାର

େଦଶରୁ
ଓ ଅରାମୀୟମାନଙୁ୍କ କୀର୍ େଦଶରୁ ଆଣ ିନାହୁଁ ?
8 େଦଖ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏହ ିପାପିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ଅଛି
ଓ ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀରୁ ତାହା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା;
େକବଳ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ଆେମ୍ଭ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ନାହିଁ,
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।”
9 “କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା କରିବା
ଓ ଆେମ୍ଭ ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ
ଚାଲୁଣୀର ଶସ୍ୟକୁ ଚଲାଇବା ପରି ଚଲାଇବା,
ତଥାପି ଏକ କଣକିା ଭୂମିେର ପଡ଼ବି ନାହିଁ।
10 ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ପାପୀମାେନ କୁହନି୍ତ ,
ଅମଙ୍ଗଳ େଦୗଡ଼ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧରିବ ନାହିଁ;
କିଅବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ େହବ ନାହିଁ,
େସସମେସ୍ତ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ େହେବ।”

ଇସ୍ରାଏଲୀୟର ପୁନଃ ପ୍ରତଷି୍ଠା

11 “େସଦନି ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦର ପତତି ତମ୍ୱୁ ପୁନବର୍ାର ଉତ୍ଥାପନ କରିବା
ଓ ତହିଁର ଫଟା ସ୍ଥାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା;
ପୁଣ,ି ତାହାର ଉଜାଡ଼ ସ୍ଥାନ ସବୁ ପୁନବର୍ାର ଉଠାଇବା
ଓ ପୂବର୍କାଳର ନ୍ୟାୟ ତାହା ନମିର୍ାଣ କରିବା;
12 ତହିଁେର େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଇେଦାମର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ
ଓ ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଅଧିକାର କରିେବ।”
ଏହ ିକମର୍ର ସାଧନକତ୍ତର୍ା ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ।
13 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ହଳବାହକ ଶସ୍ୟ କଟାଳିର ପେଛ
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଷକ ବୀଜବୁଣାଳୀର ପେଛ ଲାଗି ରହବି,
ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛ ିଓ ପବର୍ତଗଣ ମିଷ୍ଟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଝରାଇବ,
ଆଉ ଉପପବର୍ତସକଳ ତରଳି ଯିେବ।
14 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ରାଏଲର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ

କରିବା,
ତହିଁେର େସମାେନ ଧ୍ୱଂସତି ନଗରସବୁ ପୁନଃ ନମିର୍ାଣ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର

ବାସ କରିେବ
ଓ େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିେବ;
ଆହୁରି, େସମାେନ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତହିଁର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ।
15 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ େଦଶେର େରାପଣ କରିବା,
ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ,
ତହିଁରୁ େସମାେନ ଆଉ ଉତ୍ପାଟତି େହେବ ନାହିଁ।”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ।

ଆେମାଷ 9:6 565 ଆେମାଷ 9:15



1

ଓବଦୀୟ

ଇେଦାମର ଦଣ୍ଡ

ଓବଦୀୟଙ୍କ ଦଶର୍ନ। ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇେଦାମ ବଷିୟେର ଏହି
କଥା କହନି୍ତ; ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟରୁ ସମାଚାର
ଶୁଣଅିଛୁ ଓ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ଦୂତ େପ୍ରରିତ େହାଇଅଛ,ି

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଠ ଓ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଉଠୁ। 2 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର  କରିଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭ
ଅତଶିୟ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଅଟ। 3 େହ େଶୖଳ-କନ୍ଦରେର ବାସକାରୀ, େହ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ନବିାସୀ, ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତଃକରଣର ଅହଂକାର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା
କରିଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହୁଅଛ, ଆମ୍ଭକୁ ଭୂମିକୁ ଓହ୍ଳାଇ
ଆଣବି କିଏ ? 4 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ଯଦ୍ୟପି ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି
ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଠ, ତୁମ୍ଭର ବସା ଯଦ୍ୟପି ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟେର ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତଥାପି
ଆେମ୍ଭ େସଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓହ୍ଳାଇ ଆଣବିା। 5 (ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଉଚ୍ଛନି୍ନ
େହାଇଅଛ !) ଯଦ ିେଚାରମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ , ଯଦି
ଡକାୟତମାେନ ରାତି୍ରେର ଆସନି୍ତ , ଯଦ ିେସମାେନ କି ଯେଥଷ୍ଟ ପାଇବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଚାରି କରିେବ ନାହିଁ ? େଯେବ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଞ୍ଚୟକାରୀମାେନ ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ କି େଗାଟାଇବା ପାଇଁ କିଛ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ
ଛାଡ଼େିବ ନାହିଁ ? 6 ଏେଷୗର ସକଳ ବଷିୟ କିପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରାଯାଇଅଛ ି! ତାହାର ଗପୁ୍ତ ଧନସବୁ କିପରି ଅେନ୍ୱଷଣ କରାଯାଇଅଛ ି!
7 ତୁମ୍ଭର ସହାୟ ସମସ୍ତ େଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ବାଟେର ଆଣ ିସୀମାେର
ପହଞ୍ଚାଇ ଅଛନି୍ତ; େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ମିତ୍ର ଥିେଲ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି ପରାଭବ କରିଅଛନି୍ତ; େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ନ  େଭାଜନ
କରନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ତେଳ ଫାନ୍ଦ ପାତଅିଛନି୍ତ; ଇେଦାମେର କିଛ ିବୁଦି୍ଧ
ନାହିଁ। 8 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େସଦନି ଆେମ୍ଭ କି ଇେଦାମରୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ ଓ
ଏେଷୗର ପବର୍ତରୁ ବୁଦି୍ଧ ବନିଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ? 9 ପୁଣ,ି େହ େତୖମନ୍,
ଏେଷୗର ପବର୍ତରୁ ହତ୍ୟା ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ,
ଏହ ିଅଭପି୍ରାୟେର ତୁମ୍ଭର ବୀରଗଣ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହେବ।

ଯାକୁବ ପ୍ରତ ିଇେଦାମର େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ

10 ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତା ଯାକୁବ ପ୍ରତ ିକୃତ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶୁ ତୁେମ୍ଭ ଲଜ୍ଜ ାେର
ଆଚ୍ଛନ୍ନ  େହବ, ପୁଣ ିତୁେମ୍ଭ ଚରିକାଳ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ। 11 େଯଉଁ ଦନି ତୁେମ୍ଭ
ଅନ୍ୟ ପାଖେର ଠିଆ େହଲ, େଯଉଁ ଦନି ଅପରିଚତି େଲାକମାେନ ତାହାର
ସମ୍ପତି୍ତ େବାହ ିେନଇଗେଲ ଓ ବେିଦଶୀୟମାେନ ତାହାର ସକଳ ନଗର
ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ, େସଦନି
ତୁେମ୍ଭ ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଏକ ଜଣ ପରି େହାଇଥିଲ। 12 ମାତ୍ର

ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ଦନି ପ୍ରତ,ି ଅଥର୍ାତ୍, ତାହାର ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ଦନି ପ୍ରତି
ଅନାଅ ନାହିଁ ଓ ଯିହୁଦା େଲାକମାନଙ୍କର ବନିାଶ ଦନିେର େସମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ; କିଅବା ସଂକଟ ଦନିେର ଦପର୍ କଥା କୁହ
ନାହିଁ। 13 ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ବପିତି୍ତ ଦନିେର େସମାନଙ୍କର ନଗର
ଦ୍ୱ ାରେର ପ୍ରେବଶ କର ନାହିଁ; ହଁ, େସମାନଙ୍କ ବପିତି୍ତ ଦନିେର େସମାନଙ୍କର
େକ୍ଳଶ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭ ଅନାଅ ନାହିଁ, ଅଥବା େସମାନଙ୍କ ବପିତି୍ତ ଦନିେର
େସମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ହସ୍ତ ଦଅି ନାହିଁ। 14 ପୁଣ,ି ତାହାର
ପଳାତକମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ େଚୗମୁହାଣ ିପଥେର ଠିଆ ହୁଅ
ନାହିଁ ଓ ସଂକଟ ଦନିେର ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାନଙୁ୍କ (ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର)
ସମପର୍ଣ କର ନାହିଁ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାତସିମୂହର ବଚିାର

15 କାରଣ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ ଉପେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି ସନି୍ନ କଟ; ତୁେମ୍ଭ
େଯପରି କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେସହପିରି କରାଯିବ; ତୁମ୍ଭ କୃତ ବ୍ୟବହାରର
(ପ୍ରତଫିଳ) ତୁମ୍ଭ ନଜି ମସ୍ତକେର ବତ୍ତିର୍ବ। 16 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ
ପବତି୍ର ପବର୍ତେର େଯପରି ପାନ କରିଅଛ, େସପରି ସମୁଦାୟ େଗାଷ୍ଠୀ ନତି୍ୟ
ନତି୍ୟ ପାନ କରିେବ, ହଁ, େସମାେନ ପାନ କରୁ କରୁ ଗିଳି ପକାଇେବ, ପୁଣି
ଅଜାତର ତୁଲ୍ୟ େହେବ। 17 ମାତ୍ର ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାେନ ସେିୟାନେର
ଥିେବ ଓ ତାହା ପବତି୍ର େହବ; ଆଉ, ଯାକୁବର ବଂଶ ଆପଣାମାନଙ୍କର
ଅଧିକାର େଭାଗ କରିେବ। 18 ପୁଣ,ି ଯାକୁବର ବଂଶ ଅଗି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଓ
େଯାେଷଫର ବଂଶ ଅଗି୍ନଶିଖା ସ୍ୱରୂପ େହେବ, ଆଉ ଏେଷୗର ବଂଶ ନଡ଼ା
ସ୍ୱରୂପ େହେବ, ଆଉ େସମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ୱ ଳି ତାହା ଗ୍ରାସ କରିେବ;
ତହିଁେର ଏେଷୗ ବଂଶର େକହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହା କହଅିଛନି୍ତ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ

19 ପୁଣ,ି ଦକି୍ଷଣର େଲାକମାେନ ଏେଷୗର ପବର୍ତ ଓ ନମି୍ନ ଭୂମିର
େଲାକମାେନ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ େଦଶ ଅଧିକାର କରିେବ ଓ େସମାେନ
ଇଫ୍ର ୟିମର ଭୂମି ଓ ଶମରୀୟାର ଭୂମି ଅଧିକାର କରିେବ ଓ ବନି୍ୟାମୀନ୍
ଗିଲୀୟଦକୁ ଅଧିକାର କରିବ। 20 ପୁଣ,ି କିଣାନୀୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
ନବିର୍ାସତି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଏହ ିେସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ ସାରିଫତ୍ ନଗର
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର କରିେବ ଓ ଯିରୂଶାଲମର େଯଉଁ ନବିର୍ାସତି େଲାକମାେନ
ସଫାରଦେର ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଦକି୍ଷଣସ୍ଥ ନଗରସକଳ ଅଧିକାର କରିେବ।
21 ପୁଣ,ି ଏେଷୗର ପବର୍ତର ବଚିାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ାମାେନ
ସେିୟାନ ପବର୍ତକୁ ଆସେିବ; ପୁଣ,ି ରାଜ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େହବ।
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ଯୂନସ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଯୂନସଙ୍କ ପଳାୟନ

ଅମିତ୍ତୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୂନସଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 2 “ଉଠ, ନୀନବିୀ ମହାନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ତହିଁ
ବରୁିଦ୍ଧେର େଘାଷଣା କର; କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଆମ୍ଭ

ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ।ି” 3 ମାତ୍ର ଯୂନସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ
ତଶର୍ୀଶକୁ ପଳାଇ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଉଠିେଲ ଓ ଯାେଫା ନଗରକୁ ଯାଇ
ତଶର୍ୀଶଗାମୀ ଏକ ଜାହାଜ ପାଇେଲ; ତହୁଁ େସ ତହିଁର ଭଡ଼ା େଦଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ତଶର୍ୀଶକୁ େସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଯିବା ନମିେନ୍ତ େସହି
ଜାହାଜେର ଚଢ଼େିଲ। 4 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ େପ୍ରରଣ
କେଲ, ତହିଁେର ସମୁଦ୍ର େର ଏପରି ପ୍ରବଳ େତାଫାନ େହଲା େଯ, ଜାହାଜ
ଭାଙି୍ଗଯିବା ପରି େହଲା। 5 େସେତେବେଳ ନାବକିମାେନ, ଭୀତ େହାଇ
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତା ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ; ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ର ବ୍ୟାଦ ିସମୁଦ୍ର େର
ପକାଇ େଦେଲ। ମାତ୍ର, ଯୂନସ ଜାହାଜର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭାଗକୁ ଯାଇଥିେଲ;
ଆଉ, ଶୟନ କରି େଘାର ନଦି୍ର ାେର ମଗ୍ନ େହାଇଥିେଲ। 6 ତହିଁେର
ଜାହାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, “େହ ନଦି୍ର ାଳୁ, କଅଣ
କରୁଅଛ ? ଉଠ, ତୁମ୍ଭ େଦବତାଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର, େକଜାଣି
ତୁମ୍ଭର େଦବତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗ କରିେବ ଓ
ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିଷ୍ଟ େନାହବୁି।”

ଯୂନସଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର କୁ ନେିକ୍ଷପ

7 ପୁଣ,ି ନାବକିମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସଙ୍ଗୀକୁ କହେିଲ,
“କାହା େହତୁରୁ ଏହ ିଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟୁଅଛ ିଏହା ଜାଣବିା
ନମିେନ୍ତ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରୁ।” ତହୁଁ େସମାେନ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ
କରେନ୍ତ, ଯୂନସଙ୍କ ନାମେର ଗଲୁ ିଉଠିଲା। 8 େସେତେବେଳ େସମାେନ
ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “କାହା େହତୁରୁ ଏହ ିଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟଅିଛ,ି
ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ; ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ େକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛ
? ତୁମ୍ଭର େକଉଁ େଦଶ ? ଓ ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକ ?”
9 ତହିଁେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “ମୁଁ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟ; ପୁଣ,ି େଯ
ସମୁଦ୍ର  ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିର ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପରେମଶ୍ୱର
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ମୁଁ ଭୟ କେର।” 10 ଏଥିେର େସହ ିେଲାକମାେନ ମହାଭୀତ
େହାଇ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ଏ କି କମର୍ କରିଅଛ ? କାରଣ େସ
ଜଣାଇଥିବାରୁ େସମାେନ ଜାଣଥିିେଲ େଯ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ
ପଳାଉଅଛନି୍ତ।” 11 େସେତେବେଳ େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, “ସମୁଦ୍ର
େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସୁସି୍ଥର େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
କଅଣ କରିବା ?” କାରଣ, ସମୁଦ୍ର  େବଳକୁ େବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡତର େହାଇ
ବଢ଼ଲିା। 12 ତହିଁେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, “େମାେତ ଧରି ସମୁଦ୍ର େର
ପକାଇ ଦଅି; ତହିଁେର ସମୁଦ୍ର  ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସୁସି୍ଥର େହବ; କାରଣ େମା’
ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିମହାେତାଫାନ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛି
େବାଲ ିମୁଁ ଜାେଣ।” 13 ତଥାପି େସହ ିେଲାକମାେନ କୂଳକୁ େଫରି ଯିବା
ନମିେନ୍ତ ବଡ଼ ଯତ୍ନେର ଆହୁଲା ପକାଇେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ପାରିେଲ ନାହିଁ;
କାରଣ ସମୁଦ୍ର  େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର େବଳକୁ େବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡତର େହାଇ
ବଢ଼ଲିା। 14 ଏେହତୁରୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି
କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିତ ିକରୁଅଛୁ, େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ବନିତ ିକରୁଅଛୁ, ଏହ ିମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିଷ୍ଟ ନ
େହଉ, ପୁଣ ିନରିପରାଧର ରକ୍ତପାତ େଦାଷ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ନ
ବତ୍ତର୍ାଅ; କାରଣ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାମତ କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛ।”

15 ଏଥିେର େସମାେନ ଯୂନସଙୁ୍କ ଧରି ସମୁଦ୍ର େର ପକାଇ େଦେଲ; ପୁଣ,ି
ସମୁଦ୍ର  ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡତାରୁ ନବୃିତ୍ତ େହଲା। 16 ଏଥିେର େସହ ିେଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅତଶିୟ ଭୟ କେଲ ଓ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଓ ନାନା ମାନତ କେଲ। 17 ପୁଣ,ି େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ଯୂନସଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର େର ପକାଇେଦେଲ, ତାହାଙୁ୍କ ଗିଳିବା ନମିେନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟ ନରୂିପଣ କେଲ; ପୁଣ,ି ଯୂନସ େସହ ିମତ୍ସ୍ୟ
ଉଦରେର ତନି ିଦନି ଓ ତନି ିରାତ୍ର ରହେିଲ।

ଯୂନସଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

େସେତେବେଳ ଯୂନସ େସହ ିମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରେର ଥାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ। 2 ଆଉ, େସ
କହେିଲ, “ମୁଁ ଆପଣା ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଡାକିଲ,ି

ତହିଁେର େସ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ପାତାଳର ଉଦରରୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲ,ି
ତୁେମ୍ଭ େମାର ରବ ଶୁଣଲି। 3 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର  ଗଭର୍ର ଗଭୀର
ଜଳେର େମାେତ ନେିକ୍ଷପ କଲ, ତହିଁେର େସ୍ରାତ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼
େଘରିଲା; ତୁମ୍ଭର େଢ଼ଉ ଓ ତରଙ୍ଗସବୁ େମା’ ଉପର େଦଇ ଗଲା।
4 ଆଉ, ମୁଁ କହଲି,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରରୁ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛ;ି ତଥାପି
ମୁଁ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ମନି୍ଦର ଆେଡ଼ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରିବ।ି 5 ଜଳରାଶି
ପ୍ରାଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ େମାେତ େଘରିଲା; ଗଭୀର ସାଗର େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼
େଘରିଲା; ସମୁଦ୍ର ର ଦଳ େମା’ ମସ୍ତକର ଚାରିଆେଡ଼ ଜଡ଼ତି େହଲା। 6 ମୁଁ
ପବର୍ତଗଣର ମୂଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଗଲ;ି େମା’ ପଶ୍ଚାତ୍ ପୃଥିବୀ ଆପଣାର
ଅଗର୍ଳସକଳ ଚରିକାଳ ନମିେନ୍ତ ରୁଦ୍ଧ କଲା; ତଥାପି େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମା’
ପରେମଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ ଗତ୍ତର୍ରୁ େମା’ ପ୍ରାଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣଲି। 7 େମା’
ମଧ୍ୟେର େମା’ ପ୍ରାଣ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହବା େବେଳ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କଲ;ି
ପୁଣ,ି େମା’ ପ୍ରାଥର୍ନା ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର, ତୁମ୍ଭ ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା। 8 େଯଉଁମାେନ ଅସାର ପ୍ରତମିାଗଣକୁ ମାନନି୍ତ , େସମାେନ ନଜି
ଦୟାନଧିିଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରନି୍ତ। 9 ମାତ୍ର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହତି ତୁମ୍ଭ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବ;ି ମୁଁ ଯାହା ମାନତ କରିଅଛ,ି ତାହା
ପରିେଶାଧ କରିବ;ି ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ହୁଏ।” 10 ଏଥିେର
ସଦାପ୍ରଭୁ େସହ ିମତ୍ସ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା କରେନ୍ତ, େସ ଯୂନସଙୁ୍କ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିେର
ଉଦ୍ଗାର କଲା।

ନୀନବିୀକୁ ଯୂନସଙ୍କ ଯାତ୍ରା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଯୂନସଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା; 2 “ଉଠ, ନୀନବିୀ ମହାନଗରକୁ
ଯାଅ, ପୁଣ ିଯାହା େଘାଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା

କରୁ, ତାହା େସହ ିନଗର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଚାର କର।” 3 ତହିଁେର ଯୂନସ
ଉଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ନୀନବିୀକୁ ଗେଲ। ନୀନବିୀ ତନି ିଦନି
ଯାତ୍ରାର ପଥ, ଅତ ିବଡ଼ ନଗର ଥିଲା। 4 ପୁଣ,ି ଯୂନସ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ
କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରି, ଏକ ଦନିର ପଥ ଯାଇ ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର େଘାଷଣା
କରି କହେିଲ, “ଯଥା, ଆଉ ଚାଳିଶ ଦନି ଗତ େହେଲ ନୀନବିୀ ବନିଷ୍ଟ
େହବ।” 5 ତହିଁେର ନୀନବିୀର େଲାକମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କେଲ ଓ ଉପବାସ େଘାଷଣା କରି ବଡ଼ଠାରୁ ସାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମେସ୍ତ
ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧେଲ।
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ନୀନବିୀର େଲାକଙ୍କ ଅନୁତାପ

6 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏହ ିସବୁ ବାତ୍ତର୍ା ନୀନବିୀ ରାଜା ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଆପଣା ସଂିହାସନରୁ ଉଠିଲା ଓ ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିଚଟ
ପିନି୍ଧ ପାଉଁଶେର ବସେିଲ। 7 ପୁଣ,ି ରାଜାର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େସ ନୀନବିୀର ସବର୍ତ୍ର ଏହ ିକଥା େଘାଷଣା ଓ ପ୍ରଚାର କରାଇଲା, ଯଥା,
“ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ କିଅବା େଗାେମଷାଦ ିପଲ େକହ ିକିଛ ିଆସ୍ୱାଦନ ନ
କରୁ; େସମାେନ େଭାଜନ କି ଜଳ ପାନ ନ କରନୁ୍ତ; 8 ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଓ
ପଶୁ ଚଟ ପରିଧାନ କରି ଯଥାଶକି୍ତ ପରେମଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଡାକନୁ୍ତ; ଆହୁରି,
ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତସି୍ଥତ
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟରୁ ବମିୁଖ େହଉନୁ୍ତ। 9 େକଜାଣ ିପରେମଶ୍ୱର େଫରି ଦୁଃଖିତ
େହାଇ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେବ, ତହିଁେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ବନିଷ୍ଟ େହବା ନାହିଁ।” 10 ତହୁଁ େସମାେନ େଯ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ
େଫରିେଲ, େସମାନଙ୍କର ଏହ ିକମର୍ ପରେମଶ୍ୱର େଦଖିେଲ; ପୁଣ,ି
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇେବ େବାଲ ିକହଥିିେଲ, ପରେମଶ୍ୱର
େସହ ିବଷିୟେର ଦୁଃଖିତ େହାଇ ତାହା ଘଟାଇେଲ ନାହିଁ।

ଯୂନସଙ୍କର େକ୍ର ାଧ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା

ମାତ୍ର ଯୂନସ ଏଥିେର ମହା ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଓ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହେଲ। 2 ଆଉ,
େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ବନିତ ିକେର, ମୁଁ ସ୍ୱେଦଶେର ଥିବା େବେଳ କି ଏହି

କଥା କହ ିନ ଥିଲ ି? ଏଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କରି ତଶର୍ୀଶକୁ ପଳାଇଲ;ି କାରଣ
ତୁେମ୍ଭ େଯ କୃପାମୟ, େସ୍ନହଶୀଳ, େକ୍ର ାଧେର ଧୀର, ଦୟାେର ମହାନ ଓ
ଅମଙ୍ଗଳର ବଷିୟେର ଅନଚୁି୍ଛକ ପରେମଶ୍ୱର ଅଟ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣଲି।ି

3 ଏେହତୁ େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବନିତ ିକେର, ଏେବ େମା’ ପ୍ରାଣ େମା’ଠାରୁ
ନଅି; କାରଣ ବଞ୍ଚବିା ଅେପକ୍ଷା େମାର ମରିବାର ଭଲ।” 4 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧ କରି କି ଭଲ କରୁଅଛ ?” 5 େତେବ
ଯୂନସ ନଗର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଗରର ପୂବର୍ ଦଗିେର ବସେିଲ, ପୁଣି
େସଠାେର େଗାଟଏି କୁଟୀର ନମିର୍ାଣ କରି ନଗରର କି ଦଶା ହୁଅଇ, ଏହା
େଦଖିବା ପାଇଁ ତହିଁର ଛାୟା ତେଳ ବସେିଲ। 6 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁ
ପରେମଶ୍ୱର େଗାଟଏି କଖାରୁ ଲତା ନରୂିପଣ କେଲ, ପୁଣ ିଯୂନସଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
ଦୁଗର୍ତରୁି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହା େଯପରି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପେର
ଛାୟା କରିବ, ଏଥିପାଇଁ େସ ଲତାକୁ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ଉପେର ଆଣେିଲ।
ଏଥିେର ଯୂନସ େସହ ିକଖାରୁ ଲତା ସକାଶୁ ବଡ଼ ଆହ୍ଳାଦତି େହେଲ।
7 ମାତ୍ର ତହିଁ ଆର ଦନି ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର ଏକ କୀଟ
ନରୂିପଣ କେଲ, େସହ ିକୀଟ କଖାରୁ ଲତାକୁ କାଟ ିଦଅିେନ୍ତ, ତାହା ଶୁଷ୍କ
େହାଇଗଲା। 8 ପୁଣ,ି ସୂେଯର୍୍ୟାଦୟ ସମୟେର ପରେମଶ୍ୱର ପୂବର୍ୀୟ ଝଞ୍ଜା
ବାୟୁ ନରୂିପଣ କେଲ; ଆଉ, ଯୂନସଙ୍କ ମସ୍ତକେର ଏପରି ଖରା ଲାଗିଲା
େଯ, େସ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହାଇ ଆପଣାର ମୃତୁୁ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, “ବଞ୍ଚବିା
ଅେପକ୍ଷା େମାର ମରିବାର ଭଲ।” 9 ଏଥିେର ପରେମଶ୍ୱର ଯୂନସଙୁ୍କ
କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କଖାରୁ ଲତା ସକାଶୁ େକ୍ର ାଧ କରି କି ଭଲ କରୁଅଛ ?”
ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “ମରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ େକ୍ର ାଧ କରିବାର େମାର ଭଲ।”
10 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ଏହ ିକଖାରୁ ଲତା ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର ଦୟା
େହାଇଅଛ,ି ତହିଁ ପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ପରିଶ୍ରମ କରି ନାହଁ, କିଅବା ତାହା ବଢ଼ାଇ
ନାହଁ; ତାହା ଏକ ରାତି୍ରେର ଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା ଓ ଏକ ରାତି୍ରେର ବନିଷ୍ଟ େହଲା।
11 େତେବ ଯହିଁ ମଧ୍ୟେର ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ ହସ୍ତର ପ୍ରେଭଦ ନ ଜାଣବିାର
ଏକ ଲକ୍ଷ େକାଡ଼ଏି ହଜାରରୁ ଅଧିକ େଲାକ ଓ ଅେନକ ପଶୁ ଅଛନି୍ତ ,
େସହ ିନୀନବିୀ ମହାନଗର ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ କି ଦୟା ନ କରିବା ?”
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ମୀଖା

ଯିହୁଦା େଦଶୀୟ େଯାଥମ୍, ଆହସ୍ ଓ ହଜିକୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର
ଅଧିକାର ସମୟେର, େମାେରଷ୍ଟୀୟ ମୀଖାଙ୍କ ନକିଟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା; େସ ଶମରୀୟା ଓ

ଯିରୂଶାଲମ ବଷିୟେର ଏହ ିଦଶର୍ନ ପାଇେଲ।

ଆଗାମୀ ବନିାଶ

2 େହ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଶୁଣ; େହ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ
ସମେସ୍ତ, ମେନାେଯାଗ କର; ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ପବତି୍ର ମନି୍ଦରରୁ ପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷୀ େହଉନୁ୍ତ। 3 କାରଣ େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସୁଅଛନି୍ତ ଓ େସ ଓହ୍ଳାଇ ଆସ ିପୃଥିବୀର
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ ଉପେର ଗମନ କରିେବ। 4 ତହିଁେର ଅଗି୍ନ ଆଗେର
େଯପରି ମହମ ତରଳି ଯାଏ ଓ ଗଡ଼ନି୍ତ ସ୍ଥାନେର ଜଳ ଗଡ଼ପିେଡ଼,
େସହପିରି ତାହାଙ୍କ ପଦ ତେଳ ପବର୍ତଗଣ ତରଳି ଯିେବ ଓ ତଳଭୂମିସକଳ
ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହବ। 5 କାରଣ ଯାକୁବର ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର
ପାପ ସକାଶୁ ଏହସିବୁ େହଉଅଛ।ି ଯାକୁବର ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ କଅଣ ? ତାହା
କି ଶମରୀୟା ନୁେହଁ ? ଓ ଯିହୁଦାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀସକଳ କଅଣ େସହସିବୁ କି
ଯିରୂଶାଲମ ନୁେହଁ ? 6 ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ଶମରୀୟାକୁ େକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ଢ଼ପିି ଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େରାପଣର ସ୍ଥାନ ତୁଲ୍ୟ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତହିଁର
ପ୍ରସ୍ତରସକଳ ଉପତ୍ୟକାେର ପକାଇ ତହିଁର ଭତିି୍ତମୂଳ ଅନାବୃତ କରିବା।
7 ପୁଣ,ି ତାହାର େଖାଦତି ପ୍ରତମିାସକଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରାଯିବ ଓ ତାହାର
େବତନସକଳ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହବ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତାହାର େଦବତାସକଳକୁ
ଧ୍ୱଂସ କରିବା; କାରଣ େବଶ୍ୟାର େବତନ ଦ୍ୱ ାରା େସ ତାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି
ଓ ତାହା ପୁନବର୍ାର େବଶ୍ୟାର େବତନ େହାଇଯିବ। 8 ଏଥିସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ
ବଳିାପ ଓ ହାହାକାର କରିବା, ଆେମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଗ େହାଇ ଖାଲ ିପାଦେର
ବୁଲବିା। ଆେମ୍ଭ ଶୃଗାଳ ପରି ବଳିାପ କରିବା ଓ ଉଷ୍ଟ୍ରପକ୍ଷୀ ପରି େଶାକ
କରିବା। 9 କାରଣ ତାହାର କ୍ଷତ ଅଚକିିତ୍ସ୍ୟ େଯେହତୁ ତାହା ଯିହୁଦା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସଅିଛ;ି ତାହା ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ନଗର ଦ୍ୱ ାର, ଯିରୂଶାଲମ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚ ିଅଛ।ି 10 ଗାଥ୍ ନଗରେର ଏ କଥା ଜଣାଅ ନାହିଁ, ଆେଦୗ
େରାଦନ କର ନାହିଁ; ଏବଂ େବଥ୍-ଲଅିଫ୍ର ା ନଗରର ଧୂଳିେର ନେିଜ ଗଡ଼ି
ଅଛୁ। 11 େହ ଶାଫୀର ନବିାସନିୀ, ତୁେମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ
ଚାଲଯିାଅ; ସାନନ ନବିାସନିୀ ବାହାର େହାଇ ଆସ ିନାହିଁ; େବଥ୍-େସଲର
ବଳିାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହାର ଅବଲମ୍ୱନ ହରଣ କରିବ। 12 କାରଣ
ମାେରାତ୍ ନବିାସନିୀ ଭାବତିା େହାଇ ମଙ୍ଗଳର ଅେପକ୍ଷା କରଇ; େଯେହତୁ
ଯିରୂଶାଲମର ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଉପସି୍ଥତ
େହାଇଅଛ।ି 13 େହ ଲାଖୀଶ୍ ନବିାସନିୀ, ତୁେମ୍ଭ ରଥେର ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ଅଶ୍ୱ
େଯାଚ; େସ ସେିୟାନ-କନ୍ୟା ପ୍ରତ ିଆଦ୍ୟ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା; କାରଣ
ଇସ୍ରାଏଲର ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନସକଳ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର େଦଖାଗଲା। 14 ଏଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭ େମାେରଷତ୍ ଗାଥ୍କୁ ବଦିାୟକାଳୀନ ଦାନ େଦବ ଅକଷୀବ୍ର
ଗହୃସକଳ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଗଣ ପ୍ରତ ିପ୍ରବଞ୍ଚନାଜନକ ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ େହବ;
15 ଆହୁରି, େହ ମାେରଶା ଗ୍ରାମର ନବିାସନିୀ, େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକାର
କରିବ, ତାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣବିା; ଇସ୍ରାଏଲର ମହାନ
େନତୃତ୍ୱକାରୀଗଣ ଅଦୁଲ୍ଲ ମ ଗମୁ୍ଫାକୁ ଯିେବ। 16 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର
ଆହ୍ଲାଦଜନକ ସନ୍ତାନଗଣ ନମିେନ୍ତ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କର ଓ େକଶ କାଟି
ପକାଅ; ଶାଗଣୁା ପରି ଆପଣାର େକଶ-ଶୂନ୍ୟତା ବୃଦି୍ଧ କର; କାରଣ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ନକିଟରୁ ନବିର୍ାସତି େହାଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ।

ଅତ୍ୟାଚାରୀଗଣ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର

େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ଅଧମର୍ କଳ୍ପନା କରନି୍ତ ଓ
କୁକମର୍ ସି୍ଥର କରନି୍ତ , େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! ପ୍ରଭାତ
େହବାମାତ୍ର େସମାେନ ତାହା ସାଧନ କରନି୍ତ , କାରଣ ତାହା

େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତର କ୍ଷମତାଧୀନ। 2 ଆଉ, େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ରକୁ େଲାଭ
କରନି୍ତ ଓ ବଳେର ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନଅିନି୍ତ ଓ ଗହୃକୁ େଲାଭ କରି ତାହା
ହରଣ କରି ନଅିନି୍ତ ; ଆଉ, େସମାେନ ପୁରୁଷ ଓ ତାହାର ଗହୃ ପ୍ରତ,ି ଏବଂ,
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାହାର େପୖତୃକ ଅଧିକାର ପ୍ରତ ିେଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କରନି୍ତ। 3 ଏେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅମଙ୍ଗଳ କଳ୍ପନା କରୁଅଛୁ, ତହିଁରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େବକ
କାଢ଼ ିେନବାକୁ କିଅବା ଗବର୍ କରି ଚାଲ ିପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା
ଦୁଃସମୟ ଅେଟ। 4 େସହ ିଦନି େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େଗାଟଏି
ପ୍ରବାଦ ଧରି ଅତଶିୟ ବଳିାପ କରିେବ, ଆଉ କହେିବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସବର୍ନାଶ େହଲା; େସ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଅଛନି୍ତ;
େସ କିପରି ଆମ୍ଭଠାରୁ ତାହା ଦୂର କରିଅଛନି୍ତ। େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େକ୍ଷତ୍ର
ବଭିାଗ କରି ବେିଦ୍ର ାହୀମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛନି୍ତ। 5 ଏଥିପାଇଁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା
ପରିମାପକ ରଜୁ୍ଜ ପକାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜେର ତୁମ୍ଭର େକହ ିନ
ଥିେବ। 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନ କର, େସମାେନ ଏପରି ପ୍ରଚାର
କରନି୍ତ। ଯଦ ିଏମାନଙ୍କ ନକିଟେର େସମାେନ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର
କରିେବ ନାହିଁ େତେବ ଅପମାନ ଘୁଞ୍ଚବି ନାହିଁ। 7 େହ ଯାକୁବର ବଂଶ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କି ସଙୁ୍କଚତି େହାଇଅଛ ି? ଏହସିବୁ କି ତାହାଙ୍କର କମର୍
? ଏହା କୁହାଯିବ ? େଯଉଁ ଜନ ସରଳ ଆଚରଣ କେର, ଆମ୍ଭର
ବାକ୍ୟସକଳ କି ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ନ କେର ? 8 ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କାଳ େହଲା,
ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ ଶତ୍ରୁ  ତୁଲ୍ୟ େହାଇ ଉଠିଅଛନି୍ତ; ଯୁଦ୍ଧରୁ ବମିୁଖ
େଲାକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ପଥିକମାନଙ୍କ ଗାତ୍ରୀୟ ବସ୍ତ୍ରରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ େନଉଅଛ। 9 ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର ନାରୀଗଣକୁ
େସମାନଙ୍କର ସୁଖଜନକ ଗହୃରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୂର କରି େଦଉଅଛ;
େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର (ଦତ୍ତ) େଗୗରବ
ଚରିକାଳର ନମିେନ୍ତ ହରଣ କରି େନଉଅଛ। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉଠ ଓ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କର; କାରଣ ଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ରାମ ସ୍ଥାନ ନୁେହଁ; େଯେହତୁ
ଅଶୁଚତିା ବନିାଶ, ଅଥର୍ାତ୍, ଭୟାନକ ବନିାଶ କରୁଅଛ।ି 11 ଯଦ ିେକୗଣସି
େଲାକ ବାୟୁ ଓ ମିଥ୍ୟା କଥାର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ମିଥ୍ୟାେର କେହ, ଆେମ୍ଭ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ସୁରା ବଷିୟକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଚାର
କରିବା, େତେବ େସ ତ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା େହବ।
12 େହ ଯାକୁବ, ଆେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଯାବତୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
କରିବା; ଆେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା; ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ବସ୍ରାର େମଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଏକତ୍ର ରଖିବା; ନଜି ଚରାଣ-ିସ୍ଥାନ
ମଧ୍ୟେର େଯପରି େମଷପଲ, େସହପିରି ମନୁଷ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟ ସକାଶୁ
େସମାେନ ମହାଶବ୍ଦ କରିେବ। 13 ଭଗ୍ନକାରୀ େସମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ
େହାଇଅଛନି୍ତ; େସମାେନ େବଢ଼ା ଭାଙି୍ଗ ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛନି୍ତ ଓ େସହି
ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ବାହାରି ଯାଇଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ରାଜା େସମାନଙ୍କର
ଆେଗ ଆେଗ ଯାଇଅଛନି୍ତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଅଛନି୍ତ।

ଯାଜକ ଓ ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଭତ୍ସର୍ନା

ପୁଣ,ି ମୁଁ କହଲି,ି େହ ଯାକୁବର ପ୍ରଧାନବଗର୍ ଓ େହ ଇସ୍ରାଏଲ-
ବଂଶର ଶାସନକତ୍ତର୍ାଗଣ, ମୁଁ ନେିବଦନ କେର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣ:
ନ୍ୟାୟବଚିାର ଜ୍ଞାତ େହବାର କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି୍ ନୁେହଁ ?
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2 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସତ୍କମର୍ ଘୃଣା କରି ଦୁଷ୍କମର୍ ଭଲ ପାଉଅଛ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଲାକମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ େସମାନଙ୍କର ଚମର୍ ଓ େସମାନଙ୍କ ଅସି୍ଥରୁ
େସମାନଙ୍କର ମାଂସ ଛଡ଼ାଇ େନଉଅଛ; 3 ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ
େଲାକମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଉଅଛ ଓ େସମାନଙ୍କର ଚମର୍ ଛଡ଼ାଇ
େସମାନଙ୍କର ଅସି୍ଥସବୁ ଭାଙୁ୍ଗଅଛ; ହଁ, େଯପରି ହାଣ୍ଡ ିଓ ହଣ୍ଡା ପାଇଁ ମାଂସ
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନି୍ତ , େସହପିରି େସମାନଙୁ୍କ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଉଅଛ।
4 େସହ ିସମୟେର େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ନେିବଦନ କରିେବ,
ମାତ୍ର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେବ ନାହିଁ; ବରଞ୍ଚ େସମାନଙ୍କର
ଦୁଷି୍କ୍ରୟାନୁସାେର େସ େସହ ିସମୟେର େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ
ଲୁଚାଇେବ। 5 େଯଉଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ
କରାନି୍ତ ; େଯଉଁମାେନ ଦାନ୍ତେର କାମୁଡଢ଼ୁ କାମୁଡଢ଼ୁ, ଶାନି୍ତ ଶାନି୍ତ େବାଲ ିକହନି୍ତ
ଓ େକୗଣସ ିେଲାକ େସମାନଙ୍କ ମୁଖେର କିଛ ିନ େଦେଲ, ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର
େଯଉଁମାେନ ଯୁଦ୍ଧ ନରୂିପଣ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ: 6 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି େକୗଣସ ିଦଶର୍ନ ନ
ପାଇବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିରାତି୍ର େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ମନ୍ତ୍ରଶୂନ୍ୟ
େହବ; ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନ୍ଧକାର େହବ; ଆଉ,
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଉପେର ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତଗତ େହବ ଓ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ଦବିସ କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ େହବ। 7 ପୁଣ,ି ଦଶର୍କମାେନ ଲଜି୍ଜତ ଓ ମନ୍ତ୍ର େବତ୍ତାମାେନ
ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହେବ; ହଁ, େସ ସମେସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧର େଘାଡ଼ାଇେବ;
କାରଣ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େକୗଣସ ିଉତ୍ତର ନାହିଁ। 8 ମାତ୍ର ଯାକୁବକୁ
ତାହାର ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାହାର ପାପ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା
ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକୃତେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ଶକି୍ତେର, ନ୍ୟାୟ-
ବଚିାରେର ଓ ପରାକ୍ରମେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଅଛୁ। 9 େହ ଯାକୁବ ବଂଶର
ପ୍ରଧାନବଗର୍ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଶାସନକତ୍ତର୍ାଗଣ, ମୁଁ ନେିବଦନ କେର,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଶୁଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନ୍ୟାୟ ବଚିାର ଘୃଣା କରୁଅଛ ଓ
ଅପକ୍ଷପାତ ବଚିାରସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରୁଅଛ। 10 େସମାେନ ସେିୟାନକୁ
ରକ୍ତେର ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଅଧମର୍େର ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛନି୍ତ। 11 େସହ ିସ୍ଥାନର
ପ୍ରଧାନବଗର୍ ଲାଞ୍ଚ େନଇ ବଚିାର କରନି୍ତ ଓ ତହିଁର ଯାଜକଗଣ େବତନ
େନଇ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ ଓ ତହିଁର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ ଅଥର୍ େନଇ ମନ୍ତ୍ର  ପଢ଼ନି୍ତ;
ତଥାପି େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କରି କୁହନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁ କି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନାହାନି୍ତ ? େକୗଣସ ିଅମଙ୍ଗଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସବି ନାହିଁ। 12 ଏେହତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ସେିୟାନ େକ୍ଷତ୍ର ତୁଲ୍ୟ
ଚାଷ କରାଯିବ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଢ଼ପିି େହବ, ଆଉ ଗହୃର ପବର୍ତ ବନସ୍ଥ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ତୁଲ୍ୟ େହବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍ତ

ମାତ୍ର େଶଷ କାଳେର ଏରୂପ ଘଟବି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ପବର୍ତ,
ପବର୍ତଗଣର ଶିଖର ଉପେର ସ୍ଥାପିତ େହବ ଓ ଉପପବର୍ତଗଣ
ଅେପକ୍ଷା ଉଚ୍ଚୀକୃତ େହବ; ଆଉ, େଗାଷ୍ଠୀଗଣ େସ୍ରାତ ପରି ତହିଁ

ମଧ୍ୟକୁ ବହ ିଆସେିବ। 2 ପୁଣ,ି ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହେିବ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବର୍ତକୁ, ଯାକୁବର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃକୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାଉ; ତହିଁେର େସ ଆପଣା ପଥ ବଷିୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା
େଦେବ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ମାଗର୍େର ଗମନ କରିବା। କାରଣ
ସେିୟାନଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନଗିର୍ତ
େହବ। 3 ପୁଣ,ି େସ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଚିାର କରିେବ ଓ
ଦୂରସି୍ଥତ ବଳବାନ େଗାଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ନଷି୍ପତି୍ତ କରିେବ; ତହିଁେର
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ୍ଗ  ଭାଙି୍ଗ ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ କରିେବ ଓ ଆପଣା
ଆପଣା ବଚ୍ଛର୍ା ଭାଙି୍ଗ ଦାଆ ନମିର୍ାଣ କରିେବ; ଏକ େଦଶୀୟ େଲାେକ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟ େଲାକଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଖଡ୍ଗ  ଉଠାଇେବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାେନ
ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିେବ ନାହିଁ। 4 ମାତ୍ର େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବସେିବ ଓ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଭୟ
େଦଖାଇବ ନାହିଁ; କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଏହା କହଅିଛ।ି
5 କାରଣ ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାର ନାମେର
ଚାଲେିବ, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଚାଲବିା।

ସେିୟାନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା

6 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ ପଙୁ୍ଗକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପୁଣି
େଯ ତାଡ଼ତି େହାଇଅଛ ିଓ ଯାହାକୁ ଆେମ୍ଭ େକ୍ଳଶ େଦଇଅଛୁ, ତାହାକୁ
ଏକତ୍ର କରିବା। 7 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ପଙୁ୍ଗକୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କରି ରଖିବା ଓ େଯ
ଦୁରୀକୃତ େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ବଳବତୀ େଗାଷ୍ଠୀ କରିବା ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ
ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସେିୟାନ ପବର୍ତେର େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ। 8 ପୁଣ,ି େହ ପଲର ଦୁଗର୍, େହ ସେିୟାନ କନ୍ୟାର ଗିରି,
ତାହା ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସବି, ହଁ ପୂବର୍ କାଳର ରାଜ୍ୟ, ଯିରୂଶାଲମ କନ୍ୟାର
ରାଜ୍ୟ ଆସବି। 9 ଏେବ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େଘାର ଚତି୍କାର କରୁଅଛ ? ତୁମ୍ଭ
ମଧ୍ୟେର କି ରାଜା ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ର ୀ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ ିେବାଲ ିକି ସ୍ତ୍ରୀର
ପ୍ରସବ େବଦନା ତୂଲ୍ୟ େବଦନା ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ର ାନ୍ତ କରିଅଛ ି? 10 େହ
ସେିୟାନ କେନ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରସବ େବଦନାଗ୍ରସ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ବ୍ୟଥିତା େହାଇ
ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କର; କାରଣ ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ନଗରରୁ ବାହାରି ଯାଇ
ପଦାେର ବାସ କରିବ ଓ ବାବଲି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଯିବ; େସଠାେର ତୁେମ୍ଭ
ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ; େସଠାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣର ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ
କରିେବ। 11 ପୁଣ,ି ବତ୍ତର୍ମାନ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏକତି୍ରତ
େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାେନ କହନି୍ତ , େସ ଅଶୁଚ ିେହଉ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ
ତହିଁର ଅଭଳିାଷ ସେିୟାନ ପ୍ରତ ିସଫଳ େହବାର େଦଖୁ। 12 ମାତ୍ର
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପସବୁ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, ଅଥବା ତାହାଙ୍କର
ମନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ; କାରଣ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଶସ୍ୟ ବଡି଼ା ପରି ଖଳାେର
ଏକତ୍ର କରିଅଛନି୍ତ। 13 େହ ସେିୟାନ କେନ୍ୟ, ଉଠ, ଶସ୍ୟ ମଦ୍ଦର୍ନ କର;
କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଶୃଙ୍ଗ େଲୗହମୟ ଓ ତୁମ୍ଭର ଖୁରା ପିତ୍ତଳମୟ
କରିବା; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ
େସମାନଙ୍କର ଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଓ େସମାନଙ୍କର
ସମ୍ପତି୍ତ ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଅଧିପତଙି୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବ।

େହ େସୖନ୍ୟଦଳର କେନ୍ୟ, ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଦଳ ଦଳ େହାଇ
ଆପଣାକୁ ଏକତ୍ର କର; େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର
େସୖନ୍ୟ େବଷ୍ଟନ କରିଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ଇସ୍ରାଏଲର ବଚିାରକତ୍ତର୍ାର

ଗାଲେର ଦଣ୍ଡାଘାତ କରିେବ। 2 ମାତ୍ର େହ େବଥଲହିମି-ଇଫ୍ର ାଥା, ଯିହୁଦାର
ସହସ୍ରଗଣର ମଧ୍ୟେର କ୍ଷୁଦ୍ର  େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲର
ଶାସନକତ୍ତର୍ା େହବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ;
ପୁରାତନ କାଳରୁ, ଅନାଦ ିକାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତି୍ତ େହାଇଅଛ।ି
3 ଏନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସବେବଦନାଗ୍ରସ୍ତା େହଉଅଛ,ି େସ େଯପଯର୍୍ୟ
ପ୍ରସବ ନ କେର, େସହ ିସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିେବ;
ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ତାହାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣର
ନକିଟକୁ େଫରି ଆସେିବ। 4 ପୁଣ,ି େସ ଠିଆ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକି୍ତେର,
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ମହମିାେର ଆପଣା ପଲ
ଚରାଇେବ ଓ େସମାେନ ସୁସି୍ଥର େହାଇ ବାସ କରିେବ; କାରଣ େସହି
ସମୟେର େସ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମହାନ୍ େହେବ। 5 ଆଉ, ଏହି
ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତସ୍ୱରୂପ େହେବ; େଯଉଁ ସମୟେର ଅଶୂରୀୟ
େଗାଷ୍ଠୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦଶକୁ ଆସେିବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନେର
ପଦାପର୍ଣ କରିବ, େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ସାତ
ଜଣ ପଲରକ୍ଷକ ଓ ଆଠ ଜଣ ପ୍ରଧାନ େଲାକଙୁ୍କ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା।

ଯାକୁବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର

6 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୂରୀୟର େଦଶ ଓ ନେିମ୍ରାଦ୍ େଦଶର
ପ୍ରେବଶ-ସ୍ଥାନସକଳ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିେବ; ପୁଣ,ି ଅଶୂରୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
େଦଶକୁ ଆସ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୀମାେର ପଦାପର୍ଣ କେଲ େସ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ। 7 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆଗତ
େଯଉଁ ଶିଶିର ଓ ତୃଣ ଉପେର ପତତି େଯଉଁ ବୃଷି୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବଳିମ୍ୱ ନ
କେର, କିଅବା ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନଗଣର ଅେପକ୍ଷା ନ କେର, ତାହାର ତୂଲ୍ୟ
ଯାକୁବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ରହେିବ। 8 ପୁଣ,ି ବନ
ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟେର େଯପରି ସଂିହ, େମଷପଲ ମଧ୍ୟେର େଯପରି ଯୁବା ସଂିହ
ଯାଇ ଦଳି ପକାଏ ଓ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କେର, ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ େକହ ିନ ଥାଏ,
େସପରି େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର, ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ଯାକୁବର
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େହେବ। 9 ତୁମ୍ଭ ବପିକ୍ଷଗଣର ଉପେର ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ
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େହଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  ସମେସ୍ତ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଉନୁ୍ତ। 10 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , େସଦନି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ ଅଶ୍ୱଗଣକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ଓ
ତୁମ୍ଭର ରଥସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା; 11 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ େଦଶର ନଗରସବୁ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା; 12 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ମାୟାବୀତ୍ୱ  ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ଓ ଗଣକମାେନ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଆଉ
ନ ଥିେବ; 13 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭର େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ଓ
ତୁମ୍ଭର ସ୍ତମ୍ଭସକଳ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା; ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ବସ୍ତୁକୁ
ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ। 14 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭର ଆେଶରା
ମୂତ୍ତିର୍ସକଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ନଗରସବୁ ବନିଷ୍ଟ କରିବା।
15 ଆଉ, େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀମାେନ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ,
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆେମ୍ଭ େକାପେର ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡତାେର ପରିେଶାଧ େନବା।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭେିଯାଗ

ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହନି୍ତ , ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଶୁଣ; ତୁେମ୍ଭ
ଉଠ, ପବର୍ତଗଣର ସମ୍ମୁଖେର ବବିାଦ କର ଓ ଉପପବର୍ତଗଣ
ତୁମ୍ଭର ରବ ଶୁଣନୁ୍ତ। 2 େହ ପବର୍ତଗଣ, େହ ପୃଥିବୀର ଅଟଳ

ଭତିି୍ତମୂଳସକଳ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବବିାଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; କାରଣ
ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବବିାଦ ଅଛ ିଓ େସ ଇସ୍ରାଏଲ
ସହତି ବାଦାନୁବାଦ କରିେବ। 3 େହ ଆମ୍ଭର େଲାକ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ
କ’ଣ କରିଅଛୁ ? ଓ କାହିଁେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରିଅଛୁ ? ଆମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅି। 4 ଆେମ୍ଭ ତ ମିସର େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାର କରି
ଆଣଲୁି ଓ ଦାସଗହୃରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କଲୁ; ଆଉ, ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରସର େହବା
ପାଇଁ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ମରୀୟମକୁ ପଠାଇଲୁ। 5 େହ ଆମ୍ଭର
େଲାେକ, େମାୟାବର ରାଜା ବାଲାକ୍ କି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିଲା ଓ ବେିୟାରର
ପୁତ୍ର ବଲିୀୟମ୍ ତାହାକୁ କି ଉତ୍ତର େଦଇଥିଲା, ତାହା ଏେବ ସ୍ମରଣ କର;
ଶିଟୀମଠାରୁ ଗିଲ୍ଗଲ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣ କର, ତହିଁେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କମର୍ସକଳ ଜ୍ଞାତ େହାଇ ପାରିବ।

ପରେମଶ୍ୱର କ’ଣ ଚାହାନି୍ତ ?

6 ଆେମ୍ଭ କଅଣ େଘନ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସବିା ଓ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଣାମ କରିବା ? ଆେମ୍ଭ କି େହାମବଳି ରୂେପ
ଏକ ବଷର୍ୀୟ େଗାବତ୍ସମାନ େନଇ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସବିା ? 7 ସହସ୍ର
ସହସ୍ର େମଷେର ଅବା ଅୟୁତ ଅୟୁତ େତୖଳର ନଦୀେର ସଦାପ୍ରଭୁ କି
ପ୍ରସନ୍ନ  େହେବ ? ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ ସକାେଶ କି ଆପଣା
ପ୍ରଥମଜାତକୁ, ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣର ପାପ ସକାେଶ କି ଆପଣା ଶରୀରର ଫଳ
ଦାନ କରିବା ? 8 େହ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା ଉତ୍ତମ, ତାହା େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇ
ଅଛନି୍ତ; ନ୍ୟାୟାଚରଣ, ଦୟା ଭଲ ପାଇବା ଓ ନମ୍ର ଭାବେର ତୁମ୍ଭ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଗମନାଗମନ କରିବାର, ଏହାଛଡ଼ା ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆଉ କଅଣ ଚାହାନି୍ତ ?

ଦୁଷ୍ଟର ବନିାଶ

9 ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିନଗର ପ୍ରତ ିେଘାଷଣା କରୁଅଛ ିଓ ଜ୍ଞାନବାନ ମନୁଷ୍ୟ
ତୁମ୍ଭର ନାମ େଦଖିବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଣ୍ଡ ଓ ତନି୍ନ ରୂପଣକାରୀଙୁ୍କ ମାନ।
10 ଦୁଷ୍ଟର ଗହୃେର କି ଏେବ େହଁ ଦୁଷ୍ଟତାର ଭଣ୍ଡାର ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସାନ
ଐଫା ଅଛ ି? 11 ଆେମ୍ଭ କି ଦୁଷ୍ଟତାର ନକିି୍ତେର ଓ ଛଳନାରୂପ ବଟଖରାର
ଥଳୀେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େହବା। 12 େସହ ିସ୍ଥାନର ଧନୀ େଲାକମାେନ
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଅଛନି୍ତ ଓ ତହିଁର ନବିାସୀଗଣ ମିଥ୍ୟା କହଅିଛନି୍ତ ,
ପୁଣ ିେସମାନଙ୍କ ମୁଖ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା ପ୍ରବଞ୍ଚକ। 13 ଏଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େବଦନାଯୁକ୍ତ କ୍ଷତେର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରହାର କରିଅଛୁ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ସମସ୍ତ ପାପ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛୁ। 14 ତୁେମ୍ଭ େଭାଜନ କରିବ
ମାତ୍ର ତୃପ୍ତ େନାହବି ଓ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର କ୍ଷୀଣତା ରହବି; ତୁେମ୍ଭ
ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ, ମାତ୍ର ନରିାପଦେର େବାହ ିେନଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଯାହା
ତୁେମ୍ଭ ବହ ିେନବ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ କୁ େଦବା। 15 ତୁେମ୍ଭ ବୁଣବି, ମାତ୍ର
କାଟବି ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭ ଜୀତ ଫଳ େପଷିବ, ମାତ୍ର ଆପଣା େଦହେର େତୖଳ
ମଦ୍ଦର୍ନ କରିବ ନାହିଁ; ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େପଷିବ, ମାତ୍ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବ
ନାହିଁ। 16 କାରଣ ଅମି୍ରର ବଧିି ଓ ଆହାବ-ବଂଶର କି୍ରୟାସକଳ ପାଳନ

କରାଯାଉଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପରାମଶର୍େର ଚାଲୁଅଛ; ତହିଁ
ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ସନ୍ନ  (ସ୍ଥାନ) କରିବା ଓ ତହିଁର ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ
ଶୀସ୍ ଶବ୍ଦର ବଷିୟ କରିବା; ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର
ଅପମାନର ଭାର ବହବି।

ପରିତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା

ହାୟ, ମୁଁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଫଳ େତାଳିଲା
ଉତ୍ତାେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର େଯପରି, ମୁଁ େସହପିରି
େହାଇଅଛ;ି େଭାଜନର ପାଇଁ େଗାଟଏି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଣ୍ଡା ନାହିଁ; େମାର

ପ୍ରାଣ ଆଦ୍ୟପକ୍ୱ ଡମିି୍ୱରି ଫଳ ଲାଳସା କେର। 2 ଧାମିର୍କ େଲାକ ପୃଥିବୀରୁ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛ ିଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସରଳ େଲାକ େକହ ିନାହିଁ;
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଛକି ବସନି୍ତ; ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ ଜାଲେର ଧରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରଇ। 3 ଯାହା ମନ୍ଦ,
ତାହା ଯତ୍ନପୂବର୍କ କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ଉପେର େସମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଛ;ି
ଅଧିପତ ିଚାେହଁ ଓ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ, ବଡ଼ େଲାକ
ଆପଣା ପ୍ରାଣର ହଂିସାଭାବ ମୁଖେର ବ୍ୟକ୍ତ କେର; ଏହରୂିେପ େସମାେନ
ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ତାହା ଏକତ୍ର ବୁଣନି୍ତ। 4 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ
େଲାକ କାନେକାଳି ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ; ସବୁଠାରୁ ସରଳ େଲାକ କଣ୍ଟାବାଡ଼
ଅେପକ୍ଷା ମନ୍ଦ; ତୁମ୍ଭ ପ୍ରହରୀଗଣର ଦନି ଓ ତୁମ୍ଭର ଦଣ୍ଡ ଉପସି୍ଥତ; ଏେବ
େସମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନି୍ମ ବ। 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିତ୍ରଠାେର ବଶି୍ୱାସ କର
ନାହିଁ ଓ ପଥର ପ୍ରଦଶର୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭ ବକ୍ଷଃସ୍ଥଳେର
ଶୟନକାରିଣୀଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖର ଦ୍ୱ ାର ରକ୍ଷା କର। 6 କାରଣ ପୁତ୍ର
ପିତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କେର, କନ୍ୟା ଆପଣା ମାତାର ବରୁିଦ୍ଧେର, ପୁତ୍ରବଧୂ
ଆପଣା ଶାଶୁର ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେଠ; ଆପଣା ପରିବାରର େଲାେକ ମନୁଷ୍ୟର
ଶତ୍ରୁ  ହୁଅନି୍ତ। 7 ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖିବ;ି େମା’ ପରିତ୍ରାଣର
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବ;ି େମା’ ପରେମଶ୍ୱର େମାର କଥା
ଶୁଣେିବ। 8 େହ େମାର ଶତ୍ରୁ , େମାର ପ୍ରତକୂିଳେର ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ; ମୁଁ
ପଡ଼େିଲ ଉଠିବ;ି ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରେର ବସେିଲ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର ଦୀପି୍ତସ୍ୱରୂପ
େହେବ। 9 ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ,ି ଏଥିପାଇଁ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସ େମା’ ବବିାଦର ସପକ୍ଷବାଦୀ େହାଇ େମାର ବଚିାର ନଷି୍ପତି୍ତ ନ କରନି୍ତ ,
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ େକ୍ର ାଧରୂପ ଭାର ବହନ କରିବ;ି େସ େମାେତ
ବାହାର କରି ଆଲୁଅକୁ ଆଣେିବ ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଧାମିର୍କତା େଦଖିବ।ି
10 େସେତେବେଳ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରେମଶ୍ୱର କାହାନି୍ତ େବାଲ ିେଯ
େମାେତ କହଥିିଲା, େମାର େସହ ିଶତ୍ରୁ  ତାହା େଦଖିବ ଓ ଲଜ୍ଜ ା ତାହାକୁ
ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବ; େମାର ଚକ୍ଷୁ ତାହାକୁ େଦଖିବ; ଏେବ େସ ପଥର କାଦୁଅ
ପରି ଦଳିତ େହବ। 11 ତୁମ୍ଭ େବଢ଼ାର ନମିର୍ାଣ ଦନି ଉପସି୍ଥତ ! େସହ ିଦନି
ବଧିାନ ଦୂରକୁ ଅନ୍ତରିତ େହବ। 12 େସଦନି ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଲାକମାେନ
ଆସେିବ, ଅଶୂରରୁ ଓ ମିସରର ନଗରସମୂହରୁ ଓ ମିସରଠାରୁ ନଦୀ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ଏକ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ଯାବତୀୟ ପବର୍ତରୁ
ଆସେିବ। 13 ତଥାପି ନବିାସୀଗଣର ସକାଶୁ େସମାନଙ୍କ କି୍ରୟାର ଫଳ
ସ୍ୱରୂେପ େଦଶ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ। 14 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପାଞ୍ଚଣ େନଇ ଆପଣା
େଲାକମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍, ଏକାକୀ ବାସକାରୀ ଆପଣା େପୖତୃକାଧିକାର ସ୍ୱରୂପ
ପଲକୁ, କମିର୍ଲର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଅରଣ୍ୟେର ଚରାଅ; େସମାେନ ପୂବର୍ କାଳର
ନ୍ୟାୟ ବାଶନେର ଓ ଗିଲୀୟଦେର ଚରନୁ୍ତ। 15 ମିସର େଦଶରୁ ତୁମ୍ଭର
ବାହାର େହାଇ ଆସବିା ଦନିର ନ୍ୟାୟ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ବଷିୟମାନ
େଦଖାଇବା। 16 େଗାଷ୍ଠୀୟ ବଗର୍ ତାହା େଦଖି ଆପଣାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ପରାକ୍ରମ ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ େହେବ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖେର
ହସ୍ତ େଦେବ, େସମାନଙ୍କର କଣ୍ଣର୍ ବଧିର େହବ। 17 େସମାେନ ସପର୍ ପରି
ଧୂଳି ଚାଟେିବ; େସମାେନ କମି୍ପ କମି୍ପ ଭୂମିସ୍ଥ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ୍ତଗଣର ନ୍ୟାୟ
ଆପଣା ଆପଣା େଗାପନୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସେିବ; େସମାେନ
ଭୟଯୁକ୍ତ େହାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିବ
ଓ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଭୀତ େହେବ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ ଓ କରୁଣା

18 ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ପରେମଶ୍ୱର କିଏ ? ତୁେମ୍ଭ ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କରିଥାଅ ଓ
ଆପଣା ଅଧିକାରର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନର ପ୍ରତ ିଉେପକ୍ଷା
କରିଥାଅ; େସ ଚରିକାଳ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ରଖନି୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ େସ
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ଦୟାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଥାଆନି୍ତ। 19 େସ ପୁନବର୍ାର େଫରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃପା
କରିେବ; େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ସକଳ ପଦ ତେଳ ଦଳିେବ; ଆଉ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପାପ ସମୁଦ୍ର ର ଆଗାଧ ଜଳେର ନେିକ୍ଷପ

କରିବ। 20 ତୁେମ୍ଭ ପୂବର୍କାଳଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣ ପ୍ରତ ିଯାହା
ଶପଥ କରିଅଛ, ଯାକୁବ ପ୍ରତ ିେସହ ିସତ୍ୟ ଓ ଅବ୍ରହାମ ପ୍ରତ ିେସହ ିଦୟା
ପାଳନ କରିବ।
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ନାହୂମ

ନୀନବିୀ ବଷିୟକ ବାତ୍ତର୍ା। ଇଲେକାଶୀୟ ନାହୂମଙ୍କର ଦଶର୍ନ
ପୁସ୍ତକ।

ନୀନବିୀ ପ୍ରତ ିପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ

2 ସଦାପ୍ରଭୁ (ସ୍ୱେଗୗରବ ରକ୍ଷେଣ) ଉେଦ୍ଯାଗୀ ପରେମଶ୍ୱର ଓ
ପ୍ରତଫିଳଦାତା ଅଟନି୍ତ; ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତଫିଳଦାତା ଓ େକ୍ର ାଧପୂଣ୍ଣର୍ ଅଟନି୍ତ;
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବପିକ୍ଷଗଣକୁ ପ୍ରତଫିଳ ଦଅିନି୍ତ ଓ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣ
ନମିେନ୍ତ େକାପ ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ େକ୍ର ାଧେର ଧୀର ଓ
ପରାକ୍ରମେର ମହାନ୍ ଓ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର େଦାଷୀକୁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ କରିେବ
ନାହିଁ; ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ଓ େତାଫାନ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ଅଛ ିଓ
େମଘମାଳ ତାହାଙ୍କର ପାଦଧୂଳି। 4 େସ ସମୁଦ୍ର କୁ ଧମକାଇ ଶୁଷ୍କ କରନି୍ତ ଓ
ନଦ-ନଦୀସକଳ ନଜିର୍ଳ କରନି୍ତ; ବାଶନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କମିର୍ଲ ପବର୍ତ ମ୍ଳାନ
ହୁଏ ଓ ଲବିାେନାନର ପୁଷ୍ପ ମ୍ଳାନ ହୁଏ। 5 ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ପବର୍ତଗଣ
କମି୍ପତ ହୁଅନି୍ତ ଓ ଉପପବର୍ତସବୁ ତରଳି ଯା’ନି୍ତ ; ଆଉ, ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ପୃଥିବୀ କମି୍ପତ ହୁଏ, ହଁ ଜଗତ ଓ ତନି୍ନ ବାସୀ ସମେସ୍ତ କମି୍ପତ ହୁଅନି୍ତ।
6 ତାହାଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ସମ୍ମୁଖେର କିଏ ଠିଆ େହାଇପାେର ? ଓ ତାହାଙ୍କ
େକ୍ର ାଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତାେର କିଏ ରହପିାେର ? ତାହାଙ୍କ େକାପ ଅଗି୍ନ ତୁଲ୍ୟ
ଢ଼ଳାଯାଏ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଶୖଳସବୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ହୁଏ। 7 ସଦାପ୍ରଭୁ
ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସଙ୍କଟ ଦନିେର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଅଟନି୍ତ; ଆଉ, େଯଉଁମାେନ
ତାହାଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର କରନି୍ତ; େସମାନଙୁ୍କ େସ ଜାଣନି୍ତ। 8 ମାତ୍ର େସ
ପ୍ଳାବନକାରୀ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିସ୍ଥାନ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର କରିେବ
ଓ ଆପଣା ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ତଡ଼ ିେଦେବ। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର କି କଳ୍ପନା କରୁଅଛ ? େସ ନଃିେଶଷ ରୂେପ
ସଂହାର କରିେବ; ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର େକ୍ଳଶ ଉପସି୍ଥତ େହବ ନାହିଁ। 10 କାରଣ
େସମାେନ ଜଡ଼ତି କଣ୍ଟକର ନ୍ୟାୟ ଓ ମଦ୍ୟପାନେର ତନିି୍ତବା ପରି େହେଲ
େହଁ ଶୁଷ୍କ ନଡ଼ା ତୁଲ୍ୟ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ଗ୍ରାସତି େହେବ। 11 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର େଯ କୁସଂକଳ୍ପ କେର, େଯ ଦୁଷି୍କ୍ରୟା କରିବାକୁ ପରାମଶର୍ ଦଏି,
ଏପରି ଏକ ଜଣ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର େହାଇ ଯାଇଅଛ।ି 12 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଶକି୍ତବଶିିଷ୍ଟ ଓ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହେଲ
େହଁ େସହପିରି କଟାଯିେବ ଓ େସମାେନ େବାହ ିଚାଲଯିିେବ। ଯଦ୍ୟପି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ େକ୍ଳଶ େଦଇଅଛୁ, ତଥାପି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଉ େକ୍ଳଶ େଦବା ନାହିଁ।
13 ପୁଣ,ି ଏେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସ୍କନ୍ଧରୁ ତାହାର ଯୁଆଳି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା ଓ
ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଧନସବୁ ଛଣି୍ଡାଇ େଦବା। 14 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର
ଏହ ିଆଜ୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ େଯ, ତୁମ୍ଭ ନାମରୂପ ବୀଜ ଆଉ ବୁଣା େନାହବି;
ତୁମ୍ଭ େଦବାଳୟେର ଆେମ୍ଭ େଖାଦତି ପ୍ରତମିା ଓ ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିା
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ପାପାଧମ ଅଟ। 15 େଯ ସୁସମାଚାର ଆେଣ ଓ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଚାର କେର,
ପବର୍ତଗଣର ଉପେର ତାହାର ଚରଣ େଦଖ ! େହ ଯିହୁଦା, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ଉତ୍ସବସକଳ ପାଳନ କର ଓ ଆପଣା ମାନତସବୁ ପୂଣ୍ଣର୍ କର; କାରଣ େସହି
ଦୁଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଆଉ ଗତାୟାତ କରିେବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ େସମାେନ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ।

ନୀନବିୀର ପତନ

େଯଉଁ େଲାକ କଚାଡ଼ ିଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କେର, େସ ତୁମ୍ଭ (ନୀନବିୀ)
ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ;ି ଦୁଗର୍ ରକ୍ଷା କର, ପଥ ନରିୀକ୍ଷଣ
କର, ଆପଣା କଟ ିଦୃଢ଼ କର, ଆପଣାକୁ ଅତଶିୟ ବଳବାନ

କର। 2 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର େଗୗରବ ସଦୃଶ୍ୟ ଯାକୁବର
େଗୗରବ ପୁନବର୍ାର ଆଣୁଅଛନି୍ତ; େଯେହତୁ ଶତ୍ରୁ ମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୱଂସ

କରିଅଛନି୍ତ; ଓ େସମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ। 3 ତାହାର
ବୀରଗଣର ଢ଼ାଲ ରକ୍ତୀକୃତ, ବକି୍ରମୀଗଣ ସନୂି୍ଦର ବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି;
ତାହାର ଆେୟାଜନ ଦନିେର ରଥସକଳ େଲୗହେର ଚକ୍ଚକ୍ ଓ ବଚ୍ଛର୍ାସକଳ
ଭୟାନକ ରୂେପ ଚାଳିତ ହୁଅଇ। 4 ରାଜଦାଣ୍ଡସକଳେର ରଥସବୁ ବ୍ୟଗ୍ରେର
ଗମନାଗମନ କେର, ପ୍ରଶସ୍ତ ଛକମାନେର େସହସିବୁର ଧକ୍କ ା ଏକଆେରକର
ଉପେର ଲାେଗ; େସସବୁର ଦୃଶ୍ୟ ମଶାଲ ତୁଲ୍ୟ, େସମାେନ ବଜୁିଳି ପରି
େଦୗଡ଼ନି୍ତ। 5 େସ ଆପଣା ପ୍ରତାପାନି୍ୱ ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କେର;
େସମାେନ ଗମନ କରୁ କରୁ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ନି୍ତ; େସମାେନ ତହିଁର ପ୍ରାଚୀର
ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼ାେଦୗଡ଼ ିକରନି୍ତ ଓ ଅବେରାଧ ଯନ୍ତ୍ର  ସ୍ଥାପିତ େହାଇଅଛ।ି
6 ନଦୀର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ମୁକ୍ତ େହାଇଅଛ ିଓ ରାଜଗହୃ ମିେଳଇ ଯାଇଅଛ।ି
7 ପୁଣ,ି ରାଣୀ ବବିସ୍ତ୍ରା େହାଇଅଛ,ି େସ ଦୂରକୁ ନୀତା େହାଇଅଛ,ି ତାହାର
ଦାସୀଗଣ ବକ୍ଷେର ହାତ ମାରି କେପାତ ସ୍ୱର ପରି େଶାକ କରୁଅଛନି୍ତ।
8 ମାତ୍ର ନୀନବିୀ ପୂବର୍ କାଳଠାରୁ ଜଳବଶିିଷ୍ଟ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସ୍ୱରୂପା
େହାଇଅଛ;ି ତଥାପି େସମାେନ ସମେସ୍ତ ପଳାୟନ କରନି୍ତ; ଠିଆ ହୁଅ, ଠିଆ
ହୁଅ କହେିଲ ମଧ୍ୟ େକହ ିପଛକୁ ଅନାନି୍ତ ନାହିଁ। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ରୂପା
ଲୁଣ୍ଠନ କର, ସୁନା ଲୁଣ୍ଠନ କର, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେନାହର ସାମଗ୍ରୀର
ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଣ୍ଡାରର ସୀମା ନାହିଁ। 10 େସ (ନନିବିୀ) ଖାଲ ିଓ ଶୂନ୍ୟ
ଓ ଉଜାଡ଼ େହାଇଅଛ;ି ଅନ୍ତଃକରଣ ତରଳି ଯାଉଅଛ ିଓ ଆଣୁ୍ଠେର ଆଣୁ୍ଠ
ବାଜୁଅଛ,ି ସମସ୍ତ କଟେିର େବଦନା ଅଛ ିଓ େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ
େହାଇଅଛ।ି 11 ସଂିହମାନଙ୍କର ଗତ୍ତର୍, େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ସଂିହ ଓ ସଂିହୀ ଓ
ସଂିହଶାବକ ଭ୍ରମଣ କେଲ ଓ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଭୟ େଦଖାଇଲା ନାହିଁ,
ଏପରି ଯୁବା ସଂିହଗଣର ଖାଇବା ସ୍ଥାନ କାହିଁ ? 12 ସଂିହ ଆପଣା
ଶାବକଗଣ ନମିେନ୍ତ ଯେଥଷ୍ଟ ପଶୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ ିଓ ଆପଣା ସଂିହୀଗଣ
ନମିେନ୍ତ ଅେନକଙ୍କ ଗଳା ଚପିି ମାରିଅଛ,ି ଆଉ ଆପଣା ଗହ୍ୱର ମୃଗୟାେର
ଓ ଗତ୍ତର୍ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ ପଶୁେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିଅଛ।ି 13 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ, ଆେମ୍ଭ ତାହାର ରଥସବୁ ଦଗ୍ଧ
କରି ଧୂଆଁେର ଲୀନ କରିବା ଓ ଖଡ୍ଗ  ତୁମ୍ଭର ଯୁବା ସଂିହଗଣକୁ ଗ୍ରାସ
କରିବ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ପୃଥିବୀରୁ ତୁମ୍ଭର ମୃଗୟା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ
ଦୂତଗଣର ରବ ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ।

ନୀନବିୀ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର

େସହ ିରକ୍ତପାତୀ ନଗର ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! ତାହା ମିଥ୍ୟା ଓ
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍, େସ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଛାେଡ ନାହିଁ।
2 େକାରଡ଼ାର ଶବ୍ଦ, ଚକ୍ରସମୂହର ଘର ଘର ଶବ୍ଦ; ନାଚବିା

ଅଶ୍ୱଗଣ ଓ କୁଦବିା ରଥ; 3 ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଆେରାହଣ କରିବାର, ଆଉ
ଚକ୍ଚକ୍ ଖଡ୍ଗ  ଓ ଝଲମଲ ବଚ୍ଛର୍ା; ପୁଣ,ି ଅପାର ହତ େଲାକ ଓ ଶବର
ଏକ ମହାଢ଼ପିି; ଆଉ, ଶବ ସଂଖ୍ୟାର ସୀମା ନାହିଁ; େସମାନଙ୍କ ଶବ
ଉପେର େଲାେକ ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼ନି୍ତ; 4 ପରମସୁନ୍ଦରୀ ମାୟାବନିୀ େଯଉଁ େବଶ୍ୟା,
େସ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙୁ୍କ ଆପଣା େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଓ େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ
ଆପଣା ଗଣୁ ିବଦି୍ୟା ଦ୍ୱ ାରା ବକି୍ରୟ କେର, କାରଣ ତାହାର େବଶ୍ୟା
ଆଚରଣ ଅବଣ୍ଣର୍ନୀୟ। 5 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତକୂିଳ ଅଟୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ େଟକି ତୁମ୍ଭ ମୁଖ
ଉପେର େଥାଇବା, ଆଉ ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀବଗର୍କୁ ତୁମ୍ଭର ଉଲଙ୍ଗତା ଓ
ରାଜ୍ୟସମୂହକୁ ତୁମ୍ଭର ଲଜ୍ଜ ା େଦଖାଇବା। 6 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ଘୃଣାଜନକ ମଳ ନେିକ୍ଷପ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ମଯର୍୍ୟାଦାରହତି କରିବା ଓ
ଦୃଶ୍ୟେର ଉପହାସର ବଷିୟ କରିବା। 7 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଅନାଇେବ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟରୁ ପଳାଇେବ, ଆଉ କହେିବ,
ନୀନବିୀ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଅଛ;ି ତାହା ବଷିୟେର କିଏ ବଳିାପ କରିବ ? ଆେମ୍ଭ
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ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାକାରୀଗଣ େକଉଁଠାେର େଖାଜିବା ? 8 େଯଉଁ ନଦୀଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଅବସି୍ଥତା ଓ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଜଳେବଷି୍ଟତା ଥିଲା; ସମୁଦ୍ର  ଯାହାର
ଗଡ଼ର ଖାଇ ଓ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ଏପରି େନା-ଆେମାନଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ କି େଶ୍ରଷ୍ଠ
? 9 କୂଶ ଓ ମିସର ତାହାର ବଳ ସ୍ୱରୂପ ଥିେଲ ଓ ତାହା ଅସୀମ ଥିଲା;
ପୂଟ୍ ଓ ଲୂବୀୟମାେନ ତାହାର ସହକାରୀ ଥିେଲ। 10 ତଥାପି େସ
ନବିର୍ାସତିା େହଲା, େସ ବନ୍ଦୀତ୍ୱ  ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା; ତାହାର ଶିଶୁଗଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ
ପଥ ମୁଣ୍ଡେର କଚଡ଼ା ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହେଲ; େଲାକମାେନ ତାହାର ମାନ୍ୟ
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ, ଆଉ ତାହାର ବଡ଼ େଲାକ ସମେସ୍ତ
ଶିକୁଳିେର ବନ୍ଧା େହେଲ। 11 ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ମତ୍ତ େହବ, ତୁେମ୍ଭ ଲୁଚା ଯିବ;
ଆହୁରି ତୁେମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ  ସକାଶୁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ। 12 ତୁମ୍ଭର
ଦୁଗର୍ସବୁ ଆଦ୍ୟ ପକ୍ୱ ଫଳବଶିିଷ୍ଟ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷମାନର ତୁଲ୍ୟ େହେବ;
େସହସିବୁ ହଲା ଗେଲ ଫଳ ଭକ୍ଷକର ମୁଖେର ପଡ଼ବି। 13 େଦଖ, ତୁମ୍ଭର
ମଧ୍ୟସି୍ଥତ େଲାକମାେନ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ପରି ଅଟନି୍ତ; ତୁମ୍ଭ େଦଶର ନଗର-
ଦ୍ୱ ାରସକଳ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ଗଣ ପାଇଁ େମଲା େହାଇ ରଖା ଯାଇଅଛ;ି ଅଗି୍ନ
ତୁମ୍ଭର ଅଗର୍ଳସବୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି 14 ଅବେରାଧର ସମୟ ନମିେନ୍ତ ଜଳ
କାଢ଼ ିଆଣ, ତୁମ୍ଭର ଦୁଗର୍ସବୁ ଦୃଢ଼ କର; କାଦୁଅକୁ ଯାଇ ମାଟ ିଚକଟ, ଇଟା

ଭାଟ ିଦୃଢ଼ କର। 15 େସଠାେର ଅଗି୍ନ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ; ଖଡ୍ଗ  ତୁମ୍ଭକୁ
େଛଦନ କରିବ, ତାହା ପତଙ୍ଗର ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ; ତୁେମ୍ଭ
ପତଙ୍ଗର ନ୍ୟାୟ ଆପଣାକୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କର, ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ଆପଣାକୁ
ବହୁସଂଖ୍ୟକ କର। 16 ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଆପଣା
ବଣକିଗଣର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ଧ କରିଅଛ; ପତଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ କରି ଉଡ଼ଯିାଏ।
17 ତୁମ୍ଭର ମୁକୁଟଧାରୀମାେନ ପଙ୍ଗପାଳ ପରି ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଧାନ
େସନାପତମିାେନ ଫଡ଼ଙି୍ଗର ଦଳ ପରି, େସ ଫଡ଼ଙି୍ଗମାେନ ଶୀତ ଦନିେର
ବାଡ଼େର ରହନି୍ତ , ମାତ୍ର ସୂଯର୍୍ୟ ଉଦୟ େହେଲ ଉଡ଼ ିପଳାନି୍ତ , ଆଉ େସମାେନ
େକଉଁଠାେର ଥା’ନି୍ତ , ତାହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। 18 େହ ଅଶୂରର ରାଜା,
ତୁମ୍ଭର ପଲରକ୍ଷକମାେନ ଘୁମାଉଅଛନି୍ତ; ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତାପାନି୍ୱ ତ େଲାକମାେନ
ବଶି୍ରାମ କରୁଅଛନି୍ତ; ତୁମ୍ଭର େଲାକମାେନ ପବର୍ତଗଣ ଉପେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େହାଇଅଛନି୍ତ। ଆଉ, େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ େକହ ିନାହିଁ। 19 ତୁମ୍ଭ
ଆଘାତର ଉପଶମ ନାହିଁ; ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ବ୍ୟଥାଜନକ; େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ
ବଷିୟକ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣନି୍ତ , େସମାେନ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିହାତତାଳି ଦଅିନି୍ତ ;
କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦୁଷ୍ଟତା କାହା ଉପେର ଅବରିତ ବତ୍ତିର୍ ନାହିଁ ?
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2

ହବକ୍କୂକ

ଏହ ିବାତ୍ତର୍ା ଯାହା ହବକ୍କୂକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା ଦଶର୍ନେର
ପାଇଥିେଲ।

ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭେିଯାଗ

2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େକେତ କାଳ ଆତ୍ତର୍ନାଦ କରିବ,ି ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
ଶୁଣବି ନାହିଁ ? ମୁଁ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଆତ୍ତର୍ନାଦ
କରୁଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନାହିଁ। 3 ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି େମାେତ ଅଧମର୍
େଦଖାଉଅଛ ଓ କୁଟଳିତା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରୁଅଛ ? କାରଣ େମା’
ସମ୍ମୁଖେର ଧନାପହାର ଓ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ଥାଏ; ପୁଣ,ି ବବିାଦ ହୁଏ ଓ ବେିରାଧ
ବଢ଼ ିଉେଠ। 4 ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେିସ୍ତଜ େହାଇଅଛ ିଓ ବଚିାର େକେବ
ନଷି୍ପନ୍ନ  େହଉ ନାହିଁ; କାରଣ ଦୁଜ୍ଜ ର୍ନମାେନ ଧାମିର୍କକୁ େଘରନି୍ତ; ଏଥିପାଇଁ
ବଚିାର ବପିରୀତ େହାଇପେଡ଼।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତର

5 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର େଦଖି ମେନାେଯାଗ କର ଓ
ଅତଶିୟ ଚମତୃ୍କତ ହୁଅ; କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟେର ଆେମ୍ଭ ଏକ କମର୍
କରୁଅଛୁ, େସ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହା ଗେଲ େହଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା
ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। 6 କାରଣ େଦଖ, େଯଉଁ କଲ୍ଦୀୟ େଲାକମାେନ
ନଷୁି୍ଠର ଓ ଚଞ୍ଚଳ େଗାଷ୍ଠୀ, େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଉଠାଉଅଛୁ; େଯଉଁ ନବିାସ-
ସ୍ଥାନସକଳ େସମାନଙ୍କର ନୁେହଁ, ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ
ପୃଥିବୀର ବସି୍ତାରର ସବର୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା କରନି୍ତ। 7 େସମାେନ ତ୍ରାସଜନକ ଓ
ଭୟଙ୍କର ଅଟନି୍ତ; େସମାନଙ୍କର ଶାସନ ଓ େଗୗରବ େସମାନଙ୍କର ନଜିଠାରୁ
ନଗିର୍ତ ହୁଅଇ। 8 ଆହୁରି, େସମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣ ଚତିାବାଘଠାରୁ
େବଗଗାମୀ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର େକନୁ୍ଦଆଗଣଠାରୁ ଦୂରନ୍ତ; ଆଉ,
େସମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଅଛନି୍ତ; ହଁ,
େସମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱାେରାହୀଗଣ ଦୂରରୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ; ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ
ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ ଉେତ୍କ୍ରାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି େସମାେନ ଉଡଢ଼ୁଅଛନି୍ତ। 9 େସମାେନ
ସମେସ୍ତ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନି୍ତ; ପୂବର୍ୀୟ ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ
େସମାନଙ୍କ ମୁଖ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବେର ରଖାଯାଇଅଛ ିଓ େସମାେନ ବନ୍ଦୀଗଣକୁ
ବାଲୁକାର ନ୍ୟାୟ ଏକତ୍ର କରୁଅଛନି୍ତ। 10 ପୁଣ,ି େସ ରାଜାଗଣକୁ ଉପହାସ
କେର ଓ ଅଧିପତଗିଣ ତାହାର ବଦି୍ରୁ ପର ପାତ୍ର; େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍କୁ
ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କେର; କାରଣ େସ ଧୂଳି ଗଦା କରି ତାହା ହସ୍ତଗତ କେର।
11 ଏଉତ୍ତାେର େସ ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ ବହ ିବ୍ୟାପି ଯିବ ଓ େସ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଯାହାର ଶକି୍ତ ତାହାର େଦବତା, େସ ଦଣ୍ଡନୀୟ େହବ।

ହବକ୍କୂକଙ୍କ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଅଭେିଯାଗ

12 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, େମାର ପରେମଶ୍ୱର, େମାର ଧମର୍ସ୍ୱରୂପ, ତୁେମ୍ଭ କି
ଅନାଦ ିକାଳଠାରୁ ନୁହଁ ? ଆେମ୍ଭମାେନ ବନିଷ୍ଟ େନାହବିା। େହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ ଶାସନାେଥର୍ ତାହାକୁ ନରୂିପଣ କରିଅଛ, ପୁଣ ିେହ େଶୖଳସ୍ୱରୂପ,
ତୁେମ୍ଭ ଶାସି୍ତ ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ। 13 ତୁେମ୍ଭ ତ ଏପରି
ନମିର୍ଳ ଚକ୍ଷୁ େଯ, ମନ୍ଦ େଦଖି ନ ପାର ଓ ତୁେମ୍ଭ କୁଟଳିାଚରଣ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ
କରି ନ ପାର, େତେବ େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିକାହିଁକି ଦୃଷି୍ଟପାତ କରୁଅଛ ? ଓ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକ ଆପଣା ଅେପକ୍ଷା
ଧାମିର୍କ େଲାକକୁ ଗ୍ରାସ କଲା େବେଳ କାହିଁକି ନୀରବ େହାଇ ରହୁଅଛ ?
14 ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମୁଦ୍ର ର ମତ୍ସ୍ୟ ପରି ଓ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େକହି
ନାହିଁ, ଏପରି ଉେରାଗାମୀ କୀଟ ପରି କାହିଁକି କରୁଅଛ ? 15 େସ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବନଶୀେର ଧରି ନଏି, େସ ଆପଣା ଜାଲେର େସମାନଙୁ୍କ ଧେର ଓ

ଆପଣା ଟଣା ଜାଲେର େସମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେର; ତହିଁ ସକାଶୁ େସ
ଆନନି୍ଦତ ଓ ଉଲ୍ଲ ସତି ହୁଏ। 16 ଏଥିପାଇଁ େସ ଆପଣା ଜାଲ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କେର ଓ ଆପଣା ଟଣା ଜାଲ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଜ୍ୱଳାଏ; କାରଣ
ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର ବାଣ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ତାହାର ଖାଦ୍ୟ ଯେଥଷ୍ଟ ହୁଏ।
17 ଏନମିେନ୍ତ େସ କି ଆପଣା ଜାଲ ଖାଲ ିକରୁଥିବ ଓ ଦୟା ନ କରି କି
େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ ନରିନ୍ତର ବଧ କରୁଥିବ ?

ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରହରୀ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହବ ିଓ ଦୁଗର୍ର ଉପେର
ରହବି,ି ଆଉ େସ େମା’ ଗହୁାରି ବଷିୟେର େମାେତ କି କଥା
କହେିବ ଓ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର େଦବ,ି ଏହା ନରିୀକ୍ଷଣ କରି ବୁଝବି।ି

ଧାମିର୍କ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ବଞି୍ଚବ

2 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, ଏହ ିଦଶର୍ନର
କଥା େଲଖ ଓ େଯ ପାଠ କେର, େସ େଯପରି େଦୗଡ଼ ିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ
ପଟାେର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରି େଖାଳ। 3 କାରଣ ଏହ ିଦଶର୍ନ ଏେବ େହଁ ନରୂିପିତ
କାଳର ଅେପକ୍ଷା ଓ ପରିଣାମର ଆକାଂକ୍ଷା କେର ଓ ତାହା ମିଥ୍ୟା େହବ
ନାହିଁ; ତାହା ବଳିମ୍ୱ େହେଲ େହଁ ତହିଁ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କର; କାରଣ ତାହା
ଅବଶ୍ୟ ଘଟବି, ବଳିମ୍ୱ େହବ ନାହିଁ। 4 େଦଖ, ତାହାର ପ୍ରାଣ ଗବର୍େର
ଫୁଲଅିଛ,ି ତାହା ସରଳ ନୁେହଁ; ମାତ୍ର ଧାମିର୍କ େଲାକ ଆପଣା ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା
ବଞ୍ଚବି। 5 ଆହୁରି, ଧନ ବଶି୍ୱାସଘାତକ ବଣକି, ଅହଙ୍କାରୀ େଲାକ, ଆଉ
େସ ଘେର ରେହ ନାହିଁ, େସ ପାତାଳର ପରି ଆପଣା ବାଞ୍ଛା ବଢ଼ାଏ ଓ େସ
ମୃତୁୁ୍ୟ ସଦୃଶ, ଆଉ େସ ତୃପ୍ତ େହାଇ ନ ପାେର, ମାତ୍ର େସ ଆପଣା
ନକିଟେର ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ର କରଇ ଓ ଯାବତୀୟ ଜନବୃନ୍ଦକୁ
ଆପଣା ନକିଟେର ସଂଗ୍ରହ କେର।

କଲ୍ଦୀୟ-ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର

6 େସମାେନ ସମେସ୍ତ କି ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉପମା-କଥା ଓ
ପରିହାସଜନକ ପ୍ରବାଦ ଧରି କହେିବ ନାହିଁ ? ଯଥା, ପର ଧନେର େଯ
ଆପଣାକୁ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ କେର, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! େକେତ କାଳ ? ବନ୍ଧକି
ଦ୍ର ବ୍ୟେର େଯ ଆପଣାକୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କେର, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର !
7 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଂଶନ କରିେବ, େସମାେନ କି ହଠାତ୍ ଉଠିେବ
ନାହିଁ ? େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବରିକ୍ତ କରିେବ, େସମାେନ କି ଜାଗ୍ରତ େହେବ
ନାହିଁ ? ଓ ତୁେମ୍ଭ କି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଲୁଟତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ େହବ ନାହିଁ ?
8 ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଲୁଟଅିଛ, ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର
ରକ୍ତପାତ, ଆଉ େଦଶ, ନଗର ଓ ତନି୍ନ ବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃତ
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶୁ ଜନବୃନ୍ଦର ସମସ୍ତ େଶଷାଂଶ ତୁମ୍ଭକୁ ଲୁଟେିବ। 9 େଯଉଁ
ଜନ ଉଚ୍ଚେର ଆପଣା ବସା କରିବା ପାଇଁ, ବପିଦର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା
ପାଇଁ ଆପଣା ବଂଶ ନମିେନ୍ତ କୁଲାଭ ଉପାଜର୍ନ କେର, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର
! 10 ତୁେମ୍ଭ ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ବଂଶର
ଲଜ୍ଜ ାଜନକ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଅଛ ଓ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛ।
11 କାରଣ କାନ୍ଥ ଭତିରୁ ପଥର ଡାକ ପକାଇବ ଓ କାଠ ମଧ୍ୟରୁ କଡ଼କିାଠ
ତହିଁର ଉତ୍ତର େଦବ। 12 େଯଉଁ ଜନ ରକ୍ତପାତ ଦ୍ୱ ାରା ନଗର ନମିର୍ାଣ
କେର ଓ ଅଧମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ନଗର ସ୍ଥାପନ କେର, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର !
13 େଦଖ, ଜନବୃନ୍ଦ ଅଗି୍ନର ନମିେନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନି୍ତ ଓ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ
ଅସାରତାର ନମିେନ୍ତ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ କ୍ଳ ାନ୍ତ କରନି୍ତ , ଏହା କି େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ ? 14 କାରଣ ଜଳରାଶି େଯପରି ସମୁଦ୍ର କୁ
ଆବୃତ କେର, େସହପିରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହମିା ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନେର ପୃଥିବୀ
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ। 15 େଯଉଁ ଜନ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ଉଲଙ୍ଗତା େଦଖିବା
ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦଏି, ତହିଁ ସେଙ୍ଗ ଆପଣାର ବଷି ମିଶାଇ
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ତାହାକୁ ମତ୍ତ କେର, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! 16 ତୁେମ୍ଭ େଗୗରବ ବଦଳେର
ଅପମାନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ। ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ପାନ କରି ଅସୁନ୍ନ ତର ନ୍ୟାୟ
ହୁଅ ! ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତସି୍ଥତ ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭଆେଡ଼ େଫରାଯିବ ଓ
ତୁମ୍ଭ େଗୗରବର ଉପେର ଘୃଣାଜନକ ଲଜ୍ଜ ା ବତ୍ତିର୍ବ। 17 କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ ଓ େଦଶ ପ୍ରତ,ି ନଗର ପ୍ରତ ିଓ ତନି୍ନ ବାସୀ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃତ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶୁ ଲବିାେନାନର ପ୍ରତ ିକୃତ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ
ଓ ପଶୁଗଣର ତ୍ରାସଜନକ ସଂହାର ତୁମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରିବ। 18 େଖାଦତି
ପ୍ରତମିାେର କି ଲାଭ େଯ, ତହିଁର ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା ତାହା େଖାଦନ କେର ?
ଛାଞ୍ଚେର ଢ଼ଳା ପ୍ରତମିାେର ଓ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକେର କି ଲାଭ େଯ, ଆପଣାର
ନମିିର୍ତ ବସ୍ତୁର ନମିର୍ାଣକାରୀ ତହିଁେର ବଶି୍ୱାସ କରି ମୂକ େଦବତା ନମିର୍ାଣ
କେର ? 19 େଯଉଁ ଜନ କାଷ୍ଠକୁ କେହ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ; ମୂକ ପ୍ରସ୍ତରକୁ
କେହ ଉଠ, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ! େସ କି ଶିକ୍ଷା େଦବ ? େଦଖ, ତାହା
ସୁନା ଓ ରୂପାେର ମଣ୍ଡତି, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର କିଛ ିହିଁ ଶ୍ୱାସବାୟୁ ନାହିଁ।
20 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପବତି୍ର ମନି୍ଦରେର ଅଛନି୍ତ; ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ
ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ନୀରବ େହାଇ ରହନୁ୍ତ।

ହବକ୍କୂକଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

ହବକ୍କୂକ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା। ସ୍ୱରଶିଗୀେୟାନତ୍।
2 େହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟକ ବାତ୍ତର୍ା ଶୁଣ ିଭୀତ ଅଛ;ି େହ
ସଦାପ୍ରଭୁ, ବଷର୍ମାନର ମଧ୍ୟେର ଆପଣା କମର୍ ସଜୀବ କର,

ବଷର୍ମାନର ମଧ୍ୟେର ତାହା ଜ୍ଞାତ କରାଅ; େକାପ ସମୟେର ଦୟା ସ୍ମରଣ
କର। 3 ପରେମଶ୍ୱର େତୖମନ୍ରୁ ଆସେିଲ ଓ େଯ ଧମର୍ମୟ, େସ ପାରଣ
ପବର୍ତରୁ ଆସେିଲ। େସଲା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ
କଲା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା। 4 ପୁଣ,ି
ତାହାଙ୍କର େତଜ ଦୀପି୍ତ ତୁଲ୍ୟ େହଲା; ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କିରଣ ନଗିର୍ତ
େହଲା; ଆଉ, େସ ସ୍ଥାନ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ତରାଳ। 5 ତାହାଙ୍କ ଆେଗ
ଆେଗ ମହାମାରୀ ଗମନ କଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପଦଚହି୍ନରୁ ଅଗି୍ନବାଣ ନଗିର୍ତ
େହଲା। 6 େସ ଠିଆ େହାଇ ପୃଥିବୀର ପରିମାଣ କେଲ। େସ ଦୃଷି୍ଟପାତ
କରି େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ ଭନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରି ତଡ଼ ିେଦେଲ; ଆଉ, ଚରିସ୍ଥାୟୀ
ପବର୍ତଗଣ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରାଗେଲ, ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଉପପବର୍ତଗଣ ନତ େହେଲ;
ତାହାଙ୍କର ଗତ ିପୁରାତନ କାଳର ଗତ ିତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। 7 ମୁଁ କୂଶନର
ତମ୍ୱୁସକଳକୁ େକ୍ଳଶେର ଥିବାର େଦଖିଲ;ି ମିଦୀୟନ େଦଶର ଯବନକିାସକଳ
କମି୍ପତ େହଲା। 8 ସଦାପ୍ରଭୁ କି ନଦ-ନଦୀ ପ୍ରତ ିଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ ? ତୁମ୍ଭର

େକ୍ର ାଧ କି ନଦ-ନଦୀର ଉପେର ବତ୍ତିର୍ଲା, ଅବା ତୁମ୍ଭର େକାପ କି ସମୁଦ୍ର ର
ଉପେର ବତ୍ତିର୍ଲା େଯ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅଶ୍ୱଗଣର ଉପେର, ଆପଣା
ତ୍ରାଣସ୍ୱରୂପ ରଥସମୂହେର ଆେରାହଣ କଲ ? 9 ତୁମ୍ଭର ଧନୁ ଅନାବୃତ
େହଲା; େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ପ୍ରତ ିଶପଥ ସି୍ଥରୀକୃତ ବାକ୍ୟ େହଲା। େସଲା। ତୁେମ୍ଭ
ନଦ-ନଦୀ ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କଲ। 10 ପବର୍ତଗଣ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ େଦଖି
ଭୀତ େହେଲ; ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଳରାଶି ବହଗିଲା; ବାରିଧି ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇଲା
ଓ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇଲା। 11 ତୁମ୍ଭର ବାଣସ୍ୱରୂପ ଦୀପି୍ତର
ଗତେିର, ତୁମ୍ଭର ଝଲମଲ ବଚ୍ଛର୍ାର େତଜେର ସୂଯର୍୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ଆପଣା ଆପଣା
ବାସସ୍ଥାନେର ସ୍ଥଗିତ େହାଇ ରହେିଲ। 12 ତୁେମ୍ଭ େକାପେର ପୃଥିବୀ
ମଧ୍ୟେଦଇ ଯାତ୍ରା କଲ। ତୁେମ୍ଭ େକ୍ର ାଧେର େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ (ଶସ୍ୟ ପରି)
ମଦ୍ଦର୍ନ କଲ। 13 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ,
ଆପଣା ଅଭେିଷକୀର ପରିତ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ଯାତ୍ରା କଲ। ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍ଟର ଗହୃରୁ
ମସ୍ତକ ଚୂଣ୍ଣର୍ କଲ, ତୁେମ୍ଭ କଣ୍ଠସରିକି ମୂଳଦୁଆ ଅନାବୃତ କଲ। େସଲା।
14 ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ନଜି ଯଷି୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର େଯାଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ବଦି୍ଧ
କଲ: େସମାେନ େମାେତ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା ପାଇଁ ଘୂଣ୍ଣର୍ବାୟୁର ନ୍ୟାୟ
ଆସେିଲ; ଦରିଦ୍ର କୁ େଗାପନେର ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ
ଥିଲା। 15 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଅଶ୍ୱଗଣ ଦ୍ୱ ାରା ସମୁଦ୍ର କୁ, ମହାଜଳରାଶିକୁ ଦଳି
ପକାଇଲ। 16 ମୁଁ ଶୁଣଲି ିଓ େମା’ ଉଦର କମି୍ପଲା, େସହ ିରବେର େମାର
ଓଷ୍ଠାଧର ଥର ଥର େହଲା; େମା’ ଅସି୍ଥସକଳେର ପଚାଭାବ ପ୍ରେବଶ କଲା
ଓ ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ଥାନେର କମି୍ପତ େହଲ;ି ତହିଁେର େଯଉଁମାେନ େସୖନ୍ୟଦଳ େଘନି
ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସେିବ, େସହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
େଯେତେବେଳ ଦନି ଆସବି, େସେତେବେଳ େସହ ିସଙ୍କଟ ଦନିେର େମାେତ
ବଶି୍ରାମ କରିବାକୁ େହବ।

ହବକ୍କୂକ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ସତି

17 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷି୍ପତ େନାହବି, କିଅବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର
ଫଳ ନ ଧରିବ; ଜୀତବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ
ନ କରିବ; ଖୁଆଡ଼ରୁ େମଷପଲ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ, ଆଉ େଗାଠେର େଗାରୁପଲ
ନ ଥିବ; 18 ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ କରିବ।ି ମୁଁ ଆପଣା
ତ୍ରାଣର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବ।ି 19 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େମାର
ବଳସ୍ୱରୂପ ଓ େସ େମାର ଚରଣ ହରିଣୀର ଚରଣ ସଦୃଶ କରନି୍ତ , ପୁଣି
େମାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀେର େମାେତ ଗମନ କରାଇେବ। େମାର ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର େର
ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନମିେନ୍ତ।
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ସଫିନୀୟ

ଆେମାନ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟର ଅଧିକାର
ସମୟେର, ହଜିକୀୟଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରେପୗତ୍ର, ଅମରୀୟଙ୍କ ପ୍ରେପୗତ୍ର,
ଗଦଲୀୟଙ୍କ େପୗତ୍ର, କୂଶୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଫନୀୟଙ୍କ ନକିଟେର

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା।

ଯିହୁଦା ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚିାର

2 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଭୂମିରୁ ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁ ନଃିେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର
କରିବା, 3 ଆେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଗଣକୁ ସଂହାର କରିବା; ଆେମ୍ଭ
ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ, ସମୁଦ୍ର ର ମତ୍ସ୍ୟଗଣକୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟଗଣ ସହତି
ବଘି୍ନସକଳ ସଂହାର କରିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଭୂମିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 4 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ
ଯିରୂଶାଲମର ନବିସୀସକଳର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବା;
ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ ବାଲ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଓ ଯାଜକଗଣ ସହତି
ପୁେରାହତିମାନଙ୍କର ନାମ; 5 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଛାତ ଉପେର ଆକାଶର
ବାହନିୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରନି୍ତ ଓ େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଶପଥ
କରନି୍ତ ଓ ମାଲ୍କମ୍ ନାମେର ଶପଥ କରି ପ୍ରଣାମ କରନି୍ତ; 6 ଆଉ,
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନରୁ ବମିୁଖ େହାଇଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରି ନାହାନି୍ତ , କିଅବା ତାହାଙ୍କର
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନାହାନି୍ତ , େସସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନି ସନି୍ନ କଟ

7 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ନୀରବ ହୁଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଦନି ସନି୍ନ କଟ; କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆେୟାଜନ କରିଅଛନି୍ତ , େସ
ଆପଣା ନମିନି୍ତ୍ର ତଗଣକୁ ପବତି୍ର କରିଅଛନି୍ତ। 8 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େସହି
ଯଜ୍ଞ ଦନି ଆେମ୍ଭ ଅଧିପତଗିଣକୁ ଓ ରାଜପୁତ୍ରଗଣକୁ ଓ ବେିଦଶୀୟ ବସ୍ତ୍ରେର
ବସ୍ତ୍ରାନି୍ୱ ତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବା। 9 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ େଚୗକାଠ େଡଇଁ
କରି ଯା’ନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ କତ୍ତର୍ାର ଗହୃ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ଓ
ପ୍ରବଞ୍ଚନାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ , େସସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ େସହ ିଦନି ଦଣ୍ଡ େଦବା।
10 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େସହ ିଦନି ମତ୍ସ୍ୟଦ୍ୱ ାରଠାରୁ କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଓ
(ନଗରର) ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଭିାଗଠାରୁ ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଓ ଉପ-ପବର୍ତଗଣରୁ
ମହାଭଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ। 11 େହ ମେକ୍ତଶ ନବିାସୀଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ହାହାକାର କର, କାରଣ କିଣାନର େଲାକ ସମେସ୍ତ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ ଓ
େରୗପ୍ୟ ବାହକ ସମେସ୍ତ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ। 12 ପୁଣ,ି େସହ ିସମୟେର
ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଦୀପ ଜ୍ୱଳାଇ ଯିରୂଶାଲମର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା; ଆଉ,
େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମଳ ଉପେର ସୁସି୍ଥର େହାଇ ବସଅିଛନି୍ତ ଓ
ମେନ ମେନ କହନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରିେବ ନାହିଁ କିଅବା ଅମଙ୍ଗଳ
କରିେବ ନାହିଁ, େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଦଣ୍ଡ େଦବା। 13 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର
ସମ୍ପତି୍ତ ଲୁଟତି େହବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଗହୃ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ; ଆହୁରି
େସମାେନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିେବ, ମାତ୍ର ତହିଁେର ବାସ କରିେବ ନାହିଁ; ଆଉ,
େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ, ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ
କରିେବ ନାହିଁ। 14 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦନି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ, ତାହା ଅଥର୍ାତ୍,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦନିର ଶବ୍ଦ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଓ ଅତ ିଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ;ି ବୀର
ପୁରୁଷ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଅତଶିୟ େରାଦନ କରୁଅଛ।ି 15 େସହ ିଦନି
େକ୍ର ାଧର ଦନି, ସଙ୍କଟ ଓ େକ୍ଳଶର ଦନି, ଉଜାଡ଼ ଓ ସବର୍ନାଶର ଦନି,
ଅନ୍ଧକାର ଓ େଘାର ତମିିରର ଦନି, େମଘ ଓ ନବିଡି଼ ଅନ୍ଧକାରର ଦନି,
16 ତୂରୀଧ୍ୱନ ିଓ ଭୟାନକ ନାଦର ଦନି, ତାହା ପ୍ରାଚୀରେବଷି୍ଟତ ନଗର ଓ
ଉଚ୍ଚ ଚୂଡ଼ାସକଳର ବପିକ୍ଷେର ଉପସି୍ଥତ େହବ। 17 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୁଃଖ ଘଟାଇବା, ତହିଁେର େସମାେନ ଅନ୍ଧ େଲାକ

ପରି ବୁଲେିବ, କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରିଅଛନି୍ତ;
ଆଉ, େସମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଧୂଳି ପରି ଓ େସମାନଙ୍କର ମାଂସ ମଳ ପରି ଢ଼ଳା
ଯିବ। 18 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ଦନିେର େସମାନଙ୍କର ରୂପା କିଅବା
େସମାନଙ୍କର ସୁନା େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର
ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳାରୂପ ଅଗି୍ନେର ସମୁଦାୟ େଦଶ ଗ୍ରାସତି େହବ; କାରଣ େସ
େଦଶନବିାସୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ନଃିେଶଷ କରିେବ, ହଁ, ଭୟାନକ ରୂେପ ନଃିେଶଷ
କରିେବ।

ଯିହୁଦାର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଚିାର

େହ ଲଜ୍ଜ ାହୀନ େଗାଷ୍ଠୀ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ହୁଅ, ହଁ, ଏକତ୍ର
ହୁଅ; 2 ଆଜ୍ଞା ସଫଳ େହବା ପୂେବର୍, ଦନି ତୁଷ ପରି ଉଡ଼ଯିିବା
ପୂେବର୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆସବିା

ପୂେବର୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ଦନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆସବିା ପୂେବର୍
ଏକତ୍ର ହୁଅ। 3 େହ େଦଶସ୍ଥ ନମ୍ର େଲାକମାେନ, ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ପାଳନ
କରିଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କର,
ଧମର୍ର ଅେନ୍ୱଷଣ କର, ନମ୍ରତାର ଅେନ୍ୱଷଣ କର; େହାଇପାେର,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗପୁ୍ତ ସ୍ଥାନେର ରଖାଯିବ।
4 କାରଣ ଘସା ସହର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅସି୍କେଲାନ ସହର ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ !
ଅେସ୍ଦାଦ ସହର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେର ତାଡ଼ତି େହବ ଓ ଇେକ୍ର ାଣ ସହର
ମୂଳ ଉତ୍ପାଟତି େହବ। 5 ସମୁଦ୍ର  କୂଳ ନବିାସୀଗଣ, କେରଥୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ
ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। େହ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର େଦଶ କିଣାନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବରୁିଦ୍ଧେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛ;ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା,
ତହିଁେର ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ନବିାସୀ େକହ ିରହବି ନାହିଁ। 6 ପୁଣ,ି ସମୁଦ୍ର  କୂଳ
ଚରା ସ୍ଥାନ, େମଷପାଳକମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଓ େମଷପଲର ଖୁଆଡ଼ େହବ।
7 ଆଉ, େସହ ିସମୁଦ୍ର  କୂଳ ଯିହୁଦା ବଂଶର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଇଁ େହବ;
େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଆପଣା ଆପଣା େମଷପଲ ଚରାଇେବ;
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର େସମାେନ ଅସି୍କେଲାନସି୍ଥତ ନାନା ଗହୃେର ଶୟନ କରିେବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ
କରିେବ ଓ େସମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିେବ। 8 େମାୟାବର
ଧିକ୍କାର ଓ ଅେମ୍ମାନ-ସନ୍ତାନଗଣ େଯଉଁ ତରିସ୍କାର ବାକ୍ୟେର ଆମ୍ଭର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧିକ୍କାର କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କ ସୀମାର ପ୍ରତକୂିଳେର
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବଡ଼ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ଆେମ୍ଭ ଶୁଣଅିଛୁ। 9 ଏଥିପାଇଁ
ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ
ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ ନଶି୍ଚୟ େମାୟାବ ସେଦାମର ତୁଲ୍ୟ ଓ ଅେମ୍ମାନ-
ସନ୍ତାନଗଣ ହେମାରାର ତୁଲ୍ୟ, ବଛୁିଆତ ିଗଛର ଆଶ୍ରୟ ଓ ଲବଣର
ଆକର ଓ ଚରିକାଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ େହବ; ଆମ୍ଭ େଲାକମାନଙ୍କର େଶଷାଂଶ
େସମାନଙୁ୍କ ଲୁଟେିବ ଓ ଆମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର
କରିେବ। 10 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ସକାଶୁ ଏହରୂିପ
ପ୍ରତଫିଳ ପାଇେବ, କାରଣ େସମାେନ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧିକ୍କାର କରି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବଡ଼
କରିଅଛନି୍ତ। 11 ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଭୟଙ୍କର େହେବ; କାରଣ େସ
ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯାବତୀୟ େଦବତାକୁ କ୍ଷୀଣ କରିେବ; ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ଓ
େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ଦ୍ୱ ୀପସକଳ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ
କରିେବ। 12 େହ କୂଶୀୟ େଲାକ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ହତ
େହବ। 13 ପୁଣ,ି େସ ଉତ୍ତର ଦଗିର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର
କରିେବ ଓ ଅଶୂର େଦଶକୁ ବନିଷ୍ଟ କରିେବ। ଆଉ, େସ ନୀନବିୀ ସହରକୁ
ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ଓ ପ୍ରାନ୍ତର ପରି ଶୁଷ୍କ କରିେବ। 14 ଆଉ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ପଶୁପଲ ଓ େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ଯାବତୀୟ ପଶୁ ଶୟନ କରିେବ; ପାଣେିଭଳା
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ପକ୍ଷୀ ଓ ଝଙି୍କ ଜନୁ୍ତ ତହିଁର ସ୍ତମ୍ଭମାନର ମଥାଣ ିଉପେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ
କରିେବ; ଝରକାେର େସମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣାଯିବ; େଚୗକାଠର ଉପେର
ଉଚ୍ଛନି୍ନ ତା ରହବି; କାରଣ େସ ତାହାର ଏରସ କାଷ୍ଠର କମର୍ ଅନାବୃତ
କରିଅଛନି୍ତ। 15 େଯଉଁ ନଗରୀ ନଶିି୍ଚନ୍ତ ରୂେପ ବାସ କରି ମେନ ମେନ
କହଥିିଲା, ମୁଁ ଅଛ,ି େମା’ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହ ିନାହିଁ, େସହ ିଉଲ୍ଲ ାସକାରିଣୀ
ନଗରୀ ଏହ;ି େସ କିପରି ଧ୍ୱଂସତି ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଶୟନ ସ୍ଥାନ େହାଇଅଛି
! େଯେକହ ିତହିଁର ନକିଟ େଦଇ ଯିବ, େସ ଶୀଷ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଆପଣା ହାତ
ହଲାଇବ।

ଯିରୂଶାଲମ ଓ େଗାଷ୍ଠୀଗଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଚିାର ଉପଦ୍ରବକାରିଣୀ
େଯଉଁ ନଗରୀ ବେିଦ୍ର ାହଣିୀ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟା େହାଇଅଛ,ି େସ ସନ୍ତାପର
ପାତ୍ରୀ। 2 େସ ରବ ଶୁଣଲିା ନାହିଁ; େସ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା

ନାହିଁ; େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର ରଖିଲା ନାହିଁ; େସ ଆପଣା
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା ନାହିଁ। 3 ତାହାର ମଧ୍ୟସି୍ଥତ ଅଧିପତଗିଣ
ଗଜ୍ଜ ର୍ନକାରୀ ସଂିହ ସଦୃଶ୍ୟ; ତାହାର ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଗଣ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ
େକନୁ୍ଦଆ ତୁଲ୍ୟ; େସମାେନ ସକାଳ େବଳାକୁ କିଛ ିରଖନି୍ତ ନାହିଁ। 4 ତାହାର
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଅସାର ଓ ବଶି୍ୱାସଘାତକ ଅଟନି୍ତ; ତାହାର ଯାଜକଗଣ
ପବତି୍ର ବଷିୟକୁ ଅପବତି୍ର କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ ିେଦୗରାତ୍ମ୍ୟ
କରିଅଛନି୍ତ। 5 ତାହାର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାମିର୍କ ଅଟନି୍ତ; େସ ଅଧମର୍
କରିେବ ନାହିଁ; ପ୍ରତ ିପ୍ରଭାତ େସ ଆପଣା ବଚିାର ଆଲୁଅେର ସ୍ଥାପନ
କରନି୍ତ , େସ ତ୍ରୁ ଟ ିକରନି୍ତ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାୟକାରୀ େଲାକ ଲଜ୍ଜ ା ଜାେଣ
ନାହିଁ। 6 ଆେମ୍ଭ େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିଅଛୁ, େସମାନଙ୍କର ଦୁଗର୍ସକଳ
ଧ୍ୱଂସତି େହାଇଅଛ;ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପଥସକଳ ଧ୍ୱଂସ କରିଅଛୁ, ତାହା
େଦଇ େକହ ିଗମନାଗମନ କେର ନାହିଁ; େସମାନଙ୍କର ନଗରସକଳ ଏପରି
ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ ିେଯ, ତହିଁେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଓ ବାସକାରୀ େକହି
ନାହିଁ। 7 ଆେମ୍ଭ କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବ, ତୁେମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା
ଗ୍ରହଣ କରିବ; ତହିଁେର ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର ସକଳ ନରୂିପଣ
ଅନୁସାେର ତାହାର ନବିାସ-ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ ଅତି
ପ୍ରଭାତେର ଉଠି ଆପଣାମାନଙ୍କର କି୍ରୟାସବୁକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କେଲ। 8 ଏେହତୁ
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଲୁଟବିା ପାଇଁ ଉଠିବା ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭ ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଅ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକାପ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧ
ରାଜ୍ୟସକଳର ଉପେର ଢ଼ାଳିବା ନମିେନ୍ତ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
କରିବା, ଏଥିପାଇଁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭର ସି୍ଥର ବଚିାର
ଅଛ;ି କାରଣ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳାରୂପ ଅଗି୍ନେର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରାସତି
େହବ।

େଗାଷ୍ଠୀଗଣଙ୍କ ପରିବତ୍ତର୍ନ

9 େଯେହତୁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ େଯପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ
ଓ ଏକମନେର ତାହାଙ୍କର େସବା କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସହ ିସମୟେର

ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ବଶିୁଦ୍ଧ ଭାଷା େଦବା। 10 ଆମ୍ଭର
ପ୍ରାଥର୍ନାକାରୀମାେନ ଓ ଆମ୍ଭ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  (େଲାକଙ୍କର) କନ୍ୟା କୂଶ େଦଶସ୍ଥ
ନଦୀସବୁର େସପାରିରୁ ଆମ୍ଭର େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣେିବ। 11 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର
େଯଉଁ ସବୁ କି୍ରୟାେର ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା-ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ, ତହିଁ ସକାଶୁ େସହି
ଦନି ତୁେମ୍ଭ ଲଜି୍ଜତ େନାହବି; କାରଣ େସସମୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମ୍ଭର ଦପର୍ଯୁକ୍ତ ଉଲ୍ଲ ାସକାରୀମାନଙୁ୍କ ଦୂର କରିବା ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପବତି୍ର
ପବର୍ତେର ଆଉ ଅହଙ୍କାରୀ େନାହବି। 12 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
େକ୍ଳଶଯୁକ୍ତ ଓ ଦରିଦ୍ର  ଏକ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ରଖିବା, ଆଉ େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନାମେର ନଭିର୍ର ରଖିେବ। 13 ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକମାେନ ଅଧମର୍
କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା ମିଥ୍ୟା କହେିବ ନାହିଁ; ଅଥବା ପ୍ରତାରକ ଜିହ୍ୱା
େସମାନଙ୍କ ମୁଖେର େଦଖାଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ଚରିେବ ଓ ଶୟନ
କରିେବ, ଆଉ େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହିଁ।

ଇସ୍ରାଏଲର ଆନନ୍ଦ ଓ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର

14 େଗା ସେିୟାନ କେନ୍ୟ, ଗାନ କର; େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଜୟଧ୍ୱନ ିକର;
େଗା ଯିରୂଶାଲମ କେନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ କର ଓ ସବର୍ାନ୍ତଃକରଣେର ଉଲ୍ଲ ାସ କର।
15 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଦଣ୍ଡସବୁ ଦୂର କରିଅଛନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ କୁ ଦୂର
କରିଅଛନି୍ତ; ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ
ଆଉ ଅମଙ୍ଗଳର ଭୟ ପାଇବ ନାହିଁ। 16 େସହ ିଦନି ଯିରୂଶାଲମକୁ
କୁହାଯିବ, ତୁେମ୍ଭ ଭୟ କର ନାହିଁ; େହ ସେିୟାନ, ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଶିଥିଳ ନ
େହଉ। 17 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଅଟନି୍ତ , େସ
ବୀର, େଯ କି ପରିତ୍ରାଣ କରିେବ; େସ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ପରମ ଆନନ୍ଦ
କରିେବ, େସ ଆପଣା େସ୍ନହଭରେର ନୀରବ େହେବ, େସ ଗାନ କରି ତୁମ୍ଭ
ବଷିୟେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରିେବ। 18 ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମହାସଭା
ବଷିୟେର େଶାଚନା କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଏକତ୍ର କରିବା; ତାହାର
ଭାର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଲଜ୍ଜ ାର ବଷିୟ ଥିଲା। 19 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭକୁ େକ୍ଳଶ ଦଅିନି୍ତ , େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ
ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ
କରିବା ଓ େଯ ତାଡ଼ତିା େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା; ଆଉ,
େଯଉଁମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜ ା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରଶଂସାର ଓ ଯଶର ପାତ୍ର କରିବା। 20 େସସମୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆଣବିା ଓ େସହ ିସମୟେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା; କାରଣ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀତ୍ୱ ାବସ୍ଥା ପରିବତ୍ତର୍ନ
କରିବା ସମୟେର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯାବତୀୟ େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସୁଖ୍ୟାତ ିଓ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
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ହାଗୟ

ମନ୍ଦରି ପୁନଃନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ ଆେଦଶ

ଦାରୀୟାବସ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ଷଷ୍ଠ ମାସର
ପ୍ରଥମ ଦନିେର ହାଗୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଏହ ିବାକ୍ୟ ଶଲ୍ଟୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ ନାମକ ଯିହୁଦୀୟ

େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷର ନକିଟେର ଓ ଯିେହାଷାଦକର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକର
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 2 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
ଏହ ିେଲାକମାେନ କହୁଅଛନି୍ତ , ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆସବିାର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ
ନମିିର୍ତ େହବାର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ନାହିଁ। 3 େସେତେବେଳ ହାଗୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 4 ଏହି
ଗହୃ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାେର ଥାଉ ଥାଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଜିର ଫଳକ ମଣ୍ଡତି
ଗହୃେର ବାସ କରିବାର କି ସମୟ ଏହ ି? 5 ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ବେିବଚନା
କର। 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁତ ବୁଣଅିଛ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହଉ ନାହଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାନ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ତହିଁେର ତୃପ୍ତ େହଉ ନାହଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ବସ୍ତ୍ର
ପିନୁ୍ଧଅଛ, ମାତ୍ର େକହ ିଉଷ୍ମ େହଉ ନାହଁ; ପୁଣ,ି େଯ େବତନ ଅଜର୍ନ କେର,
େସ କଣା ଥଳୀେର ତାହା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଜର୍ନ କେର। 7 େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ବେିବଚନା
କର। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବର୍ତକୁ ଯାଇ କାଷ୍ଠ ଆଣ ଓ ଏହ ିଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କର; ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ତହିଁ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  େହବା ଓ ଆେମ୍ଭ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ
େହବା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁତ ନମିେନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା
କଲ, ଆଉ େଦଖ, ତାହା ଅଳ୍ପ େହଲା; ପୁଣ,ି ତାହା ଗହୃକୁ ଆଣଲିା େବେଳ
ଆେମ୍ଭ ତହିଁ ଉପେର ଫୁଙି୍କ ଉଡ଼ାଇ େଦଲୁ। େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ଏହାର କାରଣ କଅଣ ? ଏହ,ି ଆମ୍ଭର ଗହୃ ଭଗ୍ନ େହାଇ ପଡ଼ଅିଛ,ି ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃ ବଷିୟେର େଦୗଡଢ଼ୁଅଛ।
10 ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆକାଶ ଶିଶିରରହତି େହାଇଅଛ ିଓ
ପୃଥିବୀ ଆପଣା ଫଳରହତି େହାଇଅଛ।ି 11 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େଦଶର ଓ
ପବର୍ତଗଣର ଉପେର, ଆଉ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ଉପେର, ଆଉ
ଭୂମିର ଉତ୍ପନ୍ନ  ବସ୍ତୁ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ଉପେର, ପୁଣ ିହସ୍ତକୃତ
ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ଉପେର ମାରୁଡ଼କୁି ଆହ୍ୱାନ କଲୁ।

େଲାକଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶ ପାଳନ

12 େସେତେବେଳ ଶଲ୍ଟୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ ଓ ଯିେହାଷାଦକଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମେସ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ରବେର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱର ହାଗୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଯଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ େପ୍ରରଣ
କରିଥିେଲ, େସହସିବୁେର ମେନାେଯାଗ କେଲ; ଆଉ, େଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଭୀତ େହେଲ। 13 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ
ହାଗୟ େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ୱାଦ ଜଣାଇ କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଅଛୁ। 14 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଶଲ୍ଟୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିହୁଦୀୟ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଓ
ଯିେହାଷାଦକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ, ଆଉ
େଲାକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କେଲ; ତହିଁେର
େସମାେନ ଦାରୀୟାବସ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ଷଷ୍ଠ ମାସର
ଚତୁବିର୍ଂଶ ଦନିେର ଆସ,ି 15 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର କାଯର୍୍ୟ କେଲ।

ନୂତନ ମନ୍ଦରିର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ

ସପ୍ତମ ମାସ, ମାସର ଏକବଂିଶ ଦନିେର ହାଗୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, 2 ଏେବ ଶଲ୍ଟୀେୟଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିହୁଦୀୟ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ

ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ଙୁ୍କ ଓ ଯିେହାଷାଦକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକଙୁ୍କ ଓ
େଲାକମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ କୁହ, 3 ଏହ ିଗହୃକୁ ତାହାର ପୂବର୍
ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟାବସ୍ଥାେର େଯ େଦଖିଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏପରି ଅବଶିଷ୍ଟ କିଏ
ଅଛ ି? େତେବ, ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା କି ପ୍ରକାର େଦଖୁଅଛ ?
ତାହା କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ନୁେହଁ ? 4 ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , େହ ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍, ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ବଳବାନ ହୁଅ; ଆଉ, େହ
ଯିେହାଷାଦକର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ, ତୁେମ୍ଭ ବଳବାନ ହୁଅ; ପୁଣ,ି
େହ େଦଶସ୍ଥ େଲାକ ସମେସ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ କାଯର୍୍ୟ କର,
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; 5 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରି ଆସବିା େବେଳ ଓ ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବା େବେଳ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
େଯଉଁ ନୟିମ ସି୍ଥର କଲୁ, େସହ ିନୟିମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାେଣ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କର ନାହିଁ। 6 କାରଣ
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ଆଉ ଥେର ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟେର
ଆେମ୍ଭ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର  ଓ ଶୁଷ୍କଭୂମିକି ହଲାଇବା; 7 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ହଲାଇବା, ଆଉ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀର ବାଞ୍ଛନୀୟ
ବଷିୟସକଳ ଆସବି, ପୁଣ ିଆେମ୍ଭ ଏହ ିଗହୃକୁ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
କରିବା, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 8 ରୂପା ଆମ୍ଭର ଓ ସୁନା
ଆମ୍ଭର, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 9 ଏହ ିଗହୃର ପୂବର୍ କାଳର
ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଅେପକ୍ଷା େଶଷ କାଳର ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଅଧିକ ଗରୁୁତର େହବ, ଏହା
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; ପୁଣ,ି ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଦାନ
କରିବା, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ଅଶୁଚ ିେଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆଶୀବର୍ାଦ

10 ଦାରୀୟାବସଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ନବମ ମାସର ଚତୁବିର୍ଂଶ
ଦନିେର ହାଗୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; 11 ଏେବ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଷିୟ ପଚାର, କୁହ, 12 େକହ ିଆପଣା ବସ୍ତ୍ରର
ଅଞ୍ଚଳେର ପବତି୍ର ମାଂସ ବହେିଲ, ଯଦ ିତାହାର ଅଞ୍ଚଳ ରୁଟ ିକିମ୍ୱା େଝାଳ
କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କିଅବା େତୖଳ ଅଥବା େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟକୁ ସ୍ପଶର୍
କେର, େତେବ ତାହା କି ପବତି୍ର େହବ ? ତହିଁେର ଯାଜକମାେନ ଉତ୍ତର
କରି କହେିଲ, ନା। 13 େସେତେବେଳ ହାଗୟ କହେିଲ, ଶବ ଦ୍ୱ ାରା ଅଶୁଚି
େହାଇଥିବା େକୗଣସ ିେଲାକ ଯଦ ିଏହ ିଦ୍ର ବ୍ୟମାନର ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିଦ୍ର ବ୍ୟ
ସ୍ପଶର୍ କେର, େତେବ ତାହା କି ଅଶୁଚ ିେହବ ? ତହିଁେର ଯାଜକମାେନ
ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, ତାହା ଅଶୁଚ ିେହବ। 14 େତେବ ହାଗୟ ଉତ୍ତର
କରି କହେିଲ, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଏହ ିେଲାକମାେନ ଓ
ଏହ ିେଗାଷ୍ଠୀ ତଦ୍ରୂ ପ ଅଟନି୍ତ ଓ େସମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ ଯାବତୀୟ କମର୍
ତଦ୍ରୂ ପ ଅେଟ; ଆଉ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ଯାହା େସମାେନ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ , ତାହା
ଅଶୁଚ ିଅେଟ। 15 ଏେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିତ ିକରୁ, ଆଜି ଦନିର
ପୂବର୍, ଅଥର୍ାତ୍, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରସ୍ତର ଉପେର ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପିତ େହବା
ପୂବର୍ ଦନିସକଳ ବେିବଚନା କର; 16 େସହ ିସକଳ ସମୟେର େକହି
େକାଡଏି ପରିମାଣବଶିିଷ୍ଟ ଶସ୍ୟ ଗଦା ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, େକବଳ ତହିଁର
ଦଶ ପରିମାଣ େହଲା; େକହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କୁଣ୍ଡରୁ ପଚାଶ ପାତ୍ର େନବାକୁ
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ଆସେିଲ, େକବଳ ତହିଁର େକାଡଏି ପାତ୍ର େହଲା। 17 ଆେମ୍ଭ ଶସ୍ୟର
େଶାଷ ଓ ମ୍ଳାନ ିଓ ଶିଳାବୃଷି୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତର ଯାବତୀୟ
କାଯର୍୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କଲୁ; ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
େଫରିଲ ନାହିଁ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 18 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିତି
କରୁ, ଆଜି ଦନି ଓ ତହିଁର ପୂବର୍ ଦନିଠାରୁ ବେିବଚନା କର, ନବମ ମାସର
ଚତୁବିର୍ଂଶ ଦନିେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ ଦନିଠାରୁ
ବେିବଚନା କର। 19 ଅମାରେର କି ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ୟ ଅଛ ି? େଯପରି
ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷର, ଡାଳିମ୍ୱ ଓ ଜୀତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ
ଫଳି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆଜିଠାରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା।

ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ ଅଙୁ୍ଗରୀୟ ରୂେପ ମେନାନୀତ

20 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମାସର ଚତୁବିର୍ଂଶ ଦନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଥର ହାଗୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, ଯଥା, 21 ଯିହୁଦାର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ

ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍କୁ ଏହ ିକଥା କୁହ, ଆେମ୍ଭ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀକୁ
ହଲାଇବା; 22 ଆେମ୍ଭ ରାଜ୍ୟସମୂହର ସଂିହାସନ ଓଲଟାଇ ପକାଇବା ଓ
େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ସକଳ ରାଜ୍ୟର ପରାକ୍ରମ ବନିଷ୍ଟ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ରଥ
ଓ ରଥାେରାହୀମାନଙୁ୍କ ଓଲଟାଇ ପକାଇବା; ପୁଣ ିଅଶ୍ୱ ଓ
ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ଖଡ୍ଗ  ଦ୍ୱ ାରା ପତତି େହେବ।
23 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େହ ଶଲ୍ଟୀେୟଲର ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭର
ଦାସ ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍, େସଦନି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭକୁ
ମୁଦ୍ର ାଥର୍କ ଅଙୁ୍ଗରୀୟ ସ୍ୱରୂପ କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
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1

2

ଯିଖରୀୟ

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ

ଦାରୀୟାବସର ରାଜତ୍ୱର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ର ଅଷ୍ଟମ ମାସେର
ଇେଦ୍ଦାଙ୍କ େପୗତ୍ର େବରିଖୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଖରୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ
ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା,

2 ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତଶିୟ ବରିକ୍ତ
େହାଇଥିେଲ। 3 ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଫର,” ଏହା
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। “ତହିଁେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େଫରିବା,” ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ତୁଲ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଡାକି
ପୂବର୍କାଳର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଉେଚ୍ଚୖଃସ୍ୱରେର କହେିଲ, “େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , ‘ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ
ଆପଣା ଆପଣା କୁକି୍ରୟାରୁ ଏେବ େଫର। ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିକଣ୍ଣର୍ପାତ କେଲ ନାହିଁ,’” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
5 “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ପୁରୁଷମାେନ, ଏମାେନ େକଉଁଠାେର ? ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ, ଏମାେନ କି ଚରିକାଳ ବଞ୍ଚନି୍ତ ?” 6 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ
ଆପଣା ଦାସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣକୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଓ ବଧିି ଆଜ୍ଞା
କଲୁ, େସହସିବୁ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣକୁ ସ୍ପଶର୍ କଲା ନାହିଁ ?
େତେବ େସମାେନ େଫରି କହେିଲ, “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଆଚରଣ ଓ କି୍ରୟାନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯରୂପ କରିେବ େବାଲି
ମନସ୍ଥ କେଲ, େସହପିରି ବ୍ୟବହାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ କରିଅଛନି୍ତ।”

ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦଶର୍ନ - ଅଶ୍ୱ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ

7 ଦାରୀୟାବସର ଦି୍ୱ ତୀୟ ବଷର୍ ଏଗାରତମ ମାସର, ଅଥର୍ାତ୍, ଶବାଟ
ମାସର ଚବଶିତମ ଦନିେର ଇେଦ୍ଦାଙ୍କ େପୗତ୍ର େବରିଖୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଖରୀୟ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙ୍କ ନକିଟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
8 ମୁଁ ରାତି୍ରକାଳେର େଦଖିଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଏକ
ପୁରୁଷ ଓ େସ ନମି୍ନ ଭୂମିସ୍ଥ େମେହନି୍ଦ ବୃକ୍ଷମାନର ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହେଲ;
ଆଉ, ତାଙ୍କ ପଛେର ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍, ପାଣ୍ଡୁରବଣ୍ଣର୍ ଓ ଶୁକ୍ଳବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱଗଣ ଥିେଲ।
9 ଏଥିେର ମୁଁ କହଲି,ି “େହ ମହାଶୟ, ଏସବୁ କଅଣ ?” ତହିଁେର େମା’
ସଙ୍ଗେର କଥା କହୁଥିବା ଦୂତ େମାେତ କହେିଲ, “ଏସବୁ କଅଣ, ଏହା
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଜଣାଇବା।” 10 ଏଥିେର େମେହନି୍ଦ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା ପୁରୁଷ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “ପୃଥିବୀେର ଏେଣେତେଣ
ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ଅଛନି୍ତ।”
11 େସେତେବେଳ େସମାେନ େମେହନି୍ଦ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତକୁ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “ଆେମ୍ଭମାେନ ପୃଥିବୀର
ଏେଣେତେଣ ଗମନାଗମନ କରିଅଛୁ, ଆଉ େଦଖ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ସୁସି୍ଥର
େହାଇ ବସଅିଛ ିଓ ବଶି୍ରାମେର ଅଛ।ି” 12 ତହିଁେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ
ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ, ଏହ ିସତୁରି ବଷର୍ସାରା
ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁମାନଙ୍କ ଉପେର ବରିକ୍ତ େହାଇ ଆସଅିଛ, େସହ ିଯିରୂଶାଲମ ଓ
ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହ ପ୍ରତ ିଆଉ େକେତ ସମୟ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ ?”
13 ପୁଣ,ି େମା’ ସହତି କଥା କହୁଥିବା ଦୂତକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର କରି
ମଙ୍ଗଳ କଥା ଓ ନାନା ସାନ୍ତ୍ୱ ନାଦାୟକ କଥା କହେିଲ। 14 ତହିଁେର େମା’
ସେଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିବା ଦୂତ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ େଘାଷଣା କରି କୁହ,
‘େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ସେିୟାନ
ପକ୍ଷେର ମହା ଈଷର୍ାେର ଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ ଅଛୁ।’” 15 ଆଉ, େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ
ନଶିି୍ଚନ୍ତେର ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବରିକ୍ତ ଅଟୁ; କାରଣ

ଆେମ୍ଭ ଅଳ୍ପମାତ୍ର ବରିକ୍ତ ହୁଅେନ୍ତ, େସମାେନ େକ୍ଳଶକୁ ବୃଦି୍ଧ କେଲ।
16 ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ଆେମ୍ଭ ଦୟା ସହତି
ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ ିେଫରିବୁ; ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭ ଗହୃ ନମିିର୍ତ େହବ ଓ
ଯିରୂଶାଲମ ସୂତା ଦ୍ୱ ାରା ମପା େହବ,” ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ। 17 ଆହୁରି େଘାଷଣା କରି କୁହ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , “ସମୃଦି୍ଧ େହତୁ ଆମ୍ଭର ନଗରସକଳ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପୁନବର୍ାର
ବସି୍ତୀଣ୍ଣର୍ େହବ; ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନବର୍ାର ସେିୟାନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିେବ ଓ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ପୁନବର୍ାର ମେନାନୀତ କରିେବ।”

ଚାରି ଶୃଙ୍ଗ ଓ କମାରର ଦଶର୍ନ

18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ େଖାଲ ିଅନାଇଲ,ି ଆଉ ଚାରି ଶୃଙ୍ଗ େଦଖଲ।ି
19 ତହିଁେର େମା’ ସେଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିବା ଦୂତଙୁ୍କ ମୁଁ କହଲି,ି “ଏହସିବୁ
କଅଣ ?” ତହୁଁ େସ େମାେତ ଉତ୍ତର କେଲ, “ଏହସିବୁ ଶୃଙ୍ଗ ଯିହୁଦା,
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ।” 20 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
େମାେତ ଚାରି ଜଣ କମାର େଦଖାଇେଲ। 21 େତେବ ମୁଁ କହଲି,ି “ଏମାେନ
କଅଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସଅିଛନି୍ତ ?” ତହିଁେର େସ କହେିଲ, “େସହି
ଶୃଙ୍ଗସକଳ ଯିହୁଦାକୁ ଏପରି ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କେଲ େଯ, େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ
ଆପଣା ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଯିହୁଦା
େଦଶକୁ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ଆପଣା ଶୃଙ୍ଗ
ଉଠାଇେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଓ େସମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗ
ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏମାେନ ଆସଅିଛନି୍ତ।”

ଦଶର୍ନ - ପରିମାପକ ରଜୁ୍ଜ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ େମଲ ିଅନାଇଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ଆପଣା
ହସ୍ତେର ପରିମାପକ ରଜୁ୍ଜଧାରୀ ଏକ ପୁରୁଷକୁ େଦଖିଲ।ି
2 େତେବ ମୁଁ କହଲି,ି “ଆପଣ େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ ?” ତହୁଁ

େସ େମାେତ କହେିଲ, “ଯିରୂଶାଲମକୁ ମାପିବା ପାଇଁ, ତହିଁର ଓସାର
େକେତ ଓ ତହିଁର ଲମ୍ୱା େକେତ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ।” 3 ଆଉ
େଦଖ, େମା’ ସେଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିବା ଦୂତ ବାହାର େହେଲ ଓ ଆଉ ଜେଣ
ଦୂତ ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିେଲ, 4 ପୁଣ,ି ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, “େଦୗଡ଼, ଏହ ିଯୁବାେଲାକକୁ କୁହ ଯିରୂଶାଲମର ମନୁଷ୍ୟ ଓ
ପଶୁଗଣର ବାହୁଲ୍ୟ େହତୁ ତାହା ପ୍ରାଚୀରବହିୀନ ଗ୍ରାମସମୂହର ତୁଲ୍ୟ
ବସତ-ିସ୍ଥାନ େହବ।” 5 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତାହାର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅଗି୍ନମୟ ପ୍ରାଚୀରସ୍ୱରୂପ େହବା ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ମହମିାସ୍ୱରୂପ େହବା।” 6 “ଆେହ, ଆେହ, ଉତ୍ତର େଦଶରୁ ପଳାଅ,” ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। “କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆକାଶର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗ-ବାୟୁ
ତୁଲ୍ୟ ବସି୍ତୃତ କରିଅଛୁ,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 7 େହ ବାବଲିର କନ୍ୟା
ସହତି ବାସକାରିଣୀ ସେିୟାନ, ତୁେମ୍ଭ ରକ୍ଷାେଥର୍ ପଳାଅ।” 8 କାରଣ
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ “େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଲୁଟେିଲ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େସ େମାେତ ସମାଦର କରି େପ୍ରରଣ
କରିଅଛନି୍ତ; କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କେର, େସ େମା’ର
ଚକ୍ଷୁର ପିତୁଳାକୁ ସ୍ପଶର୍ କେର।” 9 େଦଖ, ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା
ହସ୍ତ ହଲାଇବ,ି ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା େସବାକାରୀଗଣର ଲୁଟତି ବସ୍ତୁ
ସ୍ୱରୂପ େହେବ ଆଉ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ େଯ େମାେତ େପ୍ରରଣ
କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି। 10 “େଗା ସେିୟାନ କେନ୍ୟ, ଗାନ
କରି ଉଲ୍ଲ ାସ କର କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆସୁଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର
ବାସ କରିବା,” ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 11 “ପୁଣ,ି େସଦନି ଅେନକ
େଗାଷ୍ଠୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆସକ୍ତ େହେବ ଓ େମାର େଲାକ େହେବ;
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ଆଉ,” ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ,ି ତହିଁେର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
େଯ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େମାେତ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି।
12 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପବତି୍ର େଦଶେର ଯିହୁଦାକୁ ଆପଣା ଅଂଶ ରୂେପ
ଅଧିକାର କରିେବ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ପୁନବର୍ାର ମେନାନୀତ କରିେବ।
13 େହ ପ୍ରାଣୀସବୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ନୀରବ ହୁଅ; କାରଣ େସ
ଆପଣା ପବତି୍ର ଆବାସ ମଧ୍ୟରୁ ଜାଗି ଉଠିଅଛନି୍ତ।

ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦଶର୍ନ

ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ ଦୂତ ସମ୍ମୁଖେର
ଠିଆ େହାଇଥିବା, ଓ ତାଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ
ପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ େହାଇଥିବାର ଶୟତାନକୁ େସ େମାେତ

େଦଖାଇେଲ। 2 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ କହେିଲ, “େହ ଶୟତାନ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧମକ ଦଅିନୁ୍ତ! ହଁ, େଯ ଯିରୂଶାଲମକୁ ମେନାନୀତ
କରିଅଛନି୍ତ , େସ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧମକ ଦଅିନୁ୍ତ! ଏ କି ଅଗି୍ନରୁ କଢ଼ା ଖେଣ୍ଡ
େପାଡ଼ା କାଠଖଣ୍ଡ ନୁେହଁ ?” 3 ଏହ ିସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର
ପିନି୍ଧ ଦୂତ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 4 ଏଥିେର ଦୂତ ଆପଣା
ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହେିଲ,
“ଏହାଙ୍କଠାରୁ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିନଅି।” ପୁଣ,ି ତାଙୁ୍କ େସ କହେିଲ, “େଦଖ,
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ଅଧମର୍ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ
ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା।” 5 େସେତେବେଳ ମୁଁ କହଲି,ି “େଲାକମାେନ ଏହାର
ମସ୍ତକେର ନମିର୍ଳ ପଗଡ ିଦଅିନୁ୍ତ !” ତହିଁେର େସମାେନ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକେର
ନମିର୍ଳ ପଗଡ ିେଦେଲ ଓ ତାଙୁ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇେଲ; ପୁଣ,ି ନକିଟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ। 6 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ
ଯିେହାଶୂୟଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ରୂେପ କହେିଲ, 7 “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ: ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ପଥେର ଚାଲବି ଓ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା
କରିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ଗହୃର ବଚିାର କରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର
ରକ୍ଷକ େହବ, ଆଉ ନକିଟେର ଠିଆ େହବାର ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେବଶର ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନର ଅଧିକାର େଦବା। 8 େହ ଯିେହାଶୂୟ
ମହାଯାଜକ, ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଶୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ଉପବଷି୍ଟ ତୁମ୍ଭର
ସଙ୍ଗୀଗଣ ଶୁଣନୁ୍ତ! କାରଣ େସମାେନ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ େଲାକ ଅଟନି୍ତ; େଯେହତୁ
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣାର ଶାଖା ନାମକ ଦାସକୁ ଆଣବିା। 9 କାରଣ, ଆେମ୍ଭ
ଯିେହାଶୂୟ ସମ୍ମୁଖେର େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ, ତାହା େଦଖ! ଏକ
ପ୍ରସ୍ତରର ଉପେର ସାତ ପାଶ୍ୱର୍ ଅଛ;ି ତହିଁର ମୁଦ୍ର ାେର ଆେମ୍ଭ େଖାଦବିା, ଏହା
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ଓ ଆେମ୍ଭ ଏକ ଦନିେର େସହ ିେଦଶର
ଅଧମର୍ ଦୂର କରିବା। 10 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,” େସ ଦନିେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ
ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବଶି୍ରାମ େନବା ପାଇଁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିବ।”

ଦଶର୍ନ - ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ଦୀପବୃକ୍ଷ

ଏଉତ୍ତାେର େଯଉଁ ଦୂତ େମା’ ସଙ୍ଗେର କଥା କହୁଥିେଲ, େସ
ଆସ ିେମାେତ ନଦି୍ର ାରୁ ଉଠିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜଗାଇେଲ।
2 ପୁଣ,ି େସ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ କଅଣ େଦଖୁଅଛ ?”

ତହିଁେର ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ େଦଖିଅଛ,ି ଆଉ େଦଖ, ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ ଏକ
ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ଉପେର େତୖଳାଧାର ଓ ତହିଁ ଉପେର ସାତ ପ୍ରଦୀପ ଅଛି
ଓ ତହିଁର ଉପରି ଭାଗେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରଦୀପର ନମିେନ୍ତ ସାତଟ ିନଳ ଅଛ।ି
3 ଆଉ, ତହିଁର ନକିଟେର ଦୁଇ ଜୀତବୃକ୍ଷ ଅଛ,ି ପୁଣ ିେଗାଟଏି
େତୖଳାଧାରର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ତହିଁର ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର।”
4 ତହିଁେର େଯଉଁ ଦୂତ େମା’ ସଙ୍ଗେର କଥା କହୁଥିେଲ, ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
କରି କହଲି,ି “େହ ମହାଶୟ, ଏସବୁର ଅଥର୍ କ’ଣ ?” 5 େସେତେବେଳ
େଯଉଁ ଦୂତ େମା’ ସଙ୍ଗେର କଥା କହୁଥିେଲ, େସ େମାେତ ଉତ୍ତର କରି
କହେିଲ, “ଏସବୁର ଅଥର୍ କଅଣ, ତାହା କି ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିନାହଁ ?” ପୁଣ,ି
ତହିଁେର ମୁଁ କହଲି,ି “େହ ମହାଶୟ, ଜାଣ ିନାହିଁ।” 6 ତହିଁେର େସ େମାେତ
ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “ଏହା ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ,
ଯଥା, ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ, କିଅବା ବଳ ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର
ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।” 7 “େହ ବୃହତ
ପବର୍ତ, ତୁେମ୍ଭ କିଏ ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭ ସମଭୂମି େହବ ଆଉ,
ତହିଁ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଏହ ିଜୟଧ୍ୱନ ିକରି େସ ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ

ପ୍ରସ୍ତର ବାହାର କରି ଆଣବି ?” 8 ଆହୁରି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ
େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 9 “ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ଙ୍କ ହସ୍ତ ଏହ ିଗହୃର
ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ;ି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମାପ୍ତ କରିବ; ତହିଁେର
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାେତ େପ୍ରରଣ
କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣବି।” 10 କାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର  କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟର ଦନିକୁ
କିଏ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କରିଅଛ ି? େଯଣୁ େସମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର
ଏେଣେତେଣ ପଯର୍୍ୟଟନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଯିରୁବ୍ବାବଲି୍ଙ୍କ
ହସ୍ତେର ଓଳମ େଦଖି ଆନନ୍ଦ କରିେବ। 11 େତେବ ମୁଁ ଉତ୍ତର କରି ତାଙୁ୍କ
କହଲି,ି “ଦୀପବୃକ୍ଷର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ ତହିଁର ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ସି୍ଥତ ଏହି
ଦୁଇ ଜୀତବୃକ୍ଷ କ’ଣ ?” 12 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର କରି
କହଲି,ି “ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ େଯଉଁ ଦୁଇ ନଳ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ସୁବଣ୍ଣର୍ମୟ
େତୖଳ ନଗିର୍ତ କେର, ତହିଁର ପାଶ୍ୱର୍େର ଜୀତବୃକ୍ଷର େଯଉଁ ଦୁଇ ଶାଖା ଅଛ,ି
ତାହା କ’ଣ ?” 13 ତହିଁେର େସ େମାେତ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “ଏସବୁ
କଅଣ, ଏହା କି ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ନାହିଁ ?” ତହୁଁ ମୁଁ କହଲି,ି “େହ ମହାଶୟ,
ଜାେଣ ନାହିଁ।” 14 େତେବ େସ କହେିଲ, “ଏମାେନ ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳର
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଠିଆ େହବାର ଦୁଇ େତୖଳ ପୁତ୍ର ଅଟନି୍ତ।”

ଦଶର୍ନ - ଉଡ଼ନ୍ତା ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ

ଏଉତ୍ତାେର ମୁଁ ପୁନବର୍ାର ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଦୃଷି୍ଟ କଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ଉଡ଼ନ୍ତା
ଏକ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ। 2 ପୁଣ,ି ଦୂତ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ
କଅଣ େଦଖୁଅଛ ?” ତହିଁେର ମୁଁ ଉତ୍ତର କଲ,ି “ମୁଁ ଉଡ଼ନ୍ତା

ନଳାକାର ଏକ ପୁସ୍ତକ େଦଖୁଅଛ ିତହିଁର ଲମ୍ୱା େକାଡ଼ଏି ହାତ ଓ ଓସାର
ଦଶ ହାତ।” 3 େତେବ େସ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହା ସମୁଦାୟ େଦଶ
ଉପରକୁ ବାହାରି ଯିବା ଅଭଶିାପ; କାରଣ େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େଚାରି
କେର, େସ ତହିଁର ଏକ ପାଶ୍ୱର୍ ଅନୁସାେର ପରିଷ୍କତୃ େହବ ଓ େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକ ଶପଥ କେର, େସ ତହିଁର ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ୱର୍ ଅନୁସାେର ପରିଷ୍କତୃ େହବ।”
4 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ବାହାର କରାଇ
ଆଣବିା, ଆଉ ତାହା େଚାରର ଗହୃେର ଓ େଯ ଆମ୍ଭ ନାମେର ମିଥ୍ୟା
ଶପଥ କେର, ତାହାର ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିବ; ପୁଣ,ି ତାହାର ଗହୃ
ମଧ୍ୟେର ରହ ିକାଷ୍ଠ ଓ ପଥର ଗ୍ରାସ କରିବ।”

ଦଶର୍ନ - ଐଫା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟେର ସ୍ତ୍ରୀ

5 ଏଉତ୍ତାେର େମା’ ସେଙ୍ଗ େଯଉଁ ଦୂତ କଥା କହୁଥିେଲ, େସ ବାହାେର
ଆସ ିେମାେତ କହେିଲ, “ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଦୃଷି୍ଟ କର, ଏହ ିଯାହା
ଅ◌ାସୁଅଛ,ି ତାହା କଅଣ ?” 6 ତହିଁେର ମୁଁ କହଲି,ି “ଏ କଅଣ ?” ତହୁଁ
େସ କହେିଲ, “ଏହା ଐଫା (ଚାଳିଶ ଲଟିର)-ପାତ୍ର, ଯାହା ଆସୁଅଛ,ି” େସ
ଆହୁରି କହେିଲ, “ଏହା ସମୁଦାୟ େଦଶସ୍ଥ େଲାକଙ୍କର ପାପ ଅେଟ।”
7 ଆଉ େଦଖ, ପାତ୍ରର ଠିପି ଉପରକୁ ଉଠାଗଲା ଆଉ, େସହ ିପାତ୍ର
ମଧ୍ୟେର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବସଅିଛ।ି 8 ପୁଣ,ି େସ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହା ଦୁଷ୍ଟତା
!” ଆଉ, େସ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟେର ପକାଇ େଦେଲ ଓ ତହିଁର ମୁହଁକୁ
ବନ୍ଦ କରି େଦେଲ। 9 େସେତେବେଳ ମୁଁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଦୃଷି୍ଟ କଲ,ି ଆଉ େଦଖ,
ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ଆସେିଲ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷପୁଟେର ବାୟୁ ଥିଲା;
େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଚରଳର ପକ୍ଷ ପରି ଥିଲା, ପୁଣ ିେସମାେନ ପୃଥିବୀ ଓ
ଆକାଶ ମଧ୍ୟେର େସ ପାତ୍ରକୁ ଉଠାଇେଲ। 10 ତହିଁେର େଯଉଁ ଦୂତ େମା’
ସହତି କଥା କହୁଥିେଲ, ମୁଁ ତାଙୁ୍କ କହଲି,ି “ଏମାେନ େକଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପାତ୍ର
ବହ ିେନଉଅଛନି୍ତ ?” 11 ଏଥିେର େସ େମାେତ କହେିଲ, “ଶିନୀୟର
େଦଶେର େସହ ିପାତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ; ପୁଣ,ି ତାହା
ପ୍ରସ୍ତୁତ େହେଲ େସଠାେର େସହ ିପାତ୍ର ଆପଣା ସ୍ଥାନେର ସ୍ଥାପନ
କରାଯିବ।”

ଚାେରାଟ ିରଥର ଦଶର୍ନ

ଏଉତ୍ତାେର ମୁଁ ପୁନବର୍ାର ମୁଁ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଦୃଷି୍ଟ କଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ଦୁଇ
ପବର୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିେଗାଟ ିରଥ ନଗିର୍ତ େହଲା େସହ ିପବର୍ତ
ପିତ୍ତଳମୟ ଥିଲା। 2 ପ୍ରଥମ ରଥେର ରକ୍ତବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱଗଣ ଓ

ଦି୍ୱ ତୀୟ ରଥେର କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱଗଣ। 3 ଆଉ, ତୃତୀୟ ରଥେର େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍
ଅଶ୍ୱଗଣ, ପୁଣ ିଚତୁଥର୍ ରଥେର ବନୁି୍ଦଚତିି୍ରତ ପାଣ୍ଡୁରବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱଗଣ ଥିେଲ।
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4 େସେତେବେଳ େଯଉଁ ଦୂତ େମା’ ସେଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିେଲ, ମୁଁ ତାଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର କରି କହଲି,ି “େହ ମହାଶୟ, ଏସବୁ କଅଣ ?” 5 ତହିଁେର େସ
ଦୂତ େମାେତ ଉତ୍ତର କରି କହେିଲ, “ଏମାେନ ସ୍ୱଗର୍ର ଚାରି ବାୟୁ, ଏମାେନ
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଉଭା ଥାଇ େସଠାରୁ ନଗିର୍ତ
େହଉଅଛନି୍ତ। 6 େଯଉଁ ରଥେର କୃଷ୍ଣବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱଗଣ ଅଛନି୍ତ , ତାହା ଉତ୍ତର
େଦଶ ଆେଡ଼ ଗମନ କରୁଅଛ;ି େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱଗଣ ପଶି୍ଚମ େଦଶ ଆେଡ
ଗେଲ; ଆଉ, ବନୁି୍ଦଚତିି୍ରତ ଅଶ୍ୱଗଣ ଦକି୍ଷଣ େଦଶ ଆେଡ଼ ଗମନ କେଲ।”
7 ପୁଣ,ି ପାଣ୍ଡୁରବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱଗଣ ବାହାରିେଲ ଓ ପୃଥିବୀର ଏେଣେତେଣ
ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଚାହିଁେଲ; ତହିଁେର େସ କହେିଲ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାରୁ ଯାଅ, ପୃଥିବୀର ଏେଣେତେଣ ଗମନାଗମନ କର,”
ତହୁଁ େସମାେନ ପୃଥିବୀର ଏେଣେତେଣ ଗମନାଗମନ କେଲ।
8 େସେତେବେଳ େସ େମାେତ ଡାକି କହେିଲ, “େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ଉତ୍ତର
େଦଶ ଆେଡ଼ ଗମନ କରୁଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦଶେର ଆମ୍ଭର
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ।”

ମନ୍ଦରି ଓ ମୁକୁଟ

9 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, 10 ନବିର୍ାସତି େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ହଲି୍ଦୟ, େଟାବୀୟ ଓ
ଯିଦୟୀୟଠାରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କର; ଆଉ, େସମାେନ େଯଉଁ ସଫନୀୟର
ପୁତ୍ର େଯାଶୀୟର ଗହୃକୁ ବାବଲିଠାରୁ ଆସଅିଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େସହ ିଗହୃକୁ
ଯାଅ। 11 ହଁ, େସମାନଙ୍କଠାରୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଗ୍ରହଣ କର ଓ ମୁକୁଟମାନ
ନମିର୍ାଣ କରି ଯିେହାଷାଦକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକଙ୍କ ମସ୍ତକେର
ଦଅି।” 12 ପୁଣ,ି ତାଙୁ୍କ କୁହ, “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ ,
ଶାଖା ନାମେର ବଖି୍ୟାତ ପୁରୁଷଙୁ୍କ େଦଖ େସ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ବଢ଼ ିଉଠିେବ
ଓ େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିେବ!” 13 ହଁ, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିେବ ଓ େସ ମହମିାପ୍ରାପ୍ତ େହେବ, ଆଉ ଆପଣା
ସଂିହାସନେର ବସ ିରାଜତ୍ୱ  କରିେବ ଓ େସ ଆପଣା ସଂିହାସନେର ବସି
ଯାଜକ େହେବ; ଆଉ, େସ ଉଭୟ ମଧ୍ୟେର ଶାନି୍ତର ବୁଝାବଣା େହବ।
14 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ଏହ ିମୁକୁଟମାନ େହେଲମର ଓ
େଟାବୀୟର ଓ ଯିଦୟୀୟର, ଆଉ ସଫନୀୟର ପୁତ୍ର େହନର ସ୍ମରଣାେଥର୍
ରହବି। 15 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଦୂରେର ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଆସି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିେବ, ତହିଁେର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
େଯ େମାେତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣବି ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଯତ୍ନପୂବର୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କରିବ, େତେବ ଏହା ଘଟବି।

ଛଳନାପୂଣ୍ଣର୍ ଉପବାସ

ପୁଣ,ି ଦାରୀୟାବସ ରାଜାର ରାଜତ୍ୱର ଚତୁଥର୍ ବଷର୍େର,କିେଷ୍ଲବ
ନାମକ ନବମ ମାସର ଚତୁଥର୍ ଦନିେର ଯିଖରୀୟଙ୍କ ନକିଟେର
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 2 େସହ ିସମୟେର

େବେଥଲ୍ସ୍ଥ େଲାକମାେନ ଶେରତ୍ସର, େରଗେମ୍ମଲକ ଓ େସମାନଙ୍କର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ବନିତ ିକରିବା ପାଇଁ େପ୍ରରଣ
କରିଥିେଲ, 3 ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଓ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା ପଚାରିେଲ, େସମାେନ କହେିଲ, “ମୁଁ
ଏେତ ବଷର୍ଯାଏ େଯପରି କରି ଆସଅିଛ,ି େସପରି ମୁଁ କି ପଞ୍ଚମ ମାସେର
ଆପଣାକୁ ଉପବାସ କରି ବଳିାପ କରିବ ି?” 4 େସେତେବେଳ
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
5 େଦଶର ସମଗ୍ର େଲାକଙୁ୍କ ଓ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କୁହ,
“ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସତୁରି ବଷର୍ଯାକ, ପଞ୍ଚମ ମାସେର ଓ ସପ୍ତମ ମାସେର
ଉପବାସ ଓ ବଳିାପ କଲା େବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ପ୍ରକୃତେର ଆମ୍ଭ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପବାସ କଲ ? 6 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କଲା
େବେଳ ଓ ପାନ କଲା େବେଳ କି ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଭାଜନ କରୁ ନାହଁ
ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନ କରୁ ନାହଁ ? 7 ଯିରୂଶାଲମ ବସତବିଶିିଷ୍ଟ ଓ
ସମୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାେର ଥିବା େବେଳ, ପୁଣ ିତହିଁର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ନଗରସକଳ,
ଆଉ ଦକି୍ଷଣ େଦଶ ଓ ନମି୍ନଭୂମି ବସତବିଶିିଷ୍ଟ ଥିବା େବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପୂବର୍କାଳର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ସକଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର
କରାଇଅଛନି୍ତ , ତାହା କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶୁଣବିାର ଉଚତି୍ ନୁେହଁ ?”

ନବିର୍ାସନର କାରଣ - ଅବାଧ୍ୟତା

8 ଏଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଯିଖରୀୟଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହଲା, 9 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହଅିଛନି୍ତ , “ଯଥାଥର୍ ବଚିାର
କର, ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ, ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ପ୍ରତ ିଦୟା ଓ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ
କର। 10 ପୁଣ ିବଧିବା, ପିତୃହୀନ, ବେିଦଶୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ର ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ
କର ନାହିଁ; ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିମେନ ମେନ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର
ଅନଷି୍ଟ ଚନି୍ତ ା ନ କରୁ।” 11 ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣବିାକୁ ଅସମ୍ମତ େହେଲ ଓ
ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ େହେଲ ଓ େଯପରି ଶୁଣ ିନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା
କଣ୍ଣର୍ ରୁଦ୍ଧ କେଲ। 12 ହଁ, େସମାେନ େଯପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ପୂବର୍କାଳର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣର ହସ୍ତେର
େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହ ିପଠାଇେଲ, ତାହା େଯପରି ନ ଶୁଣେିବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ହୀରକ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ
କଠିନ କେଲ। ଏଥିସକାଶୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟରୁ ମହାେକାପ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା। 13 ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହେିଲ, “ମୁଁ ଡାକିବା
େବେଳ େସମାେନ େଯପରି ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ; ତଦନୁସାେର େସମାେନ
ଡାକିେବ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଶୁଣବିା ନାହିଁ, 14 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ
େସମାେନ ଜାଣ ିନାହାନି୍ତ , େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିବା। ଏହ ିପ୍ରକାେର େସମାନଙ୍କ େଦଶ ଧ୍ୱଂସର
ସ୍ଥାନ େହଲା, ତହିଁେର େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନାଗମନ
କଲା ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ସୁନ୍ଦର େଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସର ସ୍ଥାନ କେଲ।”

ସେିୟାନର ଆଗାମୀ ଶାନି୍ତ ଓ ସମୃଦି୍ଧ

ଏଉତ୍ତାେର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 2 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ସେିୟାନର ପାଇଁ ମହା ଅନ୍ତଜ୍ୱ ର୍ାଳାେର

ଜ୍ୱ ଳୁଅଛୁ ଓ ତାହା ପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକାପେର ଜ୍ୱ ଳୁଅଛୁ। 3 ସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ଆେମ୍ଭ ସେିୟାନକୁ େଫରି ଆସଅିଛୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା; ଆଉ, ଯିରୂଶାଲମ ସତ୍ୟନଗରୀ ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବର୍ତ ପବତି୍ର ରୂେପ ବଖି୍ୟାତ େହବ।” 4 େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; “ବୃଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ସବୁ
ପଥେର ବାସ କରିେବ ଓ ବହୁବୟସ୍କ େହତୁ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ହାତେର ବାଡ଼ ିଧରିେବ। 5 ପୁଣ,ି ଦାଣ୍ଡେର େଖଳିବା ପାଇଁ ବାଳକ ଓ
ବାଳିକାେର ନଗରର ପଥସବୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହବ।” 6 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଏହ ିଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକମାନଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟେର େସହି
ସମୟେର ତାହା ଅସମ୍ଭବ େହେଲ, େହଁ ଆମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର କି ତାହା ଅସମ୍ଭବ
େହବ ? େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। 7 େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ; ‘େଦଖ, େଯ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍
େଦଶରୁ ଓ ପଶି୍ଚମ େଦଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ ! 8 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
ଆଣବିା, ତହିଁେର େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ; ଆଉ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହେବ ଓ ଆେମ୍ଭ ସତ୍ୟ ଓ ଧାମିର୍କତାେର
େସମାନଙ୍କର ପରେମଶ୍ୱର େହବା।’” 9 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା
କହନି୍ତ , “େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃ, ଅଥର୍ାତ୍, ମନି୍ଦରର ନମିର୍ାଣ ନମିେନ୍ତ
େଯଉଁ ଦନି ତହିଁର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପିତ େହାଇଥିଲା, େସହ ିସମୟେର େଯଉଁ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାମାେନ ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହ ିସକଳ କଥା ବତ୍ତର୍ମାନ
ଶୁଣୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ସବଳ େହଉ।” 10 କାରଣ
େସହ ିସମୟର ପୂେବର୍ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ େବତନ ନ ଥିଲା, କିଅବା ପଶୁ ପାଇଁ
ଭଡ଼ା ନ ଥିଲା ଅଥବା େଯଉଁ ଜନ ବାହାରକୁ ଗଲା, ଅବା ଭତିରକୁ
ଆସଲିା, ବପିକ୍ଷ ସକାଶୁ ତାହାର କିଛ ିଶାନି୍ତ ନ ଥିଲା; କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ବପିକ୍ଷ କରାଇଲୁ। 11 ମାତ୍ର
ଏେବ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିପୂବର୍କାଳର ପରି
େହବା ନାହିଁ, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 12 କାରଣ ଶାନି୍ତଯୁକ୍ତ
ବୀଜ ବୁଣା ଯିବ। ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଫଳବତୀ େହବ ଓ ଭୂମି ଆପଣା ଫଳ
ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ, ଆଉ ଆକାଶ ଆପଣା ଶିଶିର ଦାନ କରିବ ଓ ଆେମ୍ଭ ଏହି
ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ କରାଇବା। 13 ପୁଣ,ି
େହ ଯିହୁଦା-ବଂଶ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ-ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାନା େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେର
େଯପରି ଅଭଶିାପ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଥିଲ, େସପରି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର
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କରିବା ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଶୀବର୍ାଦ ସ୍ୱରୂପ େହବ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ସବଳ େହଉ। 14 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି
କଥା କହନି୍ତ , “ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧ କରାଇବା
େବେଳ ଆେମ୍ଭ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ ଓ
ଦୁଃଖିତ ନ େହଲୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।” 15 େସପରି ଆେମ୍ଭ
ବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟେର ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ ିଓ ଯିହୁଦା-ବଂଶ ପ୍ରତ ିମଙ୍ଗଳ କରିବା
ପାଇଁ ପୁନବର୍ାର ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କର ନାହିଁ।
16 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହସିବୁ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ େହବ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ନକିଟେର ସତ୍ୟ କୁହ; ଆପଣା ଆପଣା
ନଗର-ଦ୍ୱ ାରେର ସତ୍ୟ ଓ ଶାନି୍ତଜନକ ବଚିାର ସାଧନ କର; 17 ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକହ ିମେନ ମେନ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ବରୁିଦ୍ଧେର ଅନଷି୍ଟ
ଚନି୍ତ ା ନ କରୁ; େକୗଣସ ିମିଥ୍ୟା ଶପଥ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ; କାରଣ ଏହସିବୁ
ବଷିୟକୁ ଆେମ୍ଭ ଘୃଣା କରୁ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 18 ଏଉତ୍ତାେର
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାକ୍ୟ େମା’ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା,
19 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ଚତୁଥର୍ ମାସର ଉପବାସ
ଓ ପଞ୍ଚମ ମାସର ଉପବାସ ଓ ସପ୍ତମ ମାସର ଉପବାସ ଓ ଦଶମ ମାସର
ଉପବାସ ଯିହୁଦା-ବଂଶ ପ୍ରତ ିଆନନ୍ଦ ଓ ଆହ୍ଲାଦଜନକ ଓ ଆେମାଦଜନକ
ଉତ୍ସବ େହବ; ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସତ୍ୟ ଓ ଶାନି୍ତ ଭଲ ପାଅ।”
20 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “ନାନାେଗାଷ୍ଠୀ ଓ ଅେନକ
ନଗରର ନବିାସୀମାେନ ଆସେିବ। 21 ପୁଣ,ି ଏକ ନଗରର ନବିାସୀମାେନ
ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ଯାଇ କହେିବ, “ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା
ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉ; ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବ।ି” 22 ହଁ, ଅେନକ େଦଶର େଲାେକ ଓ
ବଳବାନ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ଯିରୂଶାଲମେର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ
ଆସେିବ। 23 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େସହି
ସମୟେର ଏପରି ଘଟବି େଯ, ସବର୍ ଭାଷାବାଦୀ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ
ଜଣ ପୁରୁଷ ଏକ ଯିହୁଦୀ େଲାକର ବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ ଧରି ଏହ ିକଥା କହେିବ,
‘ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଯିବୁ, କାରଣ ପରେମଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛୁ।’”

ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ବଚିାର

ହଦ୍ରକ୍ େଦଶ ପ୍ରତ ିଓ ଦେମ୍ମଶକ ତହିଁର ବଶି୍ରାମ-ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ-
ବଂଶର ଦୃଷି୍ଟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅଛ।ି 2 ପୁଣ,ି ତହିଁର ପାଶ୍ୱର୍ସି୍ଥତ

ହମାତ୍ ଓ େସାର ଓ ସୀେଦାନ ଅତ ିଜ୍ଞାନ ିେହବାରୁ ତହିଁର ବଶି୍ରାମ-ସ୍ଥାନ
େହବ। 3 ଆଉ, େସାର ଆପଣା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ନମିର୍ାଣ କଲା ଓ ଧୂଳି
ପରି ରୂପା ଓ ବାଟର କାଦୁଅ ପରି ଉତ୍ତମ ସୁନା ଗଦା କଲା। 4 େଦଖ,
ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିେବ ଓ େସ ସମୁଦ୍ର େର ତାହାର ପରାକ୍ରମକୁ
ବନିାଶ କରିେବ; ଆଉ, ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା େସ ଗ୍ରାସତି େହବ। 5 ଅସି୍କେଲାନ
ତାହା େଦଖି ଭୟ କରିବ; ଘସା ମଧ୍ୟ େଦଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ େହବ ଓ
ଇେକ୍ର ାଣ ହିଁ ତଦ୍ରୂ ପ େହବ, କାରଣ ତାହାର ଆଶା ଲଜ୍ଜ ାଜନକ େହବ; ଆଉ,
ଘସାରୁ ରାଜା ବନିଷ୍ଟ େହବ ଓ ଅସି୍କେଲାନ ବସତବିଶିିଷ୍ଟ େନାହବି। 6 ପୁଣ,ି
ଅେସ୍ଦାଦେର ଜାରଜ ବାସ କରିବ ଓ ଆେମ୍ଭ ପେଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କର ଦପର୍
ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିବା। 7 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ତାହାର ମୁଖରୁ ତାହାର େପୟ ରକ୍ତ ଓ
ତାହାର ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅପହରଣ କରିବା;
ତହିଁେର େସ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ େଲାକ
େହବ ଓ େସ ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ େହବ ଓ ଇେକ୍ର ାଣ ଯିବୂଷୀୟ
ତୁଲ୍ୟ େହବ। 8 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ େସୖନ୍ୟଦଳ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣା ଗହୃର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଛାଉଣ ିସ୍ଥାପନ କରିବା, ତହିଁେର େକହ ିଗମନାଗମନ କରିେବ
ନାହିଁ ଓ େକୗଣସ ିଉପଦ୍ରବକାରୀ େସମାନଙ୍କ ନକିଟ େଦଇ ଆଉ ଯିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଏେବ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର େଦଖିଅଛୁ।

ସେିୟାନର ଭାବୀ ରାଜା

9 େଗା ସେିୟାନ କେନ୍ୟ, ଅତଶିୟ ଉଲ୍ଲ ାସ କର ! େଗା ଯିରୂଶାଲମ
କେନ୍ୟ, ଜୟଧ୍ୱନ ିକର ! େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ;
େସ ଧମର୍ମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣବଶିିଷ୍ଟ; େସ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଉପେର,

ଅଥର୍ାତ୍, ଗଦ୍ଦର୍ଭୀର ଶାବକ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଆସୁଅଛନି୍ତ। 10 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ଇଫ୍ର ୟିମରୁ ରଥ ଓ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଅଶ୍ୱ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ଓ ଯୁଦ୍ଧ-ଧନୁ
ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବ; ଆଉ, େସ େଗାଷ୍ଠୀଗଣକୁ ଶାନି୍ତର କଥା କହେିବ ଓ
ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏକ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ ନଦୀଠାରୁ
ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େହବ। 11 ତୁମ୍ଭ ନୟିମର ରକ୍ତ ସକାଶୁ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ନଜିର୍ଳ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି େପ୍ରରଣ କରିଅଛୁ।
12 େହ ଭରସାଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଆେଡ଼ େଫରି
ଆସ; ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୁଇ ଗଣୁ ମଙ୍ଗଳ େଦବା େବାଲ ିଆଜି ପ୍ରକାଶ
କରୁଅଛୁ। 13 କାରଣ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଧନୁସ୍ୱରୂପ ଯିହୁଦାକୁ ବଙ୍କା
କରିଅଛୁ ଓ ତୀରସ୍ୱରୂପ ଇଫ୍ର ୟିମେର ତାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ; ଆଉ, େହ
ସେିୟାନ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନଗଣକୁ, େହ ଗ୍ରୀସ୍, ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେତ୍ତଜିତ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭକୁ ବୀରର ଖଡ୍ଗ  ସ୍ୱରୂପ କରିବା।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ପୁନଃ ପ୍ରତଷି୍ଠା

14 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ େଦଖା ଯିେବ ଓ ତାହାଙ୍କର ତୀର
ବଜୁିଳି ପରି ବାହାର େହବ; ଆଉ, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୂରୀ ବଜାଇେବ ଓ
ଦକି୍ଷଣ ଦଗିର ଘୂଣ୍ଣିର୍ବାୟୁେର ଗମନ କରିେବ। 15 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିେବ; ତହିଁେର େସମାେନ ଗ୍ରାସ କରିେବ ଓ ଛାଟଣିୀ-
ପଥରସବୁ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ପାନ କରିେବ ଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ମତ୍ତ େଲାକର ପରି ଶବ୍ଦ କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ ପାତ୍ର
ପରି, ଯଜ୍ଞେବଦରି େକାଣ ପରି ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେବ। 16 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱର ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଲ ସ୍ୱରୂପ
ଉଦ୍ଧାର କରିେବ; କାରଣ େସମାେନ ମୁକୁଟର ପ୍ରସ୍ତରସ୍ୱରୂପ ତାହାଙ୍କ େଦଶର
ଉଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଉତ୍ଥାପିତ େହେବ। 17 େଯେହତୁ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳଭାବ କିପରି
ମହତ ଓ ତାଙ୍କର େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ କିପରି ମହତ ! ଶସ୍ୟ ଯୁବାଗଣକୁ ଓ ନୂତନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଯୁବତୀଗଣକୁ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ କରିବ।

ଯିହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଶଷ ବୃଷି୍ଟ ସମୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର,
ଅଥର୍ାତ୍, େଯ ବଜୁିଳିର ସୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର ବୃଷି୍ଟ ମାଗ ତହିଁେର େସ ପ୍ରଚୁର ବୃଷି୍ଟ େଦଇ

ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ରେର ତୃଣ େଦେବ। 2 କାରଣ େଦବାେଦବୀଗଣ
ଅସାର କଥା କହଅିଛନି୍ତ ଓ ମନ୍ତ୍ରପାଠକମାେନ ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ନ ପାଇଅଛନି୍ତ ଓ
େସମାେନ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହଅିଛନି୍ତ , େସମାେନ ବୃଥାେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
ଦଅିନି୍ତ ; ଏଥିପାଇଁ େଲାକମାେନ େମଷଗଣ ପରି ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର
ଗମନ କରନି୍ତ , େସମାେନ େକ୍ଳଶଯୁକ୍ତ ଅଟନି୍ତ , କାରଣ େସମାନଙ୍କର ପାଳକ
େକହ ିନାହାନି୍ତ। 3 ପାଳକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ
େହାଇଅଛ ିଓ ଆେମ୍ଭ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣକୁ ଶାସି୍ତ େଦବା; କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପଲ ଯିହୁଦା-ବଂଶର ତତ୍ତ୍ୱ ାନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛନି୍ତ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର ସୁନ୍ଦର ଯୁଦ୍ଧ-ଅଶ୍ୱ ତୁଲ୍ୟ କରିେବ। 4 ତାଙ୍କଠାରୁ
େକାଣର ପ୍ରସ୍ତର, ତାଙ୍କଠାରୁ େପ୍ରକ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ-ଧନୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶାସନକାରୀ ଏକତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ। 5 ପୁଣ,ି େସମାେନ
ବୀରଗଣ ତୁଲ୍ୟ େହାଇ ଯୁଦ୍ଧେର ଆପଣାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗଣକୁ ବାଟର
କାଦୁଅେର ଦଳି ପକାଇେବ ଓ େସମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ
େସମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ ଅଟନି୍ତ ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ ଲଜି୍ଜତ େହେବ।
6 ଆଉ, ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା-ବଂଶକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ େଯାେଷଫର
ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ଆଣବିା, କାରଣ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭର ଦୟା ଅଛ;ି ଆଉ, ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ େନାହଲିା
େଲାକର ତୁଲ୍ୟ େସମାେନ େହେବ; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର
ପରେମଶ୍ୱର ଓ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣବିା। 7 ପୁଣ,ି ଇଫ୍ର ୟିମର
େଲାକମାେନ ବୀରପୁରୁଷ ପରି େହେବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଆନନ୍ଦ କଲା ପରି
େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଆନନ୍ଦ କରିବ; ହଁ, େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା
େଦଖିେବ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିେବ; େସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଉଲ୍ଲ ସତି େହବ। 8 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଷ୍ ଶବ୍ଦ କରି େସମାନଙୁ୍କ
ଏକତ୍ର କରିବା; କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବା ଓ େସମାେନ
େଯପରି ବହୁବଂଶ େହାଇଥିେଲ, େସପରି ବହୁବଂଶ େହେବ। 9 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ େଯେବ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ବଚି୍ଛନି୍ନ  କରିବା େତେବ
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େସମାେନ ନାନା ଦୂର େଦଶେର ଆମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନଗଣର ସହତି ଜୀବତି େହାଇ ରହେିବ ଓ େଫରି
ଆସେିବ। 10 ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ପୁନବର୍ାର
େଫରାଇ ଆଣବିା ଓ ଅଶୂର େଦଶରୁ େସମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା; ଆଉ,
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଗିଲୀୟଦ ଓ ଲବିାେନାନ େଦଶକୁ ଆଣବିା େଯ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଣି୍ଟବ ନାହିଁ। 11 ପୁଣ,ି େସ ଦୁଃଖରୂପ ସାଗର
ପାରି େହେବ ଓ ସମୁଦ୍ର ର ତରଙ୍ଗସମୂହକୁ ପ୍ରହାର କରିେବ ଓ ନୀଳ ନଦୀର
ଗଭୀର ସ୍ଥାନସକଳ ଶୁଷ୍କ େହବ; ତହିଁେର ଅଶୂରର ଗବର୍ ଖବର୍ େହବ ଓ
ମିସରର ରାଜଦଣ୍ଡ ଦୂରୀକୃତ େହବ। 12 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
େସମାନଙୁ୍କ ବଳବାନ କରିବା ଓ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ନାମେର ଗମନାଗମନ
କରିେବ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।

ବଧର ଅଧୀନ ପଲ

େହ ଲବିାେନାନ, ତୁମ୍ଭର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସକଳକୁ ଅଗି୍ନ େଯପରି
ଗ୍ରାସ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭର କବାଟସବୁ େଖାଲ ିଦଅି।
2 େହ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ, ହାହାକାର କର, କାରଣ ଏରସ ବୃକ୍ଷ

ପତତି େହଲା, ମେନାହର ବୃକ୍ଷସବୁ ନଷ୍ଟ େହଲା; େହ ବାଶନର ଅେଲାନ
ବୃକ୍ଷସବୁ, ହାହାକାର କର, କାରଣ ଦୁଗର୍ମ ବନ ଭୂମିସାତ୍ େହଲା।
3 େମଷପାଳକଗଣର ହାହାକାର ରବ ! କାରଣ େସମାନଙ୍କର େଗୗରବ
ନଷ୍ଟ େହଲା। ଯୁବା ସଂିହଗଣର ଗଜ୍ଜ ର୍ନ ରବ ! କାରଣ ଯଦ୍ଦର୍ନର ଦପର୍ସ୍ଥାନ
ନଷ୍ଟ େହଲା। 4 ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପରେମଶ୍ୱର ଏହ ିକଥା କହେିଲ, “ଏହି
ବଧ େହବାକୁ ଥିବା ପଲକୁ ଚରାଅ।” 5 େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁମାେନ କ୍ରୟ କରି
ବଧ କରନି୍ତ ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ; ଆଉ, େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ବକି୍ରୟ କରନି୍ତ , େସମାେନ କହନି୍ତ , ସଦାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ, କାରଣ ମୁଁ
ଧନୀ େହାଇଅଛ ିଓ େସମାନଙ୍କର ନଜି ପାଳକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରି
ନାହାନି୍ତ। 6 କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ େଦଶ ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଆଉ
ଦୟା କରିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଜଣକୁ ତାହାର ପ୍ରତବିାସୀର ହସ୍ତେର ଓ ତାହାର ରାଜାର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିବା; ତହିଁେର େସମାେନ େଦଶକୁ ଆଘାତ କରିେବ ଓ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନାହିଁ।” 7 ଏଥିେର ମୁଁ େସହ ିବଧ
ନମିେନ୍ତ ଥିବା ପଲକୁ, ଓ ପ୍ରକୃତ ପଲମାନଙୁ୍କ ଚରାଇଲ;ି ପୁଣ,ି ମୁଁ
ଦୁଇେଗାଟ ିଯଷି୍ଟ େନଇ େଗାଟକିର ନାମ େଶାଭା ଓ ଅନ୍ୟଟରି ନାମ ବନ୍ଧନୀ
େଦଲ ିଆଉ, ମୁଁ ପଲ ଚରାଇଲ।ି 8 ଆଉ, ମୁଁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟେର ତନିି
ଜଣ ପାଳକଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କଲ;ି କାରଣ େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର େମାର ପ୍ରାଣ
ବରିକି୍ତ େହାଇଥିଲା, ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ େମାେତ ଘୃଣା କଲା।
9 େସେତେବେଳ ମୁଁ କହଲି,ି “ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚରାଇବ ିନାହିଁ; େଯ ମରିବ,
େସ ମରୁ ଓ ଯାହାର ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହବାର ଅଛ,ି େସ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଉ ଓ
େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ଏକ ଜଣ ଅନ୍ୟର ମାଂସ
ଖାଉ।” 10 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଆପଣା ‘େଶାଭା’ ନାମକ ଯଷି୍ଟ େନଲ ିଓ ସବୁ
େଗାଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଗେର ମୁଁ େଯଉଁ ନୟିମ କରିଥିଲ,ି ତାହା ଭାଙି୍ଗବା ନମିେନ୍ତ େସହି
ଯଷି୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟଲି।ି 11 ଆଉ, ତାହା େସହ ିଦନି ଭଗ୍ନ େହଲା;
ତହିଁେର ପଲର ଯତ୍ନ େଯଉଁମାେନ ନଅିନି୍ତ େମା’ କଥାେର ମେନାେଯାଗ
କେଲ; େସମାେନ ତାହା େଯ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏହା ଜାଣେିଲ।
12 ପୁଣ,ି ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଭଲ େବାଧ କର,
େତେବ େମାର େବତନ େମାେତ ଦଅି; େନାହେିଲ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ।” ତହିଁେର
େସମାେନ େମାର େବତନ ନମିେନ୍ତ ତରିିଶ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େତୗଲ ିକରି
େଦେଲ। 13 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ଏହା କୁମ୍ଭକାର
ନକିଟେର ପକାଇ ଦଅି, ଏହ ିବଲିକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟେର େସମାେନ ଆମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟ
ନଣି୍ଣର୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ।” ତହିଁେର ମୁଁ େସହ ିତରିିଶ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େନଇ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର କୁମ୍ଭକାର ନକିଟେର ପକାଇ େଦଲି 14 ଏଉତ୍ତାେର ମୁଁ
‘ବନ୍ଧନୀ’ ନାମକ େମାହର ଅନ୍ୟ ଯଷି୍ଟ େନଇ ଯିହୁଦାର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର
ମଧ୍ୟେର ଭ୍ର ାତୃଭାବ ଭଗ୍ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟଲି।ି
15 ଏଥିଉତ୍ତାେର ସଦାପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, “ତୁେମ୍ଭ ପୁନବର୍ାର ଏକ
ନେିବର୍ାଧ େମଷପାଳକର ସଜ ନଅି।” 16 କାରଣ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େଦଶ
ମଧ୍ୟେର ଏକ ପାଳକ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରାଇବା, େସ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େଲାକମାନଙ୍କର
ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା, ଭଗ୍ନାଙ୍ଗମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବ ନାହିଁ;
ଅଥବା ସୁସ୍ଥମାନଙୁ୍କ ଚରାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େମଷଗଣର ମାଂସ

େଭାଜନ କରିବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଖୁରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରିବ।
17 େଯଉଁ ଅକମର୍ଣ୍ୟ ପାଳକ ପଲ ତ୍ୟାଗ କେର, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର !
ତାହାର ବାହୁେର ଓ ଡାହାଣ ଚକ୍ଷୁେର ଖଡ୍ଗ  ପଡ଼ବି; ତାହାର ବାହୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ ଶୁଷ୍କ େହବ ଓ ତାହାର ଡାହାଣ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅନ୍ଧ େହବ।

ଭବଷି୍ୟତେର ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାର

ଇସ୍ରାଏଲ ବଷିୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। େଯ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ
ବସି୍ତାର କରନି୍ତ ଓ ପୃଥିବୀର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରନି୍ତ ଓ
ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରେର ଆତ୍ମା ନମିର୍ାଣ କରନି୍ତ , େସହ ିସଦାପ୍ରଭୁ

ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ। 2 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଟଳଟଳଜନକ ପାନପାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କରିବା ଓ ଯିରୂଶାଲମର
ଅବେରାଧ ସମୟେର ଯିହୁଦା ଉପେର ମଧ୍ୟ ବତ୍ତିର୍ବ। 3 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି
ଆେମ୍ଭ ଯିରୂଶାଲମକୁ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରତ ିଭାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସ୍ତର କରିବା;
େଯଉଁମାେନ େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଉଠାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ , େସହ ିସମେସ୍ତ
ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତବକି୍ଷତ େହେବ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏକତି୍ରତ େହେବ। 4 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଅଶ୍ୱକୁ ଆତଙ୍କେର ଓ ଆେରାହୀକୁ ପାଗଳାମିେର ଆଘାତ କରିବା ଆଉ,
ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦା-ବଂଶ ପ୍ରତ ିଆପଣା ଚକ୍ଷୁ େମଲାଇ େଗାଷ୍ଠୀଗଣର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଅଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ଧ କରିବା।” 5 ପୁଣ,ି ଯିହୁଦାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଆପଣା ଆପଣା
ମନେର କହେିବ, “ଯିରୂଶାଲମର ନବିାସୀମାେନ ଆମର ବଳସ୍ୱରୂପ ଅଟନି୍ତ
କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଟନି୍ତ।
6 େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ ଯିହୁଦାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣକୁ କାଷ୍ଠ ମଧ୍ୟେର ଅଗି୍ନଧାରୀ ପାତ୍ର
ସ୍ୱରୂପ ଓ ଶସ୍ୟବଡି଼ା ମଧ୍ୟେର ମଶାଲ ସ୍ୱରୂପ କରିବା ଆଉ, େସମାେନ
ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମେର ଚତୁଃପାଶ୍ୱର୍ସି୍ଥତ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କରିେବ; ଆଉ,
ଯିରୂଶାଲମ ପୁନବର୍ାର ସ୍ୱସ୍ଥାନେର, ଅଥର୍ାତ୍, ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କରିବ।
7 ଆହୁରି, ଦାଉଦ-ବଂଶର େଗୗରବ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀଗଣର େଗୗରବ
େଯପରି ଯିହୁଦା-ବଂଶର ଉପେର ଉନ୍ନତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ
ପ୍ରଥମେର ଯିହୁଦାର ତମ୍ୱୁସବୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ। 8 େସହ ିଦନି ସଦାପ୍ରଭୁ
ଯିରୂଶାଲମର ନବିାସୀଗଣକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ
ଜନ ଦୁବର୍ଳ, େସହ ିଦନି େସ ଦାଉଦ ପରି େହବ ଓ ଦାଉଦ-ବଂଶ
ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି, େସମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ପରି
େହେବ। 9 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସନି୍ତ , େସହି
ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ େସହ ିଦନି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିବା।
10 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦ ବଂଶ ଉପେର ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙ୍କ
ଉପେର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ବନିତଜିନକ ଆତ୍ମା ବୃଷି୍ଟ କରିବା; ତହିଁେର େସମାେନ
ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ,ି ଅଥର୍ାତ୍, ଯାହାଙୁ୍କ େସମାେନ ବଦି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି
ଦୃଷି୍ଟପାତ କରିେବ; ଆଉ, େକହ ିେଯପରି ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଲାଗି
େଶାକ କେର, େସପରି େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ େଶାକ କରିେବ ଓ େକହି
େଯପରି ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତର ନମିେନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଏ, େସପରି େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ େହେବ। 11 େସଦନି ମଗିେଦ୍ଦାନ୍ ଉପତ୍ୟକାେର
ହଦଦ୍ ରିେମ୍ମାଣର େଶାକ ତୁଲ୍ୟ ଯିରୂଶାଲମେର ମହା େଶାକ େହବ।
12 ପୁଣ ିେଦଶ, ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ନେିଜ ନେିଜ େଶାକ କରିେବ; ଦାଉଦ-
ବଂଶର େଗାଷ୍ଠୀ ନେିଜ ଓ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ନେିଜ; ନାଥନ-ବଂଶର
େଗାଷ୍ଠୀ ନେିଜ ଓ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ନେିଜ; 13 େଲବୀ-ବଂଶର େଗାଷ୍ଠୀ
ନେିଜ ଓ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ନେିଜ; ଶିମୀୟିର େଗାଷ୍ଠୀ ନେିଜ ଓ
େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ନେିଜ ନେିଜ େଶାକ କରିେବ; 14 ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ
େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଗାଷ୍ଠୀ ନେିଜ ଓ େସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ନେିଜ
ନେିଜ େଶାକ କରିେବ।

େସହ ିଦନି ପାପ ଓ ଅଶୁଚତିାର ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦ-ବଂଶର ଓ
ଯିରୂଶାଲମର ନବିାସୀଗଣର ପ୍ରତ ିଏକ ନଝିର୍ର େଖାଲାଯିବ।

ପ୍ରତମିାଗଣର ଉଚି୍ଛନ୍ନ

2 ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େସହ ିଦନି ଆେମ୍ଭ େଦଶରୁ
ପ୍ରତମିାଗଣର ନାମ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବା ଓ େସମାେନ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରା ଯିେବ
ନାହିଁ; ଆହୁରି, ଆେମ୍ଭ େଦଶରୁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣଙୁ୍କ ଓ ଅଶୁଚତିାର ଆତ୍ମାକୁ
ବାହାର କରିବା। 3 ଆଉ, େକହ ିଯଦ ିପୁନବର୍ାର ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର
କେର, େତେବ ତାହାର ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ଓ ମାତା ତାହାକୁ କହେିବ, ତୁେମ୍ଭ
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ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ମିଥ୍ୟା କହୁଅଛ; ଆଉ,
େସ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା େବେଳ, ତାହାର ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ଓ
ମାତା ତାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ରବଦି୍ଧ କରିେବ। 4 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଗଣ
ଭବଷି୍ୟଦ୍ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲା େବେଳ, ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦଶର୍ନ
ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ େହେବ ଓ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ େଲାମଶ
ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିେବ ନାହିଁ। 5 ମାତ୍ର େସ କହବି, ‘ମୁଁ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ା
ନୁେହଁ, ମୁଁ କୃଷକ, କାରଣ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୁଁ କ୍ର ୀତଦାସ େହାଇଅଛ।ି’
6 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିକ୍ଷତଦାଗସବୁ କଅଣ ? ଏହା
େକହ ିତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, େସ ଉତ୍ତର କରିବ, ‘ମୁଁ ଆପଣା ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ
ଗହୃେର େଯଉଁ ଆଘାତ ପାଇଥିଲ,ି ଏହସିବୁ େସହ।ି’”

ପାଳକକୁ ଆଘାତ

7 େହ ଖଡ୍ଗ , ଆମ୍ଭ ପାଳକର ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ଆମ୍ଭ ସଖା-ମନୁଷ୍ୟର
ବରୁିଦ୍ଧେର ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ପାଳକକୁ
ଆଘାତ କର,” ତହିଁେର େମଷଗଣ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଯିେବ ଓ ଆେମ୍ଭ କ୍ଷୁଦ୍ର
େଲାକମାନଙ୍କର ଉପେର ଆପଣା ହସ୍ତ େଫରାଇବା।” 8 ପୁଣ,ି ସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “ସମୁଦାୟ େଦଶର ଦୁଇ ଅଂଶ େଲାକ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇ ମରିେବ;
ମାତ୍ର ତୃତୀୟାଂଶ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଛଡ଼ାଯିେବ। 9 ଆଉ, େସହ ିତୃତୀୟାଂଶକୁ
ଆେମ୍ଭ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟେଦଇ ଆଣବିା ଓ ରୂପା େଯପରି ପରିଷ୍କତୃ ହୁଏ, ତଦ୍ରୂ ପ
େସମାନଙୁ୍କ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଆଉ ସୁନା େଯପରି ପରୀକି୍ଷତ ହୁଏ, େସପରି
େସମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ ଓ
ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣବିା। ଆେମ୍ଭ କହବିା, ‘ଏମାେନ ଆମ୍ଭର
େଲାକ’ ଆଉ, େସମାେନ କହେିବ, ‘ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭର ପରେମଶ୍ୱର
ଅଟନି୍ତ।’”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନିର ଆଗମନ

େଦଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଦନି ଆସୁଅଛ,ି େସହ ିସମୟେର
ତୁମ୍ଭ ସମ୍ପତି୍ତ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ବଭିକ୍ତ କରାଯିବ। 2 କାରଣ
ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ

ସଂଗ୍ରହ କରିବା; ପୁଣ,ି ନଗର ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତଗତ ଓ ଗହୃସକଳ ଲୁଟତି େହବ
ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ବଳାତୃ୍କତ େହେବ; ଆଉ, ନଗରର ଅେଦ୍ଧର୍କ େଲାକ ବନ୍ଦୀ
େହାଇ ଯିେବ ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକ ନଗରରୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେବ ନାହିଁ।
3 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହାର େହେବ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଦନିେର େଯପରି
ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, େସହପିରି େସହସିବୁ େଗାଷ୍ଠୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ।
4 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ପୂବର୍ ଦଗିେର ଯିରୂଶାଲମର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େଜୖତୁନ
ପବର୍ତେର ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ଥୁଆ େହବ ଓ େଜୖତୁନ ପବର୍ତର ମଧ୍ୟ େଦଶ
ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଅତ ିବୃହତ୍ ଏକ ଉପତ୍ୟକା େହବ;
ଆଉ, ପବର୍ତର ଅେଦ୍ଧର୍କ ଉତ୍ତର ଦଗି ଆେଡ଼ ଓ ଅେଦ୍ଧର୍କ ଦକି୍ଷଣ ଦଗି
ଆେଡ଼ ଘୁଞ୍ଚଯିିବ। 5 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ ପବର୍ତଗଣର ଉପତ୍ୟକା
େଦଇ ପଳାୟନ କରିବ; କାରଣ ପବର୍ତଗଣର ଉପତ୍ୟକା ଆେତ୍ସଲ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବ; ହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷୀୟର ସମୟେର
େଯପରି ଭୂମିକମ୍ପର ଆଗରୁ ପଳାୟନ କେଲ, େସପରି ପଳାୟନ କରିବ।
ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ େମା’ ପରେମଶ୍ୱର ଆସେିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସବୁ ପବତି୍ର
ପ୍ରାଣୀମାେନ ଆସେିବ। 6 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ଏପରି ଘଟବି େଯ, ଦୀପି୍ତ,

ଥଣ୍ଡା, ବା ବରଫ େହବ ନାହିଁ। 7 ମାତ୍ର ତାହା େଗାଟଏି ଦନି େହବ, ତହିଁର
ତତ୍ତ୍ୱ  ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜଣା; ତାହା ଦନି ନୁେହଁ କି ରାତି୍ର ନୁେହଁ; ମାତ୍ର
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେର ଦୀପି୍ତ େହବ। 8 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି ଯିରୂଶାଲମରୁ ଅମୃତ
ଜଳ ନଗିର୍ତ େହବ; ତହିଁର ଅେଦ୍ଧର୍କ ପୂବର୍ ସମୁଦ୍ର  ଆେଡ଼ ଓ ଅେଦ୍ଧର୍କ ପଶି୍ଚମ
ସମୁଦ୍ର  ଆେଡ଼ ଯିବ; ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେର ଓ ଶୀତକାଳେର ତାହା ରହବି।
9 ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଉପେର ରାଜା େହେବ; େସହ ିଦନି
ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଦି୍ୱ ତୀୟ େହେବ ଓ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଅଦି୍ୱ ତୀୟ େହବ।
10 େଗବାଠାରୁ ଯିରୂଶାଲମର ଦକି୍ଷଣସ୍ଥ ରିେମ୍ମାନ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ େଦଶ
ଆରବା ତୁଲ୍ୟ ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହବ; ଆଉ, ନଗର ଉନ୍ନତ େହାଇ ବନି୍ୟାମୀନ୍ର
ଦ୍ୱ ାରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱ ାରର ସ୍ଥାନ, ଅଥର୍ାତ୍, େକାଣର ଦ୍ୱ ାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
ହନେନଲର ଦୁଗର୍ଠାରୁ ରାଜାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯନ୍ତ୍ର  ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ସ୍ଥାନେର ବାସ
କରିବ। 11 ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ, ପୁଣି
ଅଭଶିାପ ଆଉ ରହବି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯିରୂଶାଲମ ନରିାପଦେର ବାସ କରିବ।
12 ଆଉ, େଯଉଁ ସକଳ େଗାଷ୍ଠୀ ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ ,
ସଦାପ୍ରଭୁ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ମହାମାରୀେର ଆଘାତ କରିେବ, ତାହା ଏହ;ି
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣେର ଠିଆ େହବା େବେଳ େସମାନଙ୍କର
ମାଂସ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣା ଆପଣା େକାରଡ଼େର
କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ େସମାନଙ୍କ ମୁଖେର େସମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା କ୍ଷୟ ପାଇବ।
13 ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ମହା
େକାଳାହଳ େହବ; ଆଉ, େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀର ହସ୍ତ ଧରିେବ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକର ହସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର
ହସ୍ତ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିବ। 14 ଯିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ
କରିବ ଓ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସି୍ଥତ ସବୁ େଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତ, ସୁନା, ରୂପା ଓ ବସ୍ତ୍ର
ଅତଶିୟ ପ୍ରଚୁର ରୂେପ ସଞ୍ଚୟ କରାଯିବ। 15 ପୁଣ,ି େସହସିବୁ ଛାଉଣେିର
େଯଉଁ ଅଶ୍ୱ, ଖଚର, ଓଟ ଓ ଗଧ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଥିେବ, େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ମହାମାରୀ ଘଟବି, ତାହା େସହ ିମହାମାରୀ ପରି େହବ।
16 ଆଉ, େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀସବୁ ଯିରୂଶାଲମ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସେିଲ, େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିବ, େସ ପ୍ରେତ୍ୟେକ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଓ ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଷର୍କୁ ବଷର୍ ଆସେିବ। 17 ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସବୁ
େଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିବ ନାହିଁ, େସମାନଙ୍କ ଉପେର
କିଛ ିଜଳ ବୃଷି୍ଟ େହବ ନାହିଁ। 18 ଆଉ, ମିସରର େଗାଷ୍ଠୀ ଯଦ ିନ ଆେସ,
େତେବ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଜଳ ବୃଷି୍ଟ େହବ ନାହିଁ; େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀଗଣ
ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସେିବ ନାହିଁ, େସମାନଙୁ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ
ମହାମାରୀେର ଆଘାତ କରିେବ। 19 ଏହା ମିସରର ଦଣ୍ଡ େହବ ଓ
େଯଉଁସବୁ େଗାଷ୍ଠୀ ପତ୍ରକୁଟୀର ପବର୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସେିବ ନାହିଁ,
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିଦଣ୍ଡ େହବ। 20 େସହ ିଦନି ଅଶ୍ୱଗଣର ଘଣି୍ଟ ଏହି
କଥା କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁ ପବତି୍ର” ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃର ହାଣ୍ଡସିବୁ
ଯଜ୍ଞେବଦ ିସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପାତ୍ରସବୁର ପରି େହବ। 21 ହଁ, ଯିରୂଶାଲମର ଓ
ଯିହୁଦାର ହାଣ୍ଡସିବୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େହବ;
ଆଉ, ଯଜ୍ଞକାରୀ ସମେସ୍ତ ଆସ ିେସହ ିହାଣ୍ଡ ିମଧ୍ୟରୁ େନଇ େରାେଷଇ
କରିେବ ଓ ତହିଁେର ପାକ କରିେବ; ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗହୃେର କିଣାନୀୟ େକୗଣସି େଲାକ ଆଉ ନ ଥିବ।
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ମଲାଖି

ମଲାଖିଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ
େଘାଷଣା।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େପ୍ରମ

2 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିଅଛୁ।” ତଥାପି
ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, “ତୁେମ୍ଭ କାହିଁେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିଅଛ ?”
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଏେଷୗ କି ଯାକୁବର ଭାଇ ନ ଥିଲା ?” “ତଥାପି ଆେମ୍ଭ
ଯାକୁବକୁ େପ୍ରମ କଲୁ। 3 ମାତ୍ର ଏେଷୗକୁ ଆେମ୍ଭ ଅେପ୍ରମ କଲୁ ଓ ତାହାର
ପବର୍ତଗଣକୁ ଧ୍ୱଂସର ସ୍ଥାନ କଲୁ, ଆଉ ତାହାର ଅଧିକାର ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ
ଶୃଗାଳମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କଲୁ।” 4 ଇେଦାମ କହୁଅଛ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ନପିାତତି
େହାଇଅଛୁ ନଶି୍ଚୟ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ େଫରି ଉଜାଡ଼ ସ୍ଥାନସବୁ ନମିର୍ାଣ
କରିବା।” ଏଥିପାଇଁ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , “େସମାେନ
ନମିର୍ାଣ କରିେବ, ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଭାଙି୍ଗ ପକାଇବା ଆଉ, େଲାକମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ‘ଦୁଷ୍ଟତାର େଦଶ’ ଓ ‘ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ନତି୍ୟ େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର
ସ୍ୱରୂପ େଗାଷ୍ଠୀ େବାଲ ିନାମ େଦେବ।’” 5 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ
ତାହା େଦଖିବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହବି, “ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସୀମାର
ବାହାେର ମଧ୍ୟ ମହାନ୍ ଅଟନି୍ତ।”

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଭତ୍ସର୍ନା

6 ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାକୁ ଓ ଦାସ ଆପଣା ମୁନବିକୁ ସମାଦର କେର;
ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭ ଯଦ ିପିତା ଅଟୁ, େତେବ ଆମ୍ଭର ସମାଦର କାହିଁ ? ଓ ଆେମ୍ଭ
ଯଦ ିମୁନବି ଅଟୁ, େତେବ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଭୟ କାହିଁ ? େହ ଆମ୍ଭ ନାମର
ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ଯାଜକଗଣ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହା କହନି୍ତ।
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, “ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁେର ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅବଜ୍ଞା
କରିଅଛୁ।” 7 ଆମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦରି ଉପେର ଅଶୁଚ ିରୁଟ ିଉତ୍ସଗର୍ କରି, ତଥାପି
ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁେର ତୁମ୍ଭକୁ ଅଶୁଚ ିକରିଅଛୁ ?
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ େମଜ େଯ ତୁଚ୍ଛ, ଏହା କହ,ି ତାହା କରୁଅଛ। 8 “ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଜ୍ଞ ନମିେନ୍ତ େଯେତେବେଳ ଅନ୍ଧ ପଶୁ ଉତ୍ସଗର୍ କର, ତାହା
କ’ଣ ମନ୍ଦ ନୁେହଁ ? ଓ େଯେତେବେଳ େଲଙ୍ଗଡ଼ା ଓ େରାଗୀ ପଶୁ ଉତ୍ସଗର୍
କର, େସ କ’ଣ ମନ୍ଦ ନୁେହଁ ? ଏେବ ତୁମ୍ଭର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ତାହା େଭଟି
ଦଅି; େସ କି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିପ୍ରସନ୍ନ  େହେବ ? ଅବା େସ କି ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ
କରିେବ ?” ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 9 “ଆଉ, ପରେମଶ୍ୱର
େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ େଦଖି େସ କ’ଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିେବ ?” େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ। 10 ଆଃ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ବୃଥାେର ଆମ୍ଭ ଯଜ୍ଞେବଦ ିଉପେର
ଅଗି୍ନ ଜ୍ୱଳାଇ ନ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଥାଆନ୍ତା ! େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
“ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭର କିଛ ିସେନ୍ତାଷ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ଆେମ୍ଭ େନୖେବଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ।” 11 କାରଣ ସୂଯର୍୍ୟର ଉଦୟଠାରୁ
ତହିଁର ଅସ୍ତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭର ନାମ
ମହତ୍ ଅେଟ ଓ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭ ନାମ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧୂପ ଓ
ପବତି୍ର େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଉଅଛ;ି କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ , “ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭର ନାମ ମହତ୍ ଅେଟ।”
12 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର େମଜ ଅଶୁଚ ିେହାଇଅଛ ିଓ ତହିଁର ଫଳ, ଅଥର୍ାତ୍,
ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ, ଏହା କହ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିନାମକୁ ଅଶୁଚି
କରୁଅଛ। 13 ଆହୁରି, ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, “େଦଖ, ଏହା କିପରି
କ୍ଳ ାନି୍ତଜନକ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛ,” ଏହା

େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; “ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳାତ୍କାରେର ଧୃତ ଓ
େଲଙ୍ଗଡ଼ା ଓ େରାଗୀ ପଶୁ ଆଣଅିଛ; ଏହରୂିେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ େନୖେବଦ୍ୟ
ଆଣୁଅଛ; ଏହା କି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ?” ଏହା
ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 14 ମାତ୍ର ଆପଣା ପଲର ପୁଂପଶୁ ଥିେଲ େହଁ େଯଉଁ
ପ୍ରତାରକ ମାନତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଖୁନ୍ତବଶିିଷ୍ଟ ପଶୁ ଉତ୍ସଗର୍ କେର,
େସ ଅଭଶିପ୍ତ େହଉ; କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆେମ୍ଭ
ମହାନ୍ ରାଜା ଅଟୁ ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆମ୍ଭର ନାମ
ଭୟଙ୍କର ଅେଟ।”

ଏେବ େହ ଯାଜକଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିଆଜ୍ଞା।
2 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ନ ଶୁଣବି
ଓ ଆମ୍ଭ ନାମକୁ େଗୗରବ େଦବା ନମିେନ୍ତ ମେନାେଯାଗ ନ

କରିବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଅଭଶିାପ େପ୍ରରଣ କରିବା ଓ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦସକଳକୁ ଅଭଶିାପ େଦବା; ହଁ, େସହସିବୁକୁ
ଅଭଶିାପ େଦଇ ସାରିଅଛୁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁେର ମେନାେଯାଗ କରୁ
ନାହଁ। 3 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ଧମକାଇବା ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖେର ମଳ, ଅଥର୍ାତ୍, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଳିସକଳର ମଳ
ପ୍ରସାରିବା; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତହିଁ ସେଙ୍ଗ ନୀତ େହବ। 4 ତହିଁେର େଲବୀ
ସହତି ଆମ୍ଭର ନୟିମ େଯପରି େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଯ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େପ୍ରରଣ କରିଅଛୁ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି,”
ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 5 “ତାହା ସେଙ୍ଗ ଆମ୍ଭର େଯଉଁ
ନୟିମ ଥିଲା, ତାହା ଜୀବନ ଓ ଶାନି୍ତକର ଥିଲା; ଆଉ, େସ େଯପରି
ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ତାହା େଦଲୁ, ପୁଣ ିେସ
ଆମ୍ଭକୁ ଭୟ କଲା ଓ ଆମ୍ଭ ନାମର ସମ୍ଭ୍ରମ କଲା। 6 ତାହାର ମୁଖେର
ସତ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାହାର ଓଷ୍ଠାଧରେର ଅନ୍ୟାୟ େଦଖା ଗଲା ନାହିଁ;
େସ ଶାନି୍ତେର ଓ ସରଳତାେର ଆମ୍ଭ ସେଙ୍ଗ ଗମନାଗମନ କଲା ଓ
ଅେନକଙୁ୍କ ଅଧମର୍ରୁ େଫରାଇଲା। 7 କାରଣ ଯାଜକର ଓଷ୍ଠାଧର ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷା
କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ତାହାର ମୁଖରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାର
େଲାକମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ; କାରଣ େସ େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ବାତ୍ତର୍ାବାହକ। 8 ମାତ୍ର େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବପିଥଗମନ କରିଅଛ ଓ ଅେନକଙୁ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଥେର ଝୁଣ୍ଟାଇ ଅଛ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲବୀର ନୟିମ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛ।” 9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପଥ
ରକ୍ଷା କରି ନାହଁ, ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷାେର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ େଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ ଓ ଅଧମ
କରିଅଛୁ।

ଯିହୁଦା ଦ୍ୱ ାରା ନୟିମର ଅପବତି୍ରତା

10 ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର କି ଏକ ପିତା ନାହାନି୍ତ ? ଏକ ପରେମଶ୍ୱର କି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୃଷି୍ଟ କରି ନାହାନି୍ତ ? ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର
ନୟିମ ଅପବତି୍ର କରି ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ କାହିଁକି ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ପ୍ରତି
ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରୁଅଛୁ ? 11 ଯିହୁଦା ବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛ,ି ଆଉ
ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟେର ଓ ଯିରୂଶାଲମ ମଧ୍ୟେର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟକି୍ରୟା
କରାଯାଇଅଛ;ି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପି୍ରୟ ବା ପବତି୍ର ମନି୍ଦର, ଯିହୁଦା
ତାହା ଅପବତି୍ର କରିଅଛ ିଓ ବେିଦଶୀୟ େଦବତାର କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ
କରିଅଛ।ି 12 େଯଉଁ ଜନ ଏହ ିକମର୍ କେର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାକୁବର
ତମ୍ୱୁସକଳରୁ ତାହାର ସମ୍ପକର୍ୀୟ, େଯେକହ ିହୁଅନୁ୍ତ ଓ ଏପରିକି େଯେକହି
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େକୗଣସ ିେନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁ,
ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିେବ। 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିକମର୍ କରୁଅଛ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଲାତକେର, େରାଦନେର ଓ ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱରେର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
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ଯଜ୍ଞେବଦକୁି ଏପରି ଆଚ୍ଛନ୍ନ  କରୁଅଛ , କାରଣ େସ ଆଉ ତୁମ୍ଭର େନୖେବଦ୍ୟ
ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରନି୍ତ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁଷ୍ଟ େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହା
ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ। 14 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, “ଏଥିର କାରଣ
କଅଣ ?” ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ େଯୗବନ କାଳର ଭାଯର୍୍ୟା ମଧ୍ୟେର
ସାକ୍ଷୀ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭର ସଖୀ ଓ ତୁମ୍ଭ ନୟିମକୃତ ଭାଯର୍୍ୟା େହେଲ
େହଁ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛ। 15 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କଠାେର
ଆତ୍ମାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଥିେଲ େହଁ େସ କି ଏକ ନ କେଲ ? ଆଉ କାହିଁକି
ଏକ କେଲ? େସ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଏକ ବଂଶ ଉତ୍ପନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଚଷ୍ଟା
କେଲ।ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମା ବଷିୟେର ସାବଧାନ
ହୁଅ ଓ େକହ ିଆପଣା ଆପଣା େଯୗବନ କାଳର ଭାଯର୍୍ୟା ପ୍ରତି
ବଶି୍ୱାସଘାତକତା ନ କରୁ। 16 “କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସ୍ତ୍ରୀ-ତ୍ୟାଗ ଘୃଣା କରୁ,”
ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରେମଶ୍ୱର କହନି୍ତ ଓ “େଯ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟେର ଆଚ୍ଛାଦତି କେର, ତାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ଘୃଣା କରୁ,” ଏହା
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ; ଏେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ବଶି୍ୱାସଘାତକତା ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମା ବଷିୟେର
ସାବଧାନ ହୁଅ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ

17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କ୍ଳ ାନ୍ତ
କରିଅଛ। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, “ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁେର ତାହାଙୁ୍କ
କ୍ଳ ାନ୍ତ କରିଅଛୁ ?” “ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ େଯ କୁକମର୍ କେର, େସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ ଓ େସମାନଙ୍କଠାେର େସ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ ,” “େନାହେିଲ
ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ପରେମଶ୍ୱର କାହାନି୍ତ ?” ଏପରି କହ ିକ୍ଳ ାନ୍ତ କରୁଅଛ।

“େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ବାତ୍ତର୍ାବାହକଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କରୁଅଛୁ ଓ େସ
ଆମ୍ଭ ଆଗେର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଛ, େସ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆପଣା ମନି୍ଦରକୁ

ଆସେିବ; ଆଉ, ନୟିମର େଯଉଁ ବାତ୍ତର୍ାବାହକଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
ଅଟ, େଦଖ, େସ ଆସୁଅଛନି୍ତ ,” ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ।
2 ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ଦନି କିଏ ସହ ିପାେର ? ଆଉ, େସ ଦଶର୍ନ
େଦବା େବେଳ କିଏ ଠିଆ େହବ ? କାରଣ େସ ପରିଷ୍କାରକାରୀର ଅଗି୍ନ
ତୁଲ୍ୟ ଓ ଲୁଗା ସଫା କ୍ଷାର ସ୍ୱରୂପ; 3 ପୁଣ,ି େସ େରୗପ୍ୟ ପରିଷ୍କାରକ ଓ
ଶୁଚକିାରକର ତୁଲ୍ୟ ବସେିବ ଓ େସ େଲବୀର ସନ୍ତାନଗଣଙୁ୍କ ପରିଷ୍କାର
କରିେବ ପୁଣ ିସୁନା ଓ ରୂପା ପରି େସମାନଙୁ୍କ ବଶିୁଦ୍ଧ କରିେବ; ତହିଁେର
େସମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଧାମିର୍କତାର େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍
କରିେବ। 4 େସେତେବେଳ, ପୁରାତନ କାଳର ଦନିେର ଓ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର
ବଷର୍େର େଯପରି େହଉଥିଲା, େସପରି ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର
େନୖେବଦ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନ୍ତାଷଜନକ େହବ। 5 “ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ବଚିାର
କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବିା ଆଉ, ତାନି୍ତ୍ର କ ଓ ବ୍ୟଭଚିାରୀ
ଓ ମିଥ୍ୟା ଶପଥକାରୀମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ େଯଉଁମାେନ େବତନଜୀବୀର
େବତନ ବଷିୟେର, ବଧିବା ଓ ପିତୃହୀନ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟାଚାର କରନି୍ତ , ଆଉ
ବେିଦଶୀର ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭଙୁ୍କ ଭୟ ନ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର ସାକ୍ଷୀ େହବା,” ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ େଚାରି

6 “କାରଣ ଆେମ୍ଭ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭର ପରିବତ୍ତର୍ନ ନାହିଁ; ଏେହତୁ େହ
ଯାକୁବଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନିାଶ େହାଇ ନାହିଁ। 7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପୂବର୍ପୁରୁଷଗଣର ସମୟଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ବଧିିସବୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛ
ଓ େସହସିବୁ ପାଳନ କରି ନାହଁ। ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସ, ତହିଁେର
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଫରି ଆସବିା,” ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, “ଆେମ୍ଭମାେନ କିପରି େଫରିବା ?”
8 ମନୁଷ୍ୟ କି ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ େଚାରି କରିବ ? ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ େଚାରି କରୁଅଛ। ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, “ଆେମ୍ଭମାେନ
କିପରି ତୁମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦଶମାଂଶେର ଓ େନୖେବଦ୍ୟେର େଚାରି କରିଅଛୁ ?”

9 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଭଶିାପେର ଅଭଶିପ୍ତ େହାଇଅଛ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ହଁ,
ଏହସିବୁ େଗାଷ୍ଠୀ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ୟ େଚାରି କରିଅଛ।ି 10 “ଆମ୍ଭର ଗହୃେର
େଯପରି ଖାଦ୍ୟ ରହବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଦଶମାଂଶ ଆଣ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱ ାରସବୁ ମୁକ୍ତ କରି, ରଖିବା ପାଇଁ
ସ୍ଥାନ ନଅିଣ୍ଟ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆଶୀବର୍ାଦରୂପ ବୃଷି୍ଟ
ବଷର୍ାଇବା କି ନାହିଁ, ଏହ ିବଷିୟେର ଏେବ ଆମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା ନଅି,
11 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଗ୍ରାସକାରୀକୁ ଧମକାଇବା, ତହିଁେର
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୂମିର ଫଳ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା େକ୍ଷତ୍ରେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ଅକାଳେର ଝଡ଼ବି ନାହିଁ,” ଏହା
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 12 “ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁଖୀ
କହେିବ କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ମେନାହର େଦଶ େହବ,” ଏହା
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 13 ସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “ଆମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥାସବୁ କଠିନ େହାଇଅଛ”ି ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ
କହନି୍ତ। ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, “ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁେର ତୁମ୍ଭ
ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହଅିଛୁ ?” 14 ତୁେମ୍ଭମାେନ କହଅିଛ, ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର
େସବା କରିବାେର କି ଲାଭ ? ଆଉ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ତାହାଙ୍କର ଅ◌ାଜ୍ଞା
ରକ୍ଷା କରିଅଛୁ, େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ଅନୁତପ୍ତ େହାଇ
ଗମନାଗମନ କରିଅଛୁ, ଏଥିେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଲାଭ ? 15 ପୁଣ,ି
ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅହଙ୍କାରୀକୁ ସୁଖୀ କହୁ; ହଁ, ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀମାେନ ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ
ହୁଅନି୍ତ; ହଁ, େଯଉଁମାେନ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ , େସମାେନ ରକ୍ଷା
ପାଆନି୍ତ।

ସ୍ମରଣାଥର୍ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ

16 େସହ ିସମୟେର େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ, େସମାେନ
ଏକ ଆେରକର ସେଙ୍ଗ କଥାବାତ୍ତର୍ା କେଲ; ଆଉ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମେନାେଯାଗ
କରି ତାହା ଶୁଣେିଲ ଓ େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ
ନାମ ଧ୍ୟାନ କେଲ, େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏକ ସ୍ମରଣାଥର୍ ନଳାକାର ପୁସ୍ତକ
ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର େଲଖାଗଲା। 17 େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , “େଯଉଁ
ଦନି ଆେମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟ କରିବା, େସହ ିଦନି େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଆମ୍ଭର ସଞ୍ଚତି ଧନ େହେବ; ପୁଣ,ି େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଆପଣାର
େସବାକାରୀ ନଜି ପୁତ୍ର ପ୍ରତ ିଦୟା କେର, େସହପିରି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଦୟା କରିବା।” 18 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ଧାମିର୍କ ଓ ଦୁଷ୍ଟ,
େଯ ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କେର ଓ େଯ ତାହାଙ୍କର େସବା ନ କେର,
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେଭଦ େଦଖିବ।

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଦନି

“କାରଣ େଦଖ, େସହଦିନି ଆସୁଅଛ,ି ତାହା ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡ ପରି
ଜଳୁଅଛ;ି ପୁଣ,ି ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ ସମେସ୍ତ ନଡ଼ା ପରି
େହେବ; ଆଉ, େସମାନଙ୍କର ମୂଳ କି ଡାଳ େଯପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ନ

ରହବି, ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁ ଦନି ଆସୁଅଛ,ି ତାହା େସମାନଙୁ୍କ ଦଗ୍ଧ କରିବ,”
ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ। 2 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ନାମକୁ ଭୟ କରୁଅଛ
େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧମର୍ରୂପ ସୂଯର୍୍ୟ ଆେରାଗ୍ୟଦାୟକ
କିରଣ ସଂଯୁକ୍ତ େହାଇ ଉଦତି େହବ; ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହାର େହାଇ
ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ େଗାବତ୍ସ ତୁଲ୍ୟ କୁଦା ମାରିବ। 3 “ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ
ପଦ ତେଳ ଦଳି ପକାଇବ; କାରଣ େଯଉଁ ଦନି ଆେମ୍ଭ କାଯର୍୍ୟ କରିବା,
େସହ ିଦନି େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତଳିପାର ଅଧଃସି୍ଥତ ଭସ୍ମ େହେବ,”
େସୖନ୍ୟାଧିପତ ିସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ। 4 “ଆେମ୍ଭ େହାେରବେର ସମଗ୍ର
ଇସ୍ରାଏଲ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ବଧିି ଓ ଶାସନସକଳ ଆେଦଶ କଲୁ, ଆମ୍ଭ ଦାସ
େମାଶାଙ୍କର େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ମରଣ କର। 5 େଦଖ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦନିର ଆଗମନ ପୂେବର୍ ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏଲୀୟ ଭବଷି୍ୟଦ୍ବକ୍ତ ାଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କରିବା। 6 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭ ଆସ ିେଯପରି ପୃଥିବୀକୁ ଅଭଶିାପେର ଆଘାତ ନ କରୁ, ଏଥିପାଇଁ
େସହ ିସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ ିପିତୃଗଣର ହୃଦୟ ଓ ପିତୃଗଣ ପ୍ରତ ିସନ୍ତାନଗଣର
ହୃଦୟ େଫରାଇବ।
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ମାଥିଉ

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ
(ଲୂକ 3:23-38)

ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ବଂଶାବଳୀ । 2 ଅବ୍ର ାହାମ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଇସ୍ହାକ
ଯାକୁବଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଯାକୁବ ଯିହୂଦା ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙୁ୍କ

ଜନ୍ମ  େଦେଲ, 3 ଯିହୂଦା ତାମରଙ୍କ ଗଭର୍ରୁ େପରସ ଓ େସରହଙୁ୍କ ଜନ୍ମ
େଦେଲ, େପରସ ହେିଷ୍ରାଣଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ,

4 ହେିଷ୍ରାଣ ଅରାମଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଅରାମ ଅମ୍ମୀନାଦବଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ,
ଅମ୍ମୀନାଦାବ ନହେଶାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ନହେଶାନ ସଲେମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ
େଦେଲ, 5 ସଲେମାନ ରାହାବଙ୍କ ଗଭର୍ରୁ େବାୟାଜଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ,
େବାୟଜ ରୂତଙ୍କ ଗଭର୍ରୁ ଓେବଦଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଓେବଦ ଯିଶୀଙୁ୍କ ଜନ୍ମ
େଦେଲ, 6 ଯିଶୀ ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ । ଦାଉଦ ଉରୀୟଙ୍କ
ଭାଯର୍୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ରୁ ଶେଲାମନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ,

7 ଶେଲାମନ ରିହବୀୟାମଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ରିହବୀୟାମ ଅବୀୟଙୁ୍କ ଜନ୍ମ
େଦେଲ, 8 ଅବୀୟ ଆସାଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଆସା ଯିେହାଶାଫଟଙୁ୍କ ଜନ୍ମ
େଦେଲ, ଯିେହାଶାଫଟ େଯାରାମଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, େଯାରାମ ଉଜୀୟଙୁ୍କ ଜନ୍ମ
େଦେଲ,

9 ଉଜୀୟ େଯାଥମଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, େଯାଥମ ଆହସଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ,
ଆହସ ହଜିକୀୟଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, 10 ହଜିକୀୟ ମନଃଶିଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ,
ମନଃଶି ଆେମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଆେମାନ
େଯାଶୀୟଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, 11 ବାବେିଲାନକୁ ନବିର୍ାସତି େହବା ସମୟେର
େଯାଷୀୟ ଯିକନୀୟ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ ।

12 ବାବେିଲାନକୁ ନବିର୍ାସତି େହବା ପେର ଯିକନୀୟ ଶଲ୍ଟୀେୟଲଙୁ୍କ
ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଶଲ୍ଟୀେୟଲ୍ ଜିରୁବାବଲିଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, 13 ଜିରୁବାବଲି
ଅବୀହୁଦଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଅବୀହୁଦ ଏଲୀୟାକିମଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ,
ଏଲୀୟାକିମ ଆେସାରଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦଲ, 14 ଆେସାର ସାେଦାକଙୁ୍କ ଜନ୍ମ
େଦେଲ, ସାେଦାକ ଆଖିମଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଆଖିମ ଏଲହିୁଦଙୁ୍କ ଜନ୍ମ
େଦେଲ,

15 ଏଲହିୁଦ ଏଲୀୟାଜରଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଏଲୀୟାଜର ମତ୍ତାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ
େଦେଲ, 16 ମତ୍ତାନ ଯାକୁବଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଯାକୁବ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ
େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ, ଏହ ିମରିୟମଙ୍କ ଗଭର୍ରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ  େହେଲ,
ତାହାଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ । 17 ଏହ ିପ୍ରକାେର ସମେସ୍ତ ଅବ୍ର ହାମଙ୍କଠାରୁ
ଦାଉଦଙ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚଉଦ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ବାବେିଲାନ
ନବିର୍ାସନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚଉଦ ପୁରୁଷ, ପୁଣ,ି ବାବେିଲାନ ନବିର୍ାସନଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ।

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ  ବୃତ୍ତାନ୍ତ
(ଲୂକ 1:26-38; 2:1-7)

18 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ  ଏହ ିପ୍ରକାେର େହଲା । ତାହାଙ୍କ ମାତା
ମରିୟମଙ୍କର େଯାେଷଫଙ୍କ ସହତି ବବିାହ ନବିର୍ନ୍ଧ େହଲା ପେର େସମାନଙ୍କ
ସହବାସ ପୂେବର୍ େସ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଗଭର୍ବତୀ େହାଇଅଛନି୍ତ େବାଲି
ଜଣାପଡ଼ଲିା । 19 ଏଥିେର ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ େଯାେଷଫ ଧାମିର୍କ ଥିବାରୁ
ଏବଂ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରକାଶେର ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ
େଗାପନେର ତାହାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସି୍ଥର କେଲ ।

20 କିନୁ୍ତ େସ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପେର, େଦଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ
ସ୍ୱପ୍ନେର ତାହାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ, "େହ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ
େଯାେଷଫ, ତୁମ୍ଭର ଭାଯର୍୍ୟା ମରିୟମଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ,

କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଗଭର୍ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େହାଇଅଛ ି। 21 େସ ପୁତ୍ର
ପ୍ରସବ କରିେବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ େଦବ, କାରଣ େସ
ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିେବ ।"

22 ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟ େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଏସମସ୍ତ ଘଟଲିା,

23 "େଦଖ, ଜେଣ କନ୍ୟା ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିେବ, ଆଉ
େଲାେକ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମ୍ମାନୁଏଲ େଦେବ", ଏହ ିନାମର ଅଥର୍
"ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଈଶ୍ୱର" ।

24 ଏଥିେର େଯାେଷଫ ନଦିରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ େଯପରି ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, େସହପିରି କେଲ ଓ ନଜି ଭାଯର୍୍ୟାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ; 25 କିନୁ୍ତ
େସ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହବାସ କେଲ ନାହିଁ, ଆଉ
େସ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ େଦେଲ ।

ପୂବର୍େଦଶୀୟ ପଣ୍ଡତି

େହେରାଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟେର ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶର େବଥଲହିମିେର
ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ  େହବା ପେର, େଦଖ, ପୂବର୍େଦଶର େକେତକ
ପଣ୍ଡତି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସ ିକହେିଲ, 2 "ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର େଯଉଁ

ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନି୍ତ , େସ େକଉଁଠାେର ? କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପୂବର୍େଦଶେର ତାହାଙ୍କ ତାରା େଦଖି ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସଅିଛୁ ।"
3 ଏହା ଶୁଣ ିେହେରାଦ ରାଜା ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି ସମସ୍ତ ଯିରୂଶାଲମ
ନବିାସୀ ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହେଲ;

4 ପୁଣ,ି େସ େଲାକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
କରି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େକଉଁଠାେର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିେବ, ତାହା େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ବୁଝେିନବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ । 5 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, "ଯିହୂଦା
ପ୍ରେଦଶର େବଥଲହିମିେର, କାରଣ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏପରି େଲଖା ଅଛ,ି

6 'ଆଉ େଗା ଯିହୂଦାଙ୍କ ପ୍ରେଦଶର େବଥଲହିମି, ତୁ ଯିହୂଦାର ପ୍ରଧାନ
ନଗରସମୂହ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ େନାହୁଁ, କାରଣ େଯ
ଆମ୍ଭର ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ କରିେବ, ଏପରି ଜେଣ ଶାସନକତ୍ତର୍ା
େତା'ଠାରୁ ଆସେିବ ।'"

7 ତା'ପେର େହେରାଦ ପଣ୍ଡତିମାନଙୁ୍କ େଗାପନେର ଡାକି, େସହ ିତାରା
େକଉଁ ସମୟେର େଦଖାଗଲା, ଏହା େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଠିକ୍ ଭାବେର
ବୁଝେିନେଲ । 8 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ େବଥଲହିମିକୁ ପଠାଇ କହେିଲ,
"ଆପଣମାେନ ଯାଇ େସହ ିଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଠିକ୍ ଭାବେର ଅନୁସନ୍ଧାନ
କରନୁ୍ତ, ଆଉ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲାକ୍ଷଣ ିଆମ୍ଭକୁ ସମ୍ୱାଦ ଦଅିନୁ୍ତ, େଯପରି ଆେମ୍ଭ
ମଧ୍ୟ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବା ।"

9 େସଥିେର େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିଚାଲଗିେଲ; ଆଉ େଦଖ,
େସମାେନ ପୂବର୍େଦଶେର େଯଉଁ ତାରା େଦଖିଥିେଲ, ତାହା େସମାନଙ୍କ ଆେଗ
ଆେଗ ଯାଇ, େଯଉଁଠାେର ଶିଶୁ ଥିେଲ, େଶଷେର େସହ ିସ୍ଥାନ ଉପେର
ରହଗିଲା । 10 େସମାେନ ତାରା େଦଖି ମହାନନ୍ଦେର ଅତଶିୟ ଆନନି୍ଦତ
େହେଲ,

11 ଆଉ, ଘର ଭତିରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ
ସଙ୍ଗେର େଦଖି, ତାହାଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କେଲ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣା
େପଡ଼ ିଫିଟାଇ ତାହାଙୁ୍କ ସୁନା, କୁନୁ୍ଦରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ଉପହାର େଦେଲ ।
12 ପେର େହେରାଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାହୁଡ଼ ିନ ଯିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନେର ସତକର୍ବାଣୀ
ପାଇ େସମାେନ ଅନ୍ୟ ପଥ େଦଇ ଆପଣା େଦଶକୁ ଚାଲଗିେଲ ।
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ମିସରକୁ ପଳାୟନ

13 େସମାେନ ଚାଲଯିିବା ପେର, େଦଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନେର
େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ, "ଉଠ, ଶିଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମାତାଙୁ୍କ
େନଇ ମିସରକୁ ପଳାଅ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ନ କହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର
ରୁହ, କାରଣ ଶିଶୁଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ େହେରାଦ ତାହାଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ।" 14 ଏଥିେର େସ ଉଠି ରାତି୍ରେର ଶିଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ
ମାତାଙୁ୍କ େନଇ ମିସରକୁ ପଳାଇଗେଲ, 15 ଆଉ େହେରାଦଙ୍କ ମରଣ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର ରହେିଲ, େଯପରି ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି
ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, ମିସରରୁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କଲୁ ।

େହେରାଦଙ୍କ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା

16 ଇତମିଧ୍ୟେର େହେରାଦ ପଣ୍ଡତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚତି
େହବା େଦଖି ରାଗିଗେଲ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଉତ୍ତମ ରୂେପ େଯଉଁ
ସମୟେର ବୁଝଥିିେଲ, ତଦନୁସାେର ଦୁଇ ବଷର୍ ଓ େସଥିରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ
େଯେତ ବାଳକ େବଥଲହିମି ପୁଣ,ି େସଥିର ସମସ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ,
େଲାକ ପଠାଇ େସହ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ବଧ କରାଇେଲ ।

17 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟ
ସଫଳ େହଲା,

18 "ରାମାେର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, େରାଦନ ଓ ଅତଶିୟ ବଳିାପ, ରାେହଲ
ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େରାଦନ କରୁଥିେଲ; ଆଉ େସମାେନ
ନାହଁାନି୍ତ େବାଲ ିେସ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାର କଥା ମାନବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିେଲ ।"

ନାଜରିତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

19 େହେରାଦଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପେର, େଦଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ମିସରେର
େଯାେଷଫଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ନେର ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ, 20 "ଉଠ, ଶିଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ
ମାତାଙୁ୍କ େନଇ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶକୁ ଯାଅ, କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ
ବନିାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ ଘଟଅିଛ ି।"
21 େସଥିେର େସ ଉଠି ଶିଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମାତାଙୁ୍କ େନଇ ଇସ୍ରାଏଲ େଦଶକୁ
ଆସେିଲ ।

22 ମାତ୍ର ଆଖିର୍ଲାୟ ଆପଣା ପିତା େହେରାଦଙ୍କ ସ୍ଥାନେର ଯିହୂଦା
ପ୍ରେଦଶର ରାଜା େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏହା ଶୁଣ ିେସଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ େସ ଭୟ
କେଲ; କିନୁ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନେର ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ ପାଇ େସ ଗାଲଲିୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ପଳାଇଗେଲ 23 ଓ ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରେର ଯାଇ ବାସ କେଲ,
େଯପରି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ େଯ, "େସ
ନାଜରିତୀୟ େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହେବ" ।

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରଚାର
(ମାଥିଉ 1:1-8; ଲୂକ 3:1-18; େଯାହନ 1:6-8,15-34)

େସହ ିକାଳେର ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଯିହୂଦା
ପ୍ରେଦଶର ପ୍ରାନ୍ତରେର େଘାଷଣା କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ,
2 "ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କର, କାରଣ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ସନି୍ନ କଟ ।"

3 ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ଯାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହ ିବାକ୍ୟ କହଥିିେଲ, "ଏ
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ , ପ୍ରାନ୍ତରେର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କ ରାଜଦାଣ୍ଡ ସଳଖ କର ।"

4 େସହ ିେଯାହନ ଓଟ େଲାମର ବସ୍ତ୍ର ପିନୁ୍ଧଥିେଲ ଓ ଆପଣା ଅଣ୍ଟାେର
ଚମର୍ପଟୁକା ବାନୁ୍ଧଥିେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଙ୍ଗପାଳ (କ୍ୟାରବ ବୃକ୍ଷର
ଫଳ) ଓ ବନମଧୁ ଥିଲା । 5 େସେତେବେଳ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ସମସ୍ତ ଯିହୂଦା
ପ୍ରେଦଶ ପୁଣ,ି ଯଦର୍ନ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର େଲାକମାେନ ବାହାରି
ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବିାକୁ ଲାଗିେଲ, 6 ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ
ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯଦର୍ନ ନଦୀେର ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ ।

7 କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ବାପି୍ତସ୍ମ ନମିେନ୍ତ
ଆସୁଅଛନି୍ତ , ଏହା େଦଖି େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, "େର କାଳସପର୍ର ବଂଶ,
ଆଗାମୀ େକ୍ର ାଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନମିେନ୍ତ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଚତନା
େଦଲା ? 8 ଏଣୁ ମନପରିବତ୍ତର୍ନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କର, 9 ପୁଣ,ି
ଅବ୍ର ହାମ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ମେନ ମେନ ଏପରି କହବିାକୁ ଭାବ

ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଈଶ୍ୱର ଏହ ିପଥରଗଡୁ଼ାକରୁ
ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରି ପାରନି୍ତ ।

10 ଆଉ ଏେବ ମଧ୍ୟ ଗଛଗଡୁ଼କି ମୂଳେର କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛ;ି ଅତଏବ
େଯେକୗଣସ ିଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫେଳ, ତାହା ହଣାଯାଇ ନଆିଁେର
ପକାଯିବ । 11 ମୁଁ ସନିା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ ନମିେନ୍ତ ଜଳେର
ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଅଛ,ି ମାତ୍ର େମା ପେର େଯ ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ େମାଠାରୁ ଅଧିକ
ଶକି୍ତମାନ, ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକା ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗି୍ନେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦେବ । 12 ତାହାଙ୍କ
ହାତେର କୁଲା ଅଛ,ି ଆଉ େସ ନଜି ଖଳା ଉତ୍ତମଭାେବ ସଫା କରି
ଆପଣା ଗହମ ଅମାରେର ଏକାଠି କରି ରଖିେବ, କିନୁ୍ତ ଅଗାଡ଼ଯିାକ ଲଭୁି
ନ ଥିବା ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ ିପକାଇେବ ।"

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଳଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ
(ମାକର୍ 1:9-11; ଲୂକ 3:21,22; େଯାହନ 1:31-34)

13 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହବା ନମିେନ୍ତ
ଗାଲଲିୀରୁ ଯଦର୍ନକୁ ଆସେିଲ । 14 କିନୁ୍ତ େଯାହନ ତାହାଙୁ୍କ ମନା କରିବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କରି କହେିଲ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହବା େମାହର
ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଆପଣ େମା ନକିଟକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ ? 15 ମାତ୍ର ଯୀଶୁ
ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, "ଏେବ ରାଜି ହୁଅ, କାରଣ ଏହ ିପ୍ରକାେର ସମସ୍ତ
ଧମର୍କମର୍ ସାଧନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି ।" େସଥିେର େସ ତାହାଙ୍କ
କଥାେର ରାଜି େହେଲ ।

16 ଯୀଶୁ ବାପି୍ତଜିତ େହଲାକ୍ଷଣ ିଜଳରୁ ଉଠି ଆସେିଲ, ଆଉ େଦଖ,
ଆକାଶ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ େହଲା, ପୁଣ,ି େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ କେପାତ ପରି
ଅବତରଣ କରି ଆପଣା ଉପରକୁ ଆସବିା େଦଖିେଲ । 17 ଆଉ େଦଖ,
ଆକାଶରୁ ଏହ ିବାଣୀ େହଲା, "ଏ ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାେର
ଆମ୍ଭର ପରମ ସେନ୍ତାଷ ।"

ଯୀଶୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ
(ମାକର୍ 1:12-13; ଲୂକ 4:1-13)

େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଶୟତାନ ଦ୍ୱ ାରା ପରୀକି୍ଷତ େହବା ନମିେନ୍ତ
ଆତ୍ମାଙ୍କ କତୃ୍ତର୍କ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନୀତ େହେଲ, 2 ପୁଣ,ି ଚାଳିଶ ଦନି
ଓ ଚାଳିଶ ରାତି୍ର ଉପବାସ କରି େଶଷେର କ୍ଷୁଧିତ େହେଲ ।

3 ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହଲିା, "ତୁେମ୍ଭ େଯେବ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, େତେବ ଏହ ିପଥରଗଡୁକୁି ରୁଟ ିେହବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦଅି ।"
4 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, "େଲଖା ଅଛ,ି 'ମନୁଷ୍ୟ େକବଳ ରୁଟେିର
ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନଗିର୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବାକ୍ୟେର ବଞ୍ଚବି ।'"

5 ତହିଁ ଉତ୍ତାେର ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀକୁ େନଇଯାଇ ମନି୍ଦରର
ଛାତ ଉପେର ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, 6 ତୁେମ୍ଭ େଯେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ର, େତେବ ତଳକୁ େଡଇଁପଡ଼, କାରଣ େଲଖା ଅଛ,ି େସ ଆପଣା
ଦୂତମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା େଦେବ, ଆଉ କାେଳ ତୁମ୍ଭ ପାଦ
ପଥରେର ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ହସ୍ତେର େତାଳି ଧରିେବ ।

7 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆହୁରି େଲଖା ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ । 8 ପୁଣ,ି ଥେର ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େଗାଟଏି ଅତ ିଉଚ୍ଚ ପବର୍ତ ଉପରକୁ େନଇଯାଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ
େସ ସବୁର ଏ◌ୗଶ୍ୱଯର୍୍ୟ େଦଖାଇ କହଲିା, 9 ତୁେମ୍ଭ େଯେବ ଆମ୍ଭକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ
ପ୍ରଣାମ କରିବ, େତେବ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା ।

10 ତହିଁେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, ଦୂର ହ, ଶୟତାନ, କାରଣ େଲଖା
ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ପୁଣ,ି େକବଳ
ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ।

11 ଏଥିେର ଶୟତାନ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଚାଲଗିଲା, ଆଉ େଦଖ, ଦୂତମାେନ
ଆସ ିତାହାଙ୍କର େସବା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ
(ମାକର୍ 1:14,15; ଲୂକ 4:14,15,31)

12 ପେର େଯାହନ ଧରାପଡ଼େିଲଣ ିେବାଲ ିଶୁଣ ିେସ ଅନ୍ତର େହାଇ
ଗାଲଲିୀକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ; 13 ଆଉ େସ ନାଜରିତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
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ସବୂଲୂନ ଓ ନପ୍ତାଲୀ ଅଞ୍ଚଳେର ଥିବା ସମୁଦ୍ର  କୂଳସି୍ଥତ କଫନର୍ାହୂମକୁ ଯାଇ
େସଠାେର ବାସ କେଲ,

14 େଯପରି ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟ ସଫଳ
ହୁଏ,

15 ସବୂଲୂନ େଦଶ ଓ ନପ୍ତାଲ ିେଦଶ, ସମୁଦ୍ର  ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଓ ଯଦର୍ନର
ଅପର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଗାଲଲିୀ,

16 ଅନ୍ଧକାରବାସୀ େଲାେକ ମହା ଆେଲାକ ଦଶର୍ନ କେଲ, ଆଉ ମୃତୁ୍ୟର
ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଛାୟାେର ଅବସି୍ଥତ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆେଲାକ ଉଦତି େହଲା ।

17 େସହ ିସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, "ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କର, କାରଣ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ସନି୍ନ କଟ ।"

ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ
(ମାକର୍ 1:16-20; ଲୂକ 5:1-11; େଯାହନ 1:35-42)

18 େସ ଗାଲଲିୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ବୁଲୁଥିବା ସମୟେର ଶିେମାନ, ଯାହାଙୁ୍କ
ପିତର େବାଲ ିକହନି୍ତ , ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଆନି୍ଦ୍ରୟ, ଏହ ିଦୁଇ ଭାଇଙୁ୍କ
ସମୁଦ୍ର େର ଭଉଁରୀଜାଲ ପକାଉଥିବା େଦଖିେଲ, କାରଣ େସମାେନ
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିେଲ । 19 େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, "େମାହର ଅନୁଗମନ
କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବ ି।" 20 େସଥିେର
େସମାେନ େସହକି୍ଷଣ ିଜାଲ ଛାଡ଼ ିତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କେଲ ।

21 ପୁଣ,ି େସ େସଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ େଜବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ
ତାହାଙ୍କ ଭାଇ େଯାହନ ନାମକ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ପିତା
େଜବଦୀଙ୍କ ସହତି େନୗକାେର ଜାଲ ସଜାଡଢ଼ୁଥିବା େଦଖି େସମାନଙୁ୍କ ଡାକିେଲ
। 22 େସଥିେର େସମାେନ େସହକି୍ଷଣ ିେନୗକା ଓ େସମାନଙ୍କର ପିତାଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ ିତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ
(ଲୂକ 6:17-19)

23 ପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ସମାଜଗହୃ ସମୂହେର ଶିକ୍ଷା େଦଇ ରାଜ୍ୟର
ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରି ଏବଂ େଲାକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର େରାଗ ଓ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ୍ଥ କରି ସମୁଦାୟ ଗାଲଲିୀେର ବୁଲବିାକୁ ଲାଗିେଲ,
24 ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଜନରବ ସମୁଦାୟ ସରିିୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ବ୍ୟାପିଗଲା, ପୁଣ,ି େଲାେକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ, ମୃଗୀେରାଗୀ ଓ ପକ୍ଷାଘାତେରାଗୀ
ଆଦ ିନାନା ପ୍ରକାର େରାଗେର ପୀଡ଼ତି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ, ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ । 25 ପୁଣ,ି
ଗାଲଲିୀ, େଦକାପଲ,ି ଯିରୂଶାଲମ, ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶ ଓ ଯଦର୍ନର ଅପର
ପାରିରୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଆସ ିତାହାଙ୍କ ପଛେର ଗେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ପାବର୍ତ୍ୟ ଉପେଦଶ

େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଖି ଯୀଶୁ ପବର୍ତ ଚଢ଼େିଲ, ପୁଣ,ି ବସବିା ପେର
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ ।

େକଉଁମାେନ ଧନ୍ୟ
(ଲୂକ 6:20-23)

2 େସଥିେର େସ ମୁଖ ଫିଟାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଇ କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ,

3 ଆତ୍ମାେର ଦୀନହୀନ େଲାେକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ।
4 େଶାକାତ୍ତର୍ େଲାେକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ େସମାେନ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ।

5 ନମ୍ର େଲାେକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ େସମାେନ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ େହେବ ।
6 ଧାମିର୍କତା ନମିେନ୍ତ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ େଲାେକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ େସମାେନ

ପରିତୃପ୍ତ େହେବ ।
7 ଦୟାଳୁ େଲାେକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ େସମାେନ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ ।
8 ଶୁଦ୍ଧଚତି୍ତ େଲାେକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଶର୍ନ ପାଇେବ

।
9 ଶାନି୍ତକାରକ େଲାେକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ

ଭାବେର ପରିଚତି େହେବ ।

10 ଧାମିର୍କତା ନମିେନ୍ତ ତାଡ଼ନାପ୍ରାପ୍ତ େଲାେକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ
େସମାନଙ୍କର ।

11 େଲାେକ େଯେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମା' ସକାେଶ ନନି୍ଦା ଓ ତାଡ଼ନା
କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ମିଥ୍ୟାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା
କହନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ । 12 ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲ ସତି ହୁଅ,
କାରଣ ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର; େସହପିରି ତ େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ଆସଥିିବା ଭାବବାଦୀମାନଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କରିଥିେଲ ।

ଲବଣ ଓ ଆେଲାକ
(ମାକର୍ 9:50; ଲୂକ 14:34,35)

13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୃଥିବୀର ଲବଣ, କିନୁ୍ତ ଲବଣ ଯଦ ିସ୍ୱାଦବହିୀନ,
େତେବ ତାହା କାହିଁେର ଲବଣାକ୍ତ େହବ ? ତାହା ଆଉ େକୗଣସି
କାଯର୍୍ୟେଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ, େକବଳ ବାହାେର ପକାଯାଇ େଲାକମାନଙ୍କ ପାଦ
ତେଳ ଦଳିତ େହବାର େଯାଗ୍ୟ । 14 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଗତର େଜ୍ୟାତଃି।
ପବର୍ତ ଉପେର ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗପୁ୍ତ େହାଇ ରହ ିନ ପାେର;

15 କିବା େଲାକମାେନ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତେଳ ରଖନି୍ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଦୀପରୁଖା ଉପେର ରଖନି୍ତ , େସଥିେର ତାହା ଗହୃେର ଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକକୁ
ଆେଲାକ ଦଏି । 16 େସହ ିପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହମିା
କୀତ୍ତର୍ନ କରିେବ ।

େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ

17 ମୁଁ େଯ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର େଲାପ
କରିବାକୁ ଆସଅିଛ,ି ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ; େଲାପ କରିବାକୁ ଆସ ିନାହିଁ ବରଂ
ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସଅିଛ ି। 18 କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ନ ପାଇବ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତ ନ ଘଟବିା ଯାଏ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଏକ ମାତ୍ରା କି ଏକ ବନୁି୍ଦ
େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ ।

19 ଅତଏବ େଯ େକହ ିଏହ ିସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି
େଗାଟଏି ଆଜ୍ଞା ମାେନ ନାହିଁ ଓ େଲାକଙୁ୍କ େସହ ିପ୍ରକାେର ଶିକ୍ଷା ଦଏି, େସ
ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ େବାଲ ିପରିଚତି େହବ; କିନୁ୍ତ େଯ େକହ ିେସହି
ସମସ୍ତ ପାଳନ କେର ଓ ଶିକ୍ଷା ଦଏି, େସ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ମହାନ େବାଲି
ପରିଚତି େହବ । 20 କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଧାମିର୍କତା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଧାମିର୍କତା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ନ େହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ ।

େକ୍ର ାଧ

21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛ େଯ, ପୁରାତନ କାଳର େଲାକମାନଙୁ୍କ
କୁହାଯାଇଥିଲା, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଆଉ େଯ େକହ ିନରହତ୍ୟା କେର
େସ ବଚିାରସ୍ଥାନେର ଦଣ୍ଡନୀୟ େହବ । 22 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି
େଯ େକହ ିଆପଣା ଭାଇ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେର, େସ ବଚିାରସ୍ଥାନେର
ଦଣ୍ଡନୀୟ େହବ । ପୁଣ,ି େଯ େକହ ିଆପଣା ଭାଇ କି ମୂଖର୍ େବାଲ ିକେହ,
େସ ମହାସଭାେର ଦଣ୍ଡତି େହବ; ଆଉ େଯ େକହ ିପାଷାଣ୍ଡ େବାଲ ିକେହ,
େସ ଅଗି୍ନମୟ ନକର୍େର ଦଣ୍ଡନୀୟ େହବ ।

23 ଅତଏବ ଯଦ ିେବଦ ିନକିଟକୁ ତୁେମ୍ଭ ନଜିର େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା
ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭ ଭାଇର େକୗଣସ ିକଥା ଅଛ ିେବାଲି
େସଠାେର ତୁମ୍ଭର ମେନ ପେଡ଼, 24 ତାହାେହେଲ େସହ ିସ୍ଥାନେର େବଦି
ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର େନୖେବଦ୍ୟ େଥାଇେଦଇ ଚାଲଯିାଅ, ଆେଗ ନଜି ଭାଇ
ସାଙ୍ଗେର ମିଳିତ ହୁଅ, ଆଉ ତାହା ପେର ଆସ ିତୁମ୍ଭର େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍
କର ।

25 ତୁମ୍ଭର ବବିାଦୀ ସହତି ବାଟେର ଥିବା ସମୟେର ଶୀଘ୍ର ତାହା ପ୍ରତି
ମିଳନର ଭାବ େଦଖାଅ, କାେଳ ବବିାଦୀ ତୁମ୍ଭକୁ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିବ, ପୁଣ,ି ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ତୁମ୍ଭକୁ ପଦାତକି ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିେବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ କାରାଗାରେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବ । 26 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ େଶଷ ପାହୁଲାଟ ିନ ଶୁଝବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ସ୍ଥାନରୁ େକୗଣସି
ପ୍ରକାେର ବାହାରି ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାଥିଉ 4:14 591 ମାଥିଉ 5:26
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ବ୍ୟଭଚିାର

27 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛ, ଉକ୍ତ ଅଛ,ି ବ୍ୟଭଚିାର କର ନାହିଁ । 28 କିନୁ୍ତ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େଯ େକହ ିେକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ ିକାମଭାବେର
ଦୃଷି୍ଟପାତ କେର, େସ ତାହା ସଙ୍ଗେର ମେନ ମେନ ବ୍ୟଭଚିାର କଲାଣ ି।

29 ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦକି୍ଷଣ ଚକ୍ଷୁ େଯେବ ତୁମ୍ଭର ବଘି୍ନର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ
ତାହା ଉପାଡ଼ ିେଫାପାଡ଼ଦିଅି, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ନକର୍େର
ପଡ଼ବିା ଅେପକ୍ଷା େଗାଟଏି ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ େହବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଲାଭଜନକ ।
30 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ େଯେବ ତୁମ୍ଭର ବଘି୍ନର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ
ତାହା କାଟ ିେଫାପାଡ଼ଦିଅି, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ନକର୍େର ପଡ଼ବିା
ଅେପକ୍ଷା େଗାଟଏି ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ େହବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଲାଭଜନକ ।

ଛାଡ଼ପତ୍ର
(ମାଥିଉ 19:9; ମାକର୍ 10:11,12; ଲୂକ 16:18)

31 ଆହୁରି ଉକ୍ତ ଅଛ,ି େଯ େକହ ିଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେର, େସ
ତାହାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦଉ । 32 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େଯ େକହି
ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବ୍ୟଭଚିାର େଦାଷ ବନିା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କେର,
େସ ତାହାକୁ ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ କରାଏ; ଆଉ େଯ େକହ ିପରିତ୍ୟକ୍ତ ା ସ୍ତ୍ରୀକୁ
ବବିାହ କେର, େସ ବ୍ୟଭଚିାର କେର ।

ଶପଥ

33 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛ େଯ, ପୁରାତନ କାଳର େଲାକମାନଙୁ୍କ
କୁହାଯାଇଥିଲା, ତୁେମ୍ଭ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କର ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆପଣା ଶପଥସବୁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପାଳନ କରିବ । 34 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି
ଆେଦୗ ଶପଥ କର ନାହିଁ; ସ୍ୱଗର୍ର ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ; 35 କିମ୍ୱା ପୃଥିବୀର ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା
ତାହାଙ୍କର ପାଦପୀଠ; ଯିରୂଶାଲମର ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା
ମହାରାଜାଙ୍କ ନଗରୀ;

36 ଅବା ଆପଣା ମସ୍ତକର ଶପଥ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର େଗାଟଏି
େକଶ ଧଳା ବା କଳା କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ନାହିଁ । 37 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ହଁ କଥା ହଁ େହଉ, ନା କଥା ନା େହଉ; ଏଥିରୁ ଯାହା ଅଧିକ, ତାହା ମନ୍ଦରୁ
ଜେନ୍ମ  ।

ପ୍ରତହିଂିସା
(ଲୂକ 6:29,30)

38 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛ, ଉକ୍ତ ଅଛ,ି ଚକ୍ଷୁର ପରିବେତ୍ତର୍ ଚକ୍ଷୁ ଓ ଦନ୍ତର
ପରିବେତ୍ତର୍ ଦନ୍ତ; 39 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରତେିରାଧ କର
ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯ େକହ ିତୁମ୍ଭର ଡାହାଣ ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ମାେର, ତାହାକୁ
ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ େଦଖାଇଦଅି ।

40 ଆଉ େକହ ିଯଦ ିତୁମ୍ଭ ସହତି ବଚିାରସ୍ଥାନେର ବବିାଦ କରି ତୁମ୍ଭର
ଅଙ୍ଗରଖା େନବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, ତାହାକୁ ଚାଦର ମଧ୍ୟ େଦଇଦଅି ।
41 ପୁଣ,ି େଯ େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ େକାେଶ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେର, ତାହା
ସାଙ୍ଗେର ଦୁଇ େକାଶ ଯାଅ । 42 େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ମାେଗ, ତାହାକୁ ଦଅି, ପୁଣ,ି
େଯ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଋଣ େନବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, ତାହା ପ୍ରତ ିବମିୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ ।

ଶତ୍ରୁ  ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ
(ଲୂକ 6:27,28,32-36)

43 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛ, ଉକ୍ତ ଅଛ,ି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତବିାସୀକୁ େପ୍ରମ କର ଓ
ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ କୁ ଘୃଣା କର । 44 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କର, 45 େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହବ; େସ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଉପେର
ଆପଣା ସୂଯର୍୍ୟ ଉଦୟ କରାନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଧାମିର୍କ ଓ ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ଉପେର
ବୃଷି୍ଟ ବଷର୍ାନି୍ତ ।

46 ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ
କେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ପୁରସ୍କାର ? କରଗ୍ରାହୀମାେନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାହା

କରନି୍ତ ନାହିଁ ? 47 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେକବଳ ନଜି ନଜି ଭାଇମାନଙୁ୍କ
ନମସ୍କାର କର, େତେବ ଅଧିକ କଅଣ କର ? ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ସୁଦ୍ଧା
କ'ଣ ତାହା କରନି୍ତ ନାହିଁ ? 48 ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତା େଯପରି
ସଦି୍ଧ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ସଦି୍ଧ ହୁଅ ।

ଦାନଧମର୍

େଲାକ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଯପରି ଧମର୍କମର୍
ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ, େନାହେିଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର

ନାହିଁ । 2 ଏଣୁ ଦାନ କରିବା ସମୟେର କପଟୀମାନଙ୍କ ପରି ନଜି
ସମ୍ମୁଖେର ତୂରୀ ବଜାଅ ନାହିଁ; େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ େଗୗରବ
ପାଇବା ପାଇଁ ସମାଜଗହୃେର ଓ ଦାଣ୍ଡେର େସପ୍ରକାର କରନି୍ତ । ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର
ପାଇଅଛନି୍ତ ।

3 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଦାନ କରିବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ କ'ଣ
କରୁଅଛ ିତାହା ତୁମ୍ଭର ବାମ ହସ୍ତ ନ ଜାଣୁ, 4 େଯପରି ତୁମ୍ଭର ଦାନ
େଗାପନେର େହବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା େଯ େଗାପନେର େଦଖନି୍ତ , େସ
ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ େଦେବ ।

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦଶର୍ ପ୍ରାଥର୍ନା
(ଲୂକ 11:2-4)

5 ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ସମୟେର କପଟୀମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ
େସମାେନ େଲାକ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ସମାଜଗହୃ ଓ ଛକେକାଣେର ଠିଆ
େହାଇ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଭଲପାନି୍ତ ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନି୍ତ । 6 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭର ଗପୁ୍ତ େକାଠରୀେର ପ୍ରେବଶ କର, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର
କବାଟ ବନ୍ଦ କରି େଗାପନେର ଥିବା ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର;
ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା େଯ େଗାପନେର େଦଖନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ େଦେବ ।
7 ପୁଣ,ି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ସମୟେର ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପରି ଅନାବଶ୍ୟକ
ପୁନରୁକି୍ତ କର ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ବହୁତ କଥା କହବିାରୁ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣାଯିବ େବାଲ ିମେନ କରନି୍ତ ।

8 ଏଣୁ େସମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ
ପ୍ରେୟାଜନ, ମାଗିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣନି୍ତ ।
9 ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପ୍ରକାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର, େହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବତି୍ର େବାଲ ିମାନ୍ୟ େହଉ ।

10 ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ । େଯପରି ସ୍ୱଗର୍େର, େସହପିରି ପୃଥିବୀେର
ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ େହଉ ।

11 ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେୟାଜନୀୟ ଆହାର ଦଅି ।
12 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା

କରିଅଛୁ, େସପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା କର ।
13 ପରୀକ୍ଷାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର ।

[େଯଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ଓ େଗୗରବ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତୁମ୍ଭର । ଆେମନ୍ ।]
14 କାରଣ େଯେବ େଲାକମାନଙ୍କର ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା କର, େତେବ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିେବ; 15 କିନୁ୍ତ େଯେବ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା ନ କର, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା କରିେବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ

16 ଉପବାସ କରିବା ସମୟେର କପଟୀମାନଙ୍କ ପରି ବଷିଣ୍ଣର୍ବଦନ ହୁଅ
ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ଉପବାସ କରୁଅଛନି୍ତ େବାଲ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ଆଗେର େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ମଳିନ କରନି୍ତ; ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର
ପାଇଅଛନି୍ତ । 17 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଉପବାସ କରିବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକେର
େତୖଳ ଲଗାଅ ଓ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, 18 େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ଉପବାସ
କରୁଅଛ େବାଲ ିେଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େଦଖା ନ ଯାଇ ବରଂ େଗାପନେର
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ଥିବା ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ନକିଟେର େଦଖାଯିବ; ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା େଯ
େଗାପନେର େଦଖନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ େଦେବ ।

ସ୍ୱଗର୍େର ସଂଞି୍ଚତ ଧନ
(ଲୂକ 12:33,34)

19 େଯଉଁଠାେର କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ କ୍ଷୟ କେର ପୁଣ,ି େଚାରମାେନ ସନିି୍ଧ
କାଟ ିେଚାରି କରନି୍ତ , ଏପରି ପୃଥିବୀେର ଆପଣା ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଧନ
ସଞ୍ଚୟ କର ନାହିଁ; 20 ମାତ୍ର େଯଉଁଠାେର କୀଟ ଓ କଳଙ୍କ ନଷ୍ଟ ନ କେର
ଏବଂ େଚାରମାେନ ସନିି୍ଧ କାଟ ିେଚାରି ନ କରନି୍ତ , ଏପରି ସ୍ୱଗର୍େର ଆପଣା
ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, 21 କାରଣ େଯଉଁଠାେର ତୁମ୍ଭର ଧନ,
େସହଠିାେର ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ମନ ।

ଶରୀରର େଜ୍ୟାତଃି
(ଲୂକ 11:34-36)

22 ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ । ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ େଯେବ ନମିର୍ଳ ଥାଏ,
େତେବ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆେଲାକମୟ େହବ । 23 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର
ଚକ୍ଷୁ େଯେବ ଦୂଷିତ ଥାଏ, େତେବ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଅନ୍ଧକାରମୟ
େହବ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରସ୍ଥ େଜ୍ୟାତଃି େଯେବ ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ, େତେବ
େସ ଅନ୍ଧକାର େକେଡ଼ େଘାରତର !

ଈଶ୍ୱର ଓ ଧନ
(ଲୂକ 12:22-31)

24 େକୗଣସ ିେଲାକ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ େହାଇ ପାେର ନାହିଁ; କାରଣ
େସ ଜଣଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ େପ୍ରମ କରିବ, ଅଥବା ଜଣଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଅନୁରକ୍ତ େହବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙୁ୍କ ଅବଜ୍ଞା କରିବ । ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱର
ଓ ଧନ ଉଭୟର ଦାସ େହାଇ ପାର ନାହିଁ ।

ଚନିି୍ତତ ନ ହୁଅ
(ଲୂକ 10:41)

25 ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି କ'ଣ ଖାଇବ ବା କ'ଣ
ପିଇବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନମିେନ୍ତ, କିଅବା କ'ଣ ପିନି୍ଧବ,
ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟ
ଅେପକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅେପକ୍ଷା ଶରୀର କି େଶ୍ରଷ୍ଠ ନୁେହଁ ?
26 ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଙୁ୍କ େଦଖ, େସମାେନ ବୁଣନି୍ତ ନାହିଁ କି କାଟନି୍ତ ନାହିଁ
କିଅବା ଅମାରେର ସଞ୍ଚୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତା
େସମାନଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ । ତୁମ୍ଭମାେନ କ'ଣ େସମାନଙ୍କଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ନୁହଁ
?

27 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଚନି୍ତ ା କରି କରି ଆପଣା ଆୟୁଷର
େଗାଟଏି ମୁହୂତ୍ତର୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ କରି ପାେର ? 28 ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ନମିେନ୍ତ କାହିଁକି
ଚନି୍ତ ା କରୁଅଛ ? େକ୍ଷତ୍ରର ଫୁଲଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ଭାବ ିଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର,
େସଗଡୁ଼କି କିପରି ବଢ଼ନି୍ତ; େସ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରନି୍ତ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା ସୂତା
କାଟନି୍ତ ନାହିଁ, 29 ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଶେଲାମନ ସୁଦ୍ଧା
ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଏ◌ୗଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର ଏଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟକି ପରି ବଭୂିଷିତ ନ
ଥିେଲ ।

30 କିନୁ୍ତ େକ୍ଷତର େଯଉଁ ଘାସ ଆଜି ଅଛ,ି ଆଉ କାଲ ିଚୁଲି୍ଲ େର
ପକାଯାଏ, ତାହାକୁ େଯେବ ଈଶ୍ୱର ଏପ୍ରକାର େବଶ ଦଅିନି୍ତ , େତେବ, େହ
ଅଳ୍ପ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କି ଅଧିକ ନଶିି୍ଚତରୂେପ ବସ୍ତ୍ର ନ
େଦେବ ? 31 ଏଣୁ କ'ଣ ଖାଇବା ? ଅବା କ'ଣ ପିଇବା ? କିଅବା କ'ଣ
ପିନି୍ଧବା ? ଏହା କହ ିଚନିି୍ତତ ହୁଅ ନାହିଁ ।

32 କାରଣ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ଏହ ିସବୁ ବଷିୟ େଖାଜି ବୁଲନି୍ତ । ଆଉ
ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନି୍ତ । 33 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଥମେର ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ
ଧାମିର୍କତା ଅେନ୍ୱଷଣ କର, ଆଉ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦଆିଯିବ । 34 ଅତଏବ କାଲ ିପାଇଁ ଚନିି୍ତତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି
ନେିଜ ନଜି ପାଇଁ ଚନି୍ତ ା କରିବ । ଆଜିର କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ ।

ଅନ୍ୟର ବଚିାର ନ କରିବା
(ଲୂକ 6:37,41,42)

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ବଚିାରିତ ନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ବଚିାର କର
ନାହିଁ । 2 କାରଣ େଯଉଁ ବଚିାରେର ବଚିାର କର, େସହି
ବଚିାରେର ତୁମ୍ଭମାେନ ବଚିାରିତ େହବ; ପୁଣ,ି େଯଉଁ ମାପେର

ମାପ କର, େସହ ିମାପେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମପାଇ ଦଆିଯିବ । 3 ଆଉ
କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ଆଖିର ଥିବା କୁଟାଟକିକ େଦଖୁଅଛ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନଜି
ଆଖିେର େଯଉଁ କଡ଼କିାଠ ଅଛ,ି ତାହା ଭାବ ିେଦଖୁ ନାହଁ ? 4 ଅଥବା
ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଆପଣା ଭାଇ କି କହବି, ଆସ, ତୁମ୍ଭ ଆଖିରୁ କୁଟାଟକିକ
ବାହାର କରିଦଏି ? ଆଉ େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ଆଖିେର କଡ଼କିାଠ ଅଛ!ି 5 େର
କପଟୀ, ଆେଗ ଆପଣା ଆଖିରୁ କଡ଼କିାଠ ବାହାର କରିପକାଅ, ତାହା
ପେର ନଜି ଭାଇର ଆଖିରୁ କୁଟାଟକିକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ
ଭାବେର େଦଖି ପାରିବ । 6 ପବତି୍ର ପଦାଥର୍ କୁକୁରମାନଙୁ୍କ ଦଅି ନାହିଁ,
କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତ ା ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ଆଗେର ପକାଅ ନାହିଁ, କାେଳ
େସମାେନ େସହ ିସବୁ େସମାନଙ୍କ ପାଦ ତେଳ ଦଳନି୍ତ ଓ ବୁଲପିଡ଼ି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ ।

ମାଗ, େଖାଜ ଓ ଦ୍ୱ ାରେର ଆଘାତ କର
(ଲୂକ 11:9-13)

7 ମାଗ, େସଥିେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ; େଖାଜ, େସଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସନ୍ଧାନ ପାଇବ; ଦ୍ୱ ାରେର ମାର, େସଥିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଫିଟାଇ
ଦଆିଯିବ । 8 କାରଣ େଯ େକହ ିମାେଗ, େସ ପାଏ; େଯ େଖାେଜ, େସ
ସନ୍ଧାନ ପାଏ; ଆଉ, େଯ ଦ୍ୱ ାରେର ମାେର, ତାହା ନମିେନ୍ତ ଫିଟାଇ
ଦଆିଯିବ । 9 କିମ୍ୱା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏପରି େକଉଁ େଲାକ ଅଛ,ି େଯ
ନଜି ପୁଅ ରୁଟ ିମାଗିେଲ ତାହାକୁ ପଥର େଦବ, 10 କିଅବା ମାଛ ମାଗିେଲ
ତାହାକୁ ସାପ େଦବ ? 11 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍ଟ େହେଲ ମଧ୍ୟ େଯେବ
ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ େଦଇ ଜାଣ, େତେବ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ମାଗିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େକେତ
ଅଧିକ ରୂେପ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବଷିୟ ନ େଦେବ !

ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର
(ଲୂକ 13:24)

12 ଅତଏବ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହାସବୁ କରନୁ୍ତ େବାଲି
ଇଚ୍ଛା କର, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହ ିସବୁ କର, କାରଣ
ଏହା ହିଁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ।
13 ସଂକୀଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ପ୍ରେବଶ କର, କାରଣ ସବର୍ନାଶକୁ େନଇଯିବା
ଦ୍ୱ ାର ଓସାର ଓ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ, ପୁଣ,ି ତାହା େଦଇ ପ୍ରେବଶ କରିବା େଲାେକ
ଅେନକ । 14 ଆଉ ଜୀବନକୁ େନଇଯିବା ଦ୍ୱ ାର ସଂକୀଣ୍ଣର୍ ଓ ପଥ ଦୁଗର୍ମ,
ପୁଣ,ି ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା େଲାେକ ଅଳ୍ପ ।

ଗଛ ଓ ତା' ଫଳ
(ଲୂକ 6:43,44,46; 13:25-27)

15 ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ; େସମାେନ
େମଣ୍ଢାେବଶେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଅନ୍ତରେର େସମାେନ
ହଂିସ୍ରକ ବାଘ ! 16 େସମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନବି
। େଲାକମାେନ କି କଣ୍ଟାଗଛରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ କିମ୍ୱା କାନେକାଳି ଗଛରୁ ଡମିି୍ୱରି
ଫଳ େତାଳନି୍ତ ? 17 େସହ ିପ୍ରକାେର ସବୁ ଭଲ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫେଳ,
କିନୁ୍ତ ମନ୍ଦ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫେଳ। 18 ଭଲ ଗଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ଫଳି ନ
ପାେର, କିଅବା ମନ୍ଦ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳି ନ ପାେର । 19 େଯେକୗଣସି
ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫେଳ, ତାହା ହଣାଯାଇ ନଆିଁେର ପକାଯାଏ ।
20 ଅତଏବ େସମାନଙ୍କ ଫଳ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନବି ।

ମାଥିଉ 6:19 593 ମାଥିଉ 7:20
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ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାେଣ ନାହିଁ
(ମାଥିଉ 25:12; ଯିଶାଇୟ 29:13)

21 େମାେତ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିଡାକନି୍ତ , ଏପରି ପ୍ରେତ୍ୟେକ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର
ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯ େମାହର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ
କେର, େସ ପ୍ରେବଶ କରିବ । 22 େସ ଦନି ଅେନେକ େମାେତ କହେିବ,
େହ ପ୍ରଭୁ, େହ ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ କି ତୁମ୍ଭ ନାମେର ଭାବବାଣୀ କହଲୁି
ନାହିଁ ? ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ ନାମେର କି ଭୂତମାନଙୁ୍କ ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହିଁ ? ଆଉ ତୁମ୍ଭ
ନାମେର କି ଅେନକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟର କାଯର୍୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ ? 23 େସେତେବେଳ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ କହବି,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକେବ େହଁ ଜାଣ ିନାହିଁ ।
େହ ଅଧମର୍ାଚାରୀମାେନ େମା ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ ।

ଦୁଇ ଗହୃ ନମିର୍ାଣକାରୀ
(ଲୂକ 6:47-49)

24 ଏଣୁ େଯ େକହ ିେମାହର ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଶୁେଣ ଓ ପାଳନ
କେର, େସ ପଥର ଉପେର ଘର ତଆିରି କରିବା ଜେଣ ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକ
ସଦୃଶ େହବ । 25 ବଷର୍ା େହଲା, ବଢ଼ ିଆସଲିା ପୁଣ,ି ବତାସ ବହଲିା ଓ
େସହ ିଘରକୁ ଧକ୍କ ା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ଲିା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର
ଉପେର ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା । 26 ଆଉ େଯ େକହ ିେମାର ଏହି
ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣ ିପାଳନ କେର ନାହିଁ, େସ ବାଲ ିଉପେର ଘର ତଆିରି
କରିବା ଜେଣ ମୁଖର୍ େଲାକ ଭଳି େହବ । 27 ବଷର୍ା େହଲା, ବଢ଼ ିଆସଲିା
ପୁଣ,ି ବତାସ ବହଲିା ଓ େସହ ିଘରକୁ ଧକ୍କ ା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା
ପଡ଼ଗିଲା, ପୁଣ,ି ତାହାର ପତନ ଭୟଙ୍କର େହଲା ।

ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକାର
(ମାଥିଉ 13:54; 22:33; ଲୂକ 4:22,32; ମାକର୍ 6:2)

28 ଯୀଶୁ ଏହ ିସବୁ କଥା େଶଷ କରେନ୍ତ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ
ଶିକ୍ଷାେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହେଲ, 29 କାରଣ େସ େସମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ପରି ଶିକ୍ଷା ନ େଦଇ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପରି େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା
େଦଉଥିେଲ ।

କୁଷ୍ଠେରାଗୀର ସୁସ୍ଥତା
(ମାକର୍ 1:40-45; ଲୂକ 5:12-16)

ଯୀଶୁ ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେନ୍ତ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହାଙ୍କ
ପେଛ ପେଛ ଚାଲେିଲ । 2 ଆଉ େଦଖ, ଜେଣ କୁଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସ ିପ୍ରଣାମ କରି କହଲିା, େହ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦ ିଇଚ୍ଛା

କରନି୍ତ , ତାହାେହେଲ େମାେତ ଶୁଚ ିକରି ପାରନି୍ତ । 3 େସଥିେର େସ ହାତ
ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଛୁଇଁ କହେିଲ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ,ି ଶୁଚ ିହୁଅ । େସହକି୍ଷଣି
େସ ଆପଣା କୁଷ୍ଠେରାଗରୁ ଶୁଚ ିେହଲା । 4 ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ,
ସାବଧାନ, କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଯାଅ, ଯାଜକଙୁ୍କ ନଜିକୁ େଦଖାଅ,
ପୁଣ,ି େମାଶା େଯଉଁ େନୖେବଦ୍ୟ ବଷିୟେର ଆେଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତାହା
େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ ଉତ୍ସଗର୍ କର ।

େରାମୀୟ େସନାପତଙି୍କ ବଶି୍ୱାସ
(ଲୂକ 7:1-10)

5 ଯୀଶୁ କଫନର୍ାହୂମେର ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ ଜେଣ ଶତେସନାପତ ିତାହାଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସ ିବନିତ ିକରି କହେିଲ, 6 େହ ପ୍ରଭୁ, େମାହର ଦାସ ପକ୍ଷାଘାତ
େରାଗେର ଅତଶିୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଗହୃେର ଶଯ୍ୟାଗତ ଅଛ ି। 7 େସ
ତାହାକୁ କହେିଲ, ମୁଁ ଯାଇ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ ି। 8 କିନୁ୍ତ ଶତେସନାପତି
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ େଯ େମା' ଘେର ପାଦ ପକାଇେବ, ମୁଁ
ଏପରି େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; କିନୁ୍ତ େକବଳ ପେଦ ଆଜ୍ଞା କରନୁ୍ତ, େମାହର ଦାସ
ସୁସ୍ଥ େହବ । 9 କାରଣ ମୁଁ ପରାଧୀନ ମନୁଷ୍ୟ େହେଲ ସୁଦ୍ଧା େମାହର
ଅଧୀନେର େସୖନ୍ୟମାେନ ଅଛନି୍ତ; ମୁଁ ଜଣକୁ ଯାଅ କହେିଲ େସ ଯାଏ;
ଅନ୍ୟକୁ ଆସ କହେିଲ େସ ଆେସ; ପୁଣ,ି େମାହର ଦାସକୁ ଏହା କର
କହେିଲ େସ କେର । 10 ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣ ିଚମତୃ୍କତ େହାଇ ପଛେର
ଆସୁଥିବା େଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଇସ୍ରାଏଲ

ମଧ୍ୟେର କାହାରିଠାେର ଏେଡ଼ ବଡ଼ ବଶି୍ୱାସ ପାଇ ନାହିଁ । 11 କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଅେନେକ ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମରୁ ଆସ ିଅବ୍ର ାହାମ,
ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର େଭାଜନେର ବସେିବ,
12 ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନମାେନ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରେର ପକାଯିେବ;
େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଡ଼ମିିଡ଼ ିେହବ । 13 ଆଉ ଯୀଶୁ
ଶତେସନାପତଙୁି୍କ କହେିଲ, ଯାଅ, ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ, ତୁମ୍ଭ
ପ୍ରତ ିେସହପିରି େହଉ । େସହକି୍ଷଣ ିଦାସଟ ିସୁସ୍ଥ େହଲା ।

ଅେନକଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା
(ମାକର୍ 1:29-34; ଲୂକ 4:38-41)

14 ପେର ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସ ିତାହାଙ୍କ ଶାଶୁଙୁ୍କ ଜ୍ୱରେର
ଶଯ୍ୟାଗତା ଥିବା େଦଖିେଲ; 15 େସଥିେର େସ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ସ୍ପଶର୍
କେଲ, ଆଉ ତାହାଙୁ୍କ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ଗିଲା, ପୁଣ,ି େସ ଉଠି ତାହାଙ୍କର େସବା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 16 ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅେନ୍ତ େଲାକମାେନ ଅେନକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ
େଲାକଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ, େସଥିେର େସ କଥା ମାତ୍ରେକ
ଭୂତଗଡୁ଼ାକୁ ଛଡ଼ାଇେଲ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ତି େଲାକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ,
17 େଯପରି ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ,
େସ ନେିଜ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁବର୍ଳତାସବୁ ଗ୍ରହଣ କେଲ ଓ ବ୍ୟାଧିସବୁ ବହନ
କେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ େହବାର େଯାଗ୍ୟତା
(ଲୂକ 9:57-62)

18 ଯୀଶୁ ଆପଣାର ଚାରିଆେଡ଼ େଲାକସମୂହ େଦଖି ଆରପାରିକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ । 19 ପୁଣ,ି ଜେଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆପଣ େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ
ଅନୁଗମନ କରିବ ି। 20 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, େକାକିଶିଆଳିର
ଗାତ ଅଛ,ି ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛ,ି ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ
ଗଞିୁ୍ଜବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । 21 ପୁଣ,ି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜେଣ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥେମ ଯାଇ େମାହର ପିତାଙୁ୍କ ସମାଧି େଦବା
ନମିେନ୍ତ େମାେତ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ । 22 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
େମାହର ଅନୁଗମନ କର, ମୃତମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତ େଲାକଙୁ୍କ
ସମାଧି େଦବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ଦିଅି ।

ଝଡ଼ ଉପେର ଅଧିକାର
(ମାକର୍ 4:35-41; ଲୂକ 8:22-25)

23 େସ େନୗକାେର ଚଢ଼େନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ପେଛ
ପେଛ ଗେଲ । 24 ପୁଣ,ି େଦଖ, ସମୁଦ୍ର େର ଏପରି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ େହଲା
େଯ, ତରଙ୍ଗେର େନୗକାଟ ିଆଚ୍ଛାଦତି େହବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାତ୍ର େସ
େଶାଇଥିେଲ । 25 ଆଉ େସମାେନ ପାଖକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ ଉଠାଇ
କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ, ଆେମ ମଲୁ । 26 େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, େହ ଅଳ୍ପ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏେଡ଼ ଭୀରୁ ?
େସେତେବେଳ େସ ଉଠି ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର କୁ ଧମକ େଦେଲ, ଆଉ ସବୁ
ଧିରସି୍ଥର େହଲା । 27 େସଥିେର େଲାକମାେନ ଚମତୃ୍କତ େହାଇ କହେିଲ, ଏ
କିପରି ବ୍ୟକି୍ତ େଯ ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ର  ଉଭୟ ଏହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନି୍ତ ।

ଦୁଇ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା
(ମାକର୍ 5:1-20; ଲୂକ 8:26-39)

28 ପେର ଆରପାରିେର ଗଦରୀୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳେର ଯୀଶୁ ଉପସି୍ଥତ
ହୁଅେନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ସମାଧିସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ତାହାଙୁ୍କ େଭଟେିଲ।
େସମାେନ ଏପରି ଦୁଦ୍ଦର୍ାନ୍ତ ଥିେଲ େଯ, େସହ ିବାଟ େଦଇ େକହ ିଯିବା
ଆସବିା କରି ପାରୁ ନ ଥିେଲ । 29 ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ ଚତି୍କାର କରି
କହେିଲ, େହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କ'ଣ ଅଛ ି?
ସମୟ ନ େହଉଣୁ ତୁେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ
ଆସଲି ? 30 ଆଉ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେର େଗାଟଏି ବଡ଼ ଘୁଷୁରିପଲ
ଚରୁଥିଲା । 31 ଏଥିେର ଭୂତଗଡୁ଼ାକ ତାହାଙୁ୍କ ବନିତ ିକରି କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, େଯେବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛଡ଼ାଅ, େତେବ ଘୁଷୁରିପଲ ଭତିରକୁ

ମାଥିଉ 7:21 594 ମାଥିଉ 8:31



9

ପଠାଇଦଅି । 32 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯାଅ । େସଥିେର େସମାେନ
ବାହାରି ଘୁଷୁରିଗଡୁ଼ାକ ଭତିେର ପଶିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ପଲଯାକ ଅତି
େବଗେର େଦୗଡ଼ଯିାଇ ତୀଖସ୍ଥାନ େଦଇ ସମୁଦ୍ର େର ପଡ଼ ିବୁଡ଼ ିମେଲ ।
33 ପୁଣ,ି ଚରାଉଥିବା େଲାକମାେନ ପଳାଇଗେଲ ଏବଂ ନଗରକୁ ଯାଇ
ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା ଘଟଥିିଲା, େସହି
ସବୁ ଜଣାଇେଲ । 34 ଆଉ େଦଖ, ନଗରର ସମସ୍ତ େଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େଭଟବିା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସେିଲ, ପୁଣ,ି ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି େସମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ
ଚାଲଯିିବା ପାଇଁ ବନିତ ିକେଲ ।

ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀର ସୁସ୍ଥତା
(ମାକର୍ 2:1-12; ଲୂକ 5:17-26)

େସଥିେର ଯୀଶୁ େନୗକାେର ଚଢ଼ ିପାରି େହେଲ ଓ ନଜି ନଗରକୁ
ଆସେିଲ । 2 ଆଉ େଦଖ, େଲାେକ ଶଯ୍ୟାଗତ ଜେଣ ପକ୍ଷାଘାତ
େରାଗୀକୁ ବହ ିତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେିଲ, ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ

େସମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ େଦଖି େସହ ିପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ କହେିଲ, ବତ୍ସ,
ସାହସ ଧର, ତୁମ୍ଭର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା । 3 ଆଉ େଦଖ,
ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିମେନ ମେନ କହେିଲ, ଏହ ିେଲାକ
ଈଶ୍ୱର ନନି୍ଦା କରୁଅଛ ି। 4 ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ମନର ଚନି୍ତ ା ଜାଣ ିକହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର କାହିଁକି କୁଚନି୍ତ ା କରୁଅଛ ?
5 କାରଣ କ'ଣ ସହଜ ? ତୁମ୍ଭର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା େବାଲି
କହବିା, ବା, ଉଠ, ଚାଲ େବାଲ ିକହବିା ? 6 କିନୁ୍ତ ପୃଥିବୀେର ପାପ କ୍ଷମା
କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର େଯ ଅଧିକାର ଅଛ,ି ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣପିାର, ଏଥିପାଇଁ େସ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ କହେିଲ, ଉଠ, ନଜି ଖଟଆି
େନଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲଯିାଅ । 7 େସଥିେର େସ ଉଠି ଆପଣା ଘରକୁ
ଚାଲଗିଲା । 8 ତାହା େଦଖି େଲାକସମୂହ ଭୟ କେଲ, ପୁଣ,ି େଯଉଁ
ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏପରି ଅଧିକାର େଦଇଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କର ମହମିା
କୀତ୍ତର୍ନ କେଲ ।

ମାଥିଉଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ
(ମାକର୍ 2:13-17; ଲୂକ 5:27-32)

9 ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଯାଉ ଯାଉ ମାଥିଉ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ କର
ଆଦାୟ ସ୍ଥାନେର ବସଥିିବା େଦଖି ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, "େମାହର ଅନୁଗମନ
କର" । େସଥିେର େସ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କେଲ । 10 ଆଉ
ଯୀଶୁ ଗହୃେର େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସବିା ସମୟେର, େଦଖ, ଅେନକ
କରଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ପାପୀ ଆସ ିତାହାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ବସେିଲ । 11 ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହା େଦଖି ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, "ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗରୁୁ କାହିଁକି କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
େଭାଜନ କରନି୍ତ" ? 12 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣ ିକହେିଲ, ସୁସ୍ଥ
େଲାକମାନଙ୍କର େବୖଦ୍ୟଠାେର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାତ୍ରା ଅସୁସ୍ଥ
େଲାକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛ ି। 13 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ
ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ, ଏହ ିବାକ୍ୟର ମମର୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର,
କାରଣ ମୁଁ ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସ ିନାହିଁ, ମାତ୍ର
ପାପୀମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସଅିଛ ି।

ଉପବାସର କାରଣ
(ମାକର୍ 2:18-22; ଲୂକ 5:33-39)

14 େସହ ିସମୟେର େଯାହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି
କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଉପବାସ କରୁ, କିନୁ୍ତ ଆପଣଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉପବାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ କାହିଁକି ? 15 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ବର େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହତି ଥାଆନି୍ତ , େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ କି େଶାକ କରି ପାରନି୍ତ ? କିନୁ୍ତ ସମୟ ଆସବି, େଯେତେବେଳ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବରଙୁ୍କ କାଢ଼ନିଆିଯିବ, ଆଉ େସେତେବେଳ େସମାେନ
ଉପବାସ କରିେବ । 16 େକହ ିନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାେର
ପକାଏ ନାହିଁ, କାରଣ େସହ ିତାଳି ଲୁଗାରୁ େବଶୀ ଛଣି୍ଡାଇନଏି ଏବଂ ଆହୁରି
ଅଧିକ ବଡ଼ ଚରିା ହୁଏ । 17 ଆଉ େଲାେକ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା
କୁମ୍ପାେର ରଖନି୍ତ ନାହିଁ; ରଖିେଲ କୁମ୍ପା ଫାଟଯିାଏ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପଡ଼ଯିାଏ,

ଆଉ କୁମ୍ପାସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ; କିନୁ୍ତ େଲାେକ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନୂଆ କୁମ୍ପାେର
ରଖନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଉଭୟ ରକ୍ଷା ପାଏ ।

ମୃତ ବାଳିକା ଜୀବତି-ପ୍ରଦର େରାଗଗ୍ରସ୍ତା ସୁସ୍ଥ
(ମାକର୍ 5:21-43; ଲୂକ 8:40-56)

18 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସବୁ କଥା କହବିା ସମୟେର, େଦଖ, ଜେଣ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିପ୍ରଣାମ କରି କହେିଲ, େମାର ଝଅିଟ ିଏହକି୍ଷଣି
ମରିଗଲା, କିନୁ୍ତ ଆପଣ ଆସ ିତାହା ଉପେର ହସ୍ତ େଥାଇବା େହଉନୁ୍ତ, ଆଉ
େସ ବଞ୍ଚବି । 19 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଉଠି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
ତାହାଙ୍କ ପଛେର ଗେଲ । 20 ଆଉ େଦଖ ବାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର
େରାଗଗ୍ରସ୍ତା ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ପଛଆଡଢ଼ୁ ଆସ ିତାହାଙ୍କ ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲା,
21 କାରଣ େସ ମେନ ମେନ କହୁଥିଲା, େକବଳ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁେଲ
ମୁଁ ସୁସ୍ଥ େହବ ି। 22 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ବୁଲପିଡ଼ ିତାହାକୁ େଦଖି କହେିଲ, ବେତ୍ସ,
ସାହସ ଧର, େତାହର ବଶି୍ୱାସ େତାେତ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ ି। େସହ ିଦଣ୍ଡରୁ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିସୁସ୍ଥ େହାଇଗଲା । 23 ପେର ଯୀଶୁ େସହ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଗହୃକୁ
ଆସ ିବଂଶୀବାଦକମାନଙୁ୍କ ଓ େକାଳାହଳ କରୁଥିବା େଲାକସମୂହକୁ େଦଖି
କହେିଲ, ବାହାରିଯାଅ, ବାଳିକାଟ ିତ ମରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଶାଇ ପଡ଼ଅିଛି
24 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 25 କିନୁ୍ତ
େଲାକସମୂହ ବାହାରଯାଆେନ୍ତ ଯୀଶୁ ଭତିରକୁ ଯାଇ ବାଳିକାଟରି ହାତ
ଧରିେଲ, ଆଉ େସ ଉଠିଲା । 26 ପୁଣ,ି ଏହ ିକଥା େସହ ିେଦଶଯାକ
ବ୍ୟାପିଗଲା ।

ଦୁଇ ଅନ୍ଧଙୁ୍କ ଦୃଷି୍ଟ ଦାନ
(ମାଥିଉ 20:30,31; ମାକର୍ 10:47,48; ଲୂକ 18:38,39)

27 ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ଧ ପେଛ ପେଛ
ଚାଲ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦୟା କରନୁ୍ତ । 28 ପୁଣ,ି େସ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ େସହ ିଅନ୍ଧମାେନ
ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ େଯ ଏହା କରି
ପାେର, ତାହା କି ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ ? େସମାେନ କହେିଲ ହଁ, ପ୍ରଭୁ ।
29 େସଥିେର େସ େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପଶର୍ କରି କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଶି୍ୱାସ ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟୁ । 30 ତହିଁେର େସମାନଙ୍କର
ଆଖି ଫିଟଗିଲା । ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଅତ ିଦୃଢ଼ରୂେପ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହେିଲ, େଦଖ, ଏ ବଷିୟ େଯପରି େକହ ିନ ଜାେଣ । 31 ମାତ୍ର
େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ େସହ ିେଦଶଯାକ ତାହାଙ୍କ କୀତ୍ତିର୍ ପ୍ରଚାର କେଲ ।

ମୂକକୁ ବାକ୍ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ
(ମାଥିଉ 12:22,23; ଲୂକ 11:14)

32 େସମାେନ ବାହାରିଯାଉଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, େଲାେକ ଜେଣ ମୂକ
ଭୂତଗ୍ରସ୍ତକୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେିଲ । 33 ପୁଣ,ି ଭୂତ ଛଡ଼ାଯାଆେନ୍ତ
େସହ ିମୂକ କଥା କହଲିା । େସଥିେର େଲାକ ସମୁହ ଚମତୃ୍କତ େହାଇ
କହେିଲ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏପରି େକେବ େହଁ େଦଖାଯାଇ ନାହିଁ ।
34 କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀମାେନ କହେିଲ, େସ ଭୂତପତ ିସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତ
ଛଡ଼ାଉଅଛ ି। 35 ଏହାପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ସମାଜଗହୃସମୂହେର ଶିକ୍ଷା
େଦଇ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର େରାଗ ଓ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ୍ଥ କରି ସମୁଦାୟ ନଗର ପୁଣ,ି ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କିେର
ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଶସ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଅଳ୍ପ
(ଲୂକ 10:2; େଯାହନ 4:35)

36 ଆଉ େଲାକସମୂହକୁ େଦଖି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ ଦୟାେର ବଗିଳିତ
େହେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଅରକ୍ଷକ େମଷ ପରି ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
ଥିେଲ । 37 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଶସ୍ୟ
ସନିା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର କାଯର୍୍ୟକାରୀମାେନ ଅଳ୍ପ , 38 ଏଣୁ ଆପଣା
ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଦବା ନମିେନ୍ତ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରର
ମାଲକିଙ୍କ ପାଖେର ନେିବଦନ କର ।

ମାଥିଉ 8:32 595 ମାଥିଉ 9:38
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ଯୀଶୁଙ୍କ ବାର ଶିଷ୍ୟ
(ମାକର୍ 3:13-19; ଲୂକ 6:12-16)

ଇତମିଧ୍ୟେର େସ ଆପଣା ଦ୍ୱ ାଦଶ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି
େସମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମା ଛଡ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ଅଧିକାର େଦେଲ, ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର େରାଗ ଓ

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ୍ଥ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅଧିକାର େଦେଲ । 2 େସହି
ଦ୍ୱ ାଦଶ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ନାମ ଏହ,ି ପ୍ରଥମେର ଶିେମାନ, ଯାହାକୁ ପିତର
େବାଲ ିକହନି୍ତ , ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଆନି୍ଦ୍ରୟ, େଜବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ
ତାହାଙ୍କ ଭାଇ େଯାହନ, 3 ଫିଲପି୍ପ ଓ ବାଥର୍ଲମୀ, େଥାମା ଓ କରଗ୍ରାହୀ
ମାଥିଉ, ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ଥଦ୍ଦୀୟ, 4 କିଣାନୀୟ ଶିେମାନ ଓ
ଈଷ୍କାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂଦା, େଯ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲା ।

ବାର ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ
(ମାକର୍ 6:7-13; ଲୂକ 9:1-6; 10:4-12)

5 ଯୀଶୁ ଏହ ିବାର ଜଣଙୁ୍କ ପଠାଇ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହେିଲ, ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ଏବଂ
ଶମିେରାଣୀୟମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିନଗରେର ପ୍ରେବଶ କର ନାହିଁ, 6 ବରଂ
ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜିଯାଇଥିବା େମଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ । 7 ପୁଣ,ି
ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ସନି୍ନ କଟ, ଏହ ିକଥା କହ ିେଘାଷଣା କର ।
8 ପୀଡ଼ତିମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କର, ମୃତମାନଙୁ୍କ ଉଠାଅ, କୁଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ଶୁଚ ିକର,
ଭୂତମାନଙୁ୍କ ବାହାର କର। ତୁେମ୍ଭମାେନ ବନିାମୂଲ୍ୟେର ପାଇଅଛ,
ବନିାମୂଲ୍ୟେର ଦାନ କର । 9 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗାଞି୍ଜଆେର ସୁନା କି ରୂପା କି
ତମ୍ୱା, ଆଉ ଯାତ୍ରା ନମିେନ୍ତ େଝାଲି 10 କିମ୍ୱା ଦୁଇଟ ିଅଙ୍ଗରଖା ଅବା
େଜାତା କିମ୍ୱା ବାଡ଼ ିଆେୟାଜନ କର ନାହିଁ, କାରଣ କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଆପଣା
ଆହାରର େଯାଗ୍ୟ । 11 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେକୗଣସ ିନଗରେର କି
ଗ୍ରାମେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, େସଠାେର େକଉଁ େଲାକ େଯାଗ୍ୟ, ତାହା
ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ପୁଣ,ି ନ ଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର ରୁହ । 12 ଆଉ
ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ସମୟେର ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କର; 13 େସହି
ଗହୃ େଯେବ େଯାଗ୍ୟ, େତେବ ତାହା ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନି୍ତ ବତୁ୍ତର୍, କିନୁ୍ତ
ତାହା ଯଦ ିେଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ, ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ େଫରିଆସୁ । 14 ପୁଣ,ି େଯ େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବ
ନାହିଁ ଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣବି ନାହିଁ, େସହ ିଗହୃରୁ କିମ୍ୱା େସହି
ନଗରରୁ ବାହାରିଯିବା େବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ଝାଡ଼ଦିଅି । 15 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ବଚିାର ଦନିେର େସହ ିନଗରର ଦଶା ଅେପକ୍ଷା
ସେଦାମ ଓ ଗେମାରା େଦଶର ଦଶା ସହନୀୟ େହବ ।

ଆଗାମୀ ତାଡ଼ନା
(ମାକର୍ 13:9-13; ଲୂକ 21:12-17)

16 େଦଖ, ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପଠାଉଅଛ,ି ଅତଏବ ସପର୍ ପରି ବୁଦି୍ଧମାନ ଓ କେପାତ ପରି ଅହଂିସକ ହୁଅ
। 17 ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ, କାରଣ େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଚିାରସଭାମାନଙ୍କେର ସମପର୍ଣ କରିେବ ଓ େସମାନଙ୍କ
ସମାଜଗହୃ ସମୂହେର େକାରଡ଼ା ମାରିେବ, 18 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା
ସକାେଶ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଯିବ; ତାହା େସମାନଙ୍କ
ଓ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସାକ୍ଷ୍ୟସ୍ୱରୂପ େହବ । 19 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପରି
ବାକି କଥା କହବି, େସ ବଷିୟେର ଚନିି୍ତତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କ'ଣ
କହବି, ତାହା େସହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ । 20 େଯଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବକ୍ତ ା ନୁହଁ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା େଯ କି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର କଥା କହନି୍ତ , େସ ବକ୍ତ ା ଅଟନି୍ତ । 21 ଭାଇ ଭାଇକୁ
ଓ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମପର୍ଣ କରିେବ, ପୁଣ,ି
ସନ୍ତାନମାେନ ପିତାମାତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିେବ ।
22 ଆଉ େମାହର ନାମ ସକାେଶ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଘୃଣତି
େହବ, ମାତ୍ର େଯ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ରହବି, େସ ପରିତ୍ରାଣ
ପାଇବ । 23 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏକ ନଗରେର

ତାଡ଼ନା କରିେବ, େସେତେବେଳ ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ପଳାଇଯାଅ, କାରଣ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ନଗରଗଡୁ଼କିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ରମଣ
େଶଷ ନ େହବା ପୂବର୍ରୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆଗମନ କରିେବ । 24 ଶିଷ୍ୟ
ଗରୁୁଠାରୁ କିମ୍ୱା ଦାସ କତ୍ତର୍ାଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ନୁେହଁ । 25 ଶିଷ୍ୟ ଆପଣା ଗରୁୁ
ଓ ଦାସ ଆପଣା କତ୍ତର୍ା ପରି େହେଲ େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଯେଥଷ୍ଟ ।
େସମାେନ େଯେବ ଗହୃ କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ବାଲ୍ଜିବୂଲ୍ େବାଲ ିକହଅିଛନି୍ତ , େତେବ
ତାହାଙ୍କର ପରିଜନଙୁ୍କ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ କହେିବ ।

ଭୟ କର ନାହିଁ
(ଲୂକ 12:2-7)

26 ଅତଏବ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ
େହବ, ଏପରି ଆଚ୍ଛାଦତି କିଛ ିନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଜଣା ନ ଯିବ, ଏପରି
ଗପୁ୍ତ କିଛ ିନାହିଁ । 27 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଅନ୍ଧକାରେର କେହ, ତାହା
ଆେଲାକେର କୁହ, ପୁଣ,ି ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗାପନେର ଶୁଣ, ତାହା ଘର
ଛାତ ଉପେର େଘାଷଣା କର । 28 ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଶରୀରକୁ ବଧ
କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ବଧ କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ;
ବରଂ େଯ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନକର୍େର ବନିଷ୍ଟ କରି ପାରନି୍ତ ,
ତାହାଙୁ୍କ ହିଁ ଭୟ କର । 29 ଦୁଇଟ ିଘରଚଟଆି କ'ଣ େଗାଟଏି ପଇସାେର
ବକିାଯାଆନି୍ତ ନାହିଁ ? ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଅନୁମତ ିବନିା
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି େହେଲ ତେଳ ପେଡ଼ ନାହିଁ; 30 କିନୁ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ େକଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛ ି। 31 ଏଣୁ ଭୟ
କର ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ ଘରଚଟଆି ଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର ନା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ
(ଲୂକ 12:8,9)

32 ଆଉ, େଯ େକହ ିେଲାକଙ୍କ ଆଗେର େମାେତ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ
ମଧ୍ୟ େମାହର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଆଗେର ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ି। 33 ମାତ୍ର
େଯ େକହ ିେଲାକଙ୍କ ଆଗେର େମାେତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ େମାହର
ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଆଗେର ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ି।

ଶାନି୍ତ ପରିବେତ୍ତର୍ ଖଡ଼୍ଗ
(ଲୂକ 12:51-53; 14:26,27)

34 ମୁଁ େଯ ପୃଥିବୀେର ଶାନି୍ତ େଦବାକୁ ଆସଅିଛ,ି ଏହା ମେନ କର
ନାହିଁ; ଶାନି୍ତ େଦବାକୁ ନ ଆସ ିବରଂ ଖଡଡ଼୍ଗ େଦବାକୁ ଆସଅିଛ ି। 35 କାରଣ
ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ସହତି ପୁତ୍ରର ଓ ମାତା ସହତି କନ୍ୟାର ପୁଣ,ି ଶାଶୁ ସହତି
େବାହୁର ବେିରାଧ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆସଅିଛ,ି 36 ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ନଜି
ପରିଜନ ହିଁ ତାହାର ଶତ୍ରୁ  େହେବ । 37 େଯ ପିତା କି ମାତାକୁ େମାଠାରୁ
ଅଧିକ ପି୍ରୟ ଜ୍ଞାନ କେର, େସ େମାହର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ, ପୁଣ,ି େଯ ପୁତ୍ର କି
କନ୍ୟାକୁ େମାଠାରୁ ଅଧିକ େପ୍ରମ କେର, େସ େମାହର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ ।
38 ଆଉ େଯ ଆପଣା କ୍ରୁଶ େନଇ େମାହର ଅନୁଗମନ ନ କେର, େସ
େମାହର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ । 39 େଯ ଆପଣା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ, େସ ତାହା
ହରାଇବ, ଆଉ େଯ େମା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, େସ ତାହା
ବଞ୍ଚାଇବ ।

ପୁରସ୍କାରର ଅଧିକାରୀ
(ମାକର୍ 9:41)

40 େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର, ଆଉ
େଯ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର, େସ େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେର ।
41 େଯ ଭାବବାଦୀଙୁ୍କ ଭାବବାଦୀ େବାଲ ିଗ୍ରହଣ କେର, େସ ଭାବବାଦୀଙ୍କ
ପୁରସ୍କାର ପାଇବ । ଆଉ େଯ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିଗ୍ରହଣ
କେର, େସ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ । 42 ପୁଣ,ି େଯ େକହ ିଏହି
କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ େମାହର ଶିଷ୍ୟ େବାଲ ିେକବଳ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା
ପାଣ ିପିଇବାକୁ େଦବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େସ େକୗଣସି
ପ୍ରକାେର ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ହରାଇବ ନାହିଁ ।

ମାଥିଉ 10:2 596 ମାଥିଉ 10:42
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ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ
(ଲୂକ 7:18-35)

ଯୀଶୁ ଆପଣା ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଆେଦଶ େଦବାର ସମାପ୍ତ
କଲା ପେର ଗାଲଲିୀର ନଗରସମୂହେର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଓ
େଘାଷଣା କରିବାକୁ େସ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଗେଲ ।

2 ଏଥିମଧ୍ୟେର େଯାହନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କମର୍ର ବବିରଣ କାରାଗାରେର ଶୁଣି
ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରି ପଠାଇେଲ, 3 ଯାହାଙ୍କର
ଆଗମନ େହବ, େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ କି ଆପଣ, ଅବା ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷାେର ରହବୁି ?

4 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ, ଯାହା ଯାହା
ଶୁଣଅିଛ ଓ େଦଖିଅଛ, େସହ ିସବୁ େଯାହନଙୁ୍କ ଜଣାଅ; 5 ଅନ୍ଧମାେନ ଦୃଷି୍ଟ
ପାଆନି୍ତ , ଖଞ୍ଜମାେନ ଗମନ କରନି୍ତ , କୁଷ୍ଠୀମାେନ ଶୁଚ ିହୁଅନି୍ତ , ବଧିରମାେନ
ଶ୍ରବଣ କରନି୍ତ , ମୃତମାେନ ଉତ୍ଥାପିତ ହୁଅନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ; 6 ଆଉ, େଯ େକହ ିେମା'ଠାେର ବଘି୍ନର
କାରଣ ନ ପାଏ, େସ ଧନ୍ୟ ।

7 େସମାେନ ଚାଲଯିାଉଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ େଯାହନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
େଲାକସମୂହକୁ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ େଦଖିବା ପାଇଁ
ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲ ? କ'ଣ ପବନେର େଦାହଲୁଥିବା େଗାଟଏି ନଳ
? 8 ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ େଦଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଇଥିଲ ?
କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ େପାଷାକ ପିନି୍ଧଥିବା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ? େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ସୂକ୍ଷ୍ମ
େପାଷାକ ପିନ୍ଧନି୍ତ , େସମାେନ ରାଜାଙ୍କ ଘରେର ଥାଆନି୍ତ ।

9 ତାହା ନ େହେଲ କି ନମିେନ୍ତ ବାହାରିଯାଇଥିଲ ? କ'ଣ ଜେଣ
ଭାବବାଦୀଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଭାବବାଦୀଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ େଶ୍ରଷ୍ଠ ବ୍ୟକି୍ତଙି୍କ; 10 ଯାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହା େଲଖା ଅଛ,ି
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର ପଠାଉଅଛୁ, େସ ତୁମ୍ଭ
ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଏ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ।

11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ସ୍ତ୍ରୀଗଭର୍ଜାତସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କଠାରୁ ମହାନ େକହ ିଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇ ନାହଁାନି୍ତ ; ତଥାପି
ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର େଯ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ, େସ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ମହାନ । 12 ଆଉ,
ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ବଳେର
ଆକ୍ର ାନ୍ତ େହଉଅଛ;ି ପୁଣ,ି ବଳେର ଆକ୍ରମଣକାରୀମାେନ ପରାକ୍ରମେର ତାହା
ଅଧିକାର କରୁଅଛନି୍ତ ।

13 କାରଣ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ଓ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଯାହନଙ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଭାବବାଣୀ କହଥିିେଲ । 14 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କର, େତେବ େଯଉଁ ଏଲୟିଙ୍କ ଆସବିାର ଅଛ,ି ଏ େସହ ି।
15 ଯାହାର କାନ ଅଛ,ି େସ ଶୁଣୁ ।

16 କିନୁ୍ତ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେର ବତ୍ତର୍ମାନ ପୁରୁଷର ତୁଳନା କରିବ ି? େଯଉଁ
ପିଲାମାେନ ହାଟବଜାରେର ବସ ିଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଡାକି କହନି୍ତ ,
17 ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନାଚଲି ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭମାେନ ବଳିାପ କଲୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛାତେିର ମାରି
େହଲ ନାହିଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ପୁରୁଷ େସମାନଙ୍କ ପରି ।

18 କାରଣ େଯାହନ ଆସ ିେଭାଜନପାନ କେଲ ନାହିଁ, ଆଉ େଲାେକ
କହନି୍ତ , େସ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ । 19 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସ ିେଭାଜନପାନ କରନି୍ତ , ଆଉ
େଲାେକ କହନି୍ତ , େଦଖ, ଏ ଜେଣ େପଟୁକ ଓ ମଦୁଆ, କରଗ୍ରାହୀ ଓ
ପାପୀମାନଙ୍କର ବନୁ୍ଧ; ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆପଣା କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଯଥାଥର୍ େବାଲି
ପ୍ରମାଣତି େହଲା ।

ଅବଶି୍ୱାସୀ ନଗରର ବଚିାର
(ଲୂକ 10:13-15)

20 େସେତେବେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗରେର ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟର କାଯର୍୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, େସହ ିେସହ ିନଗରକୁ େସ ତରିସ୍କାର
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ନ ଥିେଲ ।
21 ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର େକାରାଜୀନ୍, ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର େବଥସାଇଦା,
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ମହତର କାଯର୍୍ୟ କରାଯାଇଅଛ,ି
େସହ ିସବୁ େଯେବ େସାର ଓ ସୀେଦାନେର କରାଯାଇଥାନ୍ତା, େତେବ
େସମାେନ ସମୟ ପୁବର୍ରୁ ଅଖା ପିନି୍ଧ ପାଉଁଶେର ବସ ିମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ

କରିଥାଆେନ୍ତ । 22 ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ବଚିାର ଦନିେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା େସାର ଓ ସୀେଦାନର ଦଶା ସହନୀୟ େହବ।

23 ଆଉ େର କଫନର୍ାହୂମ, ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱଗର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ େହବୁ ?
ପାତାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େତାର ଅେଧାଗତ ିେହବ, କାରଣ େତା'ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ
େଯଉଁ ମହତର କାଯର୍୍ୟ କରାଯାଇଅଛ,ି େସହ ିସବୁ େଯେବ ସେଦାମେର
କରାଯାଇଥାନ୍ତା, େତେବ ତାହା ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହଥିାନ୍ତ ା 24 ତଥାପି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଅିଛ,ି ବଚିାର ଦନିେର େତାର ଦଶା ଅେପକ୍ଷା ସେଦାମ
େଦଶର ଦଶା ସହନୀୟ େହବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ରାମ
(ଲୂକ 10:21,22)

25 େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ପିତଃ, ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର
ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ
ଗପୁ୍ତ ରଖି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କଲ, ଏନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତୁତବିାଦ
କରୁଅଛ;ି 26 ହଁ, ପିତଃ, କାରଣ ଏହା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ସେନ୍ତାଷର ବଷିୟ
େହଲା । 27 େମାର ପିତାଙ୍କ କତୃ୍ତର୍କ ସମସ୍ତ ବଷିୟ େମା'ବଷିୟ େମାଠାେର
ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େକହ ିଜାେଣ ନାହିଁ େକବଳ ପିତା
ଜାଣନି୍ତ , ପୁଣ,ି ପିତାଙୁ୍କ େକହ ିଜାେଣ ନାହିଁ, େକବଳ ପୁତ୍ର ଜାଣନି୍ତ ଆଉ
ପୁତ୍ର ଯାହା ପାଖେର ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େସ ଜାେଣ ।

28 େହ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ଥ େଲାକ ସମେସ୍ତ, େମା' ନକିଟକୁ ଆସ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ରାମ େଦବ ି। 29 େମାହର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଆପଣା
ଉପେର େଘନ, ପୁଣ,ି େମା'ନକିଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ, ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ
ନମ୍ରଚତି୍ତ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାେର ବଶି୍ରାମ ପାଇବ;
30 େଯଣୁ େମାହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ େମାହର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ

ବଶି୍ରାମବାରର ପ୍ରଭୁ
(ମାକର୍ 2:23-28; ଲୂକ 6:1-5)

େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମବାରେର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର େଦଇ
ଗେଲ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ କ୍ଷୁଧିତ େହାଇ ଶସ୍ୟର
ଶିଁଷା ଛଣି୍ଡାଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ । 2 କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀମାେନ

ତାହା େଦଖି ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖ, ବଶି୍ରାମବାରେର ଯାହା କରିବା
ବଧିିସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ, ତାହା ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାେନ କରୁଅଛନି୍ତ ।

3 ମାତ୍ର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାେନ କ୍ଷୁଧିତ
େହବା ସମୟେର େସ କ'ଣ କରୁଥିେଲ, ତାହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଠ କରି
ନାହଁ ? 4 େସ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି, େଯଉଁ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ
ରୁଟ ିେକବଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ େଭାଜନ କରିବା ବଧିିସଙ୍ଗତ ଥିଲା, କିନୁ୍ତ
ତାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର େଭାଜନ କରିବା ବଧିିସଙ୍ଗତ ନ ଥିଲା,
ତାହା େସମାେନ େଭାଜନ କରିଥିେଲ ?

5 କିମ୍ୱା ବଶି୍ରାମବାରେର ଯାଜକମାେନ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ବଶି୍ରାମବାରକୁ
ଅପବତି୍ର କେଲ େହଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଶ ଅଟନି୍ତ , େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
କ'ଣ ଏହା ପାଠ କରି ନାହଁ ? 6 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ମନି୍ଦର
ଅେପକ୍ଷା ମହତ ବଷିୟ ଏଠାେର ଅଛ ି।

7 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ, ଏ ଉକି୍ତର
ଅଥର୍ େଯେବ ଜାଣଥିାନ୍ତ, େତେବ ଏହ ିନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େଲାକଙୁ୍କ େଦାଷୀ କରି ନ
ଥାଆନ୍ତ । 8 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବଶି୍ରାମବାରର ପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ ।

ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ବଶିିଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତର ସୁସ୍ଥତା
(ମାକର୍ 3:1-6; ଲୂକ 6:6-11)

9 େସ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଚାଲଯିାଇ େସମାନଙ୍କ ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରେବଶ
କେଲ । 10 ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା, ତାହାର
େଗାଟଏି ହାତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା । ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅଭେିଯାଗ କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ବଶି୍ରାମବାରେର ସୁସ୍ଥ
କରିବା କ'ଣ ବଧିିସଙ୍ଗତ ?

11 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯଦ ିକାହାରି େଗାଟଏି େମଣ୍ଢା ଥାଏ
ଓ ତାହା ବଶି୍ରାମବାରେର ଖାତେର ପଡ଼ଯିାଏ, ତାହାେହେଲ େଯ ତାହାକୁ
ଧରି ନ ଉଠାଇବ, ଏପରିେଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଅଛ ି?

ମାଥିଉ 11:2 597 ମାଥିଉ 12:11



12 େତେବ, େମଣ୍ଢାଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆହୁରି େକେତ ଅଧିକ େଶ୍ରଷ୍ଠ । ଏଣୁ
ବଶି୍ରାମବାରେର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ବଧିିସଙ୍ଗତ ।

13 େସେତେବେଳ େସ େସହ ିେଲାକଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ହାତ ବଢ଼ାଅ ।
େସଥିେର େସ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଓ ତାହା ଅନ୍ୟ ହାତ ପରି ପୁଣ,ି ଭଲ
େହାଇଗଲା । 14 କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀମାେନ ବାହାରିଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ ବନିାଶ
କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ ଦାସ
(ଯିଶାଇୟ 42:1-4)

15 ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣ ିେସଠାରୁ ଅଲଗା େହାଇ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣ,ି
ଅେନେକ ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ, ଆଉ େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ
16 ଏବଂ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ରୂେପ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, 17 େଯପରି, ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ଏହି
ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ,

18 େଦଖ, ଆମ୍ଭର ଦାସ, ଯାହାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ; ଆମ୍ଭର
ପି୍ରୟପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭ ଆତ୍ମାର ପରମ ସେନ୍ତାଷ; ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କ
ଉପେର ଆପଣା ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବା, ଆଉ େସ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ପାଖେର ନ୍ୟାୟବଚିାର ପ୍ରଚାର କରିେବ ।

19 େସ ବବିାଦ କରିେବ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିେବ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା
ଦାଣ୍ଡେର େକହ ିତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣବି ନାହିଁ ।

20 ନ୍ୟାୟକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େଛଚା ନଳ ଭାଙି୍ଗେବ
ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ସଧୂମ ସଳିତା ଲଭିାଇେବ ନାହିଁ ।

21 ଆଉ, ତାହାଙ୍କ ନାମେର ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ଭରସା ରଖିେବ ।

ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ନନି୍ଦା
(ମାକର୍ 3:20-30; ଲୂକ 11:14-23)

22 େସହ ିସମୟେର ଜେଣ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଅନ୍ଧ ଘୁଙ୍ଗାେଲାକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ
ଅଣାଗଲା, ଆଉ େସ ତାହାଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ; େସଥିେର େସହ ିଘୁଙ୍ଗା କଥା
କହ ିପାରିଲା ଓ େଦଖି ପାରିଲା । 23 ପୁଣ,ି େଲାକସମୂହ ଆଚମି୍ଭତ େହାଇ
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ ଏ କ'ଣ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ନୁହଁନି୍ତ ?

24 ମାତ୍ର ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିକହେିଲ, ଏ େଲାକଟା ଭୂତ ପରି
ବାଲ୍ଜିବୂଲ୍ର ବନିା ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ ନାହିଁ । 25 କିନୁ୍ତ େସ
େସମାନଙ୍କ ମନର ଚନି୍ତ ା ଜାଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯେକୗଣସ ିରାଜ୍ୟ
ବଭିକ୍ତ େହାଇ ଆପଣା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେଠ ତାହା ଧ୍ୱଂସ େହାଇ ଯାଏ; ପୁଣ,ି
େଯେକୗଣସ ିନଗରେର କିମ୍ୱା ଗହୃ ବଭିକ୍ତ େହାଇ ଆପଣା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେଠ,
ତାହା ସି୍ଥର େହାଇ ରହବି ନାହିଁ ।

26 ଆଉ, ଶୟତାନ ଯଦ ିଶୟତାନକୁ ଛଡ଼ାଏ, ତାହାେହେଲ େସ ବଭିକ୍ତ
େହାଇ ଆପଣା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିଲାଣ ିେତେବ ତାହାର ରାଜ୍ୟ କିପ୍ରକାେର
ସି୍ଥର େହାଇ ରହବି ? 27 ମୁଁ େଯେବ ବାଲ୍ଜିବୂଲ୍ର ସାହାଯ୍ୟେର
ଭୂତମାନଙୁ୍କ ବାହାର କେର େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ କାହା
ସାହାଯ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରନି୍ତ। ଏଣୁ େସମାେନ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବଚିାରକତ୍ତର୍ା େହେବ ।

28 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଯଦ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତମାନଙୁ୍କ ଛଡ଼ାଏ,
େତେବ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲାଣ ି।
29 ଅବା େକହ ିପ୍ରଥେମ ବଳବାନ େଲାକଙୁ୍କ ନ ବାନି୍ଧେଲ କିପ୍ରକାେର ତାହା
ଘେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ େଚାରି କରି ପାେର ? ତାହାକୁ
ଆେଗ ବାନି୍ଧେଲ ସନିା ତାହାର ଗହୃ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ । 30 େଯ େମାହର
ସପକ୍ଷ ନୁେହଁ, େସ େମାହର ବପିକ୍ଷ, ପୁଣ,ି େଯ େମା'ସହତି ସଂଗ୍ରହ କେର
ନାହିଁ, େସ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିପକାଏ ।

31 ଅତଏବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ
ନନି୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ, କିନୁ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ନନି୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ
। 32 ଆଉ, େଯ େକହ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହବି, ତାହାକୁ
କ୍ଷମା ଦଆିଯିବ, ମାତ୍ର େଯ େକହ ିପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହବି,
ଏହ ିଯୁଗେର କି ଆଗାମୀ ଯୁଗେର ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦଆିଯିବ ନାହିଁ ।

ଫଳ ଦ୍ୱ ାରା ଗଛର ପରିଚୟ
(ଲୂକ 6:43-45)

33 ଗଛକୁ ଭଲ କୁହ ଓ ତାହାର ଫଳକୁ ଭଲ କୁହ ନ େହେଲ ଗଛକୁ
ମନ୍ଦ କୁହ ଓ ତାହାର ଫଳକୁ ମନ୍ଦ କୁହ, କାରଣ ଫଳ ଦ୍ୱ ାରା ଗଛ
ଚହି୍ନାଯାଏ । 34 େର କାଳସପର୍ର ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍ଟ େହାଇ
କିପ୍ରକାେର ଭଲ କଥା କହପିାର ? କାରଣ ହୃଦୟର ପୂଣ୍ଣର୍ତାରୁ ମୂଖ କଥା
କେହ । 35 ଉତ୍ତମ େଲାକ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ତମ ପଦାଥର୍ ବାହାର
କେର, ପୁଣ,ି ମନ୍ଦ େଲାକ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ପଦାଥର୍ ବାହାର କେର ।

36 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ ିମନୁଷ୍ୟମାେନ େଯେକୗଣସ ିଅସାର
କଥା କହନି୍ତ , ବଚିାର ଦନିେର େସମାେନ େସଥିର ଉତ୍ତର େଦେବ;
37 େଯଣୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଓ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ
େଦାଷୀ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହବ ।

ଯୂନସଙ୍କ ଚହି୍ନ
(ଲୂକ 6:43-45)

38 େସେତେବେଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ
ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ େଗାଟଏି
ଚହି୍ନ େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ । 39 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ଦୁଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟଭଚିାରୀ ବଂଶ ଚହି୍ନ ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର
ଭାବବାଦୀ ଯୂନସଙ୍କ ଚହି୍ନ ବନିା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଚହି୍ନ େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ
ନାହିଁ । 40 କାରଣ ଯୂନସ େଯପରି ତନି ିଦନି ଓ ତନି ିରାତ ିଏକ ବଡ଼
ମାଛର େପଟେର ଥିେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େସହପିରି ତନି ିଦନି ଓ ତନି ିରାତି
ଭୂଗଭର୍େର ରହେିବ ।

41 ନୀନବିୀର େଲାକମାେନ ବଚିାରେର ଏହ ିବତ୍ତର୍ମାନ ପୁରୁଷ ସହତି
ଉଠି ଏମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ ଯୂନସଙ୍କ ପ୍ରଚାରେର
ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ, ଆଉ େଦଖ, ଯୂନସଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ମହତ ବଷିୟ ଏ
ସ୍ଥାନେର ଅଛ ି।

42 ଆଉ, ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଣୀ ବଚିାରେର ଏହ ିବତ୍ତର୍ମାନ ପୁରୁଷ
ସହତି ଉଠି ଏମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ କରିେବ କାରଣ େସ ଶେଲାମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର
କଥା ଶୁଣବିାକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସେିଲ, ଆଉ େଦଖ, ଶେଲାମନଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ମହତ ବଷିୟ ଏ ସ୍ଥାନେର ଅଛ ି।

ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ
(ଲୂକ 11:24-26)

43 ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମା ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ପେର ଜଳଶୂନ୍ୟ
ସ୍ଥାନ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରି ବଶି୍ରାମ େଖାେଜ ଓ ତାହା ପାଏ ନାହିଁ ।
44 େସଥିେର େସ କୁେହ, ମୁଁ େଯଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସଲି,ି େମାହର େସହି
ଘରକୁ େଫରିଯିବ;ି ପୁଣ,ି େସ ଆସ ିତାହା ଶୂନ୍ୟ, ମାଜିର୍ତ ଓ ସୁେଶାଭତି
େଦେଖ । 45 େସେତେବେଳ େସ ଯାଇ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦ ଆଉ
ସାତଟା ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗେର େନଇ ଆେସ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ପ୍ରେବଶ କରି
େସଠାେର ବାସ କରନି୍ତ ଆଉ େସହ ିେଲାକର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା େଶଷ
ଦଶା ମନ୍ଦ ହୁଏ । ଏହ ିଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାର ଘଟବି ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ
(ମାକର୍ 3:31-35; ଲୂକ 8:19-21)

46 େସ େଲାକସମୂହକୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, ତାହାଙ୍କ ମଁା
ଓ ଭାଇମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର କଥା କହବିାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଥିେଲ । 47 େସଥିେର ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, େଦଖନୁ୍ତ,
ଆପଣଙ୍କ ମଁା ଓ ଭାଇମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
କଥା କହବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନି୍ତ ।

48 କିନୁ୍ତ େଯ ତାହାଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହଲିା ତାହାଙୁ୍କ େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
େମାହର ମଁା କିଏ ? ଆଉ, େମାହର ଭାଇମାେନ କିଏ ? 49 ପୁଣ,ି େସ
ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହେିଲ, େଦଖ, େମାହର ମଁା
ଓ େମାହର ଭାଇମାେନ, 50 କାରଣ େଯ େକହ ିେମାହର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ
ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କେର, େସ େମାହର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମଁା ।

ମାଥିଉ 12:12 598 ମାଥିଉ 12:50
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ବୁଣାଳୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାକର୍ 4:1-9; ଲୂକ 8:4-8)

େସହ ିଦନି ଯୀଶୁ ଘରୁ ବାହାରିଯାଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ବସେିଲ ।
2 େସଥିେର ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଏକତ୍ର
େହବାରୁ େସ ଯାଇ େଗାଟଏି େନୗକାେର ବସେିଲ, ପୁଣ,ି

େଲାକସମୂହ କୂଳେର ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ ।
3 ଆଉ, େସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଅେନକ କଥା କହେିଲ େଦଖ

ଜେଣ ବୁଣାଳୀ ବୁଣବିାକୁ ବାହାରିଗଲା । 4 େସ ବୁଣୁ ବୁଣୁ େକେତକ
ବହିନ ବାଟ ପାଖେର ପଡ଼ଲିା ପୁଣ,ି ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସ ିେସଗଡୁ଼କି
ଖାଇଗେଲ । 5 ଆଉ େକେତକ ଅଳ୍ପ ମାଟ ିଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁେର
ପଡ଼ଲିା ଏବଂ େବଶୀ ମାଟ ିନ ଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା େହଲା, 6 କିନୁ୍ତ ସୂଯର୍୍ୟ
ଉଠେନ୍ତ ଜଳିେପାଡ଼ଗିଲା ଓ େଚର ନ ଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା ।

7 ଆଉ େକେତକ କଣ୍ଟାଗଛଗଡୁ଼ାକ ମଝେିର ପଡ଼ଲିା ପୁଣ,ି
କଣ୍ଟାଗଛଗଡୁ଼ାକ ଉଠି ବାଡ଼େହାଇ େସଗଡୁ଼କୁି ଚାପି ପକାଇଲା । 8 ମାତ୍ର
ଅନ୍ୟ େକେତକ ଭଲ ଭୂଇଁ ପଡ଼ଲିା ଓ ଫଳ ଫଳିଲା, େକେତକ ଶେହ ଗଣୁ
େକେତକ ଷାଠିଏ ଗଣୁ େକେତକ ତରିିଶି ଗଣୁ । 9 ଯାହାର କାନ ଅଛ ିେସ
ଶୁଣୁ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ
(ମାକର୍ 4:10-12; ଲୂକ 8:9,10)

10 ଏହାପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିପଚାରିେଲ, ଆପଣ
କାହିଁକି େସମାନଙୁ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା କଥା କହୁଅଛନି୍ତ ? 11 େସ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, କାରଣ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟର ନଗିଢୂ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ଦଆିଯାଇଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇ ନାହିଁ ।
12 େଯଣୁ ଯାହାର ଅଛ,ି ତାହାକୁ ଦଆିଯିବ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର େହବ;
କିନୁ୍ତ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ
ନଆିଯିବ ।

13 େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖନି୍ତ ନାହିଁ ଓ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ କି
ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ; ଏଣୁ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା କଥା କହୁଅଛ ି। 14 ଆଉ
ଯିଶାଇୟଙ୍କର ଏହ ିଭାବବାଣୀ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ସଫଳ େହଉଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣବି, କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ବୁଝବି ନାହିଁ, ପୁଣ,ି
େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖିବ, କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ଜ୍ଞାତ େହବ ନାହିଁ;

15 କାରଣ ଏହ ିେଲାକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଡ଼ େହଲା, େସମାେନ କାନେର
କଷ୍ଟେର ଶୁଣେିଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଆଖି ବୁଜିେଲ, େଯପରି େସମାେନ
ଆଖିେର େଦଖିେବ ନାହିଁ ଓ କାନେର ଶୁଣେିବ ନାହିଁ, ଆଉ ହୃଦୟେର
ବୁଝେିବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େଫରି ଆସେିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ
କରିବୁ ନାହିଁ ।

16 କିନୁ୍ତ ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, େଯଣୁ ତାହା େଦେଖ; ଧନ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍, େଯଣୁ ତାହା ଶୁେଣ । 17 କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଅଛ, େସହ ିସବୁ ଅେନକ
ଭାବବାଦୀ ଓ ଧାମିର୍କ େଲାକ େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ, କିନୁ୍ତ େଦଖିେଲ
ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ, େସହ ିସବୁ େସମାେନ ଶୁଣବିାକୁ
ଇଚ୍ଛା କେଲ, କିନୁ୍ତ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ ।

ବୁଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତାତ୍ପଯର୍୍ୟ
(ମାକର୍ 4:13-20; ଲୂକ 8:11-15)

18 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୀଜ ବୁଣାଳୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣ । 19 େଯ େକହି
ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିନ ବୁେଝ, ପାପାତ୍ମା ଆସ ିତାହାର ହୃଦୟେର ଯାହା
ବୁଣାଯାଇଥିଲା, ତାହା ହରଣ କରିନଏି, େସ ଜଣକ ବୁଣାଯାଇଥିବା ବାଟ
ପାଖ ଭୂମି ସଦୃଶ ।

20 େଯ ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାକ୍ଷଣ ିଆନନ୍ଦେର ତାହା ଗ୍ରହଣ କେର, କିନୁ୍ତ
ତାହାଠାେର େଚର ନ ମାଡ଼ବିାରୁ କ୍ଷଣକାଳମାତ୍ର ସି୍ଥର େହାଇ ରୁେହ,
21 ପେର ବାକ୍ୟ ସକାେଶ େକ୍ଲଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟେିଲ େସହକି୍ଷଣ ିବଘି୍ନ
ପାଏ, େସହ ିଜଣକ ବୁଣାଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ ।

22 େଯ ବାକ୍ୟ ଶୁେଣ, ପୁଣ,ି ସାଂସାରିକ ଚନି୍ତ ା ଓ ଧନର ମାୟା ବାକ୍ୟକୁ
ଚାପିପକାଏ, ଆଉ େସ ଫଳହୀନ ହୁଏ, େସହ ିଜଣକ ବୁଣାଯାଇଥିବା
କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ । 23 କିନୁ୍ତ େଯ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିବୁେଝ ଓ ପ୍ରକୃତେର
ଫଳ ଫେଳ, େକହ ିଶେହ ଗଣୁ, େକହ ିଷାଠିଏ ଗଣୁ, େକହ ିତରିିଶିି ଗଣୁ,
େସହ ିଜଣକ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ ।

ବାଳୁଙ୍ଗାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

24 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ େଦଇ କହେିଲ, ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ
ଆପଣା େକ୍ଷତେର ଭଲ ବହିନ ବୁଣାଯାଇଥିବା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ସଦୃଶ;
25 ମାତ୍ର େଲାେକ ନଦି୍ର ା ଯାଇଥିବା ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  ଆସ ିେସହି
ଗହମ ମଧ୍ୟେର ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣେିଦଇ ଚାଲଗିେଲ । 26 େଯେତେବେଳ ପତ୍ର
ବାହାରି ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା,େସେତେବେଳ ବାଳୁଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ େଦଖାଗଲା ।

27 େସଥିେର ଘରମାଲକିଙ୍କ ଦାସମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିକହେିଲ,
ସାଆେନ୍ତ, ଆପଣ କ'ଣ ନଜି େକ୍ଷତେର ଭଲ ବହିନ ବୁଣ ିନ ଥିେଲ ?
େତେବ ବାଳୁଙ୍ଗାଗଡୁ଼କି େକଉଁଠାରୁ େହଲା ? 28 େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଜେଣ ଶତ୍ରୁ  ଏହା କରିଅଛ ି। ପୁଣ,ି ଦାସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ େସଗଡୁ଼ାକ ଉପାଡ଼ ିଏକାଠି କରୁ, ଏହା କ'ଣ
ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ?

29 କିନୁ୍ତ େସ କହେିଲ, ନା, କାେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏକାଠି କରୁ
କରୁ େସଗଡୁ଼ାକ ସାଙ୍ଗେର ଗହମ ଉପାଡ଼ ିପକାଇବ । 30 ଶସ୍ୟ ନ
କାଟବିା ଯାଏ ଦୁହିଁକି ଏକାଠି ବଢ଼ବିାକୁ ଚାଡ଼ଦିଅି, ଆଉ ଶସ୍ୟ କାଟବିା
ସମୟେର ମୁଁ କଟାଳିମାନଙୁ୍କ କହବି,ି େପାଡ଼ବିା ପାଇଁ ଆେଗ ବାଳୁଙ୍ଗା
ଏକାଠି କରି ବଡି଼ା ବାନ୍ଧ, କିନୁ୍ତ ଗହମ େମା ଅମାରେର ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖ
।

େସାରିଷ ଦାନାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାକର୍ 4:30-32; ଲୂକ 13:18,19)

31 େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ େଦଇ କହେିଲ, ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ
ଏପ୍ରକାର େଗାଟଏି େସାରିଷ ଦାନା ପରି, ଯାହା େନଇ ଜେଣ େଲାକ
ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ରେର ବୁଣଲିା । 32 ତାହା ତ ସବୁ ବୀଜଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର , ମାତ୍ର
ତାହା ବଢ଼େିଲ ସବୁ ଶାଗଠାରୁ ବଡ଼ େହାଇ ଏପରି ଗଛ ହୁଏ େଯ,
ଆକାଶର ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସ ିତାହାର ଡାଳେର ବାସ କରନି୍ତ ।

ଖମୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ଲୂକ 13:20,21)

33 େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ, ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ଖମୀର
ସଦୃଶ; ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା େନଇ ମହେଣ ମଇଦା ମଧ୍ୟେର େଘାେଡ଼ଇ ରଖିଲା
ଆଉ େସ େଶଷେର ସମସ୍ତ ଖମୀରମୟ େହଲା ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ଭାବବାଣୀ
(ମାକର୍ 4:33,34)

34 ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େଲାକସମୂହକୁ କହେିଲ,
ଆଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବନିା େସ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିକହୁ ନ ଥିେଲ, 35 େଯପରି
ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ମୁଖ
ଫିଟାଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା କଥା କହବିା, ଜଗତ ସୃଷି୍ଟ ଦନିରୁ ଗପୁ୍ତ ବଷିୟସବୁ
ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ।

ବାଳୁଙ୍ଗା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତାତ୍ପଯର୍୍ୟ

36 ପେର େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ,
ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିକହେିଲ, େକ୍ଷତର
ବାଳୁଙ୍ଗାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ ବୁଝାଇ ଦଅିନୁ୍ତ । 37 େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
ଉତ୍ତମ ବହିନ େଯ ବୁଣନି୍ତ େସ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର; 38 େକ୍ଷତ ଜଗତ; ଭଲ
ବହିନ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନମାେନ; ବାଳୁଙ୍ଗା ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନମାେନ;
39 େଯଉଁ ଶତ୍ରୁ  ତାହା ବୁଣଲିା, େସ ଶୟତାନ; ଶସ୍ୟ କାଟବିା ସମୟ
ଯୁଗାନ୍ତ, ପୁଣ,ି କଟାଳିସବୁ ଦୂତମାେନ ।

ମାଥିଉ 13:2 599 ମାଥିଉ 13:39
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40 ଅତଏବ, ବାଳୁଙ୍ଗା େଯପରି ଏକାଠି କରାଯାଇ ନଆିଁେର େପାଡ଼ାଯାଏ
ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟେର େସପରି ଘଟବି । 41 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣା ଦୂତମାନଙୁ୍କ
ପଠାଇେବ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ବଘି୍ନଜନକ ବଷିୟ ଓ
ଅଧମର୍ାଚାରୀମାନଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ, 42 ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡେର
େଫାପାଡ଼ ିେଦେବ, େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦାନ୍ତର କିଡ଼ମିିଡ଼ ିେହବ ।
43 େସେତେବେଳ ଧାମିର୍କମାେନ େସମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ସୂଯର୍୍ୟ ପରି
େତେଜାମୟ େଦଖାଯିେବ । ଯାହାର କାନ ଅଛ,ି େସ ଶୁଣୁ ।

େପାତା ଧନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

44 ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ରେର ଗପୁ୍ତ େହାଇଥିବା ଧନ ସଦୃଶ । ଜେଣ େଲାକ
ତାହା େଦଖି େଗାପନ କରି ରଖିଲା ଓ ଆନନ୍ଦେର ଯାଇ ଆପଣାର ସବର୍ସ୍ୱ
ବକି୍ରୟ କରି େସହ ିେକ୍ଷତ୍ରକୁ କ୍ରୟ କଲା ।

ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତ ାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

45 ପୁନଶ୍ଚ, ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମୁକ୍ତ ା ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଥିବା ଜେଣ
ବଣକି ଭଳି । 46 େଗାଟଏି ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତ ା େଦଖି େସ ଯାଇ ଆପଣାର
ସବର୍ସ୍ୱ ବକି୍ରୟ କରି େସହ ିମୁକ୍ତ ାକୁ କ୍ରୟ କଲା ।

ମାଛଧରା ଜାଲର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

47 ପୁନଶ୍ଚ, ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ସମୁଦ୍ର େର ନକିି୍ଷପ୍ତ ସବର୍ ପ୍ରକାର ମତ୍ସ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହକାରୀ େଗାଟଏି ଟଣା ଜାଲ ସଦୃଶ । 48 ତାହା ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅେନ୍ତ
େଲାେକ କୂଳକୁ ଟାଣ ିଆଣେିଲ ପୁଣ,ି ବସ ିଭଲଯାକ ଖାେଳାଇେର ଏକାଠି
କରି ରଖିେଲ କିନୁ୍ତ ମନ୍ଦ ଗଡୁ଼ାକ େଫାପାଡ଼େିଦେଲ ।

49 ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟେର େସହପିରି ଘଟବି; ଦୂତମାେନ ବାହାରି ଆସି
ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ୍ କରିେବ, 50 ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ
ଅଗି୍ନକୁଣ୍ଡେର ପକାଇେଦେବ; େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦାନ୍ତର କିଡ଼ମିିଡ଼ ିେହବ
।

ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା

51 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଏହ ିସବୁ କଥା ବୁଝଲି େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ ହଁ । 52 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େତେବ େଯଉଁ
ଗହୃକତ୍ତର୍ା ଆପଣା ଭଣ୍ଡାରରୁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ପଦାଥର୍ ବାହାର କେର,
ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ େହାଇଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାହାରି ସଦୃଶ ।

ନାଜରିତେର ଯୀଶୁ ଉେପକି୍ଷତ
(ମାକର୍ 6:1-6; ଲୂକ 4:16-30)

53 ଯୀଶୁ ଏହ ିସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମାପ୍ତ କଲା ପେର େସହ ିସ୍ଥାନରୁ
ଚାଲଗିେଲ ।

54 ଆଉ, େସ ନଜି େପୖତୃକ ନଗରକୁ ଆସ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ସମାଜଗହୃେର ଏପରି ଶିକ୍ଷା େଦେଲ େଯ, େସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହାଇ
କହେିଲ, ଏ େଲାକର ଏପରି ବୁଦି୍ଧ ଓ ଶକି୍ତର କାଯର୍୍ୟ େକଉଁଠାରୁ େହଲା ?
55 ଏ କି େସହ ିବେଢ଼ଇର ପୁଅ ନୁେହଁ ? ଏହାର ମଁା ନାମ କ'ଣ ମରିୟମ
ନୁେହଁ ? ପୁଣ,ି ଏହାର ଭାଇମାନଙ୍କ ନଁା କ'ଣ ଯାକୁବ, େଯାେଷଫ, ଶିେମାନ
ଓ ଯିହୂଦା ନୁେହଁ ? 56 ଆଉ, ଏହାର ଭଉଣୀମାେନ କ'ଣ ସମେସ୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ନାହଁାନି୍ତ ? େତେବ େସ ଏହ ିସବୁ େକଉଁଠୁ ପାଇଲା
?

57 ଆଉ, େସମାେନ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଘି୍ନ ପାଇେଲ । କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଭାବବାଦୀ ନଜି େପୖତୃକ ନଗର ଓ ସ୍ୱପରିବାର ବନିା
ଅନ୍ୟ େକୗଣସଠିାେର ହତାଦର ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ । 58 ଆଉ, େସ େସମାନଙ୍କର
ଅବଶି୍ୱାସ େହତୁ େସଠାେର ଅେନକ ମହତର କାଯର୍୍ୟ କେଲ ନାହିଁ ।

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
(ମାକର୍ 6:14-29; ଲୂକ 9:7-9)

େସହ ିସମୟେର ସାମନ୍ତରାଜା େହେରାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର
ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣ ିଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 ଏ ବାପି୍ତଜକ

େଯାହନ, େସ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛନି୍ତ , େସଥିସକାେଶ ଏହ ିସମସ୍ତ
ଶକି୍ତ ତାହାଙ୍କଠାେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଅଛ ି।

3 େଯଣୁ େହେରାଦ ଆପଣା ଭାଇ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା େହେରାଦଆିଙ୍କ
ସକାେଶ େଯାହନଙୁ୍କ ଧରି ଓ ବାନି୍ଧ ବନ୍ଦୀଶାଳାେର ପକାଇଥିେଲ ।
4 କାରଣ େଯାହନ ତାହାଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ, ଏହାଙୁ୍କ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର
ନୟିମସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ । 5 ଆଉ, େସ ତାଙୁ୍କ ବଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ
ସୁଦ୍ଧା େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ କେଲ, କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଭାବବାଦୀ
େବାଲ ିମାନୁଥିେଲ ।

6 କିନୁ୍ତ େହେରାଦଙ୍କ ଜନ୍ମ  ଦନି ପଡ଼େନ୍ତ, େହେରାଦଆିଙ୍କ କନ୍ୟା ସଭା
ମଧ୍ୟେର ନୃତ୍ୟ କରି େହେରାଦଙୁ୍କ ମୁଗ୍ଧ କରିେଦଲା । 7 େସଥିେର େସ
ଶପଥ କରି ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ େଯ, େସ ଯାହା କିଛ ିମାଗିବ, େସ ତାହାକୁ
ତାହା େଦେବ ।

8 ଆଉ, େସ ଆପଣା ମଁା'ର ଶିକ୍ଷାେର ପଡ଼ ିକହଲିା ବାପି୍ତଜକ େଯାହନର
ମସ୍ତକ ଏଠାେର େଗାଟଏି ଥାଳିେର େମାେତ ଦଅିନୁ୍ତ । 9 ଏଥିେର ରାଜା
ଦୁଃଖିତ େହେଲ ସୁଦ୍ଧା ନଜି ଶପଥ ଓ ଆପଣା ସହତି େଭାଜିେର ବସଥିିବା
ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସକାେଶ ତାହା େଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ।

10 ପୁଣ,ି େଲାକ ପଠାଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାେର େଯାହନଙ୍କ ମସ୍ତକ େଛଦନ
କରାଇେଲ, 11 ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ େଗାଟଏି ଥାଳିେର ଅଣାଯାଇ େସହି
ବାଳିକାକୁ ଦଆିଗଲା, ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ମଁା ନକିଟକୁ ତାହା େନଇଗଲା ।
12 େସଥିେର ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆସ ିଶବ େନଇଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ ସମାଧି
େଦେଲ ଓ ଯାଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ ।

ପାଞ୍ଚ ରୁଟ ିଦୁଇ ମାଛ
(ମାକର୍ 6:30-44; ଲୂକ 9:10-17; େଯାହନ 6:1-14)

13 ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣ ିେସଠାରୁ ଅଲଗା େହାଇ େନୗକାେର େଗାଟଏି
ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ । େଲାକସମୂହ ଏହା ଶୁଣ ିନଗରଗଡୁ଼କିରୁ ଆସି
ଚାଲଚିାଲ ିତାହାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କେଲ; 14 ଆଉ, େସ େନୗକାରୁ
ବାହାରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକକୁ େଦଖି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାେର ବଗିଳିତ
େହେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ ।

15 େବଳ ଗଡ଼ଯିିବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, ଏ
ସ୍ଥାନ ତ ଜନଶୂନ୍ୟ, ପୁଣ,ି େବଳ ତ ଗଲାଣ;ି ଏଣୁ େଲାକସମୂହ େଯପରି
ଗ୍ରାମମାନଙୁ୍କ ଯାଇ ନଜି ନଜି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଣନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ
ବଦିାୟ ଦଅିନୁ୍ତ ।

16 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େସମାନଙ୍କର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ
ନୁେହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ କରାଅ । 17 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏଠାେର େକବଳ ପାେଞ୍ଚାଟ ିରୁଟ ିଓ ଦୁଇଟ ିମାଛ
ଅଛ ି। 18 େସ କହେିଲ, େସଗଡୁ଼କି ଏଠାକୁ େମା' ପାଖକୁ ଆଣ ।

19 ପୁଣ,ି େସ େଲାକସମୂହକୁ ଘାସ ଉପେର ବସବିା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ, ଆଉ େସ େସହ ିପାେଞ୍ଚାଟ ିରୁଟ ିଓ ଦୁଇଟ ିମାଛ େନଇ ସ୍ୱଗର୍
ଆେଡ଼ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଦୃଷି୍ଟ କରି ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଏବଂ ରୁଟ ିଗଡୁ଼କି ଭାଙି୍ଗ
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦେଲ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଲାକସମୂହକୁ େଦେଲ ।
20 ପୁଣ,ି େସମେସ୍ତ େଭାଜନ କରି ତୃପ୍ତ େହେଲ ଓ ଭଙ୍ଗା ରୁଟରୁି ଯାହା
ବଳିଲା ତାହା େସମାେନ ଉଠାଇ ବାର େଟାେକଇ ଭତ୍ତିର୍ କେଲ ।
21 େଭାଜନ କରିବା େଲାେକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା, ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ
ହଜାର ପୁରୁଷ ଥିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଣ ିଉପେର ଚାଲିବା
(ମାକର୍ 6:45-52; େଯାହନ 6:15-21)

22 େସହକି୍ଷଣ ିଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େନୗକାେର ଚଢ଼ ିତାହାଙ୍କ ଆଗେର
ଅପରପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇେଲ, ପୁଣ,ି େସ ଇତମିଧ୍ୟେର
େଲାକସମୂହକୁ ବଦିାୟ େଦେଲ । 23 େଲାକସମୂୂହକୁ ବଦିାୟ େଦଲା ପେର
େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଇ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଗେଲ, ଆଉ
ସନ୍ଧ୍ୟା େହଲା ପେର େସ େସଠାେର ଏକାକୀ ଥିେଲ । 24 କିନୁ୍ତ େନୗକା
େସେତେବେଳ କୂଳରୁ ଅେନକ ଦୂରେର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତକୂିଳ ବାୟୁ େହତୁ
ତାହା ଟଳମଳ େହଉଥିଲା ।

25 କିନୁ୍ତ ରାତି୍ରର ଚତୁଥର୍ ପ୍ରହରେର ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଚାଲି
େସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ, 26 ପୁଣ,ି ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର

ମାଥିଉ 13:40 600 ମାଥିଉ 14:26
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ଉପେର ଚାଲବିାର େଦଖି ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହାଇ କହେିଲ, ଏ ତ ଭୂତ; ଆଉ,
େସମାେନ ଭୟେର ଚତି୍କାର କେଲ । 27 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସହକି୍ଷଣ ିେସମାନଙ୍କ
ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି କହେିଲ ସାହସ ଧର ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ ।

28 େସଥିେର ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, େଯେବ ଆପଣ, େତେବ
ଜଳ ଉପେର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ ଆଜ୍ଞା କରନୁ୍ତ ।
29 େସ କହେିଲ, ଆସ । େସଥିେର ପିତର େନୗକାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜଳ ଉପେର
ଚାଲ ିଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗେଲ । 30 ମାତ୍ର େସ ପବନ େଦଖି ଭୟ କେଲ,
ପୁଣ,ି ବୁଡ଼ ିଯାଉ ଯାଉ ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, େମାେତ ରକ୍ଷା
କରନୁ୍ତ ।

31 ଯୀଶୁ େସହକି୍ଷଣ ିହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଧରି କହେିଲ, େହ ଅଳ୍ପ
ବଶି୍ୱାସୀ କାହିଁକି ସେନ୍ଦହ କଲ ? 32 ପୁଣ,ି େସମାେନ େନୗକାେର ଚଢ଼େନ୍ତ
ପବନ ଵନ୍ଦ େହଲା । 33 େସଥିେର େନୗକାେର ଥିବା େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ପ୍ରଣାମ କରି କହେିଲ, ଆପଣ ନଶି୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ।

ଗିେନ୍ନ ସରତ୍େର ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
(ମାକର୍ 6:53-56)

34 େସମାେନ ପାର େହାଇ ଗିେନ୍ନ ସରତ୍ ଅଞ୍ଚଳେର ପହଞ୍ଚେିଲ ।
35 ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ଥାନର େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିେସଥିର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ
ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ୱାଦ ପଠାଇେଲ ଏବଂ େଲାେକ ସମସ୍ତ େରାଗୀଙୁ୍କ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ; 36 ଆଉ, େସମାେନ େଯପରି େକବଳ ତାହାଙ୍କ
ବସ୍ତ୍ରର ଧାର ଛୁଅନି୍ତ , ଏହା ତାହାଙୁ୍କ ବନିତ ିକରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣ,ି
େଯେତ େଲାକ ଛୁଇଁେଲ ସମେସ୍ତ ସୁସ୍ଥ େହେଲ ।

ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
(ମାକର୍ 7:1-13)

େସହ ିସମୟେର ଯିରୂଶାଲମରୁ ଫାରୂଶୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ
ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, 2 ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ
କାହିଁକି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତନିୀତ ିଅମାନ୍ୟ

କରନି୍ତ ? କାରଣ େଭାଜନ କରିବା ସମୟେର େସମାେନ ହାତ ଧୁଅନି୍ତ ନାହିଁ
। 3 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତନିୀତ ିସକାେଶ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କର ?

4 ଈଶ୍ୱର ତ କହଅିଛନି୍ତ ପିତାମାତାକୁ ସମାଦର କର, ଆଉ େଯ େକହି
ପିତା କି ମାତାକୁ ଅଭଶିାପ ଦଏି େସ ନଶି୍ଚୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରିବ ।
5 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଥାଅ, େଯ େକହ ିପିତା କି ମାତାକୁ କେହ,
େମା'ଠାରୁ ଯାହା କିଛ ିସାହାଯ୍ୟ ତୁେମ୍ଭ ପାଇଥାନ୍ତ, େସ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େହାଇଅଛ,ି 6 େସ ଆପଣା ପିତାମାତାକୁ ନଶି୍ଚୟ
ସମାଦର କରିବ ନାହିଁ । ଏହ ିଭଳି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତନିୀତ ିେଯାଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟଥର୍ କରିଅଛ ।

7 େର କପଟୀମାେନ, ଯିଶାଇୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଉପଯୁକ୍ତଭାେବ
ଏହ ିଭାବବାଣୀ କହଅିଛନି୍ତ ,

8 ଏହ ିଜାତ ିମୁଖେର ଆମ୍ଭକୁ ସମାଦର କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ
ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ ।

9 େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନୟିମଗଡୁ଼କି ଧମର୍ର ଉପେଦଶବାଣୀ େବାଲି
ଶିକ୍ଷା େଦଇ ବୃଥାେର ଆମ୍ଭର ଆରାଧନା କରନି୍ତ ।

ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚ ିକରିଥାଏ
(ମାକର୍ 7:14-23)

10 ଆଉ ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଶୁଣ
ଓ ବୁଝ; 11 ମୁଖେର ଯାହା ପ୍ରେବଶ କେର, ତାହା େଯ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି
କେର, ଏପରି ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାେର, ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ଅଶୁଚ ିକେର ।

12 େସେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ,
ଫାରୂଶୀମାେନ ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିେଯ ଅପମାନତି େହାଇଛନି୍ତ , ଆପଣ କ'ଣ
ଏହା ଜାଣନି୍ତ ? 13 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େଯଉଁ ସବୁ ବୃକ୍ଷ େମାହର
ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତା େରାପଣ କରି ନାହଁାନି୍ତ , େସ ସବୁ ଉତ୍ପାଟତି େହବ ।

14 େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଦିଅି, େସମାେନ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ପଥପ୍ରଦଶର୍କ; ଆଉ
େଯେବ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ, େତେବ ଦୁେହଁ ଖାତେର ପଡ଼େିବ ।

15 େସଥିେର ପିତର ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବୁଝାଇଦଅିନୁ୍ତ । 16 ଯୀଶୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେବାଧ
? 17 ଯାହା କିଛ ିମୁଖେର ପ୍ରେବଶ କେର, ତାହା େପଟକୁ ଯାଇ ବାହାେର
େଯ ପକାଯାଏ, ଏହା କ'ଣ ବୁଝୁ ନାହଁ ?

18 କିନୁ୍ତ ମୁଖରୁ ଯାହାସବୁ ବାହାେର, ତାହା ହୃଦୟରୁ ବାହାେର ଓ ତାହା
ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚ ିକେର । 19 କାରଣ ହୃଦୟରୁ କୁଚନି୍ତ ା, ନରହତ୍ୟା,
ବ୍ୟଭଚିାର, େବଶ୍ୟାଗମନ, େଚାରି, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ନନି୍ଦା ବାହାେର;
20 ଏହ ିସମସ୍ତ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚ ିକେର, କିନୁ୍ତ ଅଧୁଆ ହାତେର ଖାଇବା
ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚ ିକେର ନାହିଁ ।

କିଣାନୀୟା ସ୍ତ୍ରୀର ବଶି୍ୱାସ
(ମାକର୍ 7:24-30)

21 ଯୀଶୁ େସଇ ସ୍ଥାନରୁ ଅଲଗା େହାଇ େସାର ଓ ସୀେଦାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ଚାଲଗିେଲ । 22 ଆଉ େଦଖ, େସହ ିସୀମାରୁ ଜେଣ କିଣାନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, େହ ପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, େମାେତ ଦୟା
କରନୁ୍ତ, େମାର ଝଅିଟକୁି ଅତ ିଭୟଙ୍କର ଭାବେର ଭୂତ ଦ୍ୱ ାରା କଷ୍ଟ ପାଉଅଛି
। 23 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପେଦ େହେଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ । ଆଉ
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ,
ଏହାକୁ ବଦିାୟ କରନୁ୍ତ, କାରଣ ଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଚତି୍କାର
କରୁଅଛ ି।

24 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ହଜିଯାଇଥିବା
େମଷମାନଙ୍କ ବନିା ଆଉ କାହା ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ େହାଇ ନାହିଁ । 25 କିନୁ୍ତ
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, େହ ପ୍ରଭୁ, େମାର
ଉପକାର କରନୁ୍ତ । 26 ମାତ୍ର େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆହାର
େନଇ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖେର ପକାଇବା ଉଚତି ନୁେହଁ ।

27 କିନୁ୍ତ େସ କହଲିା, ହଁ, ପ୍ରଭୁ, କାରଣ କୁକୁରମାେନ ତ ନଜି ନଜି
ପ୍ରଭୁଙ୍କ େମଜରୁ ପଡ଼ବିା ଅଇଁଠା ଖାଆନି୍ତ । 28 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, େଗା ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର ବଡ଼ ବଶି୍ୱାସ, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
ଘଟୁ। େସହ ିମୁହୂତ୍ତର୍ରୁ ତାହାର କନ୍ୟା ସୁସ୍ଥ େହଲା ।

ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
(ଯିଶାଇୟ 35:5,6; ଲୂକ 7:22,23)

29 ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଗାଲଲିୀ ସମୁଦ୍ର  ନକିଟକୁ ଆସେିଲ,
ଆଉ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବସେିଲ । 30 ପୁଣ,ି ବହୁସଂଖ୍ୟକ
େଲାକ ଖଞ୍ଜ, ପଙୁ୍ଗ, ଅନ୍ଧ, ମୂକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅେନକଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େଘନି
ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସେିଲ ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ
େଥାଇେଦେଲ, ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ । 31 ଏହ ିରୂେପ
ମୂକମାେନ େଯ କଥା କହୁଅଛନି୍ତ , ପଙୁ୍ଗମାେନ ସୁସ୍ଥ େହାଇଅଛନି୍ତ ,
ଖଞ୍ଜମାେନ ଚାଲୁଅଛନି୍ତ ଓ ଅନ୍ଧମାେନ େଦଖୁଅଛନି୍ତ , ଏହା େଦଖି
େଲାକସମୂହ ଚମତୃ୍କତ େହେଲ, ପୁଣ,ି ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା କୀତ୍ତର୍ନ
କେଲ ।

ଚାରି ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ େଭାଜନ କରାଇବା
(ମାକର୍ 8:1-10)

32 ଆଉ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନକିଟକୁ ଡାକି କହେିଲ, ଏହି
େଲାକସମୂହ ପ୍ରତ ିେମାହର ଦୟା େହଉଅଛ,ି କାରଣ ଏମାେନ ତନି ିଦନି
େହଲାଣ ିେମା ସାଙ୍ଗେର ରହଅିଛନି୍ତ ଓ ଏମାନଙ୍କ ପାଖେର କିଛ ିଖାଇବାକୁ
ନାହିଁ; କାେଳ ବାଟେର ଏମାେନ ମୂଚ୍ଛର୍ା େହାଇଯାଇ ପାରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ
େସମାନଙୁ୍କ ଅନାହାରେର ବଦିାୟ େଦବାକୁ େମାହର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ।
33 ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏେତ େଲାକଙୁ୍କ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି୍ଜ ର୍ନ ସ୍ଥାନେର େକଉଁଠାରୁ ଏେତ ରୁଟ ିପାଇବା ? 34 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର େକେତାଟ ିରୁଟ ିଅଛ ି?
େସମାେନ କହେିଲ, ସାେତାଟ,ି ପୁଣ,ି ଅଳ୍ପ େକେତାଟ ିସାନ ମାଛ ।
35 େସଥିେର େସ େଲାକସମୂହକୁ ଭୂମିେର ବସବିାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,

ମାଥିଉ 14:27 601 ମାଥିଉ 15:35



16

17

36 ଆଉ ଯୀଶୁ େସହ ିସାେତାଟ ିରୁଟ ିଓ ମାଛଗଡୁ଼କି େଘନ ିଧନ୍ୟବାଦ
େଦଇ େସହ ିସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦଅିେନ୍ତ େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ େଦେଲ
। 37 ଆଉ ସମେସ୍ତ େଭାଜନ କରି ପରିତୃପ୍ତ େହେଲ ଓ ଭଙ୍ଗା ରୁଟରୁି
ଯାହା ବଳିଲା, ତାହା େସମାେନ ଉଠାଇ ସାତ େଟାେକଇ ଭତ୍ତିର୍ କେଲ ।
38 େଭାଜନ କରିବା େଲାେକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଚାରି ହଜାର
ପୁରୁଷ ଥିେଲ । 39 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େଲାକସମୂହକୁ ବଦିାୟ େଦଇ
େନୗକାେର ଚଢ଼ ିମଗଦାନ ସୀମାକୁ ଆସେିଲ ।

ଯୂନସଙ୍କ ଚହି୍ନ
(ମାକର୍ 8:11-13; ଲୂକ 12:54-56)

ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ
ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଭପି୍ରାୟେର େସମାନଙୁ୍କ ଆକାଶରୁ େଗାଟଏି
ଚହି୍ନ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ । 2 କିନୁ୍ତ

ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କହଥିାଅ,
ଭଲ ପାଗ େହବ,କାରଣ ଆକାଶ ଲାଲ େହାଇଅଛ ି।

3 ଆଉ ପ୍ରାତଃକାଳେର କହଥିାଅ, ଆଜି ଝଡ଼ େହବ, କାରଣ ଆକାଶ
ଲାଲ ଓ େମଘୁଆ େହାଇଅଛ ି। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆକାଶର ଲକ୍ଷଣର
େଭଦାେଭଦ ବୁଝ ିପାରୁଅଛ, କିନୁ୍ତ କାଳର ଲକ୍ଷଣସବୁ ବୁଝ ିପାରୁ ନାହଁ ?
4 ଦୁଷ୍ଟ ଓ ବ୍ୟଭଚିାରୀ ବଂଶ ଚହି୍ନ େଖାଜନି୍ତ , ମାତ୍ର ଯୂନସଙ୍କ ଚହି୍ନ ବନିା
ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଚହି୍ନ େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ ନାହିଁ । ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲଗିେଲ ।

ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙ୍କ ଖମୀର
(ମାକର୍ 8:14-21)

5 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଅନ୍ୟ ପାରିେର ପହଞ୍ଚ ିେଦଖିେଲ େଯ, େସମାେନ ରୁଟି
େନବାକୁ ପାେସାରି ଯାଇଅଛନି୍ତ । 6 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ସତକର୍
ହୁଅ, ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙ୍କ ଖମୀରଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ ।
7 େସଥିେର େସମାେନ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ତକର୍ବତିକର୍ କରି କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ରୁଟ ିଆଣ ିନାହୁଁ େବାଲ ିେସ ଏହା କହୁଅଛନି୍ତ ।
8 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣ ିକହେିଲ, େହ ଅଳ୍ପ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖେର ରୁଟ ିନାହିଁ େବାଲ ିକାହିଁକି ପରସ୍ପର ତକର୍ବତିକର୍ କରୁଅଛ ?

9 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁ ନାହଁ ? ଅବା େସହ ିପାଞ୍ଚ ହଜାର
େଲାକଙ୍କ ପାେଞ୍ଚାଟ ିରୁଟ,ି ଆଉ େକେତ େଟାକାଇ ଉଠାଇଲ, 10 କିମ୍ୱା
େସହ ିଚାରି ହଜାର େଲାକଙ୍କ ସାେତାଟ ିରୁଟ,ି ପୁଣ,ି େକେତ େଟାେକଇ
ଉଠାଇଲ, େସହ ିସବୁ କି ତୁମ୍ଭର ମେନ ନାହିଁ ?

11 ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରୁଟ ିବଷିୟେର କହ ିନ ଥିଲ,ି ଏହା କିପରି
ବୁଝୁ ନାହଁ ? କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙ୍କ ଖମୀର ବଷିୟେର
ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ । 12 େସ େଯ ରୁଟରି ଖମୀରଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇ
ରହବିା ପାଇଁ ନ କହ ିଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ସାବଧାନ େହାଇ
ରହବିା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, ଏହା େସମାେନ େସେତେବେଳ
ବୁଝେିଲ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂେପ ପିତରଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର
(ମାକର୍ 8:27-30; ଲୂକ 9:18-21)

13 ପେର ଯୀଶୁ କାଇସରିୟା ଫିଲପି୍ପୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସ ିଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ େବାଲ ିେଲାେକ କ'ଣ
କହନି୍ତ ? 14 ଏଥିେର େସମାେନ କହେିଲ, େକହ ିେକହ ିକହନି୍ତ , ବାପି୍ତଜକ
େଯାହନ, େକହ ିେକହ ିଏଲୟି, ଆଉ େକହ ିେକହ ିଯିରିମୀୟ ଅବା
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ । 15 େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ
କିଏ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କହୁଅଛ ? 16 ଶିେମାନ ପିତର ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ।

17 ଏଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େହ ଯୂନସର ପୁତ୍ର ଶିେମାନ,
ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ନକିଟେର ଏହା ପ୍ରକାଶ କରି ନାହିଁ,
ବରଂ େମାହର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ । 18 ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ
କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ପିତର, ପୁଣ,ି ଏହ ିପଥର ଉପେର ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ
େତାଳିବ,ି ଆଉ ପାତାଳର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ ।

19 ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚ ିେଦବ,ି ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀେର ଯାହା
କିଛ ିବନ୍ଦ କରିବ, ସ୍ୱଗର୍େର ତାହା ବନ୍ଦ ରହବି, ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀେର ଯାହା
କିଛ ିମୁକ୍ତ କରିବ, ସ୍ୱଗର୍େର ତାହା ମୁକ୍ତ ରହବି । 20 େସେତେବେଳ େସ
େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ , ଏହା କାହାକୁ ନ କହବିା ପାଇଁ େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ।

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ସୂଚନା
(ମାକର୍ 8:31-33; ଲୂକ 9:22)

21 େସହ ିସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇବାକୁ
ଲାଗିେଲ େଯ, ତାହାଙୁ୍କ ଅବଶ୍ୟ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିବାକୁ େହବ ଏବଂ
ପ୍ରାଚୀନ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଅେନକ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି
ହତ େହବାକୁ େହବ, ପୁଣ,ି ତୃତୀୟ ଦବିସେର ଉତ୍ଥତି େହବାକୁ େହବ ।
22 େସଥିେର ପିତର ତାହାଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପାଖକୁ େଘନଯିାଇ ଅନୁେଯାଗ କରି
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙୁ୍କ ଦୟା କରନୁ୍ତ, ନା ପ୍ରଭୁ,
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକେବ େହଁ ନ ଘଟୁ । 23 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ବୁଲପିଡ଼ି
ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ, େମା ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଶୟତାନ, ତୁେମ୍ଭ େମାର
ବଘି୍ନସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟ ନ ଭାବ ିମନୁଷ୍ୟର ବଷିୟ
ଭାବୁଅଛ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନକାରୀ େହବାର ଅଥର୍
(ମାକର୍ 8:34—9:1; ଲୂକ 9:23-27)

24 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େକହ ିେଯେବ
େମାହର ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ େସ ଆପଣାକୁ
ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣ,ି ଆପଣା କ୍ରୁଶ େନଇ େମାହର ଅନୁଗମନ କରୁ ।
25 କାରଣ େଯ େକହ ିଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େସ
ତାହା ହରାଇବ; କିନୁ୍ତ େଯ େକହ ିେମା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ,
େସ ତାହା ପାଇବ । 26 ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ େଯେବ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି
ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, େତେବ ତାହାର କି ଲାଭ େହବ ? କିମ୍ୱା ମନୁଷ୍ୟ
ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳେର କ'ଣ େଦବ ?

27 ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହମିାେର ନଜି ଦୂତମାନଙ୍କ
ସହତି ଆଗମନ କରିେବ ଏବଂ େସେତେବେଳ େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ
ତାହାର କମର୍ ଅନୁସାେର ଫଳ େଦେବ । 28 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଆପଣା ରାଜ୍ୟେର ଆଗମନ ନ େଦଖିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଏଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େକୗଣସି
ପ୍ରକାେର ମୃତୁ୍ୟର ଅ◌ାସ୍ୱାଦ ପାଇେବ ନାହିଁ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣ
(ମାକର୍ 9:2-13; ଲୂକ 9:28-36)

ଛଅ ଦନି ପେର ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ
େଯାହନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନଇ ପୃଥକ କରି େଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ
ପବର୍ତକୁ େନଇଗେଲ । 2 ଆଉ େସ େସମାନଙ୍କ ଆଗେର

ରୂପାନ୍ତରିତ େହେଲ; ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ସୂଯର୍୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର
ଆେଲାକ ପରି ଶୁଭ୍ରବଣ୍ଣର୍ େହଲା ।

3 ପୁଣ,ି େଦଖ, େମାଶା ଓ ଏଲୟି ତାହାଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବା
େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଗଲା । 4 େସଥିେର ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େହ
ପ୍ରଭୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ଏ ସ୍ଥାନେର ଅଛୁ, ଏହା ଉତ୍ତମ; ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
େହେଲ ମୁଁ ଏଠାେର ତେିନାଟ ିକୁଟୀର ନମିର୍ାଣ କରିବ,ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
େଗାଟଏି, େମାଶାଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ଓ ଏଲୟିଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ।

5 େସ ଏହ ିକଥା କହୁ କହୁ, େଦଖ, ଖେଣ୍ଡ େମଘ େସମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ
କଲା, ଆଉ େଦଖ, େସହ ିେମଘରୁ ଏହ ିବାଣୀ େହଲା, "ଏ ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ
ପୁତ୍ର ଏହାଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭର ପରମ ସେନ୍ତାଷ" ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ।
6 ଏହା ଶୁଣ ିଶିଷ୍ୟମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ଗିେଲ ଓ ଅତଶିୟ ଭୀତ େହେଲ
। 7 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କରି କହେିଲ, ଉଠ, ଭୟ
କର ନାହିଁ । 8 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଉପରକୁ ଚାହିଁ େକବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବନିା
ଆଉ କାହାରିକୁ େଦଖିେଲ ନାହିଁ ।

ମାଥିଉ 15:36 602 ମାଥିଉ 17:8
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9 େସମାେନ ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ କହେିଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନ ଉଠିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏ
ଦଶର୍ନର କଥା କାହାରିକୁ କୁହ ନାହିଁ । 10 ପୁଣ,ି ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, େତେବ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ କାହିଁକି କହନି୍ତ େଯ, ପ୍ରଥମେର ଅବଶ୍ୟ
ଏଲୟିଙ୍କର ଆଗମନ େହବ ?

11 େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଏଲୟି ଆସ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନ
କରିବା କଥା ସତ, 12 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଏଲୟି ତ ଆସି
ସାରିେଲଣ,ି ମାତ୍ର େଲାେକ ତାହାଙୁ୍କ ନ ଚହି୍ନ ିଯାହା ଇଚ୍ଛା, ତାହା ହିଁ ତାହାଙ୍କ
ପ୍ରତ ିକରିଅଛନି୍ତ । େସହ ିପ୍ରକାେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ହାତେର
ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ । 13 େସ େଯ େସମାନଙୁ୍କ ବାପି୍ତଜକ
େଯାହନଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ, ଶିଷ୍ୟମାେନ େସେତେବେଳ ତାହା ବୁଝେିଲ
।

ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ବାଳକର ସୁସ୍ଥତା
(ମାକର୍ 9:14-29; ଲୂକ 9:37-43)

14 ପେର େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ ଜେଣ େଲାକ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିଆେଣ୍ଠାଇପଡ଼ ିକହଲିା, 15 େହ ପ୍ରଭୁ, େମାହର
ପୁଅକୁ ଦୟା କରନୁ୍ତ, କାରଣ େସ ମୂଚ୍ଛର୍ାେରାଗେର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଅଛ,ି
େଯଣୁ େସ ଥରକୁଥର ନଆିଁେର ଓ ଥରକୁଥର ପାଣେିର ପଡଢ଼ୁଅଛ ି। 16 ମୁଁ
ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣଥିିଲ,ି ମାତ୍ର େସମାେନ
ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ ।

17 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆେର ଅବଶି୍ୱାସୀ ଓ ବପିଥଗାମୀ ବଂଶ,
େକେତ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ରହବି ି? େକେତ କାଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବ୍ୟବହାର ସହବି ି? ତାହାକୁ ଏଠିକି େମା ପାଖକୁ ଆଣ । 18 ଆଉ ଯୀଶୁ
ଭୂତକୁ ଧମକାେନ୍ତ େସ ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ଓ ବାଳକଟ ିେସହି
ମୁହୂତ୍ତର୍ରୁ ସୁସ୍ଥ େହଲା ।

19 ଏହାପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ େଗାପନେର ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ । 20 େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଳ୍ପ ବଶି୍ୱାସ ସକାେଶ, କାରଣ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଯଦ ିେଗାଟଏି େସାରିଷ ଦାନା ପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଏହ ିପବର୍ତକୁ 'ଏଠାରୁ େସଠାକୁ
ଘୁଞ୍ଚଯିା' େବାଲ ିକହେିଲ ତାହା ଘୁଞ୍ଚଯିିବ, ଆଉ କିଛ ିହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅସାଧ୍ୟ େହବ ନାହିଁ । 21 [କିନୁ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ଉପବାସ ବନିା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ଉପାୟେର ଏପ୍ରକାର ଭୂତ ବାହାରିଯାଏ ନାହିଁ ।]

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନଃସୂଚନା
(ମାକର୍ 9:30-32; ଲୂକ 9:43-45)

22 ଆଉ େସମାେନ ଗାଲଲିୀେର ଏକତ୍ର େହବା ସମୟେର ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବାକୁ
ଯାଉଅଛନି୍ତ , 23 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରିେବ, ଆଉ ତୃତୀୟ
ଦବିସେର େସ ଉଠିେବ । ଏଥିେର େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ େହେଲ ।

ଯୀଶୁ ଏବଂ ମନ୍ଦରିର କର

24 ଏଥିମଧ୍ୟେର େସମାେନ କଫନର୍ାହୂମକୁ ଆସେନ୍ତ ମନି୍ଦରର କର
ଆଦାୟକାରୀ େଲାେକ ପିତରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିପଚାରିେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଗରୁୁ କ'ଣ ମନି୍ଦରର କର ଦଅିନି୍ତ ନାହିଁ ? 25 େସ କହେିଲ, ହଁ, ଦଅିନି୍ତ ।
ଆଉ େସ ଘରକୁ ଆସଲିା ପେର ଯୀଶୁ ଆେଗ ତାହାକୁ କହେିଲ, ଶିେମାନ,
ତୁମ୍ଭର ମତ କ'ଣ ? ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ କାହା ପାଖରୁ କର ବା ରାଜସ୍ୱ
ନଅିନି୍ତ ? େସମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କଠାରୁ କିମ୍ୱା ବେିଦଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ?

26 େସ ବେିଦଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ େବାଲ ିକହେନ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
େତେବ ତ ପୁତ୍ରମାେନ ମୁକ୍ତ । 27 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି େସମାନଙ୍କ
ବଘି୍ନର କାରଣ ନ େହଉ, ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୁ ଯାଇ ବନ୍ଶୀ କଣ୍ଟା ପକାଅ,
ଆଉ ପ୍ରଥେମ େଯଉଁ ମାଛ ପଡ଼ବି, ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ମୁଖ ଫିଟାଇେଲ
େଗାଟଏି େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା ପାଇବ; ତାହା େନଇ େମା ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
େସମାନଙୁ୍କ ଦଅି ।

ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ର
(ମାକର୍ 9:33-37; ଲୂକ 9:46-48)

େସେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିପଚାରିେଲ,
େତେବ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର କିଏ େଶ୍ରଷ୍ଠ ? 2 େସ େଗାଟଏି ସାନ
ପିଲାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ କରାଇେଲ,

3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଫରି ସାନ ପିଲା ପରି ନ
େହେଲ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ ।

4 ଅତଏବ େଯ େକହ ିଏହ ିସାନ ପିଲା ପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କେର,
େସ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର େଶ୍ରଷ୍ଠ । 5 ଆଉ େଯ େକହ ିେମା ନାମେର ଏହପିରି
େଗାଟଏି ସାନ ପିଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର;

ବଶି୍ୱାସେର ବଘି୍ନକାରୀର ଦଣ୍ଡ
(ମାକର୍ 9:42-48; ଲୂକ 17:1,2)

6 କିନୁ୍ତ େଯ େକହ ିେମାଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏହ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜଣକର ବଘି୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତାହା େବକେର େଗାଟଏି ବଡ଼ ଚକିପଥର
ଟଙ୍ଗାଯାଇ ତାହାକୁ ମହାସାଗରେର ଅଗାଧ ଜଳେର ବୁଡ଼ାଇ ଦଆିଯାଇଥିେଲ
ତାହା ପକ୍ଷେର ଭଲ େହାଇଥାଆନ୍ତା ।

7 ହାୟ, ସଂସାର ବଘି୍ନ ସକାେଶ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର; ବଘି୍ନ ତ ନଶି୍ଚୟ
ଘଟବି, କିନୁ୍ତ ହାୟ, େଯଉଁ େଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ବଘି୍ନ ଘେଟ, େସ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର
। 8 ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଅବା ପାଦ ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ବଘି୍ନର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ
ତାହା କାଟ ିେଫାପାଡ଼ଦିଅି; ଦୁଇ ହସ୍ତ ଓ ଦୁଇ ପାଦ େନଇ ଅନନ୍ତ ଅଗି୍ନେର
ପଡ଼ବିା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ପଙୁ୍ଗ ଅବା ଖଞ୍ଜ େହାଇ ଜୀବନେର ପ୍ରେବଶ କରିବା
ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଭଲ ।

9 ଆଉ, ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ବଘି୍ନର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ ତାହାକୁ
ଉପାଡ଼ ିେଫାପାଡ଼ଦିଅି; ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ େନଇ ଅଗି୍ନମୟ ନକର୍େର ପଡ଼ବିା ବରଂ
ଏକ ଚକ୍ଷୁ େନଇ ଜୀବନେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଭଲ ।

ହଜିଲା େମଣ୍ଢାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ଲୂକ 15:3-7)

10 ସାବଧାନ, ଏହ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ହିଁ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ,
କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ସ୍ୱଗର୍େର େସମାନଙ୍କର ଦୂତମାେନ
ସବର୍ଦା େମାହର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ମୁଖ ଦଶର୍ନ କରନି୍ତ । 11 [କାରଣ ଯାହା
ହଜିଅଛ,ି ତାହା ରକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସଅିଛନି୍ତ ।]

12 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ମେନ କଲ ? େକୗଣସ ିେଲାକର ଯଦ ିଶେହ
େମଣ୍ଢା ଥାଏ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ହଜିଯାଏ, େତେବ କ'ଣ
ଅେନଶତକୁ ପବର୍ତେର ଛାଡ଼ ିେସ ଯାଇ ହଜିଯାଇଥିବା େମଣ୍ଢାଟ ିେଖାେଜ
ନାହିଁ ? 13 ଆଉ ଯଦ ିେସ ତାହାକୁ ପାଏ, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ିେଯଉଁ ଅେନଶତଟ ିହଜି ଯାଇ ନ ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ଏହ ିେଗାଟକି ଲାଗି େସ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ କେର । 14 େସହି
ପ୍ରକାେର ଏହ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯ େଗାଟଏି ବନିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁେହଁ ।

ପାପ କରିଥିବା ଭାଇ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
(ଲୂକ 17:3; ଗାଲାତୀୟ 6:1; ଯାକୁବ 5:19,20)

15 ଯଦ ିତୁମ୍ଭ ଭାଇ ପାପ କେର, େତେବ ଯାଇ େକବଳ ତୁମ୍ଭ ଦୁଇ
ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ ତାହାର େଦାଷ େଦଖାଅ; ଯଦ ିେସ ତୁମ୍ଭର କଥା
ଶୁେଣ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଭାଇ କି ଲାଭ କଲ । 16 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସ
ନ ଶୁେଣ, େତେବ ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେର ଆଉ ଜେଣ ବା ଦୁଇ ଜଣକୁ େନଇ
ଯାଅ, େଯପରି ଦୁଇ ବା ତନି ିସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁଖେର ସମସ୍ତ କଥା ସି୍ଥର
କରାଯିବ ।

17 ତଥାପି ଯଦ ିେସ େସମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାେନ, େତେବ ମଣ୍ଡଳୀକୁ
କୁହ, ଓ େସ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମଧ୍ୟ ନ ମାେନ, େତେବ େସ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର
ଅଣଯିହୂଦୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀ ପରି େହଉ ।

18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୃଥିବୀେର ଯାହାସବୁ
ବନ୍ଦ କରିବ, ସ୍ୱଗର୍େର େସହ ିସବୁ ବନ୍ଦ ରହବି, ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀେର ଯାହାସବୁ
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ମୁକ୍ତ କରିବ, ସ୍ୱଗର୍େର େସହ ିସବୁ ମୁକ୍ତ ରହବି । 19 ପୁନଶ୍ଚ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ
େଯେକୗଣସ ିବଷିୟ ଏକମନା େହାଇ ଯାହା କିଛ ିମାଗିେବ, ତାହା େମାହର
ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ କତୃ୍ତର୍କ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟବି । 20 କାରଣ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର ଦୁଇ କି ତନି ିଜଣ େମା ନାମେର ଏକତ୍ର ହୁଅନି୍ତ , େସହ ିସ୍ଥାନେର
ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉପସି୍ଥତ ଅଛ ି।

କ୍ଷମା ନ େଦବା ଦାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ଲୂକ 17:3,4)

21 େସେତେବେଳ ପିତର ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିପଚାରିେଲ, େହ ପ୍ରଭୁ,
େକେତ ଥର େମାହର ଭାଇ େମା ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେଲ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି
? 22 କି ସାତ ଥର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ? ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭକୁ େକବଳ
ସାତ ଥର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କହୁ ନାହିଁ,

23 ମାତ୍ର ସତୁରି ଗଣୁ ସାତ ଥର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ । ଅତଏବ, ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ
ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ସହତି ହସିାବ କରିବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ ଜେଣ ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ
। 24 େସ ହସିାବ ଆରମ୍ଭ କରେନ୍ତ ତନି ିେକାଟ ିଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିବା
ଜେଣ ଦାସ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଅଣାଗଲା । 25 କିନୁ୍ତ ତାହାର ପରିେଶାଧ
କରିବାକୁ କିଛ ିନ ଥିବାରୁ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ,
ପିଲାପିଲ ିଓ ସବର୍ସ୍ୱ ବକି୍ରୟ କରି ପରିେଶାଧ େନବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ।

26 େତଣୁ େସହ ିଦାସ ତାହାଙୁ୍କ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିଲା,
ଆପଣ େମା ବଷିୟେର େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରନୁ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣକୁ ସବୁ ପରିେଶାଧ
କରିେଦବ ି। 27 େସଥିେର େସହ ିଦାସର ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରି ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ
କରିେଦେଲ ଓ ତାହାର ଋଣ କ୍ଷମା କେଲ ।

28 କିନୁ୍ତ େସହ ିଦାସ ବାହାରିଯାଇ ତାହାଠାରୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଋଣ
କରିଥିବା ଜେଣ ସହଦାସର େଦଖା ପାଇ ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ଗଳା ଚପିି
କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ ଯାହା ଧାରୁ, ଶୁଝେିଦ । 29 େତଣୁ ତାହାର ସହଦାସ
ଭୂମିଷ୍ଠ େହାଇ ତାହାକୁ ବନିତ ିକରି କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, ଆପଣ େମା'
ବଷିୟେର େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରନୁ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ପରିେଶାଧ କରିେଦବ ି।

30 ମାତ୍ର େସ ସମ୍ମତ େହଲା ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଯାଇ ଋଣ ପରିେଶାଧ ନ
କରିବା ଯାଏ ତାହାକୁ କାରାଗାରେର ପକାଇେଦଲା । 31 େତଣୁ ତାହାର
ସହଦାସମାେନ ଏହ ିଘଟଣା େଦଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ େହେଲ ଓ ଯାଇ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବଣ୍ଣର୍ନା କରି ଜଣାଇେଲ ।

32 େସଥିେର ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ପାଖକୁ ଡ଼କାଇ କହେିଲ େର ଦୁଷ୍ଟ
ଦାସ, ତୁ େମାେତ ବନିତ ିକରିବାରୁ ମୁଁ େତାର େସହ ିସମସ୍ତ ଋଣ କ୍ଷମା
କଲ;ି 33 ମୁଁ େଯରୂେପ େତାେତ ଦୟା କଲ,ି େସରୂେପ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସହ
ଦାସକୁ କ୍ଷମା କରିବା େତାହର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ନ ଥିଲା ?

34 ଆଉ, ତାହାର ପ୍ରଭୁ ରାଗିଯାଇ ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିେଶାଧ ନ କରିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦବା େଲାକମାନଙ୍କ ହାତେର ସମପର୍ଣ କେଲ ।
35 ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଯଦ ିଅନ୍ତର ସହ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇକୁ କ୍ଷମା
ନ କର, ତାହାେହେଲ େମାହର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହି
ପ୍ରକାର କରିେବ ।

ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ପକର୍େର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
(ମାକର୍ 10:1-12)

ଯୀଶୁ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ସମାପ୍ତ କରିବା ପେର ଗାଲଲିୀରୁ
ଚାଲଯିାଇ ଯଦର୍ନର ଆରପାରେର ଥିବା ଯିହୂଦା ସୀମାେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ । 2 ପୁଣ,ି ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହାଙ୍କ

ପେଛ ପେଛ ଗେଲ, ଆଉ େସ େସଠାେର େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ ।
3 ଏହ ିସମୟେର ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ

ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିେଲ, େଯେକୗଣସ ିକାରଣରୁ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବା କ'ଣ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ? 4 େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ
ପାଠ କରି ନାହଁ େଯ, ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ଆଦ୍ୟରୁ େସମାନଙୁ୍କ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି
ସୃଷି୍ଟ କେଲ,

5 ଆଉ କହେିଲ, ଏହ ିକାରଣରୁ ପୁରୁଷ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ନଜି ସ୍ତ୍ରୀଠାେର ଆସକ୍ତ େହବ, ଆଉ େସ ଦୁେହଁ ଏକାଙ୍ଗ େହେବ ? 6 ଏଣୁ
େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହଁନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଏକାଙ୍ଗ ଅଟନି୍ତ । ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଯାହା
ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଅଲଗା ନ କରୁ ।

7 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େତେବ େମାଶା କାହିଁକି ତ୍ୟାଗପତ୍ର
େଦଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ? 8 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଠିନତା େଦଖି େମାଶା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ,
କିନୁ୍ତ ଆଦ୍ୟରୁ େସପରି ନ ଥିଲା । 9 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େଯ
େକହ ିଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବ୍ୟଭଚିାର େଦାଷ ବନିା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି ଅନ୍ୟକୁ ବବିାହ କେର, େସ ବ୍ୟଭଚିାର କେର ।

10 ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହତି ମନୁଷ୍ୟର ଯଦ ିଏହି
ପ୍ରକାର ସମ୍ୱନ୍ଧ, େତେବ ବବିାହ କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ । 11 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ସମେସ୍ତ ଏହ ିକଥା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ,
େକବଳ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମତା ଦଆିଯାଇଅଛ,ି େସମାେନ କରି ପାରନି୍ତ ।
12 କାରଣ େକହ ିେକହ ିମାତାର ଗଭର୍ରୁ ନପୁଂସକ େହାଇ ଜନ୍ମ
େହାଇଅଛନି୍ତ , ଆଉ େକହ ିେକହ ିମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନପୁଂସକ
କରାଯାଇଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଆଉ େକହ ିେକହ ିସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ସକାେଶ ଆପଣା
ଆପଣାକୁ ନପୁଂସକ କରିଅଛନି୍ତ । େଯଉଁ େଲାକ ଗ୍ରହଣ କରି ପାେର, େସ
ଗ୍ରହଣ କରୁ ।

ଶିଶୁ ପି୍ରୟ ଯୀଶୁ
(ମାକର୍ 10:13-16; ଲୂକ 18:15-17)

13 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େଯପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପେର ହାତ ରଖି
ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଅଣାଗେଲ । ମାତ୍ର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆଣୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଧମକ େଦେଲ । 14 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ
କହେିଲ, ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଦିଅି, େସମାନଙୁ୍କ େମା ପାଖକୁ ଆସବିାକୁ ମନା
କର ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ଏହ ିପ୍ରକାର େଲାକମାନଙ୍କର । 15 ଆଉ,
େସ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ହାତ ରଖି େସଠାରୁ ଚାଲଗିେଲ ।

ଜେଣ ଧନୀ ଯୁବା
(ମାକର୍ 10:17-31; ଲୂକ 18:18-30)

16 ଆଉ େଦଖ, ଜେଣ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିପଚାରିେଲ, େହ ଗରୁୁ,
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ େକଉଁ ସତ୍କମର୍ କରିବ ି? 17 େସ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ସତ୍ େକବଳ ଜେଣ; କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଜୀବନେର
ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, େତେବ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କର ।

18 େସ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, କି କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ? ଯୀଶୁ କହେିଲ,
ଏହ ିସବୁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭଚିାର କର ନାହିଁ, େଚାରି କର ନାହିଁ,
ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅି ନାହିଁ, 19 ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସମାଦର କର; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର
ପେଡାଶୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କର ।

20 େସହ ିଯୁବକ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହ ିସମସ୍ତ ମୁଁ ପାଳନ କରିଅଛ,ି
େମାହର ଆଉ କ'ଣ ଉଣା ଅଛ ି? 21 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ସଦି୍ଧ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, େତେବ ଯାଇ ଆପଣାର ସବର୍ସ୍ୱ ବକି୍ରୟ କରି
ଦରିଦ୍ରମାନଙୁ୍କ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଧନ ପାଇବ; ପୁଣ,ି ଆସି
େମାହର ଅନୁଗମନ କର । 22 କିନୁ୍ତ ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିଯୁବକଟ ିଦୁଃଖିତ
େହାଇ ଚାଲଗିେଲ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତି୍ତ ଥିଲା ।

23 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି ଧନୀ େଲାକ ଅତ ିକଷ୍ଟେର ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ।
24 ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଧନୀେଲାକଙ୍କର
ପ୍ରେବଶ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଛୁଞ୍ଚରି ଛଦି୍ର  େଦଇ ଓଟର ପ୍ରେବଶ କରିବା
ସହଜ ।

25 ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହାଇ କହେିଲ, େତେବ କିଏ
ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପାେର ? 26 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ କହେିଲ,
ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଅସାଧ୍ୟ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ । 27 େସଥିେର
ପିତର ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େଦଖନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛୁ; ଆେମ୍ଭମାେନ େତେବ କ'ଣ ପାଇବା
?

28 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ନୂତନ
ସୃଷି୍ଟେର େଯେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆପଣା େଗୗରବମୟ ସଂିହାସନେର
ଉପେବଶନ କରିେବ, େସେତେବେଳ, େମାହର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛ େଯ
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ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱ ାଦଶ ସଂିହାସନେର ଉପେବଶନ କରି
ଇସ୍ରାଏଲେର ଦ୍ୱ ାଦଶ େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନ କରିବ ।

29 ପୁଣ,ି େଯ େକହ ିେମାହର ନାମ ସକାେଶ ଗହୃ କି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ
କି ପିତା କି ମାତା କି ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିକି ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କେର, େସ
ବହୁଗଣୁ ପାଇବ, ପୁଣ,ି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବ । 30 କିନୁ୍ତ
ପ୍ରଥେମ ଥିବା ଅେନକ େଲାକ େଶଷେର ପଡ଼େିବ ଓ େଶଷେର ଥିବା
ଅେନକ େଲାକ ପ୍ରଥମ େହେବ ।

ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ମୂଲିଆ

କାରଣ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ଏପରି ଜେଣ ଗହୃକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ସଦୃଶ, େଯ
ସକାଳ େହବାମାତ୍ର ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ମୂଲଆି
ଲଗାଇବାକୁ ବାହାରିଗେଲ । 2 ଆଉ େସ ମୂଲଆିମାନଙ୍କ

ସହତି ଦନିକୁ ଏକ ଦନିର ମୂଲ ପାଇଁ ଚୁକି୍ତ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ପଠାଇେଲ । 3 ପୁଣ,ି ପ୍ରାୟ ନଅଟା ସମୟେର ବାହାରିଯାଇ
ବଜାରେର ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନଷି୍କମର୍ା େହାଇ ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖି େସମାନଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ କହେିଲ, 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଅ, ପୁଣ,ି ଯାହା ଠିକ୍,
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦବ;ି ଆଉ େସମାେନ ଗେଲ । 5 ପୁଣ,ି ଥେର େସ
ପ୍ରାୟ ବାରଟା ଓ ତନିଟିା ସମୟେର ବାହାରିଯାଇ େସହ ିପ୍ରକାର କେଲ ।
6 ପୁଣ,ି ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟେର େସ ବାହାରିଯାଇ ଆଉ େକେତକ ଜଣଙୁ୍କ
ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖି େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
ଏଠାେର ଦନିଯାକ ଖାଲେିର ଠିଆ େହାଇଅଛ ? 7 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, କାରଣ େକହ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୂଲ ଲଗାଇ ନାହଁାନି୍ତ । େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରକୁ ଯାଅ । 8 ପେର
ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅେନ୍ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଆପଣା େବବତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ମୂଲଆିମାନଙୁ୍କ ଡାକି େଶଷ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ
େଲାକମାନଙ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୂଲ ଦଅି । 9 େସଥିେର େଯଉଁମାେନ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା
ସମୟେର ମୂଲ ଲଗାଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ ଆସ ିଏକ ଦନିର ମୂଲ
େଲଖାଏଁ ପାଇେଲ । 10 ପୁଣ,ି ପ୍ରଥେମ ଲଗାଯାଇଥିବା ମୂଲଆିମାେନ ଆସି
ଅଧିକ ପାଇେବ େବାଲ ିମେନ କେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦନିର
ମୂଲ େଲଖାଏଁ ପାଇେଲ । 11 କିନୁ୍ତ ତାହା ପାଇ େସମାେନ ଘରର
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, 12 ଏହ ିେଶଷର
େଲାକମାେନ ଘଣ୍ଟାଏମାତ୍ର କାମ କେଲ, ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦନିଯାକ ଖଟି
ଖଟ ିଖରାେର ଜଳିେପାଡ଼ଗିେଲ ସୁଦ୍ଧା ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମାନ
କଲ । 13 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଭାଇ,
େତା ପ୍ରତ ିମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁ ନାହିଁ; ତୁ କଅଣ େମା ସାଙ୍ଗେର ଏକ ଦନିର
ମୂଲ ପାଇଁ ଚୁକି୍ତ କରି ନ ଥିଲୁ ? 14 େତାର ଯାହା, ତାହା େନଇ ଚାଲଯିା,
କିନୁ୍ତ ଏହ ିେଶଷ େଲାକକୁ ସୁଦ୍ଧା େତା ପରି େଦବା ପାଇଁ େମାହର ଇଚ୍ଛା ।
15 ନଜି ସମ୍ପତି୍ତକୁ ନଜି ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କଅଣ େମାର
ଅଧିକାର ନାହିଁ ? ନା ମୁଁ ଦାନଶୀଳ େହବାରୁ ତୁ ଈଷର୍ାଦୃଷି୍ଟ କରୁଅଛୁ ?
16 େସହପିରି େଶଷେର ଥିବା େଲାେକ ପ୍ରଥେମ େହେବ ଓ ପ୍ରଥମେର ଥିବା
େଲାେକ େଶଷେର ପଡ଼େିବ ।

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ତୃତୀୟ ଥର ସୂଚନା
(ମାକର୍ 10:32-34; ଲୂକ 18:31-34)

17 ଯୀଶୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଉଦ୍ୟତ େହଉଥିବା
ସମୟେର ଦ୍ୱ ାଦଶଙୁ୍କ ପୃଥକ୍ କରି ପଥ ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
18 େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହେବ, 19 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା େଦଇ ପରିହାସ, େକାରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଓ
କ୍ରୁଶେର ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିେବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦବିସେର େସ ଉଠିେବ ।

ଜେଣ ମାଆର ଅନୁେରାଧ
(ମାକର୍ 10:35-45)

20 େସେତେବେଳ େଜବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମାତା ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙୁ୍କ
ସାଙ୍ଗେର େନଇ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସ ିପ୍ରଣାମ କରି ତାହାଙ୍କଠାରୁ କିଛି

ମାଗିେଲ । 21 େସଥିେର େସ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା
କରୁଅଛ ? େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର େଯପରି େମାହର
ଏହ ିଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆପଣଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ
ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ବସନି୍ତ , ଏହା ଆଜ୍ଞା କରନୁ୍ତ । 22 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ମାଗଅୁଛ, ତାହା ଜାଣୁ ନାହଁ । ମୁଁ େଯଉଁ
ପାତ୍ରେର ପାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ,ି େସଥିେର କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାନ କରି
ପାର ? 23 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପାରୁ । େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ପାତ୍ରେର ପାନ କରିବ ସତ, କିନୁ୍ତ େମାହର ଦକି୍ଷଣ ଓ
ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ବସବିାକୁ େଦବା େମାହର ଅଧିକାରର ବଷିୟ ନୁେହଁ, ବରଂ
େଯଉଁମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େମାହର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛ,ି
େସମାେନ ବସେିବ । 24 ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଏହା ଶୁଣ ିେସହ ିଦୁଇ
ଭାଇଙ୍କ ଉପେର ବରିକ୍ତ େହେଲ । 25 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପାଖକୁ
ଡାକି କହେିଲ, ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର
ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  କରନି୍ତ ଓ ମହାନ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରନି୍ତ ,
ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ । 26 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସପ୍ରକାର ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯ େକହ ିମହାନ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସବକ େହଉ, 27 ଆଉ େଯ େକହ ିପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କେର, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ େହଉ, 28 େଯପରି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ
େସବା ପାଇବାକୁ ଆସ ିନାହଁାନି୍ତ , ମାତ୍ର େସବା କରିବାକୁ ଓ ଅେନକଙ୍କ ପାଇଁ
ମୁକି୍ତର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂେପ ପ୍ରାଣ େଦବାକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ ।

ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ଧଙୁ୍କ ଦୃଷି୍ଟ ଦାନ
(ମାକର୍ 10:46-52; ଲୂକ 18:35-43)

29 େସମାେନ ଯିରୀେହାରୁ ବାହାରିବା ସମୟେର ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ
ତାହାଙ୍କର ପେଛ ପେଛ ଗେଲ । 30 ଆଉ େଦଖ, ପଥ ପାଶ୍ୱର୍େର ଦୁଇ
ଜଣ ଅନ୍ଧ ଯୀଶୁ େସହ ିପଥ େଦଇ ଯାଉଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଶୁଣ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି
କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରନୁ୍ତ । 31 ମାତ୍ର
େଲାକସମୂହ େସମାନଙୁ୍କ ତୁନ ିେହବା ପାଇଁ ଧମକ େଦେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦୟା କରନୁ୍ତ । 32 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଡାକି
ପଚାରିେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଇଚ୍ଛା
କରୁଅଛ ? 33 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, େଯପରି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟଯିାଏ । 34 ଆଉ ଯୀଶୁ ଦୟାେର ବଗିଳିତ େହାଇ
େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପଶର୍ କେଲ ଓ େସହକି୍ଷଣ ିେସମାେନ େଦଖି ପାରିେଲ ଓ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଚାଲବିାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବଜିୟ ଯାତ୍ରା
(ମାକର୍ 11:1-11; ଲୂକ 19:28-40; େଯାହନ 12:12-19)

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ
େବୖଥ୍ଫାଗୀ ଓ ଜୀତପବର୍ତ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ,
େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହ ିପଠାଇେଲ

। 2 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ େସହ ିଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯିବାମାେତ୍ର ବନ୍ଧା
େହାଇଥିବା େଗାଟଏି ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ଓ ତାହା ସହତି େଗାଟଏି ଶାବକକୁ େଦଖିବ;
େସମାନଙୁ୍କ ଫିଟାଇ େମା ନକିଟକୁ େନଇଆସ । 3 ଆଉ େଯେବ େକହି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କିଛ ିକେହ, େତେବ କହବି ଏମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଆବଶ୍ୟକ ଅଛ ି। େସହକି୍ଷଣ ିେସ େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଦବ ।
4 ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟ େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ,
େସଥିନମିେନ୍ତ ଏହା ଘଟଲିା, 5 ସେିୟାନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, େଦଖ୍ , େତାର
ରାଜା େତା ନକିଟକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ; େସ ନମ୍ର ଓ ଗଦ୍ଦର୍ଭାେରାହୀ, ଶାବକ,
ଗଦ୍ଦର୍ଭଶାବକାେରାହୀ । 6 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆେଦଶ
ଅନୁସାେର କାମ କେଲ, 7 ପୁଣ,ି ଗଦ୍ଦର୍ଭୀ ଓ ଶାବକଟ ିଆଣ ିେସମାନଙ୍କ
ଉପେର ବସ୍ତ୍ର ପାତେିଦେଲ, ଆଉ େସ ତାହା ଉପେର ବସେିଲ । 8 ପୁଣ,ି
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପଥେର ବଛିାଇେଲ
ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟ ିଆଣ ିବାଟେର ବଛିାଇେଦବାକୁ ଲାଗିେଲ
। 9 ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗେର ଓ ପଛେର ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, େହାଶାନ୍ନ ା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ! ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ! ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େଲାକେର େହାଶାନ୍ନ ା ।

ମାଥିଉ 19:29 605 ମାଥିଉ 21:9
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10 ଆଉ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ ନଗରଯାକ ଏ କିଏ େବାଲି
ଚହଳ ପଡ଼ଗିଲା । 11 େସଥିେର େଲାକସମୂହ କହେିଲ, ଏ ଗାଲଲିୀସ୍ଥ
ନାଜରିତର ଭାବବାଦୀ ଯୀଶୁ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ୍ଦରି ପରିଷ୍କାର
(ମାକର୍ 11:15-19; ଲୂକ 19:45-48; େଯାହନ 2:13-22)

12 ପେର ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରି େସ ସ୍ଥାନେର
କିଣାବକିା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ବାହାର କରିେଦେଲ, ପୁଣ,ି ମୁଦ୍ର ା
ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର େମଜ ଓ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆସନ ଓଲଟାଇ
ପକାଇେଲ, 13 ଆଉ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଲଖା ଅଛ,ି ଆମ୍ଭର
ଗହୃ ପ୍ରାଥର୍ନାର ଗହୃ େବାଲ ିପରିଚତି େହବ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ
ଡକାୟତମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କରୁଅଛ । 14 ପୁଣ,ି ମନି୍ଦରେର ଅନ୍ଧ ଓ ଖଞ୍ଜ
େଲାେକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେନ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ । 15 କିନୁ୍ତ
ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାହାଙ୍କ କରିଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ସବୁ ଓ
ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର େହାଶାନ୍ନ ା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ େବାଲ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରୁଥିବା
ପିଲାମାନଙୁ୍କ େଦଖି ବରିକ୍ତ େହେଲ, 16 ପୁଣ,ି ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଏମାେନ
କ'ଣ କହୁଅଛନି୍ତ , ତାହା କି ତୁେମ୍ଭ ଶୁଣୁଅଛ ? ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ହଁ, ତୁେମ୍ଭ ଶିଶୁ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ସ୍ତବ ସଦି୍ଧ କରିଅଛ, ଏହ ିକଥା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେବ େହଁ ପାଠ କରି
ନାହଁ ? 17 ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼େିଦଇ ନଗରରୁ ବାହାରି
େବଥନଆିକୁ ଯାଇ େସଠାେର ରାତ ିକଟାଇେଲ ।

ଡମିି୍ୱରି ଗଛକୁ ଅଭଶିାପ
(ମାକର୍ 11:12-14,20-24)

18 ସକାେଳ େସ ନଗରକୁ େଫରିବା ସମୟେର କ୍ଷୁଧିତ େହେଲ,
19 ଆଉ ବାଟ ପାଖେର େଗାଟଏି ଡମିି୍ୱରି ଗଛ େଦଖି ତାହା ନକିଟକୁ
ଗେଲ, ପୁଣ,ି େକବଳ ପତ୍ର ଛଡ଼ା ତାହାଠାେର ଆଉ କିଛ ିନ ପାଇ ତାହାକୁ
କହେିଲ, ଆଉ କଦାପି େତାଠାେର ଫଳ ନ େହଉ । େସଥିେର େସହକି୍ଷଣି
େସହ ିଡମିି୍ୱରି ଗଛ ଶୁଖିଗଲା । 20 ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହା େଦଖି ଚମତୃ୍କତ
େହାଇ କହେିଲ, ଡମିି୍ୱରିଗଛଟ ିକିପରି େସହକି୍ଷଣ ିଶୁଖିଗଲା ? 21 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଯଦି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଥାଏ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସେନ୍ଦହ ନ କର, େତେବ
ଏହ ିଡମିି୍ୱରି ଗଛ ପ୍ରତ ିେଯପରି କରାଯାଇଅଛ,ି େକବଳ େଯ େସପରି
କରିବ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଯଦ ିଏ ପବର୍ତକୁ ସୁଦ୍ଧା ତୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ର େର
ଯାଇ ପଡ଼ େବାଲ ିକହବି, ତାହାେହେଲ ତାହା େହବ । 22 ପୁଣ,ି ବଶି୍ୱାସ
କରି ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଯାହା କିଛ ିମାଗିବ, େସହ ିସବୁ ପାଇବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଆହ୍ୱାନ
(ମାକର୍ 11:27-33; ଲୂକ 20:1-8)

23 ପେର େସ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରି ଶିକ୍ଷା େଦବା ସମୟେର ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକମାେନ ଓ େଲାକଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏସମସ୍ତ କରୁଅଛ ? ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ
କିଏ ଏହ ିଅଧିକାର େଦଲା ? 24 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ
ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି କଥା ପଚାରିବ,ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ତାହା
କହବି, େତେବ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ମୁଁ ଏହ ିସମସ୍ତ କରୁଅଛ,ି ତାହା ମୁଁ
ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି ି। 25 େଯାହନଙ୍କର ବାପି୍ତସ୍ମ େକଉଁଠାରୁ େହାଇଥିଲା
? ସ୍ୱଗର୍ରୁ ବା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ? େସଥିେର େସମାେନ ପରସ୍ପର ତକର୍ବତିକର୍
କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଯଦ ିସ୍ୱଗର୍ରୁ େବାଲ ିକହବୁି, ତାହାେହେଲ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କଲ
ନାହିଁ ? 26 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େବାଲ ିକହବୁି, େତେବ େଲାକସମୂହକୁ
ତ ଭୟ! କାରଣ ସମେସ୍ତ େଯାହନଙୁ୍କ ଭାବବାଦୀ େବାଲ ିମାନନି୍ତ ।
27 ଏଣୁ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ନାହୁଁ ।
େସ ମଧ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େତେବ ମୁଁ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏସମସ୍ତ
କରୁଅଛ,ି ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି ିନାହିଁ ।

ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

28 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ମେନ କର ? ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟ ିପୁତ୍ର
ଥିେଲ । େସ ପ୍ରଥମ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, ପୁଅ, ଯା, ଆଜି
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର କାମ କର । 29 େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, େମାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ ପେର ଅନୁତାପ କରି ଗଲା । 30 ପୁଣ,ି େସ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପାଖକୁ ଆସି
େସହ ିପ୍ରକାର କହେିଲ । େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାଉଅଛ,ି କିନୁ୍ତ
ଗଲା ନାହିଁ । 31 ଏହ ିଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲା ?
େସମାେନ କହେିଲ, "ପ୍ରଥମ ଜଣକ" । ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି କରଗ୍ରାହୀ ଓ େବଶ୍ୟାମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରୁଅଛନି୍ତ । 32 କାରଣ େଯାହନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଧାମିର୍କତାର ପଥ େଦଇ ଆସେିଲ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କରଗ୍ରାହୀ ଓ େବଶ୍ୟାମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ
କେଲ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାର, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ତାହା େଦଖି ସୁଦ୍ଧା ଅନୁତାପ କଲ ନାହିଁ । ଆଉ େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
ଶୁଣ ।

ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ଦୁଷ୍ଟ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାକର୍ 12:1-12; ଲୂକ 20:9-19)

33 ଜେଣ ଗହୃକତ୍ତର୍ା ଥିେଲ, େସ େଗାଟଏି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି ଚାରିଆେଡ଼
ବାଡ଼ େଦେଲ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ େଖାଳି ପ୍ରହରୀଗହୃ ତଆିରି
କେଲ, ପୁଣ,ି କୃଷକମାନଙୁ୍କ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ର ଭାଗେର େଦଇ ବେିଦଶକୁ
ଚାଲଗିେଲ । 34 ପେର ଫଳର ସମୟ ପାେଖଇ ଆସେନ୍ତ େସ ଆପଣା
ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନଜି ଦାସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ ।
35 କିନୁ୍ତ କୃଷକମାେନ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙୁ୍କ ଧରି ଜଣକୁ ପ୍ରହାର କେଲ,
ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବଧ କେଲ, ପୁଣ,ି ଆଉ ଜଣକୁ ପଥର ଫପାଡ଼ି
ମାରିପକାଇେଲ । 36 ପୁଣ,ି ଥେର େସ ପ୍ରଥମ ଥର ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ଦାସ ପଠାଇେଲ, ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହି
ପ୍ରକାର କେଲ । 37 କିନୁ୍ତ େମାର ପୁଅକୁ େସମାେନ ମାନ୍ୟ କରିେବ, ଏହା
କହ ିେସ ପେର ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ ।
38 ମାତ୍ର େସହ ିକୃଷକମାେନ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େଦଖି ପରସ୍ପର କହେିଲ, ଏ ତ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ; ଆସ, ଏହାକୁ ମାରି େଦଇ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହାର ଅଧିକାର
ଦଖଲ କରୁ । 39 ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଧରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ବାହାେର
ପକାଇ ମାରିେଦେଲ । 40 ଅତଏବ ଯେତେବେଳ େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର
ମାଲକି ଆସେିବ, େସେତେବେଳ େସହ ିକୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ କ'ଣ
କରିେବ ? 41 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େସ େସହ ିଦୁଷ୍ଟମାନଙୁ୍କ
ନଷୁି୍ଠରଭାବେର ବନିାଶ କରିେବ ଓ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ କୃଷକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଠିକ୍
ସମୟେର ଫଳ େଯାଗାଇେବ, େସମାନଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଭାଗେର େଦେବ ।
42 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କି େକେବ େହଁ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର
ଏହ ିକଥା ପାଠ କରି ନାହଁ, ଗହୃନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ, ତାହା େକାଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର େହଲା; ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହା
େହଲା, ଆଉ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ? 43 ଏଣୁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ କାଢ଼ନିଆିଯିବ,
ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଜାତ ିେସଥିର ଫଳ ଫଳିବ, ତାହାକୁ ଦଆିଯିବ। 44 ଆଉ
େଯ ଏହ ିପ୍ରସ୍ତର ଉପେର ପଡ଼ବି, େସ ଖଣ୍ଡବଖିଣ୍ଡ େହବ, ପୁଣ,ି ଏହ ିପ୍ରସ୍ତର
ଯାହା ଉପେର ପଡ଼ବି, ତାହାକୁ ତାହା ଚୂଣ୍ଣର୍ବଚୂିଣ୍ଣର୍ କରିବ । 45 ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙ୍କର ଏହ ିସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶୁଣ,ି େସ େଯ
େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କହୁଅଛନି୍ତ , ଏହା ବୁଝେିଲ । 46 ଆଉ େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ଧରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ, କିନୁ୍ତ େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ କେଲ, କାରଣ
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଭାବବାଦୀ େବାଲ ିମାନୁଥିେଲ ।

ବବିାହ େଭାଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ଲୂକ 14:15-24)

ପୁଣ,ି ଥେର ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
2 ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ଏପରି ଜେଣ ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ, େଯ ଆପଣା
ପୁତ୍ରଙ୍କ ବବିାହ-ଉତ୍ସବ ଆେୟାଜନ କେଲ, 3 ଆଉ େସହି
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ଉତ୍ସବକୁ ନମିନି୍ତ୍ର ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ େସ ଆପଣା
ଦାସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଆସବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ ନାହିଁ ।
4 ପୁଣ,ି ଥେର େସ ଅନ୍ୟ ଦାସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ କହେିଲ, ନମିନି୍ତ୍ର ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁହ, େଦଖନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ,
ଆମ୍ଭର ବୃଷ ଓ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁଗଡୁ଼କି ମରାଯାଇ ଅଛନି୍ତ , ସମସ୍ତ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ,
ଆପଣମାେନ ବବିାହ ଉତ୍ସବକୁ ଆସନୁ୍ତ, 5 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାହା ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ
କରି େକହ ିଆପଣା େକ୍ଷତକୁ, ଆଉ େକହ ିଆପଣା ବାଣଜି୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ
ଚାଲଗିେଲ, 6 ଆଉ ବଳକା େଲାକ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନଙୁ୍କ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାର
ଓ ବଧ କେଲ । 7 କିନୁ୍ତ ରାଜା ରାଗିଯାଇ ଆପଣା େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ
େସହ ିହତ୍ୟାକାରୀମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ନଗର ଭସ୍ମସାତ୍
କେଲ । 8 େସଥିେର େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ବବିାହ େଭାଜ ତ
ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମାତ୍ର ନମିନି୍ତ୍ର ତ େଲାକମାେନ ଅେଯାଗ୍ୟ । 9 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ରାଜଦାଣ୍ଡଗଡୁ଼କିର ଛେକ ଛେକ ଯାଇ େଯେତ େଲାକଙ୍କର େଦଖା ପାଅ,
େସମାନଙୁ୍କ ବବିାହ-ଉତ୍ସବକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କର । 10 େସଥିେର େସହି
ଦାସମାେନ ରାଜଦାଣ୍ଡଗଡୁ଼କୁି ବାହାରିଯାଇ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଥ େଯେତ େଲାକ
େଦଖାପାଇେଲ, େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣେିଲ, ଆଉ ନମିନି୍ତ୍ର ତ
ଅତଥିି େଲାକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବବିାହଗହୃ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା । 11 କିନୁ୍ତ ରାଜା
ନମିନି୍ତ୍ର ତ ଅତଥିିମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ ଭତିରକୁ ଆସ ିେସଠାେର ବବିାହବସ୍ତ୍ର
ପରିଧାନ କରି ନ ଥିବା ଜେଣ େଲାକକୁ େଦଖି ତାହାକୁ କହେିଲ, 12 େହ
ବନୁ୍ଧ, ତୁେମ୍ଭ ବବିାହବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରି କିପରି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସଲି ?
ମାତ୍ର େସ ନରୁିତ୍ତର େହାଇ ରହଲିା । 13 େସଥିେର ରାଜା
ପରିଚାରକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହାର ହାତେଗାଡ଼ ବାନି୍ଧ ଏହାକୁ ବାହାର
ଅନ୍ଧାରେର ପକାଇଦଅି, େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଡ଼ମିିଡ଼ ିେହବ ।
14 କାରଣ ଅେନକ ଆହୂତ, କିନୁ୍ତ ଅଳ୍ପ ମେନାନୀତ ।

କର େଦବା ପ୍ରସଙ୍ଗ
(ମାକର୍ 12:13-17; ଲୂକ 20:20-26)

15 େସେତେବେଳ ଫାରୂଶୀମାେନ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଫାନ୍ଦେର
ପକାଇବା ନମିେନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ । 16 ଆଉ, େସମାେନ
େହେରାଦୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ କହି
ପଠାଇେଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ
ରୂେପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଗର୍ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ ପୁଣ,ି କାହାରିକୁ ଭୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ,
କାରଣ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରନି୍ତ ନାହିଁ । 17 ଅତଏବ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହନୁ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ? କାଇସରଙୁ୍କ କର େଦବା
ବଧିିସଙ୍ଗତ କି ନୁେହଁ ? 18 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଜାଣି
କହେିଲ, େର କପଟୀମାେନ, କାହିଁକି େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛ ?
19 େସହ ିକରର ମୁଦ୍ର ା େମାେତ େଦଖାଅ। ତହିଁେର େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ପାଖକୁ େଗାଟଏି ଅଧୁଲ ିଆଣେିଲ । 20 େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଏହି
ମୁତ୍ତିର୍ ଓ ନାମ କାହାର ? 21 େସମାେନ କହେିଲ, କାଇସରଙ୍କର ।
େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େତେବ କାଇସରଙ୍କର ଯାହା, ତାହା
କାଇସରଙୁ୍କ ଦଅି; ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଦଅି ।
22 େସମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିଚମତୃ୍କତ େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଚାଲଗିେଲ ।

ସାଦୂ୍ଦକୀଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଶ୍ନ
(ମାକର୍ 12:18-27; ଲୂକ 20:27-40)

23 ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାସି୍ତ କରୁଥିବା ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ େସହ ିଦନି ତାହାଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସ ିପଚାରିେଲ, 24 େହ ଗରୁୁ, େମାଶା କହଅିଛନି୍ତ େଯ, ଯଦି
େକହ ିନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ମେର, େତେବ ତାହାର ଭାଇ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ
ବବିାହ କରି ଆପଣା ଭାଇ ନମିେନ୍ତ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ । 25 େଦଖନୁ୍ତ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସାତ ଭାଇ ଥିେଲ; ପ୍ରଥମଟ ିବବିାହ କରି ମରିଗଲା,
ପୁଣ,ି ନଃିସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ ଆପଣା ଭାଇ ପାଇଁ ନଜି ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ଗିଲା;
26 ଦି୍ୱ ତୀୟ, ତୃତୀୟ ଆଦ ିସପ୍ତମ ଜଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାର କେଲ
। 27 ସମସ୍ତଙ୍କ େଶଷେର ସ୍ତ୍ରୀଟ ିମରିଗଲା । 28 େତେବ ପୁନରୁତ୍ଥାନେର
େସହ ିସାତ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େସ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ େହବ ? ସମେସ୍ତ ତ ତାହାକୁ
ବବିାହ କରିଥିେଲ । 29 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣ ିଭ୍ର ାନ୍ତ େହଉଅଛ ।
30 କାରଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନେର େଲାେକ ବବିାହ କରନି୍ତ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା ବବିାହତି

ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରୁହନି୍ତ । 31 ମାତ୍ର ମୃତମାନଙ୍କ
ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବଷିୟେର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହଅିଛନି୍ତ , ତାହା କି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଠ କରି ନାହଁ ? 32 ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର,
ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର । େସ ମୃତମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ନୁହଁନି୍ତ ,
ମାତ୍ର ଜୀବତିମାନଙ୍କର । 33 େଲାକମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାେର
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହେଲ ।

େଶ୍ରଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା
(ମାକର୍ 12:28-34; ଲୂକ 10:25-28)

34 େସ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙୁ୍କ ନରୁିତ୍ତର କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ଶୁଣ ିଫାରୂଶୀମାେନ
ଏକତ୍ର େହେଲ, 35 ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ତାହାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିେଲ, 36 େହ ଗରୁୁ, େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟେର କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା େଶ୍ରଷ୍ଠ ? 37 େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ େଦଇ
ପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର । 38 ଏହା ହିଁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା
। 39 ଦି୍ୱ ତୀୟଟ ିଏହାର ସଦୃଶ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ
େପ୍ରମ କର । 40 ଏହ ିଦୁଇ ଆଜ୍ଞା ଉପେର ସମସ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ନଭିର୍ର କେର ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାର ସନ୍ତାନ ?
(ମାକର୍ 12:35-37; ଲୂକ 20:41-44)

41 ଫାରୂଶୀମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, 42 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ? େସ
କାହାର ସନ୍ତାନ ? େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଦାଉଦଙ୍କର । 43 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େତେବ ଦାଉଦ କିପ୍ରକାେର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙୁ୍କ
ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିକହନି୍ତ ? 44 ଯଥା, ପ୍ରଭୁ େମାହର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତେଳ ରଖି ନାହୁଁ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣେର ବସଥିାଅ । 45 ଅତଏବ, ଦାଉଦ ଯଦ ିତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ
େବାଲ ିକହନି୍ତ , େତେବ େସ କିପ୍ରକାେର ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ? 46 େସଥିେର
େକହ ିତାହାଙୁ୍କ ପେଦ େହେଲ ଉତ୍ତର େଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େସହି
ଦନିଠାରୁ େକହ ିତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ ।

ସାଦୂ୍ଦକୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସାେତାଟ ିସନ୍ତାପ
(ମାକର୍ 12:38,39; ଲୂକ 11:43,46; 20:45,46)

େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁ େଲାକସମୂହ ଓ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, 2 ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ େମାଶାଙ୍କ ଆସନେର
ବସଅିଛନି୍ତ । 3 ଅତଏବ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା କିଛି

କହନି୍ତ , ତାହା ମାନ ଓ ପାଳନ କର, ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କ କମର୍ ଅନୁସାେର
କମର୍ କର ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ କହନି୍ତ , କିନୁ୍ତ କରନି୍ତ ନାହିଁ ।
4 େସମାେନ ଗରୁୁ ଭାର ବହନ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାନ୍ଧେର େଥାଇଦଅିନି୍ତ ,
କିନୁ୍ତ ନେିଜ ଅଙୁ୍ଗଳି େଦଇ ତାହା େଟକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ନାହିଁ ।
5 େସମାେନ େଲାକ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ୍ତ କି୍ରୟାକମର୍
କରନି୍ତ , କାରଣ େସମାେନ ନଜି ନଜିର କବଚ ପ୍ରଶସ୍ତ କରନି୍ତ ଓ ବସ୍ତ୍ରର
ଝୁମ୍ପା ବଡ଼ କରନି୍ତ , 6 ଆଉ େଭାଜନେର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଓ ସମାଜଗହୃେର
ପ୍ରଧାନ ଆସନ, 7 ପୁଣ,ି ହାଟବଜାରେର ନମସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଓ େଲାକଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଗରୁୁ େବାଲ ିସେମ୍ୱାଧିତ େହବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ । 8 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗରୁୁ େବାଲ ିସେମ୍ୱାଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗରୁୁ
ଜେଣ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଭାଇ । 9 ଆଉ ପୃଥିବୀେର କାହାକୁ ହିଁ
ପିତା େବାଲ ିଡାକ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଜେଣ, େସ ସ୍ୱଗର୍େର
ଅଛନି୍ତ । 10 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େନତା େବାଲ ିସେମ୍ୱାଧିତ ହୁଅ ନାହିଁ,
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େନତା ଜେଣ, େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ । 11 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ େଲାକ େଶ୍ରଷ୍ଠ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସବକ େହବ ।
12 ଆଉ େଯ େକହ ିଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ େବାଲ ିେଦଖାଏ, ତାହାକୁ ନତ
କରାଯିବ, ପୁଣ,ି େଯ େକହ ିଆପଣକୁ ନତ କେର ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ
।

ମାଥିଉ 22:4 607 ମାଥିଉ 23:12
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ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ ଭତ୍ସର୍ନା
(ମାକର୍ 12:40; ଲୂକ 11:39-42,44,52; 20:47)

13 କିନୁ୍ତ ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଥାଅ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ନେିଜ ପ୍ରେବଶ କରୁ ନାହଁ, ପୁଣ,ି ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେବଶ କରାଇ େଦଉ ନାହଁ । 14 [ହାୟ, ଦଣ୍ଡର
ପାତ୍ର କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛଳେର ଦୀଘର୍
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ବଧିବାମାନଙ୍କର ଗହୃସବୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥାଅ;
ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗରୁୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ।] 15 ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର
କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଣକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଧମର୍ାବଲମ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ ଜଳସ୍ଥଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଅ, ପୁଣ,ି େଯେତେବେଳ
େସ ହୁଏ, େସେତେବେଳ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଦୁଇ ଗଣୁ ନକର୍ର
ପାତ୍ର କରୁଥାଅ । 16 ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଅନ୍ଧ ପଥପ୍ରଦଶର୍କମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଥାଅ, େକହ ିମନି୍ଦରର ଶପଥ କେଲ ତାହା କିଛ ିନୁେହଁ,
ମାତ୍ର େଯ େକହ ିମନି୍ଦରସ୍ଥ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ର ଶପଥ କେର, େସ ତଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଧା ।
17 େର ମୂଢ଼ ଓ ଅନ୍ଧମାେନ, ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ କିମ୍ୱା େସହ ିସ୍ୱଣ୍ଣର୍କୁ ପବତି୍ର କରିଅଛି
େଯଉଁ ମନି୍ଦର, ଏହ ିଦୁଇ ମଧ୍ୟେର କ'ଣ େଶ୍ରଷ୍ଠ ? 18 ଆହୁରି କହୁଥାଅ,
େକହ ିେବଦରି ଶପଥ କେଲ ତାହା କିଛ ିନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯ େକହ ିତାହା
ଉପେର ଥିବା େନୖେବଦ୍ୟର ଶପଥ କେର, େସ ତଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଧା । 19 େର
ଅନ୍ଧମାେନ, େନୖେବଦ୍ୟ କିମ୍ୱା େସହ ିେନୖେବଦ୍ୟକୁ ପବତି୍ର କେର େଯଉଁ
େବଦ,ି ଏହ ିଦୁଇ ମଧ୍ୟେର େକଉଁଟ ିେଶ୍ରଷ୍ଠ ? 20 ଅତଏବ େଯଉଁ େଲାକ
େବଦରି ଶପଥ କେର, େସ ତ ତାହା ଓ ତାହା ଉପେର ଥିବା ପଦାଥର୍ର
ଶପଥ କେର; 21 ଆଉ େଯ ମନି୍ଦରର ଶପଥ କେର, େସ ମନି୍ଦର ଓ
ତନି୍ନ ବାସୀଙ୍କର ଶପଥ କେର; 22 ପୁଣ,ି େଯ ସ୍ୱଗର୍ର ଶପଥ କେର, େସ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ ଓ ତଦୁପବଷି୍ଟଙ୍କର ଶପଥ କେର । 23 ହାୟ, ଦଣ୍ଡର
ପାତ୍ର କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େପାଦନିା,
ପାନେମାହୁରୀ ଓ ଜୀରାର ଦଶମାଂଶ େଦଉଥାଅ, ଆଉ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗରୁୁତର ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି, ନ୍ୟାୟବଚିାର, ଦୟା ଓ ବଶି୍ୱାସ,
ଏହାସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ; କିନୁ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଓ
ଅନ୍ୟସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ଉଚତି । 24 େର ଅନ୍ଧ
ପଥପ୍ରଦଶର୍କମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଶାକୁ ଛାଣୁଥାଅ, କିନୁ୍ତ ଓଟକୁ ଗିଳୁଥାଅ
। 25 ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗିନା ଓ ଥାଳିର ବାହାର ସଫା କରୁଥାଅ, ମାତ୍ର ଭତିେର
େସଗଡୁ଼ାକ ଲୁଣ୍ଠନକମର୍ ଓ ଇନି୍ଦ୍ରୟେସବାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ । 26 େହ ଅନ୍ଧ
ଫାରୂଶୀ, ଆେଗ ଗିନାର ଭତିର ସଫା କର, େଯପରି େସଥିର ବାହାର ମଧ୍ୟ
ସଫା େହବ । 27 ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସମାଧି ସରୂପ । ତାହା ବାହାେର ସୁନ୍ଦର
େଦଖାଯାଏ, କିନୁ୍ତ ଭତିେର ମୃତମାନଙ୍କ ଅସି୍ଥ ଓ ସବର୍ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚତିାେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍; 28 େସହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ବାହାେର େଲାକଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଧାମିର୍କ େଦଖାଯାଅ, କିନୁ୍ତ ଭତିେର କପଟ ଓ ଅଧମର୍େର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ।

କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡର ଭବଷି୍ୟତ ବାଣୀ
(ଲୂକ 11:47-51)

29 ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ସମାଧି ନମିର୍ାଣ କରି ଓ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ
ସମାଧିସ୍ତମ୍ଭ ସଜାଇ କହୁଥାଅ, 30 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟେର ଥାଆନୁ୍ତ, େତେବ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତେର
େସମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ େହାଇ ନ ଥାଆନୁ୍ତ । 31 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ
ଭାବବାଦୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, େସ ବଷିୟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ହିଁ ଆପଣା ଆପଣା ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ ।
32 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପରିମାଣ ପୂଣ୍ଣର୍ କର ।
33 ଆେର ସପର୍ଗଡୁ଼ାକ, ଆେର କାଳସପର୍ର ବଂଶ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପ୍ରକାେର
ନକର୍ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ? 34 ଏଣୁ େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଭାବବାଦୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଉଅଛ;ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା
କାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହତ୍ୟା କରିବ ଓ କ୍ରୁଶେର ବଧ କରିବ, ଆଉ କାହା
କାହାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମାଜଗହୃେର େକାରଡ଼ା ମାରିବ ଓ ନଗରକୁନଗର

ତାଡ଼ନା କରିବ, 35 େଯପରି ଧାମିର୍କ େହବଲଙ୍କ ରକ୍ତପାତଠାରୁ, େଯଉଁ
େବରିଖୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଖରୀୟଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନି୍ଦରର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଓ
େବଦରି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ବଧ କଲ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀେର
େଯେତ ଧାମିର୍କ େଲାକଙ୍କର ରକ୍ତପାତ େହାଇଅଛ,ି େସହ ିସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର ଘଟବି । 36 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଏହ ିବତ୍ତର୍ମାନ
ପୁରୁଷ ଉପେର ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟବି ।

ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ ିଯୀଶୁଙ୍କର ବଳିାପ
(ଲୂକ 13:34,35)

37 େଗା ଯିରୂଶାଲମ, େଗା ଯିରୂଶାଲମ, ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରିଣୀ
ଓ ଆପଣା ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତକାରିଣୀ, କୁକ୍କଟୁୀ େଯପରି
ପକ୍ଷତେଳ ଆପଣା ଶାବକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେର, େସପରି ମୁଁ େକେତ ଥର
େତାହର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲ,ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଇଚୁ୍ଛକ େହଲ ନାହିଁ । 38 େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତେର
ଛାଡ଼ଦିଆିଯାଉଅଛ ି। 39 କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର
େଯ ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକଥା ନ କହବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆଜିଠାରୁ େମାେତ ନଶି୍ଚୟ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ ।

ମନ୍ଦରି ଧ୍ୱଂସ ବଷିୟର ସୂଚନା
(ମାକର୍ 13:1,2; ଲୂକ 21:5,6)

ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରରୁ ବାହାରି ଚାଲଯିାଉଥିବା ସମୟେର ତାହାଙ୍କର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମନି୍ଦରର ପ୍ରାସାଦସମୂହ େଦଖାଇବା ପାଇଁ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,

2 ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଏହ ିସମସ୍ତ େଦଖୁ ନାହଁ ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି ଏହ ିସ୍ଥାନେର ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପେର ରହବି ନାହିଁ,
ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମିସାତ୍ େହବ ।

ଯୁଗ େଶଷର ଲକ୍ଷଣ
(ମାକର୍ 13:3-13; ଲୂକ 21:7-19)

3 ପେର େସ ଜୀତପବର୍ତ ଉପେର ବସେନ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ
େଗାପନେର ଆସ ିପଚାରିେଲ, ଏସବୁ େକେବ ଘଟବି, ପୁଣ,ି ଆପଣଙ୍କ
ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହନୁ୍ତ ।
4 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ସାବଧାନ, େକହ ିେଯପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ ନ କେର । 5 କାରଣ ଅେନେକ େମା ନାମେର ଆସ ିମୁଁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େବାଲ ିକହ ିଅେନକଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିେବ । 6 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯୁଦ୍ଧର ବଷିୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣବି; ସାବଧାନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ
ନାହିଁ । କାରଣ ଏହ ିସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟବି, କିନୁ୍ତ େସହ ିକାଳ ଯୁଗାନ୍ତ
ନୁେହଁ । 7 କାରଣ ଜାତ ିବପିକ୍ଷେର ଜାତ ିଓ ରାଜ୍ୟ ବପିକ୍ଷେର ରାଜ୍ୟ
ଉଠିବ, ପୁଣ,ି ସ୍ଥାେନ ସ୍ଥାେନ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ େହବ । 8 କିନୁ୍ତ ଏହି
ସମସ୍ତ ପ୍ରସବେବଦନାର ଆରମ୍ଭମାତ୍ର । 9 େସହ ିସମୟେର େଲାେକ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଭାଗିବା ପାଇଁ ସମପର୍ଣ କରିେବ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଧ
କରିେବ, ଆଉ େମାହର ନାମ ସକାେଶ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ଜାତଙି୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଘୃଣତି େହବ। 10 େସେତେବେଳ ଅେନେକ ବଘି୍ନ ପାଇେବ,ପୁଣ,ି ପରସ୍ପରକୁ
ଧରାଇେଦେବ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିେବ, 11 ଆଉ ଅେନକ ଭଣ୍ଡ
ଭାବବାଦୀ ଉଠି ଅେନକଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିେବ, 12 ପୁଣ,ି ଅଧମର୍ ବୃଦି୍ଧ
ପାଇବାରୁ ଅଧିକାଂଶ େଲାକଙ୍କର େପ୍ରମ ଶୀତଳ େହାଇଯିବ । 13 ମାତ୍ର
େଯ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ରହବି, େସ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ।
14 ଆଉ, ସମସ୍ତ ଜାତ ିନକିଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଏହି
ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର େଘାଷଣା କରାଯିବ, ତତ୍ପେର ଯୁଗାନ୍ତ
େହବ ।

ମହାସଙ୍କଟର ଦନି ଆରମ୍ଭ
(ମାକର୍ 13:14-23; ଲୂକ 21:20-24)

15 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଦାନଏିଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ
ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ଅବସି୍ଥତ େଦଖିବ (ପାଠକ
ବୁଝନୁ୍ତ), 16 େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶେର ଥାଆନି୍ତ ,

ମାଥିଉ 23:13 608 ମାଥିଉ 24:16
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େସମାେନ ପବର୍ତମାଳାକୁ ପଳାଇଯାଆନୁ୍ତ; 17 େଯ ଛାତ ଉପେର ଥାଏ, େସ
ଆପଣା ଘର ଭତିରୁ ଜିନଷିପତ୍ର େନଇଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ;
18 ପୁଣ,ି େଯ େକ୍ଷତେର ଥାଏ, େସ ଆପଣା ଚାଦର େନଇଯିବା ପାଇଁ
େଲଉଟ ିନ ଯାଉ । 19 େସହ ିସମୟେର େଯଉଁମାେନ ଗଭର୍ବତୀ ଓ
ସ୍ତନ୍ୟଦାତ୍ରୀ, ହାୟ, େସମାେନ େକ୍ଲଶର ପାତ୍ର, 20 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପଳାୟନ େଯପରି ଶୀତକାଳେର କିମ୍ୱା ବଶି୍ରାମବାରେର ନ ଘେଟ, ଏଥିପାଇଁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କର । 21 କାରଣ େସେତେବେଳ ଏପରି ମହାେକ୍ଲଶ ଘଟବି େଯ
ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଘଟ ିନାହିଁ, ପୁଣ,ି େକେବ େହଁ ଘଟବି
ନାହିଁ । 22 ଆଉ, େସହ ିସମୟ େଯେବ ଊଣା କରାଯାଇ ନ ଥାଆନ୍ତା,
େତେବ େକୗଣସ ିମତ୍ତର୍୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମେନାନୀତ
େଲାକଙ୍କ ସକାେଶ େସହ ିସମୟ ଊଣା କରାଯିବ । 23 େସେତେବେଳ
'େଦଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାେର' କିବା 'େସଠାେର', େକହ ିେଯେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଏପରି କହବି, େତେବ ତାହା ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ । 24 କାରଣ ଭଣ୍ଡ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାେନ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାେନ ଉଠି ଏପରି ମହା ମହା ଚହି୍ନ ଓ
ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍ମାନ େଦଖାଇେବ େଯ, ଯଦ ିସମ୍ଭବ ହୁଏ, େତେବ ମେନାନୀତ
େଲାକଙୁ୍କ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିେବ । 25 େଦଖ, ମୁଁ ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଇଲ ି। 26 ଅତଏବ, 'େଦଖ, େସ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଅଛନି୍ତ ', େଲାେକ ଯଦି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହେିବ, େତେବ ବାହାରିଯାଅ ନାହିଁ; 'େଦଖ, େସ
ଗପୁ୍ତ େକାଠରୀେର ଅଛନି୍ତ ', ଯଦ ିଏହା କହେିବ, େତେବ ତାହା ବଶି୍ୱାସ କର
ନାହିଁ । 27 କାରଣ ବଜୁିଳି େଯପରି ପୂବର୍ଦଗିରୁ ମାରି ପଶି୍ଚମଦଗି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଦଖାଯାଏ, େସପରି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ େହବ । 28 େଯଉଁଠାେର
ଶବ ପଡ଼ଥିାଏ, େସହଠିାେର ଶାଗଣୁାଗଡୁ଼ାକ ଏକାଠି େହେବ ।

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ପୁନରାଗମନ
(ମାକର୍ 13:24-27; ଲୂକ 21:25-28)

29 ମାତ୍ର େସହ ିସମୟର କଷ୍ଟ ପେର ହଠାତ୍ ସୂଯର୍୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ େହବ
ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ଆେଲାକ େଦବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ପଡ଼େିବ ଓ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଶକି୍ତସମୂହ ବଚିଳିତ େହେବ । 30 େସେତେବେଳ
ଆକାଶେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଯିବ, ପୁଣ,ି େସ ସମୟେର
ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ବଳିାପ କରିେବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହମିା ସହ ଆକାଶର େମଘମାଳାେର ଆଗମନ
କରିବା େଦଖିେବ । 31 ଆଉ, େସ ମହାତୂରୀଧ୍ୱନ ିସହତି ଆପଣା
ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେବ ଏବଂ େସମାେନ ଆକାଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ
ସୀମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ତାହାଙ୍କର ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର
କରିେବ ।

ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା
(ମାକର୍ 13:28-31; ଲୂକ 21:29-33)

32 ଡମିି୍ୱରି ଗଛରୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କର; େଯେତେବେଳ ତାହାର ଶାଖା
େକାମଳ େହାଇ ପଲ୍ଲ ବତି ହୁଏ, େସେତେବେଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସନି୍ନ କଟ େବାଲି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଥିାଅ; 33 େସହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସମସ୍ତ
େଦଖିେଲ େସ ଦ୍ୱ ାରର ସନି୍ନ କଟ, ଏହା ଜାଣ । 34 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି ଏହ ିସମସ୍ତ ନ ଘଟବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିବତ୍ତର୍ମାନ ପୁରୁଷ େକୗଣସି
ପ୍ରକାେର େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ । 35 ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇବ,
ମାତ୍ର େମାହର ବାକ୍ୟସମୂହ କଦାପି େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ ।

ଆଗମନର ଦନି ଓ ଦଣ୍ଡ ଅଜ୍ଞାତ
(ମାକର୍ 13:32-37; ଲୂକ 17:26-30,34-36)

36 କିନୁ୍ତ େସହ ିଦନି ଓ ଦଣ୍ଡ ବଷିୟ େକହ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, ସ୍ୱଗର୍ର
ଦୂତମାେନ କିମ୍ୱା ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, େକବଳ ମାତ୍ର ପିତା ଜାଣନି୍ତ ।
37 ଆଉ େନାହଙ୍କ ସମୟେର େଯପ୍ରକାର ଘଟଥିିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର
ଆଗମନ ସମୟେର େସପ୍ରକାର ଘଟବି । 38 କାରଣ ଜଳପ୍ଳାବନର
ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ସମୟେର ଜାହାଜେର େନାହଙ୍କର ପ୍ରେବଶ କରିବା ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଲାେକ େଯପରି େଭାଜନପାନ ଏବଂ ବବିାହ କରିବା ଓ ବବିାହ େଦବାେର
ବ୍ୟସ୍ତ ଥିେଲ, 39 ପୁଣ,ି ଜଳପ୍ଳାବନ ଆସ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ଭସାଇ ନ େନବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯପରି ଜାଣ ିନ ଥିେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ େସହି

ପ୍ରକାର େହବ । 40 େସେତେବେଳ ଦୁଇ ଜଣ େକ୍ଷତେର ଥିେବ, ଜଣକୁ
ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ; 41 ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ
ଚକି େପଷୁଥିେବ, ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରାଯିବ । 42 ଅତଏବ, ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ େକଉଁ
ଦନି ଆସେିବ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ । 43 କିନୁ୍ତ ଏହା ଜାଣଥିାଅ,
େକଉଁ ପ୍ରହରେର େଚାର ଆସବି, ଏହା ଗହୃକତ୍ତର୍ା େଯେବ ଜାଣେନ୍ତ,
ତାହାେହେଲ େସ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ଆପଣା ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ଦଅିେନ୍ତ
ନାହିଁ । 44 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥାଅ, କାରଣ େଯଉଁ
ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନ କରୁ ନ ଥିବ, େସହ ିସମୟେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଆସେିବ ।

ବଶି୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ
(ଲୂକ 12:41-48)

45 େତେବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରିଜନମାନଙୁ୍କ ଯଥା ସମୟେର ପ୍ରାପ୍ୟ େଦବା
ନମିେନ୍ତ ଯାହାକୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କେଲ, ଏପରି ବଶି୍ୱସ୍ତ ଓ
ବୁଦି୍ଧମାନ ଦାସ କିଏ ? 46 ପ୍ରଭୁ ଆସ ିଆପଣାର େଯଉଁ ଦାସକୁ େସପ୍ରକାର
କରୁଥିବା େଦଖିେବ, େସ ଧନ୍ୟ । 47 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େସ
ତାହାକୁ ଆପଣାର ସବର୍ସ୍ୱ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କରିେବ । 48 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସହି
ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସବିାର ବଳିମ୍ୱ ଅଛ ିେବାଲ ିମେନ ମେନ କହି
49 ଆପଣା ସହଦାସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାେଗ, ଆଉ ମଦୁଆମାନଙ୍କ
ସହତି େଭାଜନପାନ କେର, 50 ତାହାେହେଲ େଯଉଁ ଦନି େସ ଅେପକ୍ଷା
କରୁ ନ ଥିବ ଓ େଯଉଁ ସମୟେର େସ ଜାଣ ିନ ଥିବ, େସହ ିଦନି େସହି
ସମୟେର ତାହାର ପ୍ରଭୁ ଆସେିବ, 51 ପୁଣ,ି େସ ତାହାକୁ ଦି୍ୱ ଖଣ୍ଡ କରି
କପଟୀମାନଙ୍କ ସହତି ତାହାର ଅଂଶ ନରୂିପଣ କରିେବ; େସଠାେର େରାଦନ
ଓ ଦନ୍ତର କିଡ଼ମିିଡ଼ ିେହବ ।

ଦଶ କନ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

େସେତେବେଳ ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ ଦଶ ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି େହବ;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ େନଇ ବରଙ୍କ ସହତି
େଭଟବିାକୁ ବାହାରିେଲ । 2 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ

ନବୁିର୍ଦି୍ଧ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୁବୁଦି୍ଧ ଥିେଲ । 3 ନବୁିର୍ଦି୍ଧମାେନ ପ୍ରଦୀପ େନବା
ସମୟେର ନଜି ନଜି ସହତି େତୖଳ େନେଲ ନାହିଁ, 4 ମାତ୍ର ସୁବୁଦି୍ଧମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସହତି ପାତ୍ରେର େତୖଳ େନେଲ । 5 ବରଙ୍କ
ଆସବିାର ବଳିମ୍ୱ ହୁଅେନ୍ତ ସମେସ୍ତ ଢୁ଼ଳାଉ ଢୁ଼ଳାଉ େଶାଇ ପଡ଼େିଲ ।
6 କିନୁ୍ତ ଅଦ୍ଧର୍ରାତ୍ରେର 'ଏହ ିେଦଖ, ବର, ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ସାକ୍ଷାତ୍
କରିବାକୁ ବାହାର', ଏପରି େକାଳାହଳ େହଲା । 7 େସେତେବେଳ େସହି
କନ୍ୟାସମେସ୍ତ ଉଠି ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ଼େିଲ । 8 କିନୁ୍ତ ନବୁିର୍ଦି୍ଧମାେନ
ସୁବୁଦି୍ଧମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ େତଲରୁ ଆମକୁ ଟେିକ ଦଅି, କାରଣ ଆମ
ଦୀପସବୁ ଲଭିଯିାଉଅଛ ି। 9 ମାତ୍ର ସୁବୁଦି୍ଧମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ନାହିଁ,
ନାହିଁ, ତୁମ ଆମ ପାଇଁ ତ ଅଣି୍ଟବ ନାହିଁ, ବରଂ େଦାକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ନମିେନ୍ତ କିଣ ିଆଣ । 10 କିନୁ୍ତ େସମାେନ କିଣବିାକୁ
ଯାଉଥିବା ସମୟେର 'ବର' ଆସେିଲ, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିେଲ,
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ବବିାହ-ଉତ୍ସବେର େଯାଗଦାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, ଆଉ ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା । 11 ଏହାପେର
ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାମାେନ ମଧ୍ୟ ଆସ ିକହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, େହ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପାଇଁ
ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇଦଅିନୁ୍ତ । 12 କିନୁ୍ତ େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜାେଣ ନାହିଁ । 13 ଅତଏବ, ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଦନି କି େସହ ିସମୟ ଜାଣ ନାହିଁ ।

େତାଡ଼ାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ଲୂକ 19:11-27)

14 କାରଣ ବେିଦଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େଯପରି ଆପଣା
ଦାସମାନଙୁ୍କ ଡାକି େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ନଜିର ସବର୍ସ୍ୱ ସମପର୍ଣ କେଲ,
ସ୍ୱଗର୍ରାଜ୍ୟ େସହପିରି । 15 େସ ଜଣକୁ ପାଞ୍ଚ େତାଡ଼ା, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଇ
େତାଡ଼ା, ଆଉ ଜଣକୁ ଏକ େତାଡ଼ା, ଏହପିରି ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ ତାହାର ଶକି୍ତ
ଅନୁସାେର େଦଇ ବେିଦଶକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ । 16 େଯଉଁ ଜଣକ ପାଞ୍ଚ
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େତାଡ଼ା ପାଇଥିଲା, େସ େସହକି୍ଷଣ ିତାହା େନଇ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆଉ ପାଞ୍ଚ
େତାଡ଼ା ଲାଭ କଲା । 17 େସହ ିପ୍ରକାେର େଯ ଦୁଇଟ ିପାଇଥିଲା, େସ
ଆଉ ଦୁଇଟ ିଲାଭ କଲା । 18 ମାତ୍ର େଯ େଗାଟଏି ପାଇଥିଲା, େସ ଯାଇ
ମାଟ ିେଖାଳି ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟଙ୍କା େପାତ ିଲୁଚାଇ ରଖିଲା । 19 ବହୁକାଳ
ପେର େସହ ିଦାସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆସ ିେସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ହସିାବ କେଲ
। 20 ଆଉ, େଯଉଁ ଜଣକ ପାଞ୍ଚ େତାଡ଼ା ପାଇଥିଲା, େସ ଆଉ ପାଞ୍ଚ
େତାଡ଼ା େନଇ ଆସ ିକହଲିା, େହ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ େମାେତ ପାଞ୍ଚ େତାଡ଼ା
େଦଇଥିେଲ; େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ େତାଡ଼ା ଲାଭ କରିଛ ି। 21 ତାହାର
ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, େବଶ୍ , ଉତ୍ତମ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁେମ୍ଭ ଅଳ୍ପ
ବଷିୟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ େହଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁତ ବଷିୟ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କରିବ,ି
ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ । 22 ପୁଣ,ି େଯ ଦୁଇ
େତାଡ଼ା ପାଇଥିଲା, େସ ମଧ୍ୟ ଆସ ିକହଲିା, େହ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ େମାେତ ଦୁଇ
େତାଡ଼ା େଦଇଥିେଲ; େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇ େତାଡ଼ା ଲାଭ କରିଛ ି।
23 ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, େବଶ୍ , ଉତ୍ତମ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁେମ୍ଭ
ଅଳ୍ପ ବଷିୟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ େହଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁତ ବଷିୟ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ
କରିବ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ । 24 ଆଉ, େଯ
ଏକ େତାଡ଼ା ପାଇଥିଲା, େସ ମଧ୍ୟ ଆସ ିକହଲିା, େହ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ େଯ
ଜେଣ କଠିନ େଲାକ, େଯଉଁଠାେର ବୁଣ ିନ ଥାଆନି୍ତ , େସଠାେର କାଟନି୍ତ ,
ଆଉ େଯଉଁଠାେର ଶସ୍ୟ ବଛିାଇ ନ ଥାନି୍ତ , େସଠାେର ସଂଗ୍ରହ କରନି୍ତ , ଏହା
ମୁଁ ଜାଣଥିିଲ ି। 25 ଏଣୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ େତାଡ଼ା ମାଟେିର
େପାତ ିଲୁଚାଇ ରଖିଲ;ି େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣ ନଜିର ଧନ ପାଇେଲ । 26 କିନୁ୍ତ
ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େର ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅଳସ ଦାସ, ମୁଁ
େଯଉଁଠାେର ବୁଣ ିନ ଥାଏ, େସଠାେର କାେଟ, ଆଉ େଯଉଁଠାେର ଶସ୍ୟ
ଉଡ଼ାଇ ନ ଥାଏ, େସଠାେର ସଂଗ୍ରହ କେର, ଏହା କ'ଣ ଜାଣଥିିଲୁ ?
27 େତେବ ବଣକିମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର େମାହର ଟଙ୍କା ରଖିବା ଉଚତି ଥିଲା;
ତାହାେହେଲ ମୁଁ ଆସ ିସୁଧ ସହତି େମାହର ଧନ େଫରି ପାଇଥାନି୍ତ ।
28 ଅତଏବ, ଏହାଠାରୁ ଏହ ିେତାଡ଼ା େନଇଯାଇ, ଯାହାର ଦଶ େତାଡ଼ା
ଅଛ,ି ତାହାକୁ ଦଅି । 29 କାରଣ େଯେକୗଣସ ିେଲାକର ଅଛ,ି ତାହାକୁ
ଦଆିଯିବ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର େହବ; କିନୁ୍ତ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାହା ପାଖେର
ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନଆିଯିବ । 30 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ଅକମର୍ଣ୍ୟ ଦାସକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରେର ପକାଇଦଅି, େସଠାେର େରାଦନ ଓ
ଦନ୍ତର କିଡ଼ମିିଡ଼ ିେହବ ।

ଅନି୍ତମ ବଚିାର
(ମାଥିଉ 16:27; 19:28)

31 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଯେତେବେଳ ସମସ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱମହମିାେର
ଆସେିବ, େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା େଗୗରବମୟ ସଂିହାସନେର ବସେିବ,
32 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ସମସ୍ତ ଜାତ ିଏକତ୍ର କରାଯିେବ, ଆଉ
େମଷପାଳକ ଛାଗଠାରୁ େମଷ ପୃଥକ୍ କରି, 33 େମଷମାନଙୁ୍କ ଆପଣା
ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ ଛାଗମାନଙୁ୍କ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ରଖିେବ ।
34 େସେତେବେଳ ରାଜା ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େଲାକଙୁ୍କ କହେିବ, ଆସ,
େମାହର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦପାତ୍ରମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଜଗତର
ପତ୍ତନାବଧି େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛ,ି େସଥିେର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ;
35 କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଭାଜନ କରିବାକୁ
େଦଲ; ତୃଷିତ ଥିଲ,ି େମାେତ ପାନ କରିବାକୁ େଦଲ; ପ୍ରବାସୀ ଥିଲ,ି
େମାେତ ଅ◌ାଶ୍ରୟ େଦଲ; 36 ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲ,ି େମାେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ
କରାଇଲ; ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲ,ି େମାେତ େଦଖି ଆସଲି; କାରାଗାରେର ଥିଲ;ି େମା
ନକିଟକୁ ଆସଲି । 37 େସଥିେର ଧାମିର୍କମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେବ,
େହ ପ୍ରଭୁ, େକେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ କ୍ଷୁଧିତ େଦଖି ଆହାର େଦଲୁ ?
ଅବା ତୃଷିତ େଦଖି ପାନ କରିବାକୁ େଦଲୁ ? 38 ଆଉ, େକେବ ଆପଣଙୁ୍କ
ପ୍ରବାସୀ େଦଖି ଆଶ୍ରୟ େଦଲୁ ? କିମ୍ୱା ଉଲଙ୍ଗ େଦଖି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ
କରାଇଲୁ ? 39 ଆଉ, େକେବ ଆପଣଙୁ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଅବା କାରାଗାରସ୍ଥ େଦଖି
ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲୁ ? 40 ପୁଣ,ି ରାଜା େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେବ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ଏହ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ତମ
ଭ୍ର ାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତ ିଏହା କରିଥିବାରୁ େମା ପ୍ରତ ିହିଁ ତାହା
କରିଅଛ । 41 ତାହା ପେର େସ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େଲାକଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କହେିବ,
େର ଶାପଗ୍ରସ୍ତମାେନ, େମା ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର େହାଇ ଶୟତାନ ଓ ତାହାର

ଦୂତମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲଯିାଅ
କର, 42 କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଭାଜନ କରିବାକୁ
େଦଲ ନାହିଁ; ତୃଷିତ ଥିଲ,ି େମାେତ ପାନ କରିବାକୁ େଦଲ ନାହିଁ;
43 ପ୍ରବାସୀ ଥିଲ,ି େମାେତ ଆଶ୍ରୟ େଦଲ ନାହିଁ; ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲ,ି େମାେତ
ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ ନାହିଁ; ଅସୁସ୍ଥ ଓ କାରାଗାରସ୍ଥ ଥିଲ,ି େମାେତ
େଦଖିବାକୁ ଆସଲି ନାହିଁ । 44 େସଥିେର େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର େଦେବ,
େହ ପ୍ରଭୁ, େକେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ କ୍ଷୁଧିତ କି ତୃଷିତ, ପ୍ରବାସୀ କି
ଉଲଙ୍ଗ, ପୀଡ଼ତି କି କାରଗାରସ୍ଥ େଦଖି ଆପଣଙ୍କର େସବା କଲୁ ନାହିଁ ?
45 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି ଏହ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତ ିଏହା କରି ନ ଥିବାରୁ େମା
ପ୍ରତ ିହିଁ ତାହା କରି ନାହଁ । 46 ଆଉ, ଏମାେନ ଅନନ୍ତ ଶାସି୍ତ, କିନୁ୍ତ
ଧାମିର୍କମାେନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ େଭାଗ କରିବାକୁ ଯିେବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ
(ମାକର୍ 14:1,2; ଲୂକ 22:1,2; େଯାହନ 11:45-53)

ଯୀଶୁ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା େଶଷ କରି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, 2 ଦୁଇ ଦନି ପେର େଯ ନସି୍ତାର ପବର୍ େହବ, ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ, ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କ୍ରୁଶେର ହତ େହବା

ନମିେନ୍ତ ସମପିର୍ତ େହେବ । 3 େସହ ିସମୟେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ
େଲାକଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ କୟାଫା ନାମକ ମହାଯାଜକଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଏକତ୍ର
େହେଲ, 4 ଆଉ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଛଳେର ଧରି ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା
କେଲ; 5 କିନୁ୍ତ େସମାେନ କହେିଲ, ପବର୍ ସମୟେର ନୁେହଁ, କାେଳ
େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗଣ୍ଡେଗାଳ େହବ ।

େବଥନୀୟାେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଭେିଷକ
(ମାକର୍ 14:3-9; େଯାହନ 12:1-8)

6 ଯୀଶୁ େବଥନୀୟାେର କୁଷ୍ଠୀ ଶିେମାନଙ୍କ ଗହୃେର ଥିବା ସମୟେର,
7 ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େଗାଟଏି ପାତ୍ରେର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଗନି୍ଧ େତୖଳ େନଇ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଏବଂ େସ େଭାଜନେର ବସଥିିବା ସମୟେର
ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକେର ଢ଼ାଳିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 8 କିନୁ୍ତ ତାହା େଦଖି ଶିଷ୍ୟମାେନ
ବରିକ୍ତ େହାଇ କହେିଲ, ଏେତ ଅପବ୍ୟୟ କାହିଁକି ? 9 ଏହା ତ ଅେନକ
ଟଙ୍କାେର ବକି୍ରୟ କରାଯାଇ ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତ ା ।
10 ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟକୁି କଷ୍ଟ
େଦଉଅଛ ? େସ ତ େମା ପ୍ରତ ିଉତ୍ତମ କମର୍ କରିଅଛ ି। 11 ଦରିଦ୍ରମାେନ
ତ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଅଛନି୍ତ , ମାତ୍ର ମୁଁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖେର ନ ଥିବ ି। 12 ଆଉ, େସ େମାର ସମାଧି-କି୍ରୟାସ୍ୱରୂେପ େମାହର
ଶରୀରେର ଏହ ିେତୖଳ ଢ଼ାଳିେଦଇଅଛ ି। 13 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି ସମସ୍ତ ଜଗତର େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ଏହ ିସୁସମାଚାର େଘାଷଣା
କରାଯିବ, େସ ସ୍ଥାନେର ଏ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ସ୍ମରଣାେଥର୍ ତାହାର ଏହ ିକମର୍ର
କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରାଇ େଦବା ପାଇଁ ଯିହୂଦାର ସମ୍ମତି
(ମାକର୍ 14:10,11; ଲୂକ 22:3-6)

14 େସେତେବେଳ ଦ୍ୱ ାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଈଷ୍କାରିେୟାଥ ଯିହୂଦା ନାମକ
ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହଲିା, 15 େମାେତ କ'ଣ େଦେବ
କୁହନୁ୍ତ, ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଧରାଇେଦବ ି। େସଥିେର େସମାେନ ତାହାକୁ
ତରିିଶିେଗାଟ ିେରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା େତୗଲ ିକରିେଦେଲ । 16 ଆଉ େସହି
ସମୟଠାରୁ େସ ତାହାଙୁ୍କ ଧରାଇ େଦବା ନମିେନ୍ତ ସୁେଯାଗ େଖାଜିବାକୁ
ଲାଗିଲା ।

ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ େଭାଜ ପାଳନ
(ମାକର୍ 14:12-21; ଲୂକ 22:7-13,21-23; େଯାହନ 13:21-30)

17 ପେର ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁଟ ିପବର୍ର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସ ିପଚାରିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ସ୍ଥାନେର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ନସି୍ତାର ପବର୍ର େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ େବାଲ ିଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ?
18 ଯୀଶୁ କହେିଲ, ନଗରେର ଯାଇ ଅମୁକ େଲାକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କୁହ,

ମାଥିଉ 25:17 610 ମାଥିଉ 26:18



ଗରୁୁ କହୁଅଛନି୍ତ , େମାହର କାଳ ସନି୍ନ କଟ, ମୁଁ େମାହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
ତୁମ୍ଭ ଗହୃେର ନସି୍ତାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବ ି। 19 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କମର୍ କରି ନସି୍ତାର ପବର୍ର େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ
। 20 ପେର ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଦ୍ୱ ାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନେର
ବସେିଲ । 21 େସମାେନ େଭାଜନ କରୁଥିବା ସମୟେର େସ କହେିଲ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାେତ ଶତ୍ରୁ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ । 22 େସଥିେର େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ
େହାଇ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପ୍ରଭୁ, େସ କ'ଣ ମୁଁ ?
23 େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େଯ େମା ସହତି ପାତ୍ରେର ହାତ ବୁଡ଼ାଇଲା, େସ
େମାେତ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ । 24 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବଷିୟେର
େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି େସହପିରି େସ ପ୍ରୟାଣ କରୁଅଛନି୍ତ ସତ୍ୟ; କିନୁ୍ତ
େଯଉଁ େଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହଉଅଛନି୍ତ ,
ହାୟ, େସ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର; େସହ ିେଲାକର ଜନ୍ମ  େହାଇ ନ ଥିେଲ ତାହା
ପକ୍ଷେର ଭଲ େହାଇଥାଆନ୍ତା । 25 ଏଥିେର େଯଉଁ ଯିହୂଦା ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲା, େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, େହ ଗରୁୁ, େସ କ'ଣ ମୁଁ ?
େସ ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ କହଅିଛ ।

ପ୍ରଭୁେଭାଜ ବଧିି ସ୍ଥାପନ
(ମାକର୍ 14:22-26; ଲୂକ 22:14-20; କରିନ୍ଥୀୟ 11:23-25)

26 ଆଉ, େସମାେନ େଭାଜନ କରୁଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ ରୁଟ ିେନଇ
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଓ ତାହା ଭାଙି୍ଗ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଇ କହେିଲ, ନଅି,
େଭାଜନ କର, ଏହା େମାହର ଶରୀର । 27 ପୁଣ,ି େସ ପାନପାତ୍ର େନଇ
ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ େଦଇ କହେିଲ, 28 ଏଥିରୁ ସମେସ୍ତ ପାନ
କର, କାରଣ େଯଉଁ ନୟିମର ରକ୍ତ ଅେନକଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପାତତି େହଉଅଛ,ି ଏ େମାହର େସହ ିରକ୍ତ । 29 କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େଯଉଁ ଦନି ମୁଁ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ନୂଆ କରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ରସ ପାନ କରିବ,ି େସହ ିଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଜିଠାରୁ ଏହା େକେବ େହଁ ପାନ କରିବ ିନାହିଁ । 30 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ସ୍ତବଗାନ କଲା ପେର ଜୀତପବର୍ତକୁ ବାହାରିଗେଲ ।

ପିତରଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାରର ପୂବର୍ ସୂଚନା
(ମାକର୍ 14:27-31; ଲୂକ 22:31-34; େଯାହନ 13:36-38)

31 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହ ିରାତି୍ରେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ େମାଠାେର ବଘି୍ନ ପାଇବ, କାରଣ େଲଖା ଅଛ,ି ଆେମ୍ଭ
େମଷପାଳକକୁ ପ୍ରହାର କରିବା, ଆଉ ପଲର େମଷଗଡୁ଼କି ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େହାଇଯିେବ । 32 ମାତ୍ର ମୁଁ ଉଠିବା ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ
ଗାଲଲିୀକୁ ଯିବ ି। 33 କିନୁ୍ତ ପିତର ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଯଦ୍ୟପି
ସମେସ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠାେର ବଘି୍ନ ପାଇେବ, ତଥାପି ମୁଁ େକେବ େହଁ ପାଇବି
ନାହିଁ । 34 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଏହି
ରାତେିର କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତନି ିଥର ଅସ୍ୱୀକାର
କରିବ । 35 ପିତର ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯଦ୍ୟପି େମାେତ ଆପଣଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର ମରିବାକୁ ହୁଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ େକେବ େହଁ ଅସ୍ୱୀକାର
କରିବ ିନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାେର କହେିଲ ।

େଗଥ୍ଶିମାନୀେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
(ମାକର୍ 14:32-42; ଲୂକ 22:39-46)

36 ଏହାପେର ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େଗଥ୍ଶିମାନୀ ନାମକ
େଗାଟଏି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ େସଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ବସଥିାଅ । 37 ଆଉ, େସ ପିତର
ଓ େଜବଦୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନଇ େଶାକାକୁଳ ଓ ବ୍ୟଥିତ
େହବାକୁ ଲାଗିେଲ । 38 େସେତେବେଳ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାହର
ପ୍ରାଣ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏଠାେର ରହ ିେମା ସାଙ୍ଗେର ଜାଗିଥାଅ । 39 ପୁଣ,ି େସ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆଗକୁ
ଯାଇ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ କରୁ କହେିଲ, େହ େମାହର ପିତା, ଯଦି
େହାଇପାେର, େତେବ ଏହ ିପାନପାତ୍ର େମା'ଠାରୁ ଦୂର େହଉ; ତଥାପି
େମାହର ଇଚ୍ଛା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା । 40 ଆଉ, େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ

ନକିଟକୁ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ନଦିି୍ର ତ େଦଖିେଲ ଓ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି େମା ସାଙ୍ଗେର ଅଳ୍ପ ସମୟ େହେଲ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ ?
41 ପରୀକ୍ଷାେର େଯପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କର;
ଆତ୍ମା ଇଚୁ୍ଛକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁବର୍ଳ । 42 ପୁଣ,ି ଥେର େସ ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଥର ଯାଇ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, େହ େମାହର ପିତା, ପାନ ନ କେଲ ଏହି
ପାତ୍ର ଯଦ ିେମାଠାରୁ ଦୂର େହାଇ ନ ପାେର, େତେବ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ
େହଉ । 43 ପୁଣ,ି େସ ଆସ ିପୁଣ,ି ଥେର େସମାନଙୁ୍କ ନଦିି୍ର ତ େଦଖିେଲ,
କାରଣ େସମାନଙ୍କର ଆଖି ମାଡ଼ପିଡଢ଼ୁଥିଲା । 44 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣ,ି ଥେର ଯାଇ ଆଉ ଥେର େସହ ିକଥା କହ ିତୃତୀୟ
ଥର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ । 45 ପେର େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଅଳ୍ପ ସମୟ େଶାଇ କରି ବଶି୍ରାମ କର, େଦଖ, େସହି
ସମୟ ସନି୍ନ କଟ େହଲାଣ,ି ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର
ସମପିର୍ତ େହଉଅଛନି୍ତ । 46 ଉଠ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିବା, େଦଖ, େଯ େମାେତ
ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରୁଅଛ,ି େସ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ।

ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ
(ମାକର୍ 14:43-50; ଲୂକ 22:47-53; େଯାହନ 18:3-12)

47 େସ କଥା କହୁଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, ଦ୍ୱ ାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୂଦା
ନାମକ ଜେଣ ଏବଂ ତାହା ସହତି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ େଲାକଙ୍କର
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କଠାରୁ େପ୍ରରିତ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଖଡଡ଼୍ଗ ଓ ଯଷି୍ଟ ଧରି
ଆସେିଲ । 48 ଆଉ, ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣକାରୀ େସମାନଙୁ୍କ
ଏହ ିସେଙ୍କତ େଦଇ କହଥିିଲା, ମୁଁ ଯାହାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କରିବ,ି େସ େସହ,ି
ତାହାଙୁ୍କ ଧରିବ । 49 ଆଉ, େସ େସହକି୍ଷଣ ିଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ,ି େହ
ଗରୁୁ, ନମସ୍କାର, ଏହା କହ ିତାହାଙୁ୍କ ବହୁତ ଚୁମ୍ୱନ କଲା । 50 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ
ତାହାକୁ କହେିଲ, େହ ବନୁ୍ଧ, ଯାହା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସଅିଛ, ତାହା କର
। େସଥିେର େସମାେନ ପାଖକୁ ଆସ ିଯୀଶୁଙ୍କ ଉପେର ହାତ ପକାଇ
ତାହାଙୁ୍କ ଧରିେଲ । 51 ଆଉ େଦଖ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିବା େଲାକଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କେଲ ଏବଂ ମହାଯାଜକଙ୍କର
ଦାସକୁ ଆଘାତ କରି ତାହାର କାନ କାଟପିକାଇେଲ । 52 େସଥିେର ଯୀଶୁ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ଖଡଡ଼୍ଗ ପୁଣ,ି ଥେର ଆପଣା ସ୍ଥାନେର ରଖ, କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ଖଡ୍ଗ  ଧାରଣ କରନି୍ତ , େସ ସମେସ୍ତ ଖଡଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ବନିଷ୍ଟ େହେବ
। 53 ଅଥବା ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ ମେନ କରୁଅଛ େଯ, ମୁଁ େମାହର ପିତାଙୁ୍କ
ବନିତ ିକରି ପାେର ନାହିଁ ଓ େସ ଏହକି୍ଷଣ ିେମା ନମିେନ୍ତ ଦ୍ୱ ାଦଶ ବାହନିୀ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୂତଙୁ୍କ ପଠାଇେଦେବ ନାହିଁ ? 54 େତେବ ଏହ ିପ୍ରକାେର
ଅବଶ୍ୟ ଘଟବି େବାଲ ିଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ସଫଳ େହବ ?
55 େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁ େଲାକସମୂହକୁ କହେିଲ, ଡକଇତ ବରୁିଦ୍ଧେର
ବାହାରିବା ପରି ଖଣ୍ଡା ଓ େଠଙ୍ଗା େନଇ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ େମାେତ
ଧରିବାକୁ ଆସଲି ? ମୁଁ ପ୍ରତଦିନି ମନି୍ଦରେର ବସ ିଶିକ୍ଷା େଦଉଥିଲ,ି କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଧରିଲ ନାହିଁ; 56 ମାତ୍ର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର
େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, େସଥିନମିେନ୍ତ ଏସମସ୍ତ ଘଟଅିଛ।ି େସେତେବେଳ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ସମେସ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିପଳାଇଗେଲ ।

ମହାସଭାେର ଯୀଶୁଙ୍କ ବଚିାର
(ମାକର୍ 14:53-65; ଲୂକ 22:54,55,63-71; େଯାହନ 18:13,14,19-24)

57 ପେର େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରିଥିେଲ, େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କୟାଫା
ମହାଯାଜକଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଗେଲ; େସହ ିସ୍ଥାନେର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍
ଏକତ୍ର େହାଇଥିେଲ । 58 କିନୁ୍ତ ପିତର ଦୂରେର ରହ ିମହାଯାଜକଙ୍କ
ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ, ଆଉ େଶଷେର କ'ଣ
ଘଟବି, ତାହା େଦଖିବା ନମିେନ୍ତ େସ ଭତିରକୁ ଯାଇ ପଦାତକିମାନଙ୍କ ସହତି
ବସ ିରହେିଲ । 59 ଇତମିଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓ ସମସ୍ତ ମହାସଭା
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଖାଜିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, 60 ଆଉ ଅେନକ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ବାହାରିେଲ ସୁଦ୍ଧା େସମାେନ
କିଛ ିପାଇେଲ ନାହିଁ । େଶଷେର ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି କହେିଲ, 61 ଏହି
େଲାକଟା କହଥିିଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ଭାଙି୍ଗ ତାହା ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର
େତାଳି େଦଇ ପାେର । 62 େସଥିେର ମହାଯାଜକ ଉଠି ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭ କିଛ ିଉତ୍ତର େଦଉ ନାହଁ ? ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏମାେନ ଏ େଯଉଁ
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛନି୍ତ , ଏହା କ'ଣ ? 63 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େମୗନ େହାଇ ରହେିଲ
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। େସଥିେର ମହାଯାଜକ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନାମେର ଶପଥ େଦଉଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ? 64 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆପଣ କହଅିଛନି୍ତ; ଆହୁରି ମୁଁ
ଆପଣମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଅଦ୍ୟାବଧି ଆପଣମାେନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପରାକ୍ରମର
ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉପବଷି୍ଟ ଓ ଆକାଶର େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରିବା
େଦଖିେବ । 65 େସଥିେର ମହାଯାଜକ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚରିି କହେିଲ, ଏ
ଈଶ୍ୱର ନନି୍ଦା କଲା, ସାକ୍ଷୀେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ?
େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣମାେନ ଏେବ େହଁ ଈଶ୍ୱର ନନି୍ଦା ଶୁଣେିଲ,
66 ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ ? ଏଥିେର େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େସ
ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର େଯାଗ୍ୟ । 67 େସେତେବେଳ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ମୁହଁେର
େଛପ ପକାଇ ତାହାଙୁ୍କ ବଧିା ମାରିେଲ; ଆଉ େକହ ିେକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଚାପୁଡ଼ା
ମାରି କହେିଲ, 68 େର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁ ପରା ଭାବବାଦୀ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହ ତ,
କିଏ େତାେତ ମାଇଲା ?

ପିତରଙ୍କ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର
(ମାକର୍ 14:66-72; ଲୂକ 22:56-62; େଯାହନ 18:15-18,25-27)

69 ଇତମିଧ୍ୟେର ପିତର ବାହାେର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ବସଥିିେଲ, ଆଉ ଜେଣ
ଦାସୀ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିକହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଗାଲଲିୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର ଥିଲ । 70 କିନୁ୍ତ େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେର ଅସ୍ୱୀକାର କରି
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ କହୁଛ, ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ । 71 ପୁଣ,ି େସ
ଦାଣ୍ଡଦ୍ୱ ାରକୁ ବାହାରି ଯାଆେନ୍ତ ଆଉ ଜେଣ ଦାସୀ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି େସହି
ସ୍ଥାନର େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ଏ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେର ଥିଲା ।
72 ପୁଣ,ି େସ ରାଣ ପକାଇ ଆଉ ଥେର ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହେିଲ, ମୁଁ େସ
େଲାକକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ । 73 ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପେର ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
େଲାକମାେନ ପିତରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନଶି୍ଚୟ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ କଥାରୁ ତ ଜଣାପଡଢ଼ୁଅଛ ି।
74 େସଥିେର େସ ଅଭଶିାପ େଦଇ ରାଣ ପକାଇ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ମୁଁ
େସ େଲାକକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ । 75 େସହକି୍ଷଣ ିକୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା । ଏଥିେର
କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତନି ିଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଏହି
େଯଉଁ କଥା ଯୀଶୁ କହଥିିେଲ, ତାହା ପିତରଙ୍କ ମନେର ପଡ଼ଲିା, ଆଉ େସ
ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ େହାଇ େରାଦନ କେଲ ।

ପୀଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯୀଶୁ
(ମାକର୍ 15:1; ଲୂକ 23:1,2; େଯାହନ 18:28-32)

ସକାଳ ହୁଅେନ୍ତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ ପୁଣ,ି
େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
ତାହାଙ୍କର ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ, 2 ଆଉ େସମାେନ

ତାହାଙୁ୍କ ବାନି୍ଧ େନଇଯାଇ ପୀଲାତ ନାମକ ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କେଲ ।

ଯିହୂଦାର ମୃତୁ୍ୟ
(େପ୍ରରିତ 1:18,19)

3 େସେତେବେଳ ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣକାରୀ ଯିହୂଦା, େସ
ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଅଛନି୍ତ , ଏହା େଦଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ନକିଟକୁ େସହ ିତରିିଶିେଗାଟ ିେରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା େଫରାଇ ଆଣି
କହଲିା, 4 ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ରକ୍ତ ସମପର୍ଣ କରି ପାପ କରିଅଛ ି। କିନୁ୍ତ
େସମାେନ କହେିଲ, େସଥିେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଅଣ ଅଛ ି? 5 ତୁ ତାହା
ବୁଝ । ତହିଁେର େସ େରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ାଗଡୁ଼ାକ ମନି୍ଦର ଭତିେର େଫାପାଡ଼େିଦଇ
ଚାଲଗିଲା, ପୁଣ,ି ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ େଦଲା । 6 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକମାେନ େସହ ିେରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ାଗଡୁ଼ାକ େନଇ କହେିଲ, ଏହା ଭଣ୍ଡାରେର
ରଖିବା ବଧିିସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ, କାରଣ ଏ ତ ରକ୍ତର ମୁଲ୍ୟ । 7 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ବେିଦଶୀମାନଙ୍କର ସମାଧି ନମିେନ୍ତ େସହ ିମୁଦ୍ର ାେର
କୁମ୍ଭକାରର େକ୍ଷତ୍ର କିଣେିଲ । 8 ଏଣୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିେକ୍ଷତ୍ରକୁ
ରକ୍ତେକ୍ଷତ୍ର େବାଲ ିକହନି୍ତ । 9 ଏଥିେର ଯିରିମୀୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ
ଏହ ିବାକ୍ୟ ସଫଳ େହଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ ଯାହାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ
ନରୂିପଣ କରିଥିେଲ, ତାହାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ େସହ ିତରିିଶିେଗାଟ ିେରୗପ୍ୟମୁଦ୍ର ା

େସମାେନ େନଇ 10 େମା ପ୍ରତ ିପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କୁମ୍ଭକାରର
େକ୍ଷତ୍ର ନମିେନ୍ତ େଦେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବଚିାର
(ମାକର୍ 15:2-5; ଲୂକ 23:3-5; େଯାହନ 18:33-38)

11 ଇତମିଧ୍ୟେର ଯୀଶୁ ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ କରାଗେଲ, ଆଉ
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ? ଯୀଶୁ
କହେିଲ, ଆପଣ କହୁଅଛନି୍ତ । 12 ଆଉ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍
ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରେନ୍ତ େସ େକୗଣସ ିଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ
। 13 େସଥିେର ପୀଲାତ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର
େକେତ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛନି୍ତ , ତାହା କି ଶୁଣୁ ନାହଁ ? 14 ମାତ୍ର େସ ତାହାଙୁ୍କ
େଗାଟଏି କଥାର ହିଁ ପେଦ େହେଲ ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ, େସଥିେର
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତୃ୍କତ େହେଲ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ
(ମାକର୍ 15:6-15; ଲୂକ 23:13-25; େଯାହନ 18:39—19:16)

15 କିନୁ୍ତ ପବର୍ ସମୟେର େଲାକସମୂହର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଜେଣ ବନ୍ଦୀକୁ
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବା ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କର ରୀତ ିଥିଲା ।
16 େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ବାରବ୍ବା ନାମକ ଜେଣ ବଖି୍ୟାତ ବନ୍ଦୀ
ଥିଲା । 17 ଅତଏବ, େସମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇଥିବା ସମୟେର ପୀଲାତ
େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ
କରିେଦବା େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ? ବାରବ୍ବାକୁ, ନା ଯାହାକୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େବାଲ ିକହନି୍ତ , େସହ ିଯୀଶୁକୁ ? 18 କାରଣ େସମାେନ େଯ
ଇଷର୍ାେର ତାହାଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିଥିେଲ, ତାହା େସ ଜାଣଥିିେଲ । 19 ଆଉ,
େସ ବଚିାରାସନେର ବସଥିିବା ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ କହି
ପଠାଇେଲ, େସହ ିଧାମିର୍କ େଲାକଙ୍କ କଥାେର ତୁେମ୍ଭ ଆେଦୗ ହାତ ଦଅି
ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ େଯାଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନେର ବହୁତ କଷ୍ଟ େଭାଗିଅଛ ି।
20 ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ବାରବ୍ବାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଓ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ପାଇଁ େଲାକସମୂହକୁ ମଣାଇେଲ । 21 ମାତ୍ର
ଶାସନକତ୍ତର୍ା େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆେମ୍ଭ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା େବାଲ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ?
େସମାେନ କହେିଲ, ବାରବ୍ବାକୁ । 22 ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ,
େତେବ କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନି୍ତ , େସହ ିଯୀଶୁ ପ୍ରତ ିକ'ଣ କରିବା ? େସମାେନ
ସମେସ୍ତ କହେିଲ, େସ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଉ । 23 େସଥିେର ପୀଲାତ
ପଚାରିେଲ, କାହିଁକି, େସ କି େଦାଷ କରିଅଛ ି? କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, େସ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଉ ।

କ୍ରୁଶ ନମିେନ୍ତ ଯୀଶୁ ସମପିର୍ତ

24 ଏଣୁ ପୀଲାତ େଯେତେବେଳ େଦଖିେଲ େଯ, େସ କିଛ ିକରି ପାରୁ
ନାହଁାନି୍ତ , ବରଂ ଆହୁରି ଗଣ୍ଡେଗାଳ େହଉଅଛ,ି େସେତେବେଳ େସ ପାଣି
େନଇ େଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର ହାତ େଧାଇ କହେିଲ, ଏହ ିରକ୍ତପାତେର
ଆେମ୍ଭ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ବୁଝ । 25 ଏଥିେର ସମସ୍ତ େଲାକ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତାହାର ରକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ଉପେର ବତୁ୍ତର୍ । 26 େସଥିେର େସ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ
କେଲ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙୁ୍କ େକାରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଇ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ
ସମପର୍ଣ କେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରିହାସ
(ମାକର୍ 15:16-20; େଯାହନ 19:2,3)

27 ଏହାପେର ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ େସୖନ୍ୟମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଭତିରକୁ
େନଇଯାଇ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତ୍ର କେଲ ।
28 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼େିନଇ ତାହାଙୁ୍କ କୃଷ୍ଣେଲାହତି ବଣ୍ଣର୍ର
ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇେଲ, 29 ଆଉ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ବନାଇ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକେର
େଦେଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର ଖଣ୍ଡଏି ନଳ େଦେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଜାଣୁ ପାତ,ି େହ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା, ନମସ୍କାର, ଏହା କହି
ତାହାଙୁ୍କ ପରିହାସ କେଲ । 30 ଆଉ, େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଉପେର େଛପ

ମାଥିଉ 26:64 612 ମାଥିଉ 27:30
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ପକାଇେଲ ଓ େସହ ିନଳ େନଇ ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେର ମାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
31 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିହାସ କଲା ପେର େସହ ିବସ୍ତ୍ର କାଢ଼େିନଇ
ତାହାଙ୍କର ନଜି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇେଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇବାକୁ
େଘନଗିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ
(ମାକର୍ 15:21-32; ଲୂକ 23:26-43; େଯାହନ 19:17-27)

32 େସମାେନ ବାହାରିବା ସମୟେର ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ କୂରୀଣୀୟ
େଲାକକୁ େଦଖି ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ବହବିା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କେଲ ।
33 ଆଉ, େସମାେନ ଗଲ୍ଗଥା ନାମକ ସ୍ଥାନ, ଅଥର୍ାତ୍ ଯାହାକୁ କପାଳସ୍ଥଳ
େବାଲ ିକହନି୍ତ , େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ 34 ତାହାଙୁ୍କ ପିତ୍ତା
ମିଶାଯାଇଥିବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ େଦେଲ, ମାତ୍ର େସ ତାହା
ଆସ୍ୱାଦନ କରି ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ ନାହିଁ । 35 ପେର େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରସବୁ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଆପଣା
ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କରି େନେଲ, 36 ପୁଣ,ି େସଠାେର ବସ ିତାହାଙୁ୍କ ଜଗି
ରହେିଲ । 37 ଆଉ, େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଏହି
ଅଭେିଯାଗପତ୍ର େଲଖି ଲଗାଇେଦେଲ, ଏ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ଯୀଶୁ ।
38 େସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଜେଣ ଓ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର
ଜେଣ, ଏହପିରି ଦୁଇ ଜଣ ଡକାଇତ ତାହାଙ୍କ ସହତି କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଗେଲ ।
39 ଆଉ, େସହ ିବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଣ୍ଡ
ହଲାଇ ତାହାଙ୍କର ନନି୍ଦା କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, 40 େର ମନି୍ଦରଭଗ୍ନକାରୀ
ଓ ତନି ିଦନିେର ତାହା ନମିର୍ାଣକାରୀ, ତୁ େଯେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, େତେବ
ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରି କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆ । 41 ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ ମଧ୍ୟ
େସହ ିପ୍ରକାେର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କ ସହତି ପରିହାସ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, 42 େସ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କଲା, ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁ ନାହିଁ
। େସ ପରା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, େସ ଏହକି୍ଷଣ ିକ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ,
େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା । 43 େସ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର; େସ ଯଦ ିତାହାଠାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ, ତାହାେହେଲ
ଏହକି୍ଷଣ ିତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ । େସ ତ କହଥିିଲା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ।
44 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଡକାଇତମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥିେଲ,
େସମାେନ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙୁ୍କ େସହ ିପ୍ରକାର ନନି୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
(ମାକର୍ 15:33-41; ଲୂକ 23:44-49; େଯାହନ 19:28-30)

45 ପେର ବାର ଘଣ୍ଟାଠାରୁ ତନି ିଘଣ୍ଟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶଯାକ ଅନ୍ଧକାର
େଘାଟଗିଲା । 46 ଆଉ ପ୍ରାୟ ତନି ିଘଣ୍ଟା ସମୟେର ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର
ଡାକି କହେିଲ, ଏଲୀ, ଏଲୀ, ଲାମା ସବକ୍ଥାନୀ ? ଅଥର୍ାତ୍, େହ େମାହର
ଈଶ୍ୱର, େହ େମାହର ଈଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ?
47 ଏହା ଶୁଣ ିେସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େକହ ିକହେିଲ, ଏ େଲାକ ଏଲୟିଙୁ୍କ ଡାକୁଅଛ ି। 48 ଆଉ େସହକି୍ଷଣି
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େଦୗଡ଼ଯିାଇ େଗାଟଏି ସ୍ପଞ୍ଜ ୍େନଇ ତାହା
ଅମ୍ଳରସେର ପୂଣ୍ଣର୍ କଲା, ଆଉ ତାହା ଖଣ୍ଡଏି ନଳେର ଲଗାଇ ତାହାଙୁ୍କ ପାନ
କରିବାକୁ େଦଲା । 49 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାେନ କହେିଲ, ରୁହ, ଏଲୟି ଏହାକୁ
ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ କି ନାହିଁ, େଦଖିବା । 50 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ । 51 ପୁଣ,ି େଦଖ, ମନି୍ଦରର
ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚରିି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ େହଲା, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ
େହଲା ଓ େଶୖଳସବୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହଲା, 52 ପୁଣ,ି ସମାଧିସମୂହ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ େହଲା
ଓ ମହାନଦି୍ର ାଗତ ଅେନକ ସାଧୁେଲାକଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ େହଲା,
53 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପେର େସମାେନ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ପୁଣ,ି
ନଗରୀେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ଓ ଅେନକଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ ।
54 ଶତେସନାପତ ିଓ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜଗିଥିେଲ,
େସମାେନ ଭୂମିକମ୍ପାଦ ିଘଟଣା େଦଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ େହାଇ ରହେିଲ, ସତ୍ୟ,
ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ । 55 ଆଉ, ଅେନକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େସ ସ୍ଥାନେର
ଥାଇ ଦୂରରୁ େଦଖୁଥିେଲ; େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ େସବା କରୁ କରୁ ଗାଲଲିୀରୁ
ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଆସଥିିେଲ; 56 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମଗ୍ଦଲୀନୀ
ମରିୟମ, ଯାକୁବ ଓ େଯାେଷଫଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ, ପୁଣ,ି େଜବଦୀଙ୍କ
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମାତା ଥିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଧି
(ମାକର୍ 15:42-47; ଲୂକ 23:50-56; େଯାହନ 19:38-42)

57 େବଳ ଗଡ଼ଆିସେନ୍ତ, େଯାେଷଫ ନାମକ ହାରାମାଥୀୟାର ଜେଣ ଧନୀ
େଲାକ ଆସେିଲ, େସ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ େହାଇଥିେଲ । 58 େସ
ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗିେଲ । େସଥିେର ପୀଲାତ
ତାହା େଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ । 59 େଯାେଷଫ ଶରୀରଟ ିେନଇ ପରିଷ୍କତୃ
ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରେର ଗଡୁ଼ାଇ, 60 ଆପଣାର େଯଉଁ ନୂତନ ସମାଧି ପାହାଡ଼େର
େଖାଳିଥିେଲ, େସଥିମଧ୍ୟେର ତାହା େଥାଇେଲ, ଆଉ ସମାଧି ଦ୍ୱ ାରେର ଖଣ୍ଡଏି
ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼ାଇେଦଇ ଚାଲଗିେଲ । 61 ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ଓ
ଅନ୍ୟ ମରିୟମ େସ ସ୍ଥାନେର ସମାଧି ସମ୍ମୁଖେର ବସ ିରହେିଲ ।

ସମାଧି ସ୍ଥାନେର ପ୍ରହରୀ

62 ତା'ପର ଦନି, ଅଥର୍ାତ୍ ଆେୟାଜନ-ଦବିସର ପରବତ୍ତର୍ୀ ଦନି ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ପୀଲାତଙ୍କ ପାଖେର ଏକତ୍ର େହାଇ କହେିଲ,
63 ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମେନ ପଢ଼ଢ଼ୁଅଛ,ି େସହ ିପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜୀବତି ଥିବା
ସମୟେର କହଥିିଲା, ତନି ିଦନି ପେର ମୁଁ ଉଠିବ ି। 64 ଅତଏବ, ତୃତୀୟ
ଦବିସ ପଯର୍ନ୍ତ ସମାଧି ସୁରକି୍ଷତ େହବା ନମିେନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କରନୁ୍ତ, େନାହେିଲ
େକଜାଣ ିତାହାର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆସ ିତାହାକୁ େଚାରି କରି େଲାକଙୁ୍କ କହେିବ,
େସ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛନି୍ତ , ତାହାେହେଲ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅେପକ୍ଷା
େଶଷ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଧିକ ମନ୍ଦ େହବ । 65 ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀଦଳ ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ଯଥାସାଧ୍ୟ ତାହା ସୁରକ୍ଷା
କର । 66 େତଣୁ େସମାେନ ଯାଇ ପ୍ରହରୀଦଳ ସହତି େସହ ିପ୍ରସ୍ତରେର
ମୁଦ୍ର ାଙ୍କ େଦଇ ସମାଧି ସୁରକି୍ଷତ କେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ
(ମାକର୍ 16:1-10; ଲୂକ 24:1-12; େଯାହନ 20:1-10)

ବଶି୍ରାମବାର େଶଷ େହଲା ପେର ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦନିର
ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି
େଦଖିବାକୁ ଆସେିଲ । 2 ଆଉ େଦଖ, ମହା ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା,

କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ିେସହ ିପଥର ଖଣ୍ଡକି
ଗଡ଼ାଇେଦଇ ତାହା ଉପେର ବସେିଲ ।

3 ତାହାଙ୍କ ରୂପ ବଜୁିଳି ପରି ଓ ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବରଫ ପରି ଧଳା ରଙ୍ଗ
ଥିଲା, 4 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଭୟେର ପ୍ରହରୀମାେନ କମ୍ପମାନ େହାଇ
ମୃତବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପରି େହେଲ ।

5 କିନୁ୍ତ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ କର
ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ କ୍ରୁଶେର ହତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଖାଜୁଅଛ, ତାହା ମୁଁ
ଜାେଣ । 6 େସ ଏଠାେର ନାହଁାନି୍ତ , କାରଣ େସ େଯପରି କହଥିିେଲ,
େସହପିରି ଉଠିଅଛନି୍ତ । ଆସ, େସ େଯଉଁଠାେର େଶାଇଥିେଲ େସହ ିସ୍ଥାନ
େଦଖ । 7 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କୁହ,
େସ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି େଦଖ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ
ଗାଲଲିୀକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ , େସଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଦଶର୍ନ ପାଇବ;
େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି ି।

8 ଏଥିେର େସମାେନ ଭୟ ଓ ମହାନନ୍ଦେର ସମାଧି ନକିଟରୁ ଶୀଘ୍ର
ଚାଲଯିାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦବା ପାଇଁ େଦୗଡ଼େିଲ । 9 ଆଉ
େଦଖ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରି କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ
େହଉ । ତହୁଁ େସମାେନ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ
କେଲ । 10 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ େମାହର ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ, େସମାେନ ଗାଲଲିୀକୁ
ଯାଆନୁ୍ତ; େସଠାେର େସମାେନ େମାହର ଦଶର୍ନ ପାଇେବ ।

ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କର ବବୃିତି

11 େସମାେନ ଯାଉଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, ପ୍ରହରୀଦଳ ମଧ୍ୟେର
େକେତକ ଜଣ ନଗରକୁ ଯାଇ େସହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣାର ବବିରଣ ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ । 12 େସମାେନ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ସହତି ଏକତ୍ର
େହାଇ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲା ପେର େସହ ିେସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଟଙ୍କା େଦଇ
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କହେିଲ, 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଶାଇପଡ଼ଥିିବା ସମୟେର
ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ରାତେିର ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ େଚାରି କରି େନଇଗେଲ ।

14 ପୁଣ,ି ଏକଥା େଯେବ ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚର ହୁଏ, ତାହାେହେଲ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବୁଝାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚନି୍ତ ାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ।
15 େସଥିେର େସମାେନ ଟଙ୍କା େନଇ େଯପରି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିେଲ, େସହପିରି
କେଲ । ଏଣୁ ଏହ ିକଥା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟାପିଯାଇ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରଚଳିତ ଅଛ ି।

ମହାନ ଆେଦଶ
(ମାକର୍ 16:14-18; ଲୂକ 24:36-49; େଯାହନ 20:19-23; େପ୍ରରିତ 1:6-8)

16 କିନୁ୍ତ ଏକାଦଶ ଶିଷ୍ୟ ଗାଲଲିୀକୁ ଯାଇ, ଯୀଶୁ େଯଉଁ ପବର୍ତ ବଷିୟ
େସମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, େସହ ିପବର୍ତକୁ ଗେଲ । 17 ଆଉ, େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ପ୍ରଣାମ କେଲ, ମାତ୍ର େକହ ିେକହ ିସେନ୍ଦହ କେଲ ।

18 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିଆଳାପ କରି କହେିଲ, ସ୍ୱଗର୍
ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର େମାେତ ଦଆିଯାଇଅଛ ି। 19 ଅତଏବ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତରି େଲାକଙୁ୍କ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ
ନାମେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଇ,

20 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ପାଳନ
କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ ଶିଷ୍ୟ କର; ଆଉ େଦଖ, ଯୁଗାନ୍ତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦାସବର୍ଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଅଛ ି।
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1

ମାକର୍

ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ
(ମାଥିଉ 3:1-12; ଲୂକ 3:1-18; େଯାହନ 1:19-28)

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ଆରମ୍ଭ ।
2 ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରେର େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେର େପ୍ରରଣ କରୁଅଛୁ,

େସ ତୁମ୍ଭର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ; 3 ପ୍ରାନ୍ତରେର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା
ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କ ରାଜଦାଣ୍ଡ ସଳଖ କର,
4 ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ପାପ କ୍ଷମା ନମିେନ୍ତ
ମନପରିବତ୍ତର୍ନର ବାପି୍ତସ୍ମ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 5 େସଥିେର
ସମଗ୍ର ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶ ଓ ସମସ୍ତ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି
ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯଦ୍ଦର୍ନ ନଦୀେର ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ । 6 େଯାହନ ଓଟ
େଲାମର ବସ୍ତ୍ର ପିନୁ୍ଧଥିେଲ ଓ ଆପଣା କଟେିର ଚମର୍ପଟୁକା ବାନୁ୍ଧଥିେଲ, ପୁଣ,ି
ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ବନମଧୁ ଖାଉଥିେଲ । 7 େସ େଘାଷଣା କରି କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, େମା'ଠାରୁ େଯ ଅଧିକ ଶକି୍ତମାନ, େସ େମା' ଉତ୍ତାେର
ଆସୁଅଛନି୍ତ; ମୁଁ ଅବନତ େହାଇ ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାକୁ
େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ । 8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଳେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଲ,ି ମାତ୍ର େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦେବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଳଦୀକ୍ଷା ଓ ପରୀକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 3:13—4:11; ଲୂକ 3:21,22; 4:1-13)

9 େସହ ିସମୟେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀର ନାଜରିତରୁ ଆସ ିଯଦ୍ଦର୍ନେର
େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ । 10 ଆଉ, େସହକି୍ଷଣ ିେସ ଜଳରୁ
ଉଠି ଆସବିା ସମୟେର ଆକାଶ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ େହବା ଓ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ କେପାତ ପରି
ଆପଣା ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସବିା େଦଖିେଲ, 11 ପୁଣ,ି ଆକାଶରୁ ଏହି
ବାଣୀ େହଲା, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭଠାେର ଆମ୍ଭର ପରମ
ସେନ୍ତାଷ । 12 େସହକି୍ଷଣ ିଆତ୍ମା ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ େଘନଗିେଲ ।
13 ଯୀଶୁ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଚାଳିଶ ଦନି ରହ ିଶୟତାନ ଦ୍ୱ ାରା ପରୀକି୍ଷତ
େହଉଥିେଲ; େସ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହତି ରହେିଲ, ପୁଣ,ି ଦୂତମାେନ
ତାହାଙ୍କ େସବା କରୁଥିେଲ ।

ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ
(ମାଥିଉ 4:12-17; ଲୂକ 4:14,15; ମାଥିଉ 4:18-22; ଲୂକ 5:1-11)

14 େଯାହନ କାରାରୁଦ୍ଧ େହଲା ପେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀକୁ ଆସ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, 15 କାଳ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହଲାଣ,ି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନି୍ନ କଟ; ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କର ଓ ସୁସମାଚାରେର ବଶି୍ୱାସ
କର । 16 େସ ଗାଲଲିୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ େଦଇ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଶିେମାନ
ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଆନି୍ଦ୍ରୟଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର େର ଭଉଁରୀଜାଲ ପକାଉଥିବା େଦଖିେଲ,
କାରଣ େସମାେନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିେଲ । 17 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
େମାହର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବ ି।
18 େସଥିେର େସମାେନ େସହକି୍ଷଣ ିଜାଲ ଛାଡ଼ ିତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କେଲ
। 19 ପୁଣ,ି େସ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ େଜବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ
ତାହାଙ୍କ ଭାଇ େଯାହନଙୁ୍କ େନୗକାେର ଜାଲ ସଜାଡଢ଼ୁଥିବା େଦଖିେଲ ।
20 େସହକି୍ଷଣ ିେସ େସମାନଙୁ୍କ ଡାକିେଲ, ପୁଣ,ି େସମାେନ େସମାନଙ୍କର
ପିତା େଜବଦୀଙି୍କ ମୂଲଆିମାନଙ୍କ ସହତି େନୗକାେର ଛାଡ଼ ିତାହାଙ୍କର
ଅନୁଗମନ କେଲ ।

ଭୂତଗ୍ରସ୍ତର ଆେରାଗ୍ୟତା
(ଲୂକ 4:31-37)

21 ପେର େସମାେନ କଫନର୍ାହୂମକୁ ଗେଲ, ଆଉ େସହକି୍ଷଣ ିେସ
ବଶି୍ରାମବାରେର ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
22 େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହେଲ, କାରଣ େସ
ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ନ େଦଇ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପରି େସମାନଙୁ୍କ
ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ । 23 େସହକି୍ଷଣ ିେସମାନଙ୍କ ସମାଜଗହୃେର ଥିବା ଜେଣ
ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାବଷି୍ଟ େଲାକ ଚତି୍କାର କରି କହଲିା, 24 େହ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ,
ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଅଣ ଅଛ ି? ତୁେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ
କରିବାକୁ ଆସଲି ? ତୁେମ୍ଭ କିଏ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ; ତୁେମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େସହି
ପବତି୍ର ବ୍ୟକି୍ତ । 25 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ କହେିଲ, ଚୁପ୍ କର୍,
ଏହାଠାରୁ ବାହାରିଯା । 26 େସଥିେର େସହ ିଅଶୁଚ ିଆତ୍ମା ତାହାକୁ
େମାଡ଼ପିକାଇ ଅତ ିଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ପାଟ ିକରି ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ।
27 ଏଥିେର ସମେସ୍ତ ଏେତ ବସି୍ମୟାନି୍ୱ ତ େହେଲ େଯ, େସମାେନ
ବାଦାନୁବାଦ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ କ'ଣ ? ଏ ତ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ
ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ! େସ ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାମାନଙୁ୍କ ସୁଦ୍ଧା ଆେଦଶ ଦଅିନି୍ତ , ଆଉ
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନି୍ତ । 28 େସଥିେର ତାହାଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ
ସମାଚାର େସହକି୍ଷଣ ିଗାଲଲିୀର ଚାରିଆେଡ଼ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର ବ୍ୟାପିଗଲା ।

ଅେନକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ
(ମାଥିଉ 8:14-17; ଲୂକ 4:38-41)

29 ତତ୍ପେର େସମାେନ ସମାଜଗହୃରୁ ବାହାରି ଯାକୁବ ଓ େଯାହନଙ୍କ
ସହତି େସହକି୍ଷଣ ିଶିେମାନ ଓ ଅ◌ାନି୍ଦ୍ର ୟଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗେଲ । 30 ଶିେମାନଙ୍କ
ଶାଶୁ ଜ୍ୱରେର ଶଯ୍ୟାଗତା ଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ େସହକି୍ଷଣ ିତାଙ୍କ କଥା
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ । 31 େସଥିେର େସ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରି
ତାଙୁ୍କ ଉଠାଇେଲ, ଆଉ ତାଙୁ୍କ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ଗିଲା, ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙ୍କ
େସବା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 32 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତ େହଲା
ଉତ୍ତାେର େଲାେକ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ପୀଡ଼ତି ଓ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆଣବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, 33 ପୁଣ,ି ନଗରବାସୀସମେସ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ ।
34 େସଥିେର େସ ନାନା ପ୍ରକାର େରାଗେର ପୀଡ଼ତି ଅେନକ େରାଗୀଙୁ୍କ
ସୁସ୍ଥ କେଲ ଓ ଅେନକ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇେଲ, ପୁଣ,ି େସ ଭୂତମାନଙୁ୍କ କଥା
କହବିାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଚହୁି୍ନ ଥିେଲ ।

ଗାଲିଲୀେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର
(ଲୂକ 4:42-44)

35 ପାହାନି୍ତଆ ସମୟେର ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ େସ ଉଠି ବାହାରିଗେଲ ଓ
େଗାଟଏି ନଜି୍ଜ ର୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ େସଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
36 ଆଉ ଶିେମାନ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାେନ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି,
37 ସାକ୍ଷାତ୍ ପାଇ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ସମେସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ
କରୁଅଛନି୍ତ । 38 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ, ଅଥର୍ାତ୍ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଗ୍ରାମମାନଙୁ୍କ ଯିବା; େସଠାେର ମଧ୍ୟ ମୁଁ
ପ୍ରଚାର କରିବ,ି କାରଣ େସହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୁଁ ବାହାରିଅଛ ି। 39 ପୁଣ,ି
େସ ସମୁଦାୟ ଗାଲଲିୀେର ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରଚାର କେଲ ଓ ଭୂତମାନଙୁ୍କ ବାହାର କେଲ।

ମାକର୍ 1:2 615 ମାକର୍ 1:39
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କୁଷ୍ଠେରାଗୀର ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 8:1-4; ଲୂକ 5:12-16)

40 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଜେଣ କୁଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିଆଣୁ୍ଠପାତ ିତାହାଙୁ୍କ
ବନିତ ିକରି କହଲିା, "ଆପଣ ଯଦ ିଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , ତାହାେହେଲ େମାେତ
ଶୁଚ ିକରି ପାରନି୍ତ ।" 41 େସଥିେର େସ ଦୟାେର ବଗିଳିତ େହାଇ ହସ୍ତ
ବସି୍ତାର କରି ତାହାକୁ ସ୍ପଶର୍ କେଲ ଓ କହେିଲ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ,ି ଶୁଚି
ହୁଅ । 42 େସହକି୍ଷଣ ିକୁଷ୍ଠେରାଗ ତାହାଠାରୁ ଦୂର େହଲା ଓ େସ ଶୁଚି
େହଲା । 43 ପୁଣ,ି େସ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆଜ୍ଞା େଦଇ େସହକି୍ଷଣ ିବଦିାୟ
କରି କହେିଲ, 44 ସାବଧାନ, କାହାକୁ କିଛ ିକୁହ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଯାଅ,
ଯାଜକଙ୍କ ନକିଟେର ନଜିକୁ େଦଖାଅ, ପୁଣ,ି େମାଶା ଯାହା ଯାହା ଆେଦଶ
େଦଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିସବୁ ଆପଣାର ଶୁଚକିି୍ରୟା ସ୍ୱରୂେପ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କର । 45 କିନୁ୍ତ େସ ବାହାରିଯାଇ
େସହ ିବଷିୟ ଅଧିକ େଘାଷଣା କରି ଚାରିଅ◌ାେଡ଼ ଏେତ କହବିାକୁ ଲାଗିଲା
େଯ, ଯୀଶୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶେର େକୗଣସ ିନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେଲ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାହାେର ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ରହେିଲ; ଆଉ, େଲାକମାେନ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ପକ୍ଷାଘାତୀର ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 9:1-8; ଲୂକ 5:17-26)

େକେତକ ଦନି ଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର କଫନର୍ାହୁମେର ପ୍ରେବଶ
କରେନ୍ତ େସ ଗହୃେର ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଜନରବ େହଲା ।
2 େସଥିେର ଏେତ େଲାକ ଏକତ୍ର େହେଲ େଯ, ଦ୍ୱ ାର ପାଖେର

ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସ୍ଥାନ ରହଲିା ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 3 ଇତମିଧ୍ୟେର େଲାେକ ଜେଣ ପକ୍ଷାଘାତ
େରାଗୀକି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବୁହାଇ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ େଘନ ିଆସେିଲ,
4 କିନୁ୍ତ ଭଡି଼ େହତୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣ ିନ ପାରିବାରୁ, େସ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର ଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନର ଛାତ େଖାଳି କାଢ଼ପିକାଇେଲ, ଆଉ ତାହା
ଭାଙି୍ଗ, େଯଉଁ ଖଟଆିେର ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀଟ ିେଶାଇଥିଲା, ତାହା
ଓହ୍ଲାଇେଦେଲ । 5 ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ େଦଖି େସହ ିପକ୍ଷାଘାତ
େରାଗୀକି କହେିଲ, "ବତ୍ସ, ତୁମ୍ଭର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା ।" 6 କିନୁ୍ତ
ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େସ ସ୍ଥାନେର ବସ ିଆପଣା ଆପଣା ମନେର
ଏହା ତକର୍ବତିକର୍ କରୁଥିେଲ, 7 ଏ େଲାକ କାହିଁକି ଏପରି କହୁଅଛ ି? େସ
ଈଶ୍ୱର ନନି୍ଦା କରୁଅଛ;ି େକେବଳ ଜଣଙ୍କ ବନିା, ଅଥର୍ାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବନିା
ଆଉ କିଏ ପାପ କ୍ଷମା କରି ପାେର ? 8 େସମାେନ େଯ ମେନ ମେନ
ଏପରି ତକର୍ବତିକର୍ କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା ଯୀଶୁ ନଜି ଆତ୍ମାେର େସହକି୍ଷଣ ିଜ୍ଞାତ
େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର କାହିଁକି
ଏହ ିସମସ୍ତ ତକର୍ବତିକର୍ କରୁଅଛ ? 9 କ'ଣ ସହଜ ? ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକି
ତୁମ୍ଭର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା େବାଲ ିକହବିା, କିଅବା, ଉଠ, ତୁମ୍ଭର
ଖଟଆି େଘନ ିଚାଲ େବାଲ ିକହବିା ? 10 କିନୁ୍ତ ପୃଥିବୀେର ପାପ କ୍ଷମା
କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର େଯ ଅଧିକାର ଅଛ,ି ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣପିାର-ଏଥିପାଇଁ େସ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ କହେିଲ, 11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
କହୁଅଛ,ି ଉଠ; ନଜି ଖଟଆି େଘନ ିଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲଯିାଅ ।
12 େସଥିେର େସ ଉଠି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖଟଆି େଘନ ିସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ବାହାରିଗଲା; ତହିଁେର ସମେସ୍ତ ଆଚମି୍ୱତ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା କୀତ୍ତର୍ନ
କରୁ କରୁ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏପରି େକେବ େହଁ େଦଖି ନ ଥିଲୁ ।

େଲବୀଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ
(ମାଥିଉ 9:9-13; ଲୂକ 5:27-32)

13 ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଗେଲ, ଆଉ େଲାକସମୂହ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
14 ପୁଣ,ି େସ ଯାଉ ଯାଉ ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର େଲବୀଙି୍କ କର ଆଦାୟ
ସ୍ଥାନେର ବସଥିିବା େଦଖି ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାହର ଅନୁଗମନ କର ।
େସଥିେର େସ ଉଠି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କେଲ । 15 ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ
ଗହୃେର େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସବିା ସମୟେର ଅେନକ କରଗ୍ରାହୀ ଏବଂ
ପାପୀ, ତାହାଙ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ବସେିଲ; କାରଣ

େସମାେନ ଅେନକ ଥିେଲ ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥିେଲ । 16 େସ
ପାପୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନ କରୁଅଛନି୍ତ , ଏହା େଦଖି
ଫାରୂଶୀଦଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏ କଅଣ ?
େସ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର େଭାଜନ କରନି୍ତ ! 17 ଯୀଶୁ
ତାହା ଶୁଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ସୁସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କର େବୖଦ୍ୟଠାେର
ପ୍ରେୟାଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟାଜନ ଅଛ;ି ମୁଁ
ଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସ ିନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ପାପୀମାନଙୁ୍କ
ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସଅିଛ ି।

ଉପବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ
(ମାଥିଉ 9:14-17; ଲୂକ 5:33-39)

18 େଯାହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଉପବାସ କରୁଥିେଲ।
େସଥିେର େସମାେନ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଓ
ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଉପବାସ କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଉପବାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ କାହିଁକି ? 19 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
"ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହତି ବର ଥିବା ସମୟେର େସମାେନ କି ଉପବାସ
କରି ପାରନି୍ତ ? ବର େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଥାଆନି୍ତ , େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାେନ ଉପବାସ କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ ।" 20 କିନୁ୍ତ ସମୟ ଆସବି,
େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବରଙୁ୍କ କାଢ଼ ିନଆିଯିବ, ଆଉ େସେତେବେଳ
େସହ ିଦନି େସମାେନ ଉପବାସ କରିେବ । 21 େକହ ିନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି
ପୁରୁଣା ଲୁଗାେର ପକାଏ ନାହିଁ; ପକାଇେଲ ନୂଆ ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାରୁ
େବଶି ଛଣି୍ଡାଇନଏି ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚରିା ହୁଏ । 22 ଆଉ େକହ ିନୂଆ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା କୁମ୍ଫାେର ରେଖ ନାହିଁ; ରଖିେଲ ତାହା କୁମ୍ଫା
ଫଟାଇଦଏି, ପୁଣ,ି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ କୁମ୍ଫା ଉଭୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । କିନୁ୍ତ ନୂଆ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନୂଆ କୁମ୍ଫାେର ରଖିବା ଉଚତି ।

ବଶି୍ରାମବାରର ପ୍ରଭୁ
(ମାଥିଉ 12:1-8; ଲୂକ 6:1-5)

23 ଥେର ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମବାରେର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର େଦଇ ଯାଉଥିେଲ, ଆଉ
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯାଉ ଯାଉ ଶସ୍ୟର ଶିଁଷା ଛଣି୍ଡାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
24 ଏଥିେର ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, "େଦଖ, ବଶି୍ରାମବାରେର
ଯାହା କରିବା ବଧିିସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ, 25 ଏମାେନ କାହିଁକି ତାହା କରୁଅଛନି୍ତ ?"
େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, "ଦାଉଦଙ୍କର ଅଭାବ ସମୟେର େଯେତେବେଳ
େସ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାେନ କ୍ଷୁଧିତ େହାଇଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ କ'ଣ
କରିଥିେଲ, ତାହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେବ େହଁ ପାଠ କରି ନାହଁ ?
26 ଅବୟିାଥର ମହାଯାଜକଙ୍କ ସମୟେର େସ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର
ପ୍ରେବଶ କରି, େଯଉଁ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ରୁଟ ିବନିା ଆଉ କାହାରି େଭାଜନ
କରିବା ବଧିିସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ, ତାହା େଭାଜନ କରିଥିେଲ, ପୁଣ,ି ଆପଣା
ସଙ୍ଗୀମମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େଦଇଥିେଲ ।" 27 ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ବଶି୍ରାମବାର ମନୁଷ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େହାଇଅଛ,ି ମନୁଷ୍ୟ ବଶି୍ରାମବାର ନମିେନ୍ତ
େହାଇ ନାହିଁ । 28 େତଣୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବଶି୍ରାମବାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ ।

ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ବଶିିଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତର ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 12:9-14; ଲୂକ 6:6,11)

ପେର ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ।
େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା, ତାହାର େଗାଟଏି ହାତ
ଶୁଖିଯାଇଥିଲା । 2 ଆଉ, େସ ତାହାକୁ େକଜାଣ ିବଶି୍ରାମବାରେର

ସୁସ୍ଥ କରିେବ, ଏହା େଦଖିବା ପାଇଁ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି
ରହେିଲ, େଯପରି େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରି ପାରନି୍ତ ।
3 େସଥିେର େଯଉଁ େଲାକର ହାତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଯୀଶୁ କହେିଲ,
ଆସ, ମଝେିର ଠିଆ ହୁଅ । 4 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ବଶି୍ରାମବାରେର କଅଣ କରିବା ବଧିିସଙ୍ଗତ ? ଭଲ କରିବା ନା ମନ୍ଦ କରିବା
? ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ବନିାଶ କରିବା ? କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନରୁିତ୍ତର
େହାଇ ରହେିଲ । 5 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଠିନତା
ସକାେଶ ଦୁଃଖିତ େହାଇ େକ୍ର ାଧେର ଚାରିଅ◌ାେଡ଼ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ
କରି େସହ ିେଲାକକୁ କହେିଲ, ହାତ ବଢ଼ାଅ । େସ ଆପଣା ହାତ
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ବଢ଼ାଇଲା, ଆଉ ତାହା ପୁଣ,ି ଭଲ େହାଇଗଲା । 6 ତହିଁେର
ଫାରୂଶୀମାେନ ବାହାରିଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର େସହକି୍ଷଣ ିେହେରାଦୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମହାଜନତା
(ମାଥିଉ 4:25; ମାକର୍ 4:1; ଲୂକ 5:1-3)

7 ଏଥିେର ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଅନ୍ତର େହାଇ
ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣ,ି ଗାଲଲିୀରୁ ମହାଜନତା ତାହାଙ୍କର
ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କେଲ; ଆଉ ଯିହୂଦା, 8 ଯିରୂଶାଲମ, ଇେଦାମ, ଯଦ୍ଦର୍ନର
ଅପର ପାଶ୍ୱର୍, ପୁଣ,ି େସାର ଓ ସୀେଦାନର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ମହାଜନତା ତାହାଙ୍କ
ସମସ୍ତ କମର୍ର କଥା ଶୁଣ ିତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ । 9 େସେତେବେଳ
ଭୀଡ଼ ସକାେଶ, େଲାକସମୂହ େଯପରି ତାହାଙ୍କ ଉପେର ମାଡ଼ ିନ ପଡ଼ନି୍ତ ,
ଏଥିପାଇଁ େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ସାନ ଡଙ୍ଗା
ନକିଟେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କହେିଲ; 10 କାରଣ େସ ଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ
ସୁସ୍ଥ କରିବାରୁ ପୀଡ଼ତିମାେନ ସମେସ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ତାହାଙ୍କ ଉପେର ମାଡ଼ପିଡଢ଼ୁଥିେଲ । 11 ଆଉ, ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାଗଡୁ଼ାକ
େଯେତେବେଳ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖୁଥିେଲ, େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପଡ଼ି
ଚତି୍କାର କରି କହୁଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର । 12 େସଥିେର ତାହାଙୁ୍କ
ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଅତ ିଦୃଢ଼ରୂେପ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବାର ଶିଷ୍ୟ ମେନାନୟନ
(ମାଥିଉ 10:1-4; ଲୂକ 6:12-16)

13 େସ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଯାଇ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଇଚ୍ଛା କେଲ, େସମାନଙୁ୍କ
ନକିଟକୁ ଡାକିେଲ ଓ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ । 14 ପୁଣ,ି େସ
ବାର ଜଣକୁ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ, େଯପରି େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ରହେିବ
ଓ େସ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚାର କରିବା ନମିେନ୍ତ େପ୍ରରଣ କରିେବ, 15 ଆଉ
େସମାେନ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇେବ । 16 ଯୀଶୁ ଏହ ିବାର
ଜଣଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ ଯଥା, ଶିେମାନ, ଯାହାଙୁ୍କ େସ ପିତର େବାଲି
ଉପନାମ େଦେଲ । 17 େଜବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ
େଯାହନ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସ ବେିନରିେଗାଷ୍, ଅଥର୍ାତ୍ େମଘନାଦର ପୁତ୍ର
େବାଲ ିଉପନାମ େଦେଲ; 18 ଆନି୍ଦ୍ରୟ, ଫିଲପି୍ପ, ବାଥର୍ଲମୀ, ମାଥିଉ,
େଥାମା, ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ, ଥଦ୍ଦୀୟ, କିଣାନୀୟ ଶିେମାନ, 19 ପୁଣ,ି
ଇଷ୍କାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂଦା, େଯ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲା ।

ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ନନି୍ଦା
(ମାଥିଉ 12:22-32; ଲୂକ 11:14-23; 12:10)

20 ପେର େସ ଘରକୁ ଆସେିଲ; ପୁନବର୍ାର େଲାକସମୂହର ଏେତ
ସମାଗମ େହଲା େଯ, େସମାେନ େଭାଜନ ସୁଦ୍ଧା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ ।
21 ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିତାହାଙୁ୍କ ଧରି େଘନଯିିବାକୁ ବାହାରି
ଆସେିଲ, କାରଣ େସମାେନ କହେିଲ, ତାହାଙ୍କର ମତଭି୍ରମ େହଲାଣ ି।
22 ଆଉ, ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆସଥିିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ କହେିଲ, ଏହାକୁ
ବାଲ୍ଜିବୂଲ୍ ଲାଗିଛ,ି ପୁଣ,ି ଭୂତପତରି ସାହାଯ୍ୟେର େସ ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ ।
23 ଏଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥାେର େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଶୟତାନ କିପ୍ରକାେର ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାେର ? 24 ଯଦି
େକୗଣସ ିରାଜ୍ୟ ବଭିକ୍ତ େହାଇ ଆପଣା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେଠ, େତେବ େସହି
ରାଜ୍ୟ ସି୍ଥର େହାଇ ରହ ିପାେର ନାହିଁ । 25 ପୁଣ,ି ଯଦ ିେକୗଣସ ିଗହୃ
ବଭିକ୍ତ େହାଇ ଆପଣା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେଠ, େତେବ େସହ ିଗହୃ ସି୍ଥର େହାଇ
ରହ ିପାରିବ ନାହିଁ । 26 େସହ ିପ୍ରକାେର, ଶୟତାନ ଯଦ ିବଭିକ୍ତ େହାଇ
ଆପଣା ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିଲାଣ,ି େତେବ େସ ସି୍ଥର େହାଇ ରହ ିପାେର ନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ ତାହାର ସବର୍ନାଶ ଘଟଲିାଣ ି। 27 ମାତ୍ର େକହ ିପ୍ରଥେମ ବଳବାନ
େଲାକକୁ ନ ବାନି୍ଧେଲ ତାହାର ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ
ଲୁଣ୍ଠନ କରି ପାେର ନାହିଁ; ତାହାକୁ ଆେଗ ବାନି୍ଧେଲ ସନିା େସ ତାହାର ଗହୃ
ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ । 28 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ମନୁଷ୍ୟ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ େସମାେନ େଯେତ ନନି୍ଦାକଥା କହ ିଈଶ୍ୱର
ନନି୍ଦା କରନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତ କ୍ଷମା କରାଯିବ; 29 କିନୁ୍ତ େଯ େକହ ିପବତି୍ର

ଆତ୍ମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ନନି୍ଦାକଥା କେହ, ତାହାର େକୗଣସ ିକାେଳ ହିଁ କ୍ଷମା
ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ଅନନ୍ତ ପାପେର େଦାଷୀ ଅେଟ । 30 ତାହାକୁ ଅଶୁଚି
ଆତ୍ମା ଲାଗିଛ,ି ଏହା େସମାେନ କହବିାରୁ େସ ଏହ ିକଥା କହେିଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାେନ
(ମାଥିଉ 12:46-50; ଲୂକ 8:19-21)

31 େସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାେନ ଆସ ିବାହାେର ଠିଆ
େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ ଡକାଇପଠାଇେଲ । 32 େସଥିେର ତାହାଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ବସଥିିବା େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ମା, ଭାଇ ଓ
ଭଉଣୀମାେନ ବାହାେର ଥାଇ ଆପଣଙୁ୍କ େଖାଜୁଅଛନି୍ତ । 33 େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, େମାହର ମା ଓ ଭାଇମାେନ କିଏ ? 34 ଆଉ, େସ
ଆପଣା ଚାରିଆେଡ଼ ବସଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରି କହେିଲ,
େଦଖ, େମାହର ମା ଓ େମାହର ଭାଇମାେନ । 35 େଯ େକହ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କେର, େସ େମାହର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା ।

ବୁଣାଳୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 13:1-9; ଲୂକ 8:4-8)

େସ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ପୁନବର୍ାର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ
ଏେତ ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ
େଯ, େସ ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା େଗାଟଏି େନୗକାେର ଯାଇ ବସେିଲ ଓ

େଲାକସମୂହ ସମୁଦ୍ର  ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ସ୍ଥଳେର ରହେିଲ । 2 େସେତେବେଳ େସ
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ ଅେନକ ବଷିୟ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣ,ି
ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଶୁଣ ! 3 େଦଖ, ଜେଣ
ବୁଣାଳୀ ବୁଣବିାକୁ ବାହାରିଲା । 4 େସ ବୁଣୁ ବୁଣୁ େକେତକ ବହିନ ବାଟ
ପାଖେର ପଡ଼ଲିା, ପୁଣ,ି ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସ ିେସଗଡୁ଼କି ଖାଇଗେଲ ।
5 ଆଉ େକେତକ ଅଳ୍ପ ମାଟ ିଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂଇଁେର ପଡ଼ଲିା ଏବଂ େବଶି
ମାଟ ିନ ଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା େହଲା, 6 କିନୁ୍ତ ସୂଯର୍୍ୟ ଉଠେନ୍ତ
ଜଳିେପାଡ଼ଗିଲା ଓ େଚର ନ ଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା । 7 ଆଉ େକେତକ
କଣ୍ଟାଗଛଗଡୁ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ଲିା, ପୁଣ,ି କଣ୍ଟାଗଛଗଡୁ଼ାକ ଉଠି ବଡ଼ େହାଇ
େସଗଡୁ଼କୁି ଚାପି ପକାଇଲା ଏବଂ େକୗଣସ ିଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ । 8 ପୁଣ,ି
ଅନ୍ୟ େକେତକ ଭଲ ଭୂଇଁେର ପଡ଼ଲିା, ଆଉ ଗଜା େହାଇ ବଢ଼ ିଉଠି
ତରିିଶି ଗଣୁ, ଷାଠିଏ ଗଣୁ ଓ ଶେହ ଗଣୁ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଫଳିଲା ।
9 ପୁଣ,ି େସ କହେିଲ, ଯାହାର ଶୁଣବିାକୁ କାନ ଅଛ,ି େସ ଶୁଣୁ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ
(ମାଥିଉ 13:10-17; ଲୂକ 8:9,10)

10 େସ ଏକାକୀ ଥିବା ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାେନ ଦ୍ୱ ାଦଶଙ୍କ ସହତି
ତାହାଙୁ୍କ େସହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗଡୁ଼କି ବଷିୟେର ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
11 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନଗିଢୂ଼ ତତ୍ତ୍ୱ
ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ଦଆିଯାଇଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େସହ ିବାହାର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେର କୁହାଯାଉଅଛ,ି 12 େଯପରି
େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ,
କାେଳ େସମାେନ େଫରିଆସନି୍ତ ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ।

ବୁଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତାତ୍ପଯର୍୍ୟ
(ମାଥିଉ 13:18-23; ଲୂକ 8:11-15)

13 ଯୀଶୁ ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୁଝୁ
ନାହଁ ? େତେବ କିପରି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୁଝବି ? 14 ବୁଣାଳୀ ବାକ୍ୟ ବୁେଣ
। 15 େଯଉଁମାେନ ଶୁଣନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଶୁଣବିାକ୍ଷଣ ିଶୟତାନ ଆସି
େସମାନଙ୍କଠାେର ବୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ହରଣ କରିନଏି, େସମାେନ ବାକ୍ୟ
ବୁଣାଯାଇଥିବା ବାଟ ପାଖ ଭୂମି ସଦୃଶ । 16 େସହପିରି େଯଉଁମାେନ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାକ୍ଷଣ ିଆନନ୍ଦେର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ , 17 କିନୁ୍ତ
େସମାନଙ୍କଠାେର େଚର ନ ମାଡ଼ବିାରୁ କ୍ଷଣକାଳମାତ୍ର ସି୍ଥର ରୁହନି୍ତ , ପେର
ବାକ୍ୟ ସକାେଶ େକ୍ଲଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟେିଲ େସହକି୍ଷଣ ିବଘି୍ନ ପାଆନି୍ତ ,
େସମାେନ ବୁଣାଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ । 18 ଆଉ େଯଉଁମାେନ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣନି୍ତ , ପୁଣ,ି ସାଂସାରିକ ଚନି୍ତ ା, ଧନର ମାୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ
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ବଷିୟର ଲାଳସା ପ୍ରେବଶ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଚାପିପକାଏ ଓ ତାହା ଫଳହୀନ
ହୁଏ, 19 େସହ ିଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର େଲାେକ ବୁଣାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟକମୟ ଭୂମି
ସଦୃଶ । 20 ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିତାହା ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ଏବଂ
ତରିିଶି ଗଣୁ, ଷାଠିଏ ଗଣୁ ଓ ଶେହ ଗଣୁ ଫଳ ଫଳନି୍ତ, େସମାେନ
ବୁଣାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ ।

ମାଣ ତେଳ ଦୀପ
(ଲୂକ 8:16-18)

21 ପୁନଶ୍ଚ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଦୀପ କ'ଣ ମାଣ ତେଳ ବା ଖଟ
ତେଳ ରଖାଯିବା ନମିେନ୍ତ ଅଣାଯାଏ ? ଦୀପରୁଖା ଉପେର ରଖାଯିବା
ନମିେନ୍ତ କି ତାହା ଅଣାଯାଏ ନାହିଁ ? 22 କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ନ େହବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର କିଛ ିଗପୁ୍ତ ନାହିଁ; ଆଉ ଯାହା ଗପୁ୍ତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା
ପ୍ରକାଶିତ େହବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗପୁ୍ତ େହାଇଅଛ ି। 23 ଯଦ ିକାହାର
ଶୁଣବିାକୁ କାନ ଅଛ,ି େସ ଶୁଣୁ । 24 ଯୀଶୁ ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
କଅଣ ଶୁଣୁଅଛ, େସ ବଷିୟେର ସାବଧାନ । େଯଉଁ ମାପେର ମାପ କର,
େସହ ିମାପେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମପାଇଦଆିଯିବ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ
ଦଆିଯିବ । 25 କାରଣ ଯାହାର ଅଛ,ି ତାହାକୁ ଦଆିଯିବ; ଆଉ ଯାହାର
ନାହିଁ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତାହାଠାରୁ ନଆିଯିବ ।

ଅଙୁ୍କର ବୃଦି୍ଧ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 13:24)

26 ଆହୁରି େସ କହେିଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହ ିପ୍ରକାର, େଯପରି ଜେଣ
େଲାକ ଭୂମିେର ବହିନ ବୁେଣ; 27 ପୁଣ,ି ରାତି୍ରେର ନଦି୍ର ା ଯାଏ ଓ ଦବିସେର
ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଆଉ ବହିନ କିପରି ଅଙୁ୍କରିତ େହାଇ ବୃଦି୍ଧ ପାଏ, ତାହା େସ
ଜାେଣ ନାହିଁ । 28 ଭୂମି ଆେପ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେର, ପ୍ରଥମେର ପତ୍ର,
ପେର ଶିଁଷା, ତାହା ପେର ଶିଁଷାେର ପୂଣ୍ଣର୍ ଶସ୍ୟ । 29 କିନୁ୍ତ ଶସ୍ୟ
ପାଚଲିାକ୍ଷଣ ିଫସଲ ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହବାରୁ େସ ଦାଆ ଲଗାଏ ।

େସାରିଷ ଦାନାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 13:31,32,34; ଲୂକ 13:18,19)

30 ଯୀଶୁ ପୁଣ,ି କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ କାହା ସାଙ୍ଗେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟର ତୁଳନା କରିବା ? କିଅବା େକଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେର ତାହା ବୁଝାଇବା ?
31 ତାହା େଗାଟଏି େସାରିଷ ଦାନା ପରି; ଭୂମିେର ବୁଣାଯିବା ସମୟେର
ତାହା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବୀଜଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର , 32 ମାତ୍ର ବୁଣାଗେଲ ତାହା ବଢ଼ି
ଉଠି ସବୁ ଶାଗଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ପୁଣ,ି ତାହାର ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ହୁଏ
େଯ, ଆକାଶର ଚେଢ଼ଇମାେନ ତାହାର ଛାୟାେର ବାସ କରି ପାରନି୍ତ ।
33 େସ ଏହ ିପ୍ରକାେର ଅେନକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ଶୁଣବିା ଶକି୍ତ
ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିେଲ, 34 ଆଉ
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବନିା େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର େକୗଣସ ିକଥା କହୁ ନ ଥିେଲ ।
କିନୁ୍ତ େସ େଗାପନେର ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ବୁଝାଇେଦଉଥିେଲ ।

ଝଡ଼ ଉପେର ଅଧିକାର
(ମାଥିଉ 8:23-27; ଲୂକ 8:22-25)

35 େସହ ିଦନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅେନ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆସ,
ଆରପାରିକି ଯିବା । 36 େସଥିେର େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି, େସ େଯପରି ଥିେଲ, େସହପିରି ତାହାଙୁ୍କ େନୗକାେର ସାଙ୍ଗେର
େଘନଗିେଲ, ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େନୗକା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଥିଲା ।
37 ଆଉ ପ୍ରବଳ େତାଫାନ େହଲା, ପୁଣ,ି ତରଙ୍ଗର ଆଘାତେର େନୗକା
ଜଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବାକୁ ଲାଗିଲା । 38 େସେତେବେଳ େସ େନୗକାର ପଛ
ମଙ୍ଗେର ମୁଚୁଳାେର ମୁଣ୍ଡ େଦଇ େଶାଇପଡ଼ଥିିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ଉଠାଇ କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆେମ ମଲୁ, ଆପଣଙ୍କର କଅଣ ଚନି୍ତ ା ନାହିଁ ?
39 ଏଥିେର େସ ଉଠି ପବନକୁ ଧମକ େଦଇ ସମୁଦ୍ର କୁ କହେିଲ, ତୁନ ିହ,
ଚୁପ୍ କର୍ । େସଥିେର ପବନ ବନ୍ଦ େହଲା ଓ ସବୁ ଧିରସି୍ଥର େହଲା ।
40 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏେଡ଼ ଭୀରୁ ?
ଏ କ'ଣ ! ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ନାହିଁ ? 41 େସଥିେର େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ

ଭୀତ େହାଇ ପରସ୍ପରକୁ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େତେବ କିଏ େଯ, ପବନ
ଓ ସମୁଦ୍ର  ଉଭୟ ଏହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନି୍ତ ?

ବାହନିୀ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ େଲାକର ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 8:28-34; ଲୂକ 8:26-39)

ପେର େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ର ଅପର ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ ଗରାଶୀୟମାନଙ୍କ
ଅଞ୍ଚଳେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ । 2 ଯୀଶୁ େନୗକାରୁ
ଓହ୍ଲାଇବାମାେତ୍ର ଜେଣ ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାବଷି୍ଟ େଲାକ ସମାଧିସ୍ଥାନରୁ

ବାହାରି ତାହାଙୁ୍କ େଭଟଲିା । 3 େସ ସମାଧି ସ୍ଥାନେର ବାସ କରୁଥିଲା,
ପୁଣ,ି େକହ ିତାହାକୁ ଜଞି୍ଜରେର ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ବାନି୍ଧ ପାରୁ ନ ଥିେଲ,
4 କାରଣ େସ ଅେନକ ଥର େବଡ଼ ିଓ ଜଞି୍ଜରେର ବନ୍ଧା େହାଇଥିଲା, କିନୁ୍ତ
େସ ଜଞି୍ଜର ଛଣି୍ଡାଇେଦଇ େବଡ଼ସିବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙି୍ଗ ପକାଇଥିଲା ଓ
ତାହାକୁ ବଶେର ରଖିବାକୁ କାହାର ବଳ ନ ଥିଲା । 5 େସ ଦନିରାତି
ସବୁେବେଳ ସମାଧି-ସ୍ଥାନ ଓ ପବର୍ତେର ରହ ିଚତି୍କାର କରୁଥିଲା, ପୁଣ,ି
ପ୍ରସ୍ତରେର ଆପଣାକୁ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କରୁଥିଲା । 6 େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦୂରରୁ େଦଖି
େଦୗଡ଼ଆିସ ିତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କଲା, 7 ଆଉ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଚତି୍କାର କରି
କହଲିା, େହ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ , ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେର େମାର କ'ଣ
ଅଛ ି? ତୁମ୍ଭକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ େଦଉଅଛ,ି େମାେତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଅି
ନାହିଁ । 8 କାରଣ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହବିାକୁ ଯାଉଥିେଲ, େର ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମା,
ଏହ ିେଲାକଠାରୁ ବାହାରିଯା । 9 ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, େତାର
ନଁା କ'ଣ ? େସ ତାହାକୁ କହଲିା, େମାର ନଁା ବାହନିୀ, େଯଣୁ ଆେମ
ଅେନକ । 10 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରକୁ
ପଠାଇ ନ ଦଅିନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ େସ ତାହାଙୁ୍କ ବହୁତ ବନିତ ିକଲା ।
11 େସଠାେର ପବର୍ତ କଡ଼େର େଗାଟଏି ଘୁଷୁରିପଲ ଚରୁଥିଲା । 12 ଆଉ
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବନିତ ିକରି କହେିଲ, େସହ ିଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ଭତିେର
ପଶିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଅ । 13 େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଅନୁମତ ିଦଅିେନ୍ତ ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାଗଡୁ଼ାକ ବାହାରି ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ଭତିେର
ପଶିେଲ; େସଥିେର େସହ ିପଲ ଅତ ିେବଗେର େଦୗଡ଼ଯିାଇ ତୀଖସ୍ଥାନରୁ
ସମୁଦ୍ର େର ପଡ଼ ିବୁଡ଼ ିମେଲ । ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର
ଥିଲା । 14 େସମାନଙୁ୍କ ଚରାଉଥିବା େଲାକମାେନ ପଳାଇଯାଇ ନଗର ଓ
ପଲ୍ଲ ୀଗଡୁ଼କିେର ତାହା ଜଣାଇେଲ; େସଥିେର େଲାେକ କଅଣ ଘଟଛି ିେବାଲି
େଦଖିବାକୁ ଆସେିଲ । 15 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିେସହି
ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍ ଯାହାକୁ ପୁବର୍େର ବାହନିୀ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ତାହାକୁ ଲୁଗା
ପିନି୍ଧ ଭଲ ମନେର ବସଥିିବା େଦଖି ଭୀତ େହେଲ । 16 ଆଉ େଯଉଁମାେନ
େଦଖିଥିେଲ, େସମାେନ େସହ ିଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତ ିକିପରି କଅଣ ଘଟଥିିଲା, ଓ
ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କ ବଷିୟ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ । 17 େସଥିେର
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ତାହାଙୁ୍କ ବନିତ ିକରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ । 18 ପେର େସ େନୗକାେର ଚଢ଼ବିା ସମୟେର, େଯଉଁ େଲାକକୁ
ପୁବର୍େର ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, େସ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ରହବିା ନମିେନ୍ତ ଥରକୁଥର
ବନିତ ିକଲା । 19 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଅନୁମତ ିନ େଦଇ ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର
ଗହୃକୁ , ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଅ, ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
େଯ େଯ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ଦୟା େଦଖାଇଅଛନି୍ତ , େସହି
ସବୁ େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ । 20 ତହିଁେର େସ ଚାଲଯିାଇ, ଯୀଶୁ ତାହା
ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରିଥିେଲ, େସହ ିସବୁ େଦକାପଲେିର େଘାଷଣା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; େସଥିେର ସମେସ୍ତ ଚମତୃ୍କତ େହେଲ ।

ମୃତ ବାଳିକା ଜୀବତି-ପ୍ରଦର େରାଗଗ୍ରସ୍ତା ସୁସ୍ଥ
(ମାଥିଉ 9:18-26; ଲୂକ 8:40-56)

21 ଯୀଶୁ େନୗକାେର ପାର େହାଇ ପୁନବର୍ାର ଅପର ପାରିକି
ବାହୁଡ଼ଆିସେନ୍ତ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ;
ଆଉ େସ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ରହେିଲ । 22 େସେତେବେଳ ସମାଜଗହୃ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଈରସ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ େଦଖି
ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼େିଲ, 23 ପୁଣ,ି ବହୁତ ବନିତ ିକରି କହେିଲ,
େମାହର କନ୍ୟାଟ ିମୃତପ୍ରାୟ; େସ େଯପରି ରକ୍ଷା ପାଇ ବଞ୍ଚବି, ଏଥିପାଇଁ
ଆପଣ ଆସ ିତାହା ଉପେର ହସ୍ତ େଥାଇବା େହଉନୁ୍ତ । 24 ଏଥିେର େସ
ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଗେଲ, ପୁଣ,ି ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ମାଡ଼ପିଡଢ଼ୁଥିେଲ ।

ମାକର୍ 4:19 618 ମାକର୍ 5:24
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25 େସେତେବେଳ ବାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର େରାଗଗ୍ରସ୍ତା ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ,
26 େଯ କି ଅେନକ େବୖଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବହୁ େକ୍ଲଶ େଭାଗ କରି ସବର୍ସ୍ୱ ବ୍ୟୟ
କରିଥିେଲ େହଁ କିଛମିାତ୍ର ଉପକାର ନ ପାଇ ବରଂ ଅଧିକ ପୀଡ଼ତି େହାଇ
ପଡ଼ଥିିଲା, 27 େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟ ଶୁଣ ିେଲାକଗହଳି ମଧ୍ୟେର ପଛଆଡଢ଼ୁ
ଆସ ିତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା; 28 କାରଣ େସ କହୁଥିଲା, େକବଳ ତାହାଙ୍କ
ଲୁଗା ଛୁଇଁେଲ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ େହବ ି। 29 େସହକି୍ଷଣ ିତାହାର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ
େହଲା, ପୁଣ,ି େସ େଯ େରାଗରୁ ଆେରାଗ୍ୟ େହାଇଅଛ,ି ଏହା େସ ନଜି
ଶରୀରେର ଅନୁଭବ କଲା । 30 େସହକି୍ଷଣ ିଯୀଶୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶକି୍ତ
ନଗିର୍ତ େହବା ଅନ୍ତରେର ଜ୍ଞାତ େହାଇ େଲାକଗହଳି ମଧ୍ୟେର ବୁଲପିଡ଼ିି
କହେିଲ, କିଏ େମାହର ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା ? 31 ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଆପଣ େଦଖୁଅଛନି୍ତ େଯ, େଲାକସମୂହ ଆପଣଙ୍କ ଉପେର
ମାଡ଼ପିଡଢ଼ୁଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଆପଣ କହୁଅଛନି୍ତ , କିଏ େମାେତ ଛୁଇଁଲା ?
32 କିନୁ୍ତ େଯ ଏହା କରିଥିଲା, ତାହାକୁ େଦଖିବା ନମିେନ୍ତ େସ ଚାରିଆେଡ଼
ଦୃଷି୍ଟପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 33 େସଥିେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିଆପଣା
ପ୍ରତ ିଯାହା ଘଟଅିଛ,ି ତାହା ଜାଣ ିଭୟେର ଥରି ଥରି ଆସ ିତାହାଙ୍କ ଚରଣ
ତେଳ ପଡ଼ ିସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା । 34 ତହିଁେର ଯୀଶୁ
ତାହାକୁ କହେିଲ, ବେତ୍ସ, େତାହର ବଶି୍ୱାସ େତାେତ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ;ି ଶାନି୍ତେର
ଚାଲଯିା ଓ େତାହର େରାଗରୁ ଆେରାଗ୍ୟ େହାଇରହ । 35 େସ ଏହ ିକଥା
କହୁଥିବା ସମୟେର ସମାଜଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ େଲାେକ ଆସ ିକହେିଲ,
ଆପଣଙ୍କ ଝଅିଟ ିମରିଗଲାଣ,ି ଗରୁୁଙୁ୍କ କାହିଁକି ଆଉ କଷ୍ଟ େଦଉଅଛନି୍ତ ?
36 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସ କଥା ଶୁଣ ିନ ଶୁଣଲିା ପରି ପରି ସମାଜଗହୃର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ, େକବଳ ବଶି୍ୱାସ କର । 37 ପୁଣ,ି
ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ େଯାହନଙ୍କ ବନିା ଆଉ କାହାକୁ
ଆପଣା ସାଙ୍ଗେର ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ । 38 େସମାେନ ସମାଜଗହୃର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେନ୍ତ, େସ େକାଳାହଳ େହଉଥିବା ଏବଂ େଲାେକ
ଅତ୍ୟନ୍ତ େରାଦନ ଓ ବଳିାପ କରୁଥିବା େଦଖିେଲ, 39 ପୁଣ,ି ଭତିରକୁ ଯାଇ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, କାହିଁକି େକାଳାହଳ ଓ େରାଦନ କରୁଅଛ ? ପିଲାଟି
ମରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଶାଇପଡ଼ଅିଛ।ି େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିହାସ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 40 କିନୁ୍ତ େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବାହାର କରି ପିଲାର ବାପା
ମା ଓ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େଘନ,ି ପିଲାଟ ିେଯଉଁ ସ୍ଥାନେର
ଥିଲା, େସହ ିସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, 41 ଆଉ ପିଲାର ହାତ ଧରି
ତାହାକୁ କହେିଲ, 'ଟଲଥିାକୁମ୍', ଅଥର୍ାତ୍ ଆେଗା ବାଳିକା, ମୁଁ େତାେତ
କହୁଅଛ ିଉଠ୍ । 42 େସହକି୍ଷଣ ିବାଳିକାଟ ିଉଠି ବୁଲାବୁଲ ିକରିବାକୁ
ଲାଗିଲା; କାରଣ ତାହାର ବୟସ ବାର ବଷର୍ ଥିଲା । ଏଥିେର େସମାେନ
ଅତଶିୟ ଆଚମି୍ୱତ େହାଇଗେଲ । 43 ପୁଣ,ି େକହ ିେଯପରି ଏହ ିବଷିୟ
ନ ଜାେଣ, ଏଥିପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଅତ ିଦୃଢ଼ରୂେପ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ଆଉ
ବାଳିକାକୁ କିଛ ିଖାଇବାକୁ େଦବା ପାଇଁ କହେିଲ ।

ନାଜରିତେର ଯୀଶୁ ଉେପକି୍ଷତ
(ମାଥିଉ 13:53-58; ଲୂକ 4:16-30)

େସ ସ୍ଥାନରୁ େସ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ନଜି େପୖତୃକ ନଗରକୁ ଆସେିଲ
ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କେଲ ।
2 ବଶି୍ରାମବାର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ େସ ସମାଜଗହୃେର ଶିକ୍ଷା

େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ ଅେନେକ ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ
େହାଇ କହେିଲ, ଏ େଲାକର ଏହ ିସବୁ େକଉଁଠାରୁ େହଲା ? ପୁଣ,ି ଏହାକୁ
େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦଆିଯାଇଅଛ ିଓ େଯଉଁ ଶକି୍ତର କାଯର୍୍ୟ ଏହାର ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
ସାଧିତ େହଉଅଛ,ି ଏସବୁ ବା କଅଣ ? 3 ଏ କି େସହ ିବେଢ଼ଇ ନୁେହଁ ?
ଏ କି ମରିୟମର ପୁଅ, ଆଉ ଯାକୁବ, େଯାସ,ି ଯିହୁଦା ଓ ଶିେମାନର ଭାଇ
ନୁେହଁ ? ପୁଣ,ି ଏହାର ଭଉଣୀମାେନ କି ଏଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ନାହଁାନି୍ତ ? ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଘି୍ନ ପାଇେଲ । 4 େସଥିେର
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ନଜି େପୖତୃକ ନଗର, ନଜି ଜ୍ଞାତ ିଓ ନଜି
ପରିବାର ବନିା ଭାବବାଦୀ ଅନ୍ୟ େକୗଣସଠିାେର ହତାଦର ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ ।
5 ପୁଣ,ି ଅଳ୍ପ େକେତକ େରାଗୀ େଲାକଙ୍କ ଉପେର ହାତ େଥାଇ େସମାନଙୁ୍କ
ସୁସ୍ଥ କରିବା ବନିା େସ ସ୍ଥାନେର େସ ଆଉ େକୗଣସ ିମହତର କାଯର୍୍ୟ କରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ । 6 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଅବଶି୍ୱାସ େହତୁ ଚମତୃ୍କତ େହେଲ ।

ବାର ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ
(ମାଥିଉ 10:5-15; ଲୂକ 9:1-6)

7 ପେର େସ ଚାରିଆେଡ଼ ଗ୍ରାେମ ଗ୍ରାେମ ଭ୍ରମଣ କରି ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ । ଇତମିଧ୍ୟେର େସ ଦ୍ୱ ାଦଶଙୁ୍କ ନକିଟକୁ ଡାକି େସମାନଙୁ୍କ ଦୁଇ
ଦୁଇ ଜଣ କରି େପ୍ରରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେଲ ଏବଂ ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାମାନଙ୍କ
ଉପେର େସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର େଦେଲ, 8 ଆଉ ଯାତ୍ରା ନମିେନ୍ତ େକବଳ
ଖେଣ୍ଡ ବାଡ଼ ିବନିା ରୁଟ ିକି େଝାଲ ିକି କଟବିନ୍ଧନୀେର ପଇସା ନ େନବାକୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; 9 କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ପାଦୁକା ପିନି୍ଧବାକୁ କହେିଲ,
ଦୁଇଟ ିଅଙ୍ଗରଖା ପିନି୍ଧବାକୁ ବାରଣ କେଲ । 10 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେକୗଣସ ିଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, େସ ସ୍ଥାନରୁ
ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର ରୁହ । 11 ମାତ୍ର େଯେକୗଣସି
ସ୍ଥାନେର େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରେବ ନାହିଁ, ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ, େସ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ଝାଡ଼ଦିଅି । 12 େସଥିେର
େସମାେନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା େଯ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ଏହା ପ୍ରଚାର
କେଲ, 13 ପୁଣ,ି ଅେନକ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇେଲ ଓ ଅେନକ େରାଗୀ େଲାକଙୁ୍କ
େତୖଳ ଲଗାଇ ସୁସ୍ଥ କେଲ ।

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
(ମାଥିଉ 14:1-12; ଲୂକ 9:7-9)

14 ତାହାଙ୍କ ନାମ ବଖି୍ୟାତ େହବାରୁ େହେରାଦ ରାଜା ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର
ଶୁଣେିଲ, ଆଉ େଲାେକ କହୁଥିେଲ, ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠିଅଛନି୍ତ , େସଥିସକାେଶ ଏହ ିସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ତାହାଙ୍କଠାେର କାଯର୍୍ୟ କରୁଅଛି
। 15 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାେନ କହୁଥିେଲ, ଏ ଏଲୟି; ପୁଣ,ି ଆଉ େକହି
କହୁଥିେଲ, ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସ ିଜଣକ ସଦୃଶ ଏ ଜେଣ
ଭାବବାଦୀ । 16 କିନୁ୍ତ େହେରାଦ ଏହା ଶୁଣ ିକହେିଲ, େଯଉଁ େଯାହନଙ୍କ
ମସ୍ତକ ଆେମ୍ଭ େଛଦନ କରିଅଛୁ, େସ ଉଠିଅଛନି୍ତ । 17 େଯଣୁ େହେରାଦ
ଆପଣା ଭାଇ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା େହେରାଦଆିଙୁ୍କ ବବିାହ କରିଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ
ସକାେଶ ଆେପ େଲାକ ପଠାଇ େଯାହନଙୁ୍କ ଧରି ଓ ବାନି୍ଧ ବନ୍ଦୀଶାଳାେର
ପକାଇଥିେଲ । 18 କାରଣ େଯାହନ େହେରାଦଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ, ଆପଣା
ଭାଇର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବଧିିସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ । 19 େସଥିେର
େହେରାଦଆି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଷର୍ାନି୍ୱ ତ େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଇଚ୍ଛା କରୁଥିେଲ, ମାତ୍ର ପାରୁ ନ ଥିେଲ; 20 କାରଣ େହେରାଦ େଯାହନଙୁ୍କ
ଜେଣ ଧାମିର୍କ ଓ ପବତି୍ର ବ୍ୟକି୍ତ ଜାଣ ିଭୟ କରୁଥିେଲ ଆଉ ତାହାଙୁ୍କ ରକ୍ଷା
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିଅତଶିୟ ଉଦ୍ବଗି୍ନ
େହେଲ ସୁଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦେର ତାହା ଶୁଣୁଥିେଲ । 21 ପେର ସୁେଯାଗର ଦନି
ଉପସି୍ଥତ େହଲା । େହେରାଦ ଆପଣା ଜନ୍ମ  ଦନିେର ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ର ୀ, ପ୍ରଧାନ
ପ୍ରଧାନ େସନାପତ ିଓ ଗାଲଲିୀର ବଶିିଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ରାତି୍ର
ସମୟେର େଗାଟଏି େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ; 22 ଆଉ େହେରାଦଆିଙ୍କ ନଜିର
କନ୍ୟା ଭତିରକୁ ଆସ ିନୃତ୍ୟ କରି େହେରାଦ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି େଭାଜେର
ଉପବଷି୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ମୁଗ୍ଧ କରିେଦଲା। େସଥିେର ରାଜା ବାଳିକାକୁ
କହେିଲ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ମାଗ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା େଦବା ।
23 ପୁଣ,ି େସ ତାହା ନକିଟେର ଶପଥ କେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଯାହା କିଛି
ମାଗିବ, ରାଜ୍ୟର ଅେଦ୍ଧର୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େଦବା । 24 ତହିଁେର
େସ ବାହାରିଯାଇ ଆପଣା ମାତାଙୁ୍କ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବ ି? େସ
କହେିଲ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନର ମସ୍ତକ । 25 େସହକି୍ଷଣ ିେସ ରାଜାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ ିଏହା କହ ିମାଗିଲା, େମାହର ଇଚ୍ଛା େଯ, ଆପଣ
ବାପି୍ତଜକ େଯାହନର ମସ୍ତକ େଗାଟଏି ଥାଳିେର େମାେତ ଏହକି୍ଷଣ ିଦଅିନୁ୍ତ ।
26 ଏଥିେର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ େହେଲ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣା ଶପଥ ଓ
େଭାଜେନାପବଷି୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ େହତୁ ମନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ ନାହିଁ ।
27 ଏଣୁ ରାଜା େସହକି୍ଷଣ ିଜେଣ େସୖନ୍ୟ ପଠାଇ ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଣବିା
ନମିେନ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ । େସଥିେର େସ ଯାଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାେର ତାହାଙ୍କ
ମସ୍ତକ େଛଦନ କଲା, 28 ଆଉ ତାହା େଗାଟଏି ଥାଳିେର ଆଣ ିବାଳିକାକୁ
େଦଲା, ପୁଣ,ି ବାଳିକା ତାହା େଘନ ିନଜି ମାତାଙୁ୍କ େଦଲା । 29 ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ େସଥିର ସମ୍ୱାଦ ପାଇ ଆସେିଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶବ େଘନଯିାଇ
ସମାଧିେର ରଖିେଲ ।
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େପ୍ରରିତମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ
(ମାଥିଉ 14:13,14; ଲୂକ 9:10)

30 ପେର େପ୍ରରିତମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ, ଆଉ
େସମାେନ ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ ଓ ଯାହା ଯାହା ଶିକ୍ଷା େଦଇଥିେଲ, େସହି
ସବୁ ତାହାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ । 31 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଲଗା େହାଇ େଗାଟଏି ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କିଛ ିସମୟ
ବଶି୍ରାମ କର । କାରଣ ଅେନକ େଲାକ ଯିବା ଆସବିା କରୁଥିବାରୁ
େସମାନଙ୍କର େଭାଜନ କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ସୁେଯାଗ ନ ଥିଲା । 32 ତହିଁେର
େସମାେନ ଅଲଗା େହାଇ େନୗକାେର େଗାଟଏି ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରିଗେଲ
।

ପାଞ୍ଚ ରୁଟ ିଦୁଇ ମାଛ
(ମାଥିଉ 14:15-21; ଲୂକ 9:11-17; େଯାହନ 6:1-14)

33 କିନୁ୍ତ ଅେନେକ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାରି ଯିବାର େଦଖିେଲ ଓ ଚହି୍ନେିଲ,
ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ସମସ୍ତ ନଗରରୁ ପାଦଗତେିର େସଠାକୁ ଏକତ୍ର
େଦୗଡ଼ଯିାଇ େସମାନଙ୍କ ଆଗେର ପହଞ୍ଚେିଲ । 34 େସ େନୗକାରୁ ବାହାରି
ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ େଦଖି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାେର ବଗିଳିତ େହେଲ,
କାରଣ େସମାେନ ଅରକ୍ଷକ େମଷ ପରି ଥିେଲ; ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଅେନକ ବଷିୟ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ । 35 େବଳ ବହୁତ େହବାରୁ
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, ଏ ସ୍ଥାନ ତ ନଜିର୍ନ,
ପୁଣ,ି ବହୁତ େବଳ େହଲାଣ;ି 36 େଲାକମାେନ େଯପରି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ପଲ୍ଲ ୀ
ଓ ଗ୍ରାମମାନଙୁ୍କ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛ ିକିଣନି୍ତ ,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ ଦଅିନୁ୍ତ । 37 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ କରାଅ । େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଯାଇ ଶେହ ଟଙ୍କାର ରୁଟ ିକିଣି
ଏମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ କରାଇବା ? 38 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର େକେତାଟ ିରୁଟ ିଅଛ ି? ଯାଇ େଦଖ । େସମାେନ
ବୁଝ ିଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପାଞ୍ଚଟ,ି ପୁଣ,ି ଦୁଇଟ ିମାଛ । 39 େସଥିେର
ସମେସ୍ତ େଯପରି ଦଳ ଦଳ େହାଇ କଅଁଳ ଘାସ ଉପେର ବସନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ
େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ । 40 ତହିଁେର େସମାେନ ଶହ ଶହ ଓ
ପଚାଶ ପଚାଶ ଜଣ କରି ଦଳ ଦଳ େହାଇ ବସେିଲ । 41 ପେର ଯୀଶୁ
େସହ ିପାଞ୍ଚଟ ିରୁଟ ିଓ ଦୁଇଟ ିମାଛ େଘନ ିସ୍ୱଗର୍ ଆେଡ଼ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଦୃଷି୍ଟ କରି
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଏବଂ ରୁଟଗିଡୁ଼କି ଭାଙି୍ଗ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିେବଷଣ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ । ପୁଣ,ି େସହ ିଦୁଇ ମାଛ
େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କରିେଦେଲ । 42 େସଥିେର ସମେସ୍ତ େଭାଜନ
କରି ତୃପ୍ତ େହେଲ, 43 ଆଉ େସମାେନ ଭଙ୍ଗା ରୁଟ ିଉଠାଇ ବାର
େଟାେକଇ ଭତ୍ତିର୍ କେଲ ଏବଂ ମାଛରୁ ମଧ୍ୟ କିଛ ିକିଛ ିେଗାଟାଇେଲ ।
44 ରୁଟ ିଖାଇବା େଲାକମାେନ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପୁରୁଷ ଥିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଳ ଉପେର ଚାଲିବା
(ମାଥିଉ 14:22-33; େଯାହନ 6:15-21)

45 େସହକି୍ଷଣ ିେସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େନୗକାେର ଚଢ଼ ିେବଥ୍ସାଇଦା
ଆଡ଼କୁ ଅପର ପାରିକି ଆଗେର ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇେଲ, ପୁଣ,ି େସ
ଇତମିଧ୍ୟେର େଲାକସମୂହକୁ ବଦିାୟ େଦେଲ । 46 େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବଦିାୟ
େନଲା ଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ପବର୍ତକୁ ଗେଲ ।
47 ସନ୍ଧ୍ୟା େହବା ପେର େନୗକାଟ ିସମୁଦ୍ର ର ମଧ୍ୟଭାଗେର ଥିଲା ଓ େସ
ସ୍ଥଳେର ଏକାକୀ ଥିେଲ । 48 ପ୍ରତକୂିଳ ବାୟୁ େହତୁ େସମାନଙୁ୍କ େନୗକା
ବାହବିାେର କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା େଦଖି େସ ପ୍ରାୟ ରାତି୍ରର ଚତୁଥର୍ ପ୍ରହରେର
ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଚାଲ ିେସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେିଲ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପାଖ
େଦଇ ଆଗକୁ ଚାଲବିା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିେଲ । 49 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଚାଲବିା େଦଖି ଭୂତ େବାଲ ିଭାବ ିଚତି୍କାର କେଲ,
50 କାରଣ ସମେସ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହାଇଥିେଲ । ମାତ୍ର େସ
େସହକି୍ଷଣ ିେସମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ସାହସ
ଧର, ଏ ତ ମୁଁ , ଭୟ କର ନାହିଁ । 51 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଇ େନୗକାେର ଚଢ଼େିଲ, ଆଉ ପବନ ବନ୍ଦ େହଲା। େସଥିେର େସମାେନ

ମେନ ମେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଚମି୍ୱତ େହେଲ, 52 କାରଣ ରୁଟରି ଘଟଣାେର
େସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜନି୍ମ  ନ ଥିଲା, େଯଣୁ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଡ଼
େହାଇଥିଲା ।

ଗିେନ୍ନ ସରତ୍େର େରାଗୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 14:34-36)

53 େସମାେନ ପାର େହାଇ ଗିେନ୍ନ ସରତ୍ ଅଞ୍ଚଳେର ପହଞ୍ଚ ିକୂଳେର
େନୗକା ବାନି୍ଧେଲ । 54 ଆଉ େସମାେନ େନୗକାରୁ ଓହ୍ଲାେନ୍ତ େଲାକମାେନ
େସହକି୍ଷଣ ିତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ,ି 55 େସହ ିସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିଆେଡ଼
େଦୗଡ଼ଗିେଲ, ପୁଣ,ି େସ େଯଉଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଶୁଣେିଲ,
େସହ ିେସହ ିସ୍ଥାନକୁ ପୀଡ଼ତି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଖଟଆିେର ବହ ିଆଣବିାକୁ
ଲାଗିେଲ । 56 ପୁଣ,ି େସ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗ୍ରାମ, ନଗର ବା ପଲ୍ଲ ୀେର
ପ୍ରେବଶ କେଲ, େଲାେକ େସହ ିସବୁ ସ୍ଥାନର ହାଟବଜାର ମାନଙ୍କେର
େରାଗୀମାନଙୁ୍କ େଥାଇେଦଇ, େସମାେନ େଯପରି ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ଝୁମ୍ପା
ଛୁଅଁନି୍ତ , ଏହା ତାହାଙୁ୍କ ବନିତ ିକରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ େଯେତ େଲାକ
ତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁେଲ, ସମେସ୍ତ ସୁସ୍ଥ େହେଲ ।

ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
(ମାଥିଉ 15:1-9)

ପେର ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆସଥିିବା େକେତକ
ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ । 2 େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ଅଶୁଚ,ି ଅଥର୍ାତ୍ ଅଧୁଆ

ହାତେର ଖାଇବା େଦଖିେଲ । 3 ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ ସମେସ୍ତ ଯିହୂଦୀ େଲାକ
ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତନିୀତ ିପାଳନ କରି ଭଲରୂେପ ହାତ ନ
େଧାଇେଲ େଭାଜନ କରନି୍ତ ନାହିଁ । 4 ପୁଣ,ି ହାଟବଜାରରୁ ଆସ ିନେିଜ
େଧାଇ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଖାଆନି୍ତ ନାହିଁ; ଆଉ, ଗିନା, ଢ଼ାଳ ଓ ପିତଳ
ପାତ୍ରଗଡୁ଼କି ପାଣେିର ବୁଡ଼ାଇ େଧାଇବା ଇତ୍ୟାଦ ିଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅେନକ
ରୀତନିୀତ ିପାଳନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଆେଦଶ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ
। 5 ଏଣୁ ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଆପଣଙ୍କର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତନିୀତ ିଅନୁସାେର କାହିଁକି
ଆଚରଣ ନ କରି ଅଶୁଚ ିହସ୍ତେର େଭାଜନ କରନି୍ତ ? 6 େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, େର କପଟୀମାେନ, ଯିଶାଇୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଯଥାଥର୍
ରୂେପ ଭାବବାଣୀ କହଅିଛନି୍ତ , େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି ଏହ ିଜାତ ିମୁଖେର
ଆମ୍ଭକୁ ସମାଦର କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ
। 7 େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବଧିିଗଡୁ଼କୁି ଧମର୍ର ଉପେଦଶବାଣୀ େବାଲି
ଶିକ୍ଷା େଦଇ ବୃଥାେର ଆମ୍ଭର ଆରାଧନା କରନି୍ତ । 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତନିୀତ ିଧରି
ବସଅିଛ । 9 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତନିୀତ ିପାଳନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା
ଅଧିକ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଅଛ ! 10 କାରଣ େମାଶା କହଅିଛନି୍ତ , ଆପଣା
ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସମାଦର କର, ଆଉ େଯ େକହ ିଆପଣା ପିତା କି ମାତାଙୁ୍କ
ଅଭଶିାପ ଦଏି, େସ ନଶି୍ଚୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େଭାଗ କରିବ । 11 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ, େକହ ିେଯେବ ପିତା କି ମାତାକୁ କେହ, େମା'ଠାରୁ,
ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭର ଉପକାର େହାଇଥାନ୍ତା, ତାହା 'କବର୍ାନ୍', ଅଥର୍ାତ୍
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମାନତ େହାଇଅଛ,ି 12 େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ପିତା କି
ମାତାର କିଛ ିଉପକାର କରିବାକୁ ଆଉ େଦଉ ନ ଥାଅ; 13 ଏହ ିରୂେପ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତନିୀତ ିେଯାଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ବ୍ୟଥର୍ କରୁଅଛ ଓ େସହ ିପ୍ରକାର ଅେନକ କମର୍ କରୁଅଛ ।

ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚ ିକରୁଥାଏ
(ମାଥିଉ 15:10-20)

14 େସ ପୁନବର୍ାର େଲାକସମୂହକୁ ନକିଟକୁ ଡାକି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ େମା' କଥା ଶୁଣ ଓ ବୁଝ । 15 ମନୁଷ୍ୟର ବାହାେର
ଏପରି େକୗଣସ ିବଷିୟ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତାହାର ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରି
ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିକରି ପାେର, କିନୁ୍ତ ଯାହା ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାେର,
େସହ ିସବୁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିକେର । 16 [ଯଦ ିକାହାର ଶୁଣବିାକୁ କାନ
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ଅଛ,ି େସ ଶୁଣୁ ।] 17 ଆଉ େସ େଲାକସମୂହଠାରୁ ଗହୃ ମଧ୍ୟକୁ ଆସଲିା
ଉତ୍ତାେର ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟରି ଭାବ ପଚାରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ । 18 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ କଅଣ େସହପିରି ଅେବାଧ ? ଯାହା କିଛ ିବାହାରୁ ମନୁଷ୍ୟ
ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କେର, ତାହା ତାକୁ ଅଶୁଚ ିକରି ପାେର ନାହିଁ, 19 କାରଣ
ତାହା ତାହାର ହୃଦୟେର ପ୍ରେବଶ କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଉଦରେର ପ୍ରେବଶ
କରି ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ବହିର୍ଗତ ହୁଏ ଓ ଏହ ିପ୍ରକାେର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ
ପରିଷ୍କତୃ େହାଇଥାଏ, ଏହା କ'ଣ ବୁଝୁ ନାହଁ ? 20 ଆଉ େସ କହେିଲ,
ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାେର, ତାହା ହିଁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ିକେର ।
21 କାରଣ ଭତିରୁ, ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ, କୁଚନି୍ତ ା ବାହାେର
22 େବଶ୍ୟାଗମନ, େଚାରି, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭଚିାର, େଲାଭ, ଦୁଷ୍ଟତା,
ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈଷର୍ାଦୃଷି୍ଟ, ନନି୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୁଖର୍ତା; 23 ଏହ ିସମସ୍ତ
ମନ୍ଦ ବଷିୟ ଭତିରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚ ିକେର ।

ସୁରେପୖନୀକୀୟା ସ୍ତ୍ରୀର ବଶି୍ୱାସ
(ମାଥିଉ 15:21-28)

24 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ େସଠାରୁ ଉଠି େସାର ସୀମାକୁ ଗେଲ, ଆଉ
େଗାଟଏି ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି, େକହ ିେଯପରି ତାହା ନ ଜାେଣ, ଏହା
ଇଚ୍ଛା କରୁଥିେଲ, ମାତ୍ର େସ ଗପୁ୍ତ େହାଇ ରହ ିପାରିେଲ ନାହିଁ ।
25 େସହକି୍ଷଣ ିଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାର ଝଅିଟକୁି ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମା ଲାଗିଥିଲା, େସ
ତାହାଙ୍କ ବଷିୟ ଶୁଣ ିତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତେଳ ଆସ ିପଡ଼ଲିା । 26 େସ
ସୁରେଫୖନୀକୀୟା ଜାତରି ଜେଣ ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଥିଲା । ତାହାର ଝଅିଠାରୁ
ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ େସ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ।
27 େସଥିେର େସ ତାହାକୁ କହେିଲ, ପ୍ରଥେମ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ତୃପ୍ତ େହବାକୁ
ଦଅି, କାରଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆହାର େନଇ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଖେର
ପକାଇବା ଉଚତି ନୁେହଁ । 28 କିନୁ୍ତ େସ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲ, ହଁ, ପ୍ରଭୁ;
କୁକୁରମାେନ ମଧ୍ୟ େମଜ ତେଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଗଣୁ୍ଡଗିଣୁ୍ଡା ଖାଆନି୍ତ ।
29 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, ଏହ ିକଥା ନମିେନ୍ତ ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ
ଝଅିଠାରୁ ଭୂତ ବାହାରିଗଲାଣ ି। 30 ପୁଣ,ି େସ ଘରକୁ ଯାଇ ପିଲାଟି
େଶଯେର େଶାଇଥିବା ଓ ଭୂତ ବାହାରିଯାଇଥିବା େଦଖିଲା ।

ମୂକବଧିରର ସୁସ୍ଥତା

31 ପୁନବର୍ାର େସ େସାର ସୀମାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସୀେଦାନ ଓ େଦକାପଲୀ
ସୀମା ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗାଲଲିୀ ସମୁଦ୍ର  ନକିଟକୁ ଆସେିଲ । 32 ଆଉ େଲାକ
ଜେଣ କାଲ ଓ ଖନାକୁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣ ିତାହା ଉପେର ହାତ
େଥାଇବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ବନିତ ିକେଲ । 33 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ େଲାକସମୂହ
ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରି ଏକାକୀ େଘନଯିାଇ ତାହାର ଦୁଇ କାନେର ଆପଣା
ଆଙୁ୍ଗଳି େଦେଲ ଓ େଛପ ପକାଇ ତାହାର ଜିହ୍ୱାକୁ ଛୁଇଁେଲ, 34 ଆଉ ସ୍ୱଗର୍
ଆେଡ଼ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଦୃଷି୍ଟ କରି ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ ପକାଇ ତାହାକୁ କହେିଲ, 'ଇପ୍ପଥଃ',
ଅଥର୍ାତ୍ ଫିଟଯିା । 35 େସଥିେର ତାହାର କଣ୍ଣର୍ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ େହଲା ଓ ଜିହ୍ୱାର
ବନ୍ଧନ େସହକି୍ଷଣ ିଫିଟଗିଲା, ଆଉ େସ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ କଥା କହବିାକୁ ଲାଗିଲା
। 36 ପୁଣ,ି ଏ ବଷିୟ କାହାରିକି ନ କହବିା ନମିେନ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ମାତ୍ର େସ େସମାନଙୁ୍କ େଯେତ ନେିଷଧ କେଲ, େସମାେନ
େସେତ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାହା େଘାଷଣା କେଲ । 37 ଆଉ େଲାକମାେନ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହାଇ କହେିଲ, େସ ସମସ୍ତ କମର୍ ଉତ୍ତମ ରୂେପ
କରିଅଛନି୍ତ; େସ ବଧିରମାନଙୁ୍କ ଶୁଣବିା ଶକି୍ତ ଓ ମୂକମାନଙୁ୍କ କହବିା ଶକି୍ତ
ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ ।

ଚାରି ହଜାର େଲାକଙୁ୍କ େଭାଜନ କରିବା
(ମାଥିଉ 15:32-39)

େସହ ିସମୟେର ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ପୁନବର୍ାର ଏକତ୍ର େହେଲ,
ଆଉ େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ କିଛ ିନ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନକିଟକୁ ଡାକି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,

2 େଲାକସମୂହ ପ୍ରତ ିେମାହର ଦୟା େହଉଅଛ,ି କାରଣ ଏମାେନ ତନି ିଦନି
େହଲାଣ ିେମା' ସାଙ୍ଗେର ରହଅିଛନି୍ତ ଓ ଏମାନଙ୍କ ପାଖେର କିଛ ିଖାଇବାକୁ
ନାହିଁ । 3 ଯଦ ିମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଅନାହାରେର ଘରକୁ ପଠାଏ, ତାହାେହେଲ

ବାଟେର େସମାନଙ୍କର ହଂସା ଉଡ଼ଯିିବ; େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ତ
ଦୂରରୁ ଆସଅିଛନି୍ତ । 4 ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଏଠାେର
ଏହ ିନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନେର କିଏ େକଉଁଠାରୁ ରୁଟ ିଆଣ ିଏମାନଙୁ୍କ ତୃପ୍ତ କରି
ପାରିବ ? 5 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର େକେତାଟି
ରୁଟ ିଅଛ ି? େସମାେନ କହେିଲ, ସାେତାଟ ି। 6 େସଥିେର ଯୀଶୁ
େଲାକସମୂହକୁ ଭୂମିେର ବସବିାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ଆଉ େସ େସହ ିସାେତାଟି
ରୁଟ ିେଘନ ିଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ େସହ ିସବୁ ଭାଙି୍ଗ ପରିେବଷଣ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦେଲ ଓ େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ତାହା
ପରିେବଷଣ କେଲ । 7 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ଅଳ୍ପ େକେତାଟ ିସାନ
ମାଛ ଥିଲା; େସହସିବୁକୁ ମଧ୍ୟ େସ ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ପରିେବଷଣ କରିବା
ନମିେନ୍ତ କହେିଲ । 8 େସଥିେର େସମାେନ େଭାଜନ କରି ତୃପ୍ତ େହେଲ ଓ
ସାତ େବତା ବଳକା ଭଙ୍ଗା ରୁଟ ିଉଠାଇେଲ । 9 େସମାେନ ପ୍ରାୟ ଚାରି
ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ । 10 ତାହା ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ବଦିାୟ େଦେଲ
ଓ େସହକି୍ଷଣ ିଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େନୗକାେର ଚଢ଼ ିଦଲ୍ମନୂଥା
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସେିଲ ।

ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଚହି୍ନର ଦାବି
(ମାଥିଉ 16:1-4)

11 ପେର ଫାରୂଶୀମାେନ ବାହାରି ଆସ ିତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ବାଦାନୁବାଦ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଭପି୍ରାୟେର ଆକାଶରୁ
େଗାଟଏି ଚହି୍ନ ମାଗିେଲ । 12 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାେର ବ୍ୟଥିତ େହାଇ
ଦୀଘର୍ ନଶି୍ୱାସ ଛାଡ଼ ିକହେିଲ, ବତ୍ତର୍ମାନ ପୁରୁଷ କାହିଁଁକି ଚହି୍ନ ଅେନ୍ୱଷଣ
କରୁଅଛ ି? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ବତ୍ତର୍ମାନ ପୁରୁଷକୁ େକୗଣସି
ଚହି୍ନ ଦଆିଯିବ ନାହିଁଁ । 13 ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିପୁନବର୍ାର
େନୗକାେର ଚଢ଼ ିଆରପାରିକି ବାହାରିଗେଲ ।

େହେରାଦ ଓ ଫାରୂଶୀଙ୍କର ଖମୀର
(ମାଥିଉ 16:5-12)

14 େସେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାେନ ରୁଟ ିେନବାକୁ ପାେସାରିଗେଲ; େନୗକାେର
େସମାନଙ୍କ ପାଖେର େକବଳ େଗାଟଏି ମାତ୍ର ରୁଟ ିଥିଲା । 15 ପେର େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ସତକର୍ ହୁଅ, ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଓ େହରଦଙ୍କ
ଖମୀରଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ । 16 େସଥିେର େସମାେନ ପରସ୍ପର
ତକର୍ବତିକର୍ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ରୁଟ ିନାହିଁଁ
େବାଲ ିେସ ଏହା କହୁଅଛନି୍ତ । 17 େସ ତାହା ଜାଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ରୁଟ ିନାହିଁଁ େବାଲ ିକାହିଁକି ପରସ୍ପର ତକର୍ବତିକର୍
କରୁଅଛ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜାଣୁ ନାହଁ କି ବୁଝୁ ନାହଁ ?
18 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ଜଡ଼ େହାଇ ରହଅିଛ ି? ଚକ୍ଷୁ ଥାଉ ଥାଉ କି
େଦଖୁ ନାହଁ ? ପୁଣ,ି କଣ୍ଣର୍ ଥାଉ ଥାଉ କି ଶୁଣୁ ନାହଁ ? 19 େସହ ିପାଞ୍ଚ
ହଜାର େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ େଯେତେବେଳ ପାେଞ୍ଚାଟ ିରୁଟ ିଭାଙି୍ଗଥିଲ,ି
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂରା େକେତ େଟାେକଇ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ
ଉଠାଇେନଇଥିଲ, ତାହା କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ ? େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ବାର େଟାକାଇ । 20 ଆଉ, େସହ ିଚାରି ହଜାର
େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ େଯେତେବେଳ ସାେତାଟ ିରୁଟ ିଭାଙି୍ଗଥିଲ,ି
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂରା େକେତ େବତାଗଡୁକି ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ
ଉଠାଇେନଇଥିଲ ? େସମାେନ କହେିଲ, ସାତ େଟାେକଇ । 21 େସଥିେର
େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁ ନାହଁ ?

େବଥ୍ସାଇଦାେର ଜେଣ ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷି୍ଟ ଦାନ

22 ପେର େସମାେନ େବଥ୍ସାଇଦାକୁ ଆସେିଲ । ଆଉ େଲାେକ ଜେଣ
ଅନ୍ଧକୁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣ ିତାହାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ବନିତ ିକେଲ
। 23 େତଣୁ େସ ଅନ୍ଧଟରି ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଗଁା ବାହାରକୁ େଘନଗିେଲ,
ପୁଣ,ି ତାହାର ଅ◌ାଖିେର େଛପ ପକାଇ ଓ ତାହା ଉପେର ହାତ େଥାଇ
ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କି କିଛ ିେଦଖୁଅଛ ? 24 େସ ଚାହିଁଁ କହଲିା, ମୁଁ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଖୁଅଛ,ି କାରଣ ମୁଁ ଗଛ ପରି କ'ଣ ଚାଲୁଥିବା େଦଖୁଅଛି
। 25 ତାହା ପେର ଯୀଶୁ ପୁଣ,ି ତାହାର ଆଖିେର ହାତ େଦେଲ; େସଥିେର
େସ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ େଦଖିଲା ଓ ସୁସ୍ଥ େହାଇ ଏକଦୃଷି୍ଟେର ସମସ୍ତ ବଷିୟକୁ
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ଚାହିଁଁବାକୁ ଲାଗିଲା । 26 ପେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ତାହାର ଘରକୁ
ପଠାଇେଦଇ କହେିଲ, ଏ ଗଁା ଭତିରକୁ ସୁଦ୍ଧା ଯାଅନାହିଁଁ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂେପ ପିତରଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର
(ମାଥିଉ 16:13-20; ଲୂକ 9:18-21)

27 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ କାଇସରିୟା ଫିଲପି୍ପୀ
ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ, ଆଉ ପଥ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ମୁଁ କିଏ େବାଲ ିେଲାେକ କଅଣ କହନି୍ତ
? 28 ଏଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ, ଆଉ
େକହ ିେକହ ିଏଲୟି, କିନୁ୍ତ େକହ ିେକହ ିକହନି୍ତ , ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ । 29 େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ କିଏ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
କ'ଣ କହୁଅଛ ? ପିତର ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ।
30 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କାହାରିକୁ କିଛ ିନ
କହବିାକୁ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ।

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 16:21-23; ଲୂକ 9:22)

31 ଆଉ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ େଯ,
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ,
ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ େହାଇ ହତ େହବାକୁ
େହବ, ପୁଣ,ି ତନି ିଦନି ପେର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ େହବ । 32 ଏହି
କଥା େସ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ କହେିଲ। େସଥିେର ପିତର ତାହାଙୁ୍କ େଗାଟଏି ପାଖକୁ
େଘନଯିାଇ ଅନୁେଯାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 33 କିନୁ୍ତ େସ ବୁଲପିଡ଼ି
ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଖି ପିତରଙୁ୍କ ଅନୁେଯାଗ କରି କହେିଲ, େମା
ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଶୟତାନ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟ ନ ଭାବି
ମନୁଷ୍ୟର ବଷିୟ ଭାବୁଅଛ ।

ଯୀଶୁ ପେଛ ଅନୁଗମନ କରିବା
(ମାଥିଉ 16:24-28; ଲୂକ 9:23-27)

34 ତତ୍ପେର ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େଲାକସମୂହକୁ ନକିଟକୁ
ଡାକି କହେିଲ, େକହ ିେଯେବ େମାହର ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର,
େତେବ େସ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣ,ି ଆପଣା କ୍ରୁଶ େଘନ ିେମାହର
ଅନୁଗମନ କରୁ । 35 କାରଣ େଯ େକହ ିଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କେର, େସ ତାହା ହରାଇବ; କିନୁ୍ତ େଯ େକହ ିେମାହର ଓ
ସୁସମାଚାର ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, େସ ତାହା ରକ୍ଷା କରିବ ।
36 ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ େଯେବ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ନଜି ଜୀବନ ହରାଏ,
େତେବ ତାହାର କି ଲାଭ ? 37 ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳେର
କଅଣ େଦଇ ପାେର ? 38 େଯଣୁ େଯ େକହ ିଏହ ିକାଳର ବ୍ୟଭଚିାରୀ ଓ
ପାପିଷ୍ଠ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାହର ଓ େମାହର ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର
ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ କେର, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଯେତେବେଳ ପବତି୍ର ଦୂତମାନଙ୍କ ସହତି
ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହମିାେର ଆଗମନ କରିେବ, େସେତେବେଳ େସ ମଧ୍ୟ
ତାହା ବଷିୟେର ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ କରିେବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣ
(ମାଥିଉ 17:1-13; ଲୂକ 9:28-36)

ପୁନଶ୍ଚ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାକ୍ରମେର ଉପସି୍ଥତ ନ
େଦଖିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ମୃତୁ୍ୟର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇେବ ନାହିଁ ।
2 ଛଅ ଦନି ପେର ଯୀଶୁ େକବଳ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର
େନଇ ଅନ୍ତର େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତକୁ େନଇଗେଲ ।
3 ଆଉ େସ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ରୂପାନ୍ତରିତ େହେଲ, ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର
ଏପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଅତଶିୟ ଶୁଭ୍ରବଣ୍ଣର୍ େହଲା େଯ, ପୃଥିବୀର େକୗଣସି
ରଜକ େସପରି ଶୁଭ୍ରବଣ୍ଣର୍ କରି ପାେର ନାହିଁ । 4 ପୁଣ,ି େମାଶା ଏବଂ
ଏଲୟି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବାର େସମାେନ େଦଖିେଲ ।
5 େସଥିେର ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ

ଏ ସ୍ଥାନେର ଅଛୁ, ଏହା ଉତ୍ତମ; ଆେମ୍ଭମାେନ ତେିନାଟ ିକୁଟୀର ନମିର୍ାଣ
କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି େମାଶାଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ଓ ଏଲୟିଙ୍କ ପାଇଁ
େଗାଟଏି । 6 କାରଣ ଯୀଶୁ କି ଉତ୍ତର େଦେବ େବାଲ ିଜାଣ ିନ ଥିେଲ,
େଯଣୁ େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ େହାଇଥିେଲ । 7 ପୁଣ,ି ଖେଣ୍ଡ େମଘ ଆସି
େସମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା, ଆଉ େସହ ିେମଘରୁ ଏହ ିବାଣୀ େହଲା, ଏ
ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର । 8 ପୁଣ,ି ହଠାତ୍
େସମାେନ ଚାରିଆେଡ଼ ଚାହିଁ େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର େକବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବନିା
ଆଉ କାହାରିକି େଦଖିେଲ ନାହିଁ । 9 େସମାେନ ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇବା
ସମୟେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା
ଯାହା େଦଖିଅଛ, େସହ ିସବୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ
ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ କୁହ ନାହିଁ । 10 େସଥିେର େସମାେନ େସହି
କଥା ଧରି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ େଯ କଅଣ, େସ ବଷିୟେର
ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 11 ଆଉ,
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ପ୍ରଥମେର ଅବଶ୍ୟ ଏଲୟିଙ୍କର ଆଗମନ
େହବ, ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଏହ ିକଥା କିପରି କହନି୍ତ ? 12 େସଥିେର େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏଲୟି ପ୍ରଥେମ ଆସ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନ
କରିବା କଥା ସତ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବହୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି ତୁଚ୍ଛୀକୃତ
େହେବ, ଏହା କିପରି ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର େଲଖା ଅଛ ି? 13 କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଏଲୟି ଆସ ିସାରିେଲଣ,ି ଆଉ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର
େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି ତଦନୁସାେର ମଧ୍ୟ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା
ଇଚ୍ଛା, ତାହା କରିଅଛନି୍ତ ।

ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ବାଳକର ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 17:14-21; ଲୂକ 9:37-43)

14 ପେର େସମାେନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିେଦଖିେଲ, େସମାନଙ୍କ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ବାଦାନୁବାଦ କରୁଅଛନି୍ତ । 15 େଲାକସମୂହ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିବା ମାେତ୍ର
ଅତଶିୟ ବସି୍ମୟାନି୍ୱ ତ େହେଲ ଓ େଦୗଡ଼ଆିସ ିତାହାଙୁ୍କ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ । 16 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙ୍କ ସହତି କଅଣ ବାଦାନୁବାଦ କରୁଅଛ ? 17 େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା, େହ ଗରୁୁ, ମୁଁ େମାର ପୁଅକୁ ଆପଣଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣଥିିଲ;ି ତାହାକୁ େଗାଟଏି ଘୁଙ୍ଗା ଭୂତ ଲାଗିଛ;ି 18 େଯେକୗଣସି
ସ୍ଥାନେର େସ ତାହାକୁ ଧେର, ତାହାକୁ ତେଳ ପକାଇଦଏି ତାହାର ମୁହଁରୁ
େଫଣ ବାହାେର ଓ େସ ଦାନ୍ତ ରଗେଡ଼, ଆଉ େସ ଶୁଖିଯାଉଅଛ;ି ତାହାକୁ
ଛଡ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହଥିିଲ,ି କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ପାରିେଲ ନାହିଁ । 19 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆେର ଅବଶି୍ୱାସୀ
ବଂଶ, େକେତ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ରହବି ି? େକେତ କାଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହବି ି? ତାହାକୁ େମା' ପାଖକୁ ଆଣ ।
20 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାକୁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆଣେିଲ । ପୁଣ,ି
ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିବା ମାେତ୍ର େସହ ିଭୂତ ତାହାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାେବ
େମାଡ଼ପିକାଇଲା ଓ େସ ଭୂଇଁେର ପଡ଼ ିମୁହଁରୁ େଫଣ ବାହାର କରି
ଗଡ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା । 21 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ତାହାର ପିତାକୁ ପଚାରିେଲ,
େକେତ ଦନି େହଲା ଏହାକୁ ଏପରି େହାଇଅଛ ି? େସ କହଲିା,
ପିଲାକାଳରୁ; 22 େସ ତାହାକୁ ମାରିପକାଇବା ପାଇଁ ଥରକୁଥର ନଆିଁ ଓ
ପାଣେିର ପକାଇଅଛ;ି କିନୁ୍ତ ଆପଣ ଯଦ ିକିଛ ିକରି ପାରନି୍ତ , ତାହାେହେଲ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନୁ୍ତ ।
23 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, କ'ଣ କହଲି ? ଯଦ ିକରି ପାରନି୍ତ !
ଯିଏ ବଶି୍ୱାସ କେର, ତା' ପକ୍ଷେର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ । 24 େସହକି୍ଷଣି
ପିଲାଟରି ପିତା ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହଲିା, ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ,ି େମାହର
ଅବଶି୍ୱାସର ପ୍ରତକିାର କରନୁ୍ତ । 25 ପେର େଲାକସମୂହ ଏକତ୍ର
େଦୗଡ଼ଆିସୁଅଛନି୍ତ େଦଖି ଯୀଶୁ େସହ ିଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାକୁ ଧମକ େଦଇ କହେିଲ,
େର ମୂକ ଓ ବଧିର ଆତ୍ମା, ମୁଁ େତାେତ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ଏହାଠାରୁ
ବାହାରିଯା, ପୁଣ,ି ଆଉ େକେବ େହଁ ଏହାଠାେର ପଶିବୁ ନାହିଁ ।
26 େସଥିେର େସ ଚତି୍କାର କରି ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ େମାଡ଼ପିକାଇ
ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ପିଲାଟ ିମଲା ପରି େହାଇଗଲା, ଏପରିକି ଅଧିକାଂଶ
କହେିଲ, େସ ମରିଗଲା । 27 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ
ଉଠାଇେଲ, ଆଉ େସ ଠିଆ େହଲା । 28 ପୁଣ,ି େସ ଗହୃକୁ ଆସେନ୍ତ

ମାକର୍ 8:26 622 ମାକର୍ 9:28



10

ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଗାପନେର ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ? 29 େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ପ୍ରାଥର୍ନା ବନିା ଆଉ କାହିଁେର ଏପ୍ରକାର ଭୂତ ଛଡ଼ାଯାଇ ପାେର
ନାହିଁ ।

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନଃସୂଚନା
(ମାଥିଉ 17:22,23; ଲୂକ 9:43-45)

30 େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଗାଲଲିୀର ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯାତ୍ରା
କେଲ, ଆଉ େକହ ିତାହା ଜାଣନୁ୍ତ େବାଲ ିତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ଥିଲା;
31 କାରଣ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହ ିଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ,
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହଉଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରିେବ, ଆଉ େସ ହତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ତନି ିଦନି ପେର
ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିେବ । 32 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େସହ ିକଥା ବୁଝେିଲ ନାହିଁ
ଏବଂ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିେଲ ।

ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କର େସବକ
(ମାଥିଉ 18:1-5; ଲୂକ 9:46-48)

33 ପେର େସମାେନ କଫନର୍ାହୂମକୁ ଆସେିଲ। ଯୀଶୁ ଘେର ପହଞ୍ଚି
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାଟେର କଅଣ ତକର୍ବତିକର୍ କରୁଥିଲ
? 34 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନରୁିତ୍ତର େହାଇ ରହେିଲ, କାରଣ କିଏ େଶ୍ରଷ୍ଠ, ଏ
ବଷିୟ େଘନ ିେସମାେନ ବାଟେର ପରସ୍ପର ବାଦାନୁବାଦ କରିଥିେଲ ।
35 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଉପେବଶ ନ କରିବାର ଜଣଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କେଲ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯଦ ିେକହ ିପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର,
ତାହାେହେଲ େସ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସାନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର େସବକ େହଉ ।
36 ପୁଣ,ି େସ େଗାଟଏି ସାନ ପିଲାକୁ େଘନ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ
କରାଇେଲ ଓ ତାହାକୁ ଆଲଙି୍ଗନ କରି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 37 େଯ େକହି
େମା' ନାମେର ଏପରି ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କେର, େସ
େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର; ଆଉ, େଯ େକହ ିେମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର, େସ
େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେର
।

େଯ ବପିକ୍ଷ ନୁେହଁ, େସ ସପକ୍ଷ
(ଲୂକ 9:49,50)

38 େଯାହନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳେର ନ ଥିବା
ଜଣକୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମେର ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାର େଦଖିଲୁ, ଆଉ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳେର ନ ଥିବାରୁ ତାହାକୁ ମନା କଲୁ । 39 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ
କହେିଲ, ତାହାକୁ ମନା କର ନାହିଁ; କାରଣ େମା' ନାମେର ମହତର କାଯର୍୍ୟ
କରି ହଠାତ୍ େମାହର ନନି୍ଦା କରି ପାରିବ, ଏପରି େଲାକ େକହ ିନାହିଁ;
40 କାରଣ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷ ନୁେହଁ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ।
41 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େଲାକ େବାଲି
େଯ େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗିନାଏ ପାଣ ିପିଇବାକୁ େଦବ, େସ େକୗଣସି
ପ୍ରକାେର ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ହରାଇବ ନାହିଁ ।

ବଶି୍ୱାସେର ବଘି୍ନକାରୀର ଦଣ୍ଡ
(ମାଥିଉ 18:6-9; ଲୂକ 17:1-2)

42 ଆଉ, େଯ େକହ ିବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏହ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜଣକର ବଘି୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତାହା େବକେର େଗାଟଏି ବଡ଼ ଚକିପଥର
ଟଙ୍ଗାଯାଇ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର େର ନେିକ୍ଷପ କରାଯାଇଥିେଲ ତାହା ପକ୍ଷେର ଭଲ
େହାଇଥାଆନ୍ତା । 43 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ବଘି୍ନର କାରଣ ହୁଏ,
େତେବ ତାହା କାଟପିକାଅ; ଦୁଇ ହସ୍ତ େଘନ ିନକର୍, ଅଥର୍ାତ୍ ଅନବିର୍ାଣ ଅଗି୍ନ
ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ପଙୁ୍ଗ େହାଇ ଜୀବନେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ତୁମ୍ଭ
ପକ୍ଷେର ଭଲ । 44 [କାରଣ ନକର୍େର େସମାନଙ୍କର କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ
ନାହିଁ, ଆଉ ଅଗି୍ନ ନବିର୍ାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ।] 45 ଆଉ, ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଯଦି
ତୁମ୍ଭର ବଘି୍ନର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ ତାହା କାଟପିକାଅ,ଦୁଇ ପାଦ େଘନି
ନକର୍େର ପଡ଼ବିା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଖଞ୍ଜ େହାଇ ଜୀବନେର ପ୍ରେବଶ କରିବା
ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଭଲ । 46 [କାରଣ ନରକେର େସମାନଙ୍କର କୀଟ କ୍ଷୟ

ପାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଗି୍ନ ନବିର୍ାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ।] 47 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ
ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ବଘି୍ନର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଉପାଡ଼ ିପକାଅ; ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ
େଘନ ିନକର୍େର ପଡ଼ବିା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଏକ ଚକ୍ଷୁ େଘନ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର
ପ୍ରେବଶ କରିବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେର ଭଲ; 48 କାରଣ ନରକେର େସମାନଙ୍କର
କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଗି୍ନ ନବିର୍ାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ । 49 େଯଣୁ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଅଗି୍ନେର ଲବଣାକ୍ତ େହବ । 50 ଲବଣ ଉତ୍ତମ, କିନୁ୍ତ ଲବଣ
ଯଦ ିଲବଣତ୍ୱହୀନ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ କାହିଁେର ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରିବ ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଲବଣତ୍ୱ  ରଖ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହତି
ଶାନି୍ତେର ରୁହ ।

ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ପକର୍େର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 19:1-12; ଲୂକ 16:18)

ଯୀଶୁ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଯିହୂଦା ସୀମା ଓ ଯଦ୍ଦର୍ନର
ଅପରପାରିକୁ ଆସେିଲ; ଆଉ େଲାକସମୂହ ପୁନବର୍ାର ତାହାଙ୍କ
ନକିଟେର ଏକତ୍ର ହୁଅେନ୍ତ େସ ନଜି ରୀତ ିଅନୁସାେର

େସମାନଙୁ୍କ ପୁଣ,ି ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ । 2 ଇତମିଧ୍ୟେର ଫାରୂଶୀମାେନ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିେଲ, ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କଅଣ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷେର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ? 3 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େମାଶା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କି ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ ?
4 େସମାେନ କହେିଲ, ତ୍ୟାଗପତ୍ର େଲଖି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େମାଶା ଅନୁମତ ିେଦଇଅଛନି୍ତ । 5 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଠିନତା େଦଖି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହ ିଆଜ୍ଞା
େଲଖିଅଛନି୍ତ । 6 କିନୁ୍ତ ସୃଷି୍ଟର ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ
କରି ସୃଷି୍ଟ କେଲ । 7 ଏହ ିକାରଣରୁ ପୁରୁଷ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ
ଅଲଗା େହବ, ଆଉ େସମାେନ ଦୁେହଁ ଏକାଙ୍ଗ େହେବ । 8 ଏଣୁ େସମାେନ
ଆଉ ଦୁଇ ନୁହଁନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଏକାଙ୍ଗ ଅଟନି୍ତ । 9 ଅତଏବ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା
ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଭନି୍ନ  ନ କରୁ । 10 ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଘେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଏ ବଷିୟ ପୁନବର୍ାର ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 11 େସଥିେର
େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯ େକହ ିଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଅନ୍ୟକୁ ବବିାହ କେର, େସ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ବ୍ୟଭଚିାର କେର; 12 ଆଉ,
ଯଦ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବବିାହ କେର, େତେବ
େସ ବ୍ୟଭଚିାର କେର ।

ଶିଶୁ ପି୍ରୟ ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 19:13-15; ଲୂକ 18:15-17)

13 ଯୀଶୁ େଯପରି ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େଲାେକ
ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବିାକୁ ଲାଗିେଲ; ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଧମକ େଦେଲ । 14 ଯୀଶୁ ତାହା େଦଖି ବରିକ୍ତ େହାଇ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ େମା' ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ ଦଅି,
େସମାନଙୁ୍କ ମନା କର ନାହିଁ; କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହ ିପ୍ରକାର
େଲାକମାନଙ୍କର । 15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େଯ େକହ ିଶିଶୁ
ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କେର, େସ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର େସଥିେର
ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ । 16 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ େକାଳେର େଘନ ିଓ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ହାତ େଥାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ।

ଜେଣ ଧନୀ ଯୁବା
(ମାଥିଉ 19:16-30; ଲୂକ 18:18-30)

17 େସ ପୁନବର୍ାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ଜେଣ େଦୗଡ଼ଆିସି
ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଆଣୁ୍ଠପାତ ିତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େହ ସଦ୍ଗରୁୁ, ଅନନ୍ତ
ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବ ି? 18 େସଥିେର
ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାେତ ଉତ୍ତମ େବାଲ ିକାହିଁକି କହୁଅଛ ? ଜଣଙ୍କ
ବନିା, ଅଥର୍ାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବନିା ଅନ୍ୟ େକହ ିଉତ୍ତମ ନୁେହଁ,। 19 ଆଜ୍ଞାଗଡୁ଼କି
ତ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭଚିାର କର ନାହିଁ, େଚାରି କର
ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅି ନାହିଁ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା କର ନାହିଁ, ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ୍କ
ସମାଦର କର । 20 େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, ଏହ ିସମସ୍ତ ମୁଁ
େଯୗବନକାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସଅିଛ ି। 21 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି
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ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ ତାହାଙୁ୍କ େସ୍ନହ କେଲ ଓ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର େଗାଟଏି
ବଷିୟ ଊଣା ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଯାଇ ଆପଣାର ସବର୍ସ୍ୱ ବକି୍ରୟ କରି
ଦରିଦ୍ରମାନଙୁ୍କ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଧନ ପାଇବ; ପୁଣ,ି ଆସି
େମାହର ଅନୁଗମନ କର । 22 କିନୁ୍ତ ଏହ ିକଥାେର ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ମଳିନ
େହାଇଗଲା ଓ େସ ଦୁଃଖିତ େହାଇ ଚାଲଗିେଲ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବହୁତ
ସମ୍ପତି୍ତ ଥିଲା । 23 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗକୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରି ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛ,ି େସମାେନ େକେଡ଼
କଷ୍ଟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ! 24 ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି
ଶିଷ୍ୟମାେନ ବସି୍ମୟାନି୍ୱ ତ େହେଲ । କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ବତ୍ସଗଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବା େକେଡ଼ କଷ୍ଟକର !
25 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଧନୀ େଲାକର ପ୍ରେବଶ କରିବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ
ଛୁଞ୍ଚରି ଛଦି୍ର  େଦଇ ଓଟର ଯିବାର ସହଜ । 26 ଏଥିେର େସମାେନ
ଅତଶିୟ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହାଇ ପରସ୍ପରକୁ କହେିଲ, େତେବ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ
ପାଇ ପାେର ? 27 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ କହେିଲ, ଏହା
ମନୁଷ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଅସାଧ୍ୟ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ; କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ । 28 ପିତର ତାହାଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, େଦଖନୁ୍ତ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛୁ ।
29 ଯୀଶୁ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େଯଉଁ େଲାକ େମାହର
ଓ ସୁସମାଚାର ନମିେନ୍ତ ଗହୃ କିମ୍ୱା ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ମାତା କି ପିତା କି
ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିକି ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ,ି 30 ଆଉ ଏେବ ଇହକାଳେର
ତାଡ଼ନା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଶତ ଗଣୁେର ଗହୃ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମାତା,
ସନ୍ତାନସନ୍ତତ ିଓ ଭୂମି, ପୁଣ,ି ପରକାଳେର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଇବ,
ଏପରିେଲାକ େକହ ିନାହିଁ । 31 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଥମେର ଥିବା ଅେନକ େଲାକ
େଶଷେର ପଡ଼େିବ ଓ େଶଷେର ଥିବା ଅେନକ େଲାକ ପ୍ରଥମ େହେବ ।

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ତୃତୀୟ ଥର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 20:17-19; ଲୂକ 18:31-34)

32 େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟେର ପଥ ମଧ୍ୟେର
ଥିେଲ ଓ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଉଥିେଲ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ବସି୍ମୟାନି୍ୱ ତ ଓ ପଛେର ଆସୁଥିବା େଲାେକ ଭୀତ େହାଇଥିେଲ । ଏଣୁ େସ
ପୁନବର୍ାର ବାର ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଅନ୍ତର କରି, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା ଘଟବିାକୁ
ଯାଉଅଛ,ି େସହ ିସବୁ େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ । 33 ଯୀଶୁ
କହେିଲ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ; ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହେବ, ଆଉ େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡାେଦଶ େଦଇ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିେବ, 34 ପୁଣ,ି ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିହାସ କରିେବ, ତାହାଙ୍କ
ଉପେର େଛପ ପକାଇେବ, ତାହାଙୁ୍କ େକାରଡ଼ା ମାରିେବ ଓ ବଧ କରିେବ,
ଆଉ ତନି ିଦନି ପେର େସ ପୁନରୁତ୍ଥତି େହେବ ।

ଯାକୁବ ଓ େଯାହନଙ୍କ ଅନୁେରାଧ
(ମାଥିଉ 20:20-28)

35 ପେର େଜବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ
ଆସ ିକହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯାହା କିଛ ିମାଗିବୁ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କରନୁ୍ତ
। 36 ତହୁଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଅଣ
କରିବ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ? 37 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଆପଣ ମହମିାପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଆପଣଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ବସବି,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିବର ଦଅିନୁ୍ତ । 38 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ମାଗଅୁଛ, ତାହା ଜାଣୁ ନାହଁ । ମୁଁ େଯଉଁ ପାତ୍ରେର ପାନ
କରୁଅଛ,ି େସଥିେର କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାନ କରି ପାର ? ଅବା ମୁଁ େଯଉଁ
ବାପି୍ତସ୍ମେର ବାପି୍ତଜିତ େହଉଅଛ,ି େସଥିେର କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାପି୍ତଜିତ େହାଇ
ପାର ? 39 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, "ଆେମ୍ଭମାେନ ପାରୁ" । ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ େଯଉଁ ପାତ୍ରେର ପାନ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସଥିେର ପାନ କରିବ, ପୁଣ,ି ମୁଁ େଯଉଁ ବାପି୍ତସ୍ମେର ବାପି୍ତଜିତ େହଉଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଥିେର ବାପି୍ତଜିତ େହବ; 40 କିନୁ୍ତ େମାହର ଦକି୍ଷଣ ଅବା
ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ବସବିାକୁ େଦବା େମାହର ଅଧିକାରର ବଷିୟ ନୁେହଁ, ବରଂ

େଯଉଁମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛ,ି େସମାେନ ବସେିବ ।
41 ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ ଏହା ଶୁଣ ିଯାକୁବ ଓ େଯାହନଙ୍କ ଉପେର ବରିକ୍ତ
େହବାକୁ ଲାଗିେଲ । 42 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି
କହେିଲ, େଯଉଁମାେନ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ରୂେପ ଗଣତି,
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  କରନି୍ତ ଓ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ମହାନ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣ । 43 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସପ୍ରକାର ନୁେହଁ; ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େଯ େକହ ିମହାନ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େସବକ େହଉ, 44 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯ େକହ ିପ୍ରଧାନ େହବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କେର, େସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାସ େହଉ । 45 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ
େସବା ପାଇବାକୁ ଆସ ିନାହଁାନି୍ତ , ମାତ୍ର େସବା କରିବାକୁ ଓ ଅେନକଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ମୁକି୍ତର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂେପ ଆପଣା ପ୍ରାଣ େଦବାକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ ।

ବାଟର୍ୀମୟ ଅନ୍ଧର ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 20:29-34; ଲୂକ 18:35-43)

46 ପେର େସମାେନ ଯିରୀେହାେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ଆଉ େସ ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟସମୂହ ଓ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ସହତି ଯିରୀେହାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା
ସମୟେର ଟୀମାୟର ପୁତ୍ର ବାଟର୍ୀମୟ ନାମକ ଜେଣ ଅନ୍ଧ ଭକି୍ଷୁକ ପଥ
ପାଶ୍ୱର୍େର ବସଥିିଲା । 47 େସ େଯ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ଏହା ଶୁଣ ିେସ
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, େହ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, େମାେତ ଦୟା
କରନୁ୍ତ । 48 ଏଥିେର ଅେନେକ ତାହାକୁ ତୁନ ିେହବା ପାଇଁ ଧମକ େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ, କିନୁ୍ତ େସ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, େହ
ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, େମାେତ ଦୟା କରନୁ୍ତ । 49 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇ
କହେିଲ, ତାହାକୁ ଡାକ । େସମାେନ େସହ ିଅନ୍ଧ େଲାକଟକୁି ଡାକି କହେିଲ,
ସାହସ ଧର, ଉଠ, େସ ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛନି୍ତ । 50 ତହିଁେର େସ ଆପଣା
ଚାଦର େଫାପାଡ଼େିଦଇ ଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲିା । 51 ଯୀଶୁ
ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଅଣ କରିବ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା
କରୁଅଛ ? େସହ ିଅନ୍ଧ େଲାକଟ ିତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, େହ ଗରୁୁ, ମୁଁ େଯପରି
ଦୃଷି୍ଟ ପାଏ । 52 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, ଯାଅ, ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ
ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ ି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ େସ ଦୃଷି୍ଟ ପାଇ ପଥେର ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ଚାଲବିାକୁ ଲାଗିଲା ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବଜିୟ ଯାତ୍ରା
(ମାଥିଉ 21:1-11; ଲୂକ 19:28-40; େଯାହନ 12:12-19)

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ
ଜୀତପବର୍ତ ପାଶ୍ୱର୍ସ୍ଥ େବଥ୍ଫାଗୀ ଓ େବଥନଆି ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହ ିପଠାଇେଲ, 2 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ
େସହ ିଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ; େସଥିେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକ୍ଷଣ,ି ଯାହା ଉପେର େକହି
େକେବ ଚଢ଼ ିନାହିଁ, ଏପରି େଗାଟଏି ଗଧଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା େହାଇଥିବା େଦଖିବ;
ତାକୁ ଫିଟାଇ େଘନଆିସ । 3 ଆଉ, େଯେବ େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି
ଏହା କରୁଅଛ େବାଲ ିକେହ, େତେବ କହବି, ଏହାଠାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରେୟାଜନ ଅଛ,ି ଆଉ େସ ପୁନବର୍ାର ତାହାକୁ ଅବଳିେମ୍ୱ ଏଠାକୁ
ପଠାଇେଦେବ । 4 େସମାେନ ଯାଇ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ବାହାର ଦାଣ୍ଡେର
େଗାଟଏି ଗଧଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା େହାଇଥିବା େଦଖି ତାହାକୁ ଫିଟାଇେଲ ।
5 େସଥିେର େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େକହ ିେସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଗଧଛୁଆକୁ ଫିଟାଇ କ'ଣ କରୁଅଛ ?
6 ଯୀଶୁ େଯପରି କହଥିିେଲ, େସମାେନ େସହପିରି େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିେଦେଲ । 7 ଯୀଶୁଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଗଧଛୁଆଟକୁି ଆଣ ିେସମାେନ ତାହା ଉପେର ଆପଣା ଆପଣା
ଲୁଗା ପକାଇେଦେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ଉପେର ବସେିଲ । 8 ପୁଣ,ି
ଅେନେକ ପଥେର ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବଛିାଇେଲ ଓ ଅନ୍ୟମାେନ
େକ୍ଷତରୁ ଡାଳ କାଟ ିଆଣ ିବଛିାଇେଦେଲ । 9 ଆଉ ଆଗେର ଓ ପଛେର
ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, େହାଶାନ୍ନ ା !
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ ! 10 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ
ଦାଉଦଙ୍କର େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛ,ି ତାହା ଧନ୍ୟ ! ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େଲାକେର
େହାଶାନ୍ନ ା ! 11 ପେର େସ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସ ିମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ,

ମାକର୍ 10:22 624 ମାକର୍ 11:11
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ପୁଣ,ି ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ନରିୀକ୍ଷଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା େହାଇଯିବାରୁ ବାର
ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହତି େବଥନଆିକୁ ବାହାରିଗେଲ,।

ଡମିି୍ୱରି ଗଛକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଭଶିାପ
(ମାଥିଉ 21:18,19)

12 ତହିଁ ଆରଦନି େବଥନଆିରୁ ଆସୁଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ କ୍ଷୁଧିତ
େହେଲ; 13 ଆଉ େସ ଦୂରରୁ ପତ୍ର ଥିବା େଗାଟଏି ଡମିି୍ୱରି ଗଛ େଦଖି,
େକଜାଣ ିେସଥିରୁ ଫଳ ପାଇେବ, ଏହ ିଆଶାେର ତାହା ପାଖକୁ ଗେଲ ।
କିନୁ୍ତ ପାଖକୁ ଆସ ିେସ ପତ୍ର ବନିା ଆଉ କିଛ ିପାଇେଲ ନାହିଁ, କାରଣ
େସେତେବେଳ ଡମିି୍ୱରିଫଳର ସମୟ ନ ଥିଲା । 14 େସଥିେର ଯୀଶୁ
ତାହାକୁ କହେିଲ, ଆଉ କଦାପି େକହ ିେତାଠାରୁ ଫଳ ନ ଖାଉ । ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହ ିକଥା ଶୁଣେିଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ୍ଦରି ପରିଷ୍କାର
(ମାଥିଉ 21:12-17; ଲୂକ 19:45-48; େଯାହନ 2:13-22)

15 ତାହା ପେର େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ
ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରି େସ ସ୍ଥାନେର କ୍ରୟବକି୍ରୟ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ବାହାର କରିେଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣ,ି ମୁଦ୍ର ା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର େମଜ ଓ
କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆସନ ଓଲଟାଇ ପକାଇେଲ, 16 ଆଉ ମନି୍ଦର
ମଧ୍ୟ େଦଇ କାହାରିକୁ େକୗଣସ ିପାତ୍ର େଘନଯିିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ନାହିଁ,
17 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉ େଦଉ କହେିଲ, ଏହା କ'ଣ େଲଖା
ନାହିଁ, ଆମ୍ଭର ଗହୃ ସମସ୍ତ ଜାତ ିନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନାଗହୃ େବାଲ ିକୁହାଯିବ ?
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ 'ଡକାୟତମାନଙ୍କ ଗହ୍ୱର' କରିଅଛ । 18 ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିତାହାଙୁ୍କ କିପ୍ରକାେର ବନିାଶ କରି
ପାରନି୍ତ , ତାହା େଚଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; କାରଣ େଲାକସମୂହ ତାହାଙ୍କ
ଶିକ୍ଷାେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହବାରୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ ।
19 ପ୍ରତଦିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର େସମାେନ ନଗରରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିେଲ ।

ଶୁଷ୍କ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 21:20-22)

20 ସକାେଳ େସହ ିବାଟ େଦଇ ଯିବା ସମୟେର େସମାେନ ଡମିି୍ୱରିଗଛଟି
ମୂଳରୁ ଶୁଖିଯାଇଥିବା େଦଖିେଲ । 21 େସଥିେର ପିତର ପୂବର୍ କଥା ସ୍ମରଣ
କରି ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣ େଯଉଁ ଡମିି୍ୱରି ଗଛକୁ
ଅଭଶିାପ େଦଇଥିେଲ, ତାହା ଶୁଖିଗଲାଣ ି। 22 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ରଖ । 23 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି େଯ େକହ ିଏହ ିପବର୍ତକୁ ତୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ର େର ଯାଇ ପଡ଼ େବାଲି
କହବି, ଆଉ ଆପଣା ହୃଦୟେର ସେନ୍ଦହ ନ କରି, ଯାହା କହୁଅଛ,ି ତାହା
ଘଟବି େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ କରିବ, ତା' ନମିେନ୍ତ ତାହା ଘଟବି । 24 ଅତଏବ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାଥର୍ନା କର ଓ ମାଗ,
େସ ସବୁ ପାଇଅଛ େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ କର, େସଥିେର େସହ ିସବୁ ପାଇବ ।
25 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେକୗଣସ ିସମୟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଠିଆ
ହୁଅ, ଯଦ ିକାହାରି ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛ ିକଥା ଥାଏ, ତାହାେହେଲ
କ୍ଷମା କର, େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା କରିେବ । 26 [କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିକ୍ଷମା ନ କର,
େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା
କରିେବ ନାହିଁ ।]

ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆହ୍ୱାନ
(ମାଥିଉ 21:23-27; ଲୂକ 20:1-8)

27 ପେର େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ; ଆଉ େସ ମନି୍ଦର
ମଧ୍ୟେର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିପଚାରିେଲ, 28 ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏସମସ୍ତ
କରୁଅଛ ? ଅବା ଏହାସବୁ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ ଏହ ିଅଧିକାର େଦଲା ?
29 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି କଥା
ପଚାରିବ,ି େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି, ତାହାେହେଲ ମୁଁ େକଉଁ ଅଧିକାରେର
ଏସମସ୍ତ କରୁଅଛ,ି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି ି। 30 େଯାହନଙ୍କର ବାପି୍ତସ୍ମ

ସ୍ୱଗର୍ରୁ ନା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େହଲା ? େମାେତ ଉତ୍ତର ଦଅି । 31 େସଥିେର
େସମାେନ ପରସ୍ପର ତକର୍ବତିକର୍ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଯଦ ିସ୍ୱଗର୍ରୁ
େବାଲ ିକହବୁି, ତାହାେହେଲ େସ କହେିବ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି
ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ ? 32 ଅବା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େବାଲ ିକଅଣ କହବିା
? େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ କରୁଥିେଲ; କାରଣ ସମେସ୍ତ େଯାହନଙୁ୍କ
ପ୍ରକୃତେର ଜେଣ ଭାବବାଦୀ େବାଲ ିମାନୁଥିେଲ । 33 ଏଣୁ େସମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ନାହୁଁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, େତେବ ମୁଁ େକଉଁ ଅଧିକାରେର ଏସମସ୍ତ କରୁଅଛ,ି ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି ିନାହିଁ ।

ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ଦୁଷ୍ଟ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 21:33-46; ଲୂକ 20:9-19)

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେର କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ
। ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େଗାଟଏି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି ତାହାର ଚାରିଆେଡ଼
ବାଡ଼ େଦେଲ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ େଖାଳି ପ୍ରହରୀଗହୃ ନମିର୍ାଣ କେଲ,

ପୁଣ,ି କୃଷକମାନଙୁ୍କ େସହ ିେକ୍ଷତ ଭାଗେର େଦଇ ବେିଦଶକୁ ଗମନ କେଲ
। 2 ପେର କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ଫଳରୁ ଭାଗ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ
େସ ଜେଣ ଦାସକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ ।
3 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାହାକୁ ଧରି ପ୍ରହାର କେଲ ଓ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେର
େଫରାଇେଦେଲ । 4 ପୁଣ,ି େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଉ
ଜେଣ ଦାସକୁ ପଠାଇେଲ; େସମାେନ ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇେଦେଲ ଓ
ତାହାକୁ ଅପମାନ କେଲ । 5 େସ ଆଉ ଜଣକୁ ପଠାଇେଲ; େସମାେନ
ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କେଲ। େସଥିେର େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଆହୁରି ଅେନକଙୁ୍କ
ପଠାଇେଲ; େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କେଲ ଓ େକେତକଙୁ୍କ
ବଧ କେଲ । 6 ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଜେଣ ମାତ୍ର ରହେିଲ, େସ ତାଙ୍କ ପି୍ରୟ
ପୁତ୍ର । େମାର ପୁଅକୁ େସମାେନ ମାନ୍ୟ କରିେବ, ଏହା କହ ିେସ
ଅବେଶଷେର ତାଙୁ୍କ କୃଷକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ । 7 ମାତ୍ର େସହି
କୃଷକମାେନ ପରସ୍ପର କହେିଲ, ଏ ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଆସ, ଏହାକୁ ବଧ
କରିବା; ତାହାେହେଲ ଅଧିକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େହବ । 8 େସଥିେର
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଧରି ବଧ କେଲ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର ବାହାେର
ପକାଇେଦେଲ । 9 େତେବ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରର କତ୍ତର୍ା କ'ଣ କରିେବ ? େସ
ଆସ ିକୃଷକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିେବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦେବ ।
10 ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରି ନାହଁ,
ଗହୃନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ, ତାହା େକାଣର
ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର େହଲା; 11 ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏହା େହଲା, ଆଉ ତାହା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟଜନକ ? 12 ଏଥିେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ
ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ
େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ କେଲ; କାରଣ େସ େସହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ
କରି କହଥିିେଲ େବାଲ ିେସମାେନ ବୁଝେିଲ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲଗିେଲ ।

କର େଦବା ପ୍ରସଙ୍ଗ
(ମାଥିଉ 22:15-22; ଲୂକ 20:20-26)

13 ପେର ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାର ଛଦି୍ର  ଧରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଫାରୂଶୀ ଓ
େହେରାଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ ।
14 େସମାେନ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ,
ଆପଣ ସତ୍ୟ ଓ କାହାରିକି ଭୟ କରନି୍ତ ନାହିଁ; କାରଣ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟର
ମୁଖାେପକ୍ଷା କରନି୍ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ରୂେପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଗର୍ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ ।
କାଇସରଙୁ୍କ କର େଦବା ବଧିିସଙ୍ଗତ କି ନୁେହଁ ? 15 ଆେମ୍ଭମାେନ େଦବା
କି ନାହିଁ ? କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କର କପଟତା ଜାଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
କାହିଁକି େମାେତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛ ? େଗାଟଏି ମୁଦ୍ର ା େମା' ପାଖକୁ ଆଣ,
ମୁଁ ତାହା େଦେଖ । 16 ତହିଁେର େସମାେନ ତାହା ଆଣେିଲ । ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଏହ ିମୂତ୍ତିର୍ ଓ ନାମ କାହାର ? େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, କାଇସରଙ୍କର । 17 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
କାଇସରଙ୍କର ଯାହା, ତାହା କାଇସରଙୁ୍କ ଦଅି; ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା,
ତାହା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଦଅି । ତହିଁେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାେର ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଚମତୃ୍କତ େହେଲ ।

ମାକର୍ 11:12 625 ମାକର୍ 12:17
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ସାଦୂ୍ଦକୀଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରଶ୍ନ
(ମାଥିଉ 22:23-33; ଲୂକ 20:27-40)

18 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 19 େହ ଗରୁୁ, େମାଶା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଲଖିଅଛନି୍ତ େଯ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକର ଭାଇ
ମେର, ଆଉ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା ଜୀବତିା ଥାଏ, ପୁଣ,ି ତାହାର େକୗଣସି
ସନ୍ତାନ ନ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତାହାର ଭାଇ ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି
ଆପଣା ଭାଇ ନମିେନ୍ତ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ । 20 େଦଖନୁ୍ତ, ସାତ ଭାଇ
ଥିେଲ; ପ୍ରଥମଟ ିେଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କଲା ଓ ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ମଲା;
21 ପେର ଦି୍ୱ ତୀୟଟ ିତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ମଲା;
ତୃତୀୟଟ ିେସହ ିପ୍ରକାର କଲା, 22 ଆଉ ସାତ ଜଣଯାକ ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ
ମେଲ; ସମସ୍ତଙ୍କ େଶଷେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମଲା । 23 ପୁନରୁତ୍ଥାନ
ସମୟେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଉଠିେବ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େସ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ େହବ ? ସାତ ଜଣଯାକ ତ ତାହାକୁ ବବିାହ
କରିଥିେଲ । 24 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ
ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣବିା କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାନି୍ତର କାରଣ ନୁେହଁ ? 25 େଯଣୁ
ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ େହଲା ଉତ୍ତାେର େଲାେକ ବବିାହ କରନି୍ତ
ନାହିଁ କିମ୍ୱା ବବିାହତିା ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରୁହନି୍ତ ।
26 ମାତ୍ର ମୃତମାେନ େଯ ଉତ୍ଥତି ହୁଅନି୍ତ , େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କି
େମାଶାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରେର ବୁଦାର ବୃତ୍ତାନ୍ତେର ପାଠ କରି ନାହଁ େଯ ଈଶ୍ୱର କିପରି
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ
ଯାକୁବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ? 27 େସ ମୃତମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନୁହଁନି୍ତ , ମାତ୍ର
ଜୀବତିମାନଙ୍କର । ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଡ଼ ଭ୍ର ାନ୍ତ େହଉଅଛ ।

େଶ୍ରଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା
(ମାଥିଉ 22:34-40; ଲୂକ 10:25-28)

28 େସେତେବେଳ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପାଖକୁ ଆସ ିେସମାନଙ୍କର
ବାଦାନୁବାଦ ଶୁଣ ିଓ ଯୀଶୁ େଯ େସମାନଙୁ୍କ ଯଥାଥର୍ ଉତ୍ତର େଦଇଅଛନି୍ତ ,
ଏହା ଜାଣ ିତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟେର େକଉଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନ
? 29 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଏହ,ି େହ ଇସ୍ରାଏଲ, ଶୁଣ;
ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ; 30 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ େଦଇ ପ୍ରଭୁ
ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର । 31 ଦି୍ୱ ତୀୟଟ ିଏହ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କର । ଏହ ିଆଜ୍ଞାଗଡୁ଼କି ଅେପକ୍ଷା ଆଉ
େକୗଣସ ିେଶ୍ରଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ । 32 େସଥିେର େସହ ିଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, ତାହା ସତ୍ୟ, େସ େଯ ଏକ ଓ ତାହାଙ୍କ ବନିା ଆଉ
େକହ ିନାହିଁ, ଏହା ଆପଣ ଯଥାଥର୍ କହଅିଛନି୍ତ; 33 ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ
ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ବୁଦି୍ଧ ଓ ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ େଦଇ ତାହାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବା
ଏବଂ ପ୍ରତବିାସୀକି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କରିବା ସମସ୍ତ େହାମ ଓ ବଳିଦାନ
ଅେପକ୍ଷା ଗରୁୁତର । 34 େସ ବୁଦି୍ଧ ସହତି ଉତ୍ତର େଦଇଅଛନି୍ତ େଦଖି ଯୀଶୁ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ନୁହଁ ।
ଏଥିଉତ୍ତାେର େକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଆଉ େକୗଣସ ିପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କେଲ
ନାହିଁ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାର ସନ୍ତାନ
(ମାଥିଉ 22:41-46; ଲୂକ 20:41-44)

35 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିବା ସମୟେର ଉତ୍ତର େଦେଲ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ କିପରି କହନି୍ତ ?
36 ସ୍ୱୟଂ ଦାଉଦ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ କହଥିିେଲ, ପ୍ରଭୁ
େମାହର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ
ପାଦ ତେଳ ରଖି ନାହୁଁ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣେର ବସଥିାଅ ।
37 ସ୍ୱୟଂ ଦାଉଦ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିକହନି୍ତ; େତେବ େସ କିପ୍ରକାେର
ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ?

ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସତକର୍ତା
(ମାଥିଉ 23:1-36; ଲୂକ 20:45-47)

38 ସବର୍ସାଧାରଣ େଲାେକ ଆନନ୍ଦେର ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ ।
ପୁନଶ୍ଚ, େସ ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟେର କହେିଲ, ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ !
େସମାେନ ଲମ୍ୱା େପାଷାକ ପରିଧାନ କରି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ପୁଣ,ି ହାଟ
ବଜାରେର ନମସ୍କାର, 39 ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରଧାନ ଆସନ ଓ େଭାଜିେର
ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ; 40 େସମାେନ
ବଧିବାମାନଙ୍କର ଗହୃସବୁ ଗ୍ରାସ କରନି୍ତ ଓ ଛଳନା କରି ଦୀଘର୍ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରନି୍ତ; େସମାେନ ଗରୁୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇେବ ।

ବଧିବାର ଦାନ
(ମାଥିଉ 21:1-4)

41 ପେର େସ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ମୁୁଖେର ବସ ିେଲାକସମୂହ କିପରି େସଥିେର
ପଇସା ପକାଉଅଛନି୍ତ , ତାହା େଦଖୁଥିେଲ । େସେତେବେଳ ଅେନକ ଧନୀ
େଲାକ େସଥିେର େବଶି ପକାଇେଲ; 42 ଆଉ ଜେଣ ଦରିଦ୍ର  ବଧିବା ଆସି
ଏକ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଦୁଇ ତମ୍ୱା ପଇସା େସଥିେର ପକାଇଲା । 43 ତହିଁେର
ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନକିଟକୁ ଡାକି କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି ଭଣ୍ଡାରେର ମୁଦ୍ର ା ପକାଉଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଏହି
ଦରିଦ୍ର  ବଧିବା ଅଧିକ ପକାଇଅଛ;ି 44 କାରଣ ସମେସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା
ଅତରିିକ୍ତ ଧନରୁ କିଛ ିକିଛ ିପକାଇେଲ, କିନୁ୍ତ ଏ ଆପଣାର ଅନାଟନ
ଅବସ୍ଥାେର ନଜି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନମିେନ୍ତ ତାହାର ଯାହା କିଛ ିଥିଲା, େସହି
ସବୁ ପକାଇଲା ।

ମନ୍ଦରି ଧ୍ୱଂସ ବଷିୟେର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 24:1,2; ଲୂକ 21:5,6)

ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରରୁ ବାହାରିଯାଉଥିବା ସମୟେର ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ,
େଦଖନୁ୍ତ, କିପରି ପ୍ରସ୍ତର ଓ କିପରି ପ୍ରାସାଦ ! 2 େସଥିେର

ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ ଏହ ିସମସ୍ତ ବୃହତ୍ ପ୍ରାସାଦ େଦଖୁଅଛ
? ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପେର ରହବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମିସାତ୍
େହବ ।

ଯୁଗ େଶଷର ଲକ୍ଷଣ
(ମାଥିଉ 24:3-14; ଲୂକ 21:7-19)

3 ପେର େସ ଜୀତପବର୍ତ ଉପେର ମନି୍ଦର ସମ୍ମୁଖେର ବସେନ୍ତ ପିତର,
ଯାକୁବ, େଯାହନ ଓ ଆନି୍ଦ୍ରୟ ତାହାଙୁ୍କ େଗାପନେର ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
ଏସବୁ େକେବ ଘଟବି, 4 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସମୟେର ଏହ ିସବୁ ସଫଳ େହବା
ସନି୍ନ କଟ େହବ, େସ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହନୁ୍ତ ।
5 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ସାବଧାନ, େକହି
େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ ନ କେର । 6 ଅେନେକ େମା ନାମେର ଆସ,ି
ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େବାଲ ିକହ ିଅେନକଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିେବ । 7 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯେତେବେଳ ଯୁଦ୍ଧର ବଷିୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଜନରବ ଶୁଣବି, େସେତେବେଳ
ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅ ନାହିଁ; ଏହ ିସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଘଟବି, କିନୁ୍ତ େସହ ିକାଳ ସୁଦ୍ଧା
ଯୁଗାନ୍ତ ନୁେହଁ । 8 କାରଣ ଜାତ ିବପିକ୍ଷେର ଜାତ ିଓ ରାଜ୍ୟ ବପିକ୍ଷେର
ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, ପୁଣ,ି ସ୍ଥାେନ ସ୍ଥାେନ ଭୂମିକମ୍ପ େହବ ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ବି; ଏହି
ସମସ୍ତ ପ୍ରସବେବଦନାର ଆରମ୍ଭମାତ୍ର । 9 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ବଷିୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ; େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବଚିାରସଭାମାନଙ୍କେର ସମପର୍ଣ କରିେବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମାଜଗହୃଗଡୁ଼କିେର ପ୍ରହାରିତ େହବ ଏବଂ େମା ସକାେଶ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ
ରାଜାମାନଙ୍କ ଛାମୁେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଠିଆ
କରାଯିବ । 10 ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ଜାତ ିନକିଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମେର
ଅବଶ୍ୟ େଘାଷଣା କରାଯିବ । 11 ଏଣୁ େଯେତେବେଳ େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଘନଯିାଇ ସମପର୍ଣ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କହବି,
େସ ବଷିୟେର ପୂବର୍ରୁ ଚନିି୍ତତ ହୁଅ ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ େସହ ିସମୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଦଆିଯିବ, ତାହା କୁହ; କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବକ୍ତ ା ନୁହଁ,
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ମାତ୍ର ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତ ା ଅଟନି୍ତ । 12 ଭାଇ ଭାଇକୁ ଓ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ
ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମପର୍ଣ କରିେବ; ପୁଣ,ି ସନ୍ତାନମାେନ
ପିତାମାତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠି େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିେବ; 13 ଆଉ, େମାହର
ନାମ ସକାେଶ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଘୃଣତି େହବ; ମାତ୍ର େଯ େଶଷ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ରହବି, େସ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ।

ମହା ସଙ୍କଟ କାଳ
(ମାଥିଉ 24:15-28; ଲୂକ 21:20-24)

14 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ େସହ ିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ,
େଯଉଁଠାେର ଅବସି୍ଥତ େହବା ଉଚତି ନୁେହଁ, େସଠାେର ଅବସି୍ଥତ େଦଖିବ
(ପାଠକ ବୁଝନୁ୍ତ), େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶେର ଥାଆନି୍ତ ,
େସମାେନ ପବର୍ତମାଳାକୁ ପଳାଇଯାଉନୁ୍ତ; 15 େଯ ଛାତ ଉପେର ଥାଏ, େସ
ଆପଣା ଘରୁ େକୗଣସ ିପଦାଥର୍ େଘନଯିିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ ବା
ଭତିରକୁ ନ ଯାଉ; 16 ପୁଣ,ି େଯ େକ୍ଷତେର ଥାଏ, େସ ଆପଣା ଚାଦର
େଘନଯିିବା ପାଇଁ େଫରି ନ ଯାଉ । 17 େସହ ିସମୟେର େଯଉଁମାେନ
ଗଭର୍ବତୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟଦାତ୍ରୀ, ହାୟ, େସମାେନ େକ୍ଲଶର ପାତ୍ର ! 18 କିନୁ୍ତ ଏହା
େଯପରି ଶୀତକାଳେର ନ ଘେଟ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର । 19 କାରଣ
େସହ ିକାଳେର ଏପରି େକ୍ଲଶ ଘଟବି େଯ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃତ ସୃଷି୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହପିରି ଘଟ ିନାହିଁ, ପୁଣ,ି େକେବ େହଁ ଘଟବି ନାହିଁ ।
20 ଆଉ ପ୍ରଭୁ େସହ ିସମୟ େଯେବ ଉଣା କରି ନ ଥାଆେନ୍ତ, େତେବ
େକୗଣସ ିମତ୍ତର୍୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ
ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିମେନାନୀତ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସହ ିସମୟ
ଊଣା କରିଅଛନି୍ତ । 21 େସେତେବେଳ 'େଦଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାେର' କିମ୍ୱା
'େଦଖ, େସଠାେର', େକହ ିେଯେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏପରି କହବି, େତେବ
ତାହା ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ । 22 ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାେନ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାେନ
ଉଠି ଏପରି ଚହି୍ନ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍ମାନ େଦଖାଇେବ େଯ, ଯଦ ିସମ୍ଭବ ହୁଏ,
େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିେବ । 23 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ; ମୁଁ ପୂବର୍ରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଜଣାଇଲ ି।

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ପୁନରାଗମନ
(ମାଥିଉ 24:29-31; ଲୂକ 21:25-28)

24 ମାତ୍ର େସହ ିସମୟେର େସହ ିେକ୍ଲଶ ଉତ୍ତାେର ସୂଯର୍୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ
େହବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ଆେଲାକ େଦବ ନାହିଁ, 25 ପୁଣ,ି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ
ଖସ ିପଡ଼ବିାକୁ ଲାଗିେବ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳସ୍ଥ ଶକି୍ତସମୂହ ବଚିଳିତ େହେବ ।
26 େସେତେବେଳ େଲାେକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମହାପରାକ୍ରମେର ଓ ମହାମହମିା
ସହ େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରିବା େଦଖିେବ । 27 େସ ସମୟେର େସ
ଦୂତମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କରି ପୃଥିବୀର େଶଷ ସୀମାରୁ ଆକାଶର େଶଷ ସୀମା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗରୁ ଆପଣା ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରିେବ ।

ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 24:32-35; ଲୂକ 21:29-33)

28 ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷରୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କର; େଯେତେବେଳ ତାହାର ଶାଖା
ସରସ େହାଇ ପଲ୍ଲ ବତି ହୁଏ, େସେତେବେଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସନି୍ନ କଟ େବାଲି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଥିାଅ; 29 େସହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସମସ୍ତ
ଘଟଣା େଦଖିେଲ େସ ଦ୍ୱ ାରେର ସନି୍ନ କଟ, ଏହା ଜାଣ । 30 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଏସମସ୍ତ ନ ଘଟବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିବତ୍ତର୍ମାନ ପୀଢ଼ ିେକୗଣସି
ପ୍ରକାେର େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ । 31 ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇବ,
ମାତ୍ର େମାହର ବାକ୍ୟସମୂହ କଦାପି େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ ।

ଆଗମନର ଦନି ଓ ଦଣ୍ଡ ଅଜ୍ଞାତ
(ମାଥିଉ 24:36-44)

32 କିନୁ୍ତ େସହ ିଦନି କି ସମୟ ବଷିୟ େକହ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ
ଦୂତମାେନ କିମ୍ୱା ପୁତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, େକବଳ ପିତା ଜାଣନି୍ତ ।
33 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ, ଜାଗି ରୁହ; କାରଣ େସ ସମୟ
େକେବ େହବ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ । 34 ତାହା ଏହପିରି,
େଯପରି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଆପଣା ଗହୃ ତ୍ୟାଗ କରି ବେିଦଶେର ପ୍ରବାସ

କରୁଅଛନି୍ତ , ଆଉ େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର େଦଇ ପ୍ରେତ୍ୟକର
କାଯର୍୍ୟ ନରୂିପଣ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଦ୍ୱ ାରପାଳକକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗି ରହବିାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛନି୍ତ । 35 ଅତଏବ, କାେଳ ଗହୃକତ୍ତର୍ା ହଠାତ୍ ଆସ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ନଦିି୍ର ତ େଦଖନି୍ତ , 36 ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ େସ
ସନ୍ଧ୍ୟାେବେଳ, କିମ୍ୱା ଅଧରାତେିର, କିମ୍ୱା କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟେର, କିମ୍ୱା
ସକାେଳ, େକେତେବେଳ େଯ ଆସେିବ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ ।
37 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା କହୁଅଛ,ି ତାହା ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ
।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 26:1-5; ଲୂକ 22:1,2; େଯାହନ 11:45-53)

ନସି୍ତାର ପବର୍ ଓ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁଟରି ପବର୍ ପଡ଼ବିାକୁ ଦୁଇ ଦନି
ଥିଲା । େସହ ିସମୟେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ
କିପରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଛଳେର ଧରି ବଧ କରି ପାରନି୍ତ , େସଥିର

ଉପାୟ େଖାଜୁଥିେଲ । 2 କାରଣ େସମାେନ କହେିଲ, ପବର୍ ସମୟେର
ନୁେହଁ, କାେଳ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗଣ୍ଡେଗାଳ େହବ ।

େବଥନୀୟାେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଭେିଷକ
(ମାଥିଉ 26:6-13; େଯାହନ 12:1-8)

3 େସ େବଥନଆିେର କୁଷ୍ଠୀ ଶିେମାନଙ୍କ ଗହୃେର େଭାଜନେର ବସଥିିବା
ସମୟେର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େଗାଟଏି ପାତ୍ରେର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବଶିୁଦ୍ଧ
ଜଟାମାଂସୀ େତୖଳ ଆଣ ିେସହ ିପାତ୍ର ଭାଙି୍ଗ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକେର ଢ଼ାଳିବାକୁ
ଲାଗିେଲ । 4 କିନୁ୍ତ େକେତକ େଲାକ ବରିକ୍ତ େହାଇ ପରସ୍ପରକୁ କହେିଲ,
େତୖଳ କାହିଁକି ଏପରି ନଷ୍ଟ େହଲା ? 5 ଏହ ିେତୖଳ ତ େଦଢ଼ଶହ ଟଙ୍କାରୁ
ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟେର ବକି୍ରୟ କରାଯାଇ ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇ ପାରିଥା'ନ୍ତ ା ।
େତଣୁ େସମାେନ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 6 କିନୁ୍ତ
ଯୀଶୁ କହେିଲ, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି; କାହିଁକି ତାହାକୁ କଷ୍ଟ େଦଉଅଛ ? େସ
େମା ପ୍ରତ ିଉତ୍ତମ କମର୍ କରିଅଛ ି। 7 କାରଣ ଦରିଦ୍ରମାେନ ତ ସବର୍ଦା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଅଛନି୍ତ , ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯେତେବେଳ ଇଚ୍ଛା,
େସେତେବେଳ େସମାନଙ୍କର ଉପକାର କରି ପାର; ମାତ୍ର ମୁଁ ସବର୍ଦା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ନ ଥିବ ି। 8 ତାହାର ଯାହା ସାଧ୍ୟ, ତାହା େସ
କରିଅଛ;ି େସ ସମାଧି ନମିେନ୍ତ େମାହର ଶରୀରକୁ ପୂବର୍ରୁ େତୖଳେର
ଅଭେିଷକ କରିଅଛ ି। 9 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ସମସ୍ତ ଜଗତର
େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରାଯିବ, େସ ସ୍ଥାନେର ଏ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ସ୍ମରଣାେଥର୍ ତାହାର ଏହ ିକମର୍ର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରାଇ େଦବା ପାଇଁ ଯିହୂଦାର ସମ୍ମତି
(ମାଥିଉ 26:14-16; ଲୂକ 22:3-6)

10 େସଥିେର ବାର ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଷ୍କାରିେୟାତ ଯିହୂଦା ନାମକ ଜେଣ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲା । 11 େସମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିଆନନି୍ଦତ େହେଲ
ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଟଙ୍କା େଦବା ପାଇଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ । େସଥିେର େସ ତାହାଙୁ୍କ
ସୁବଧିା ଅନୁସାେର କିପରି ଧରାଇେଦଇ ପାେର, ଏହା ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ ।

ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ େଭାଜ ପାଳନ
(ମାଥିଉ 26:17-25; ଲୂକ 22:7-14,21-23; େଯାହନ 13:21-30)

12 ପେର ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁଟ ିପବର୍ର ପ୍ରଥମ ଦନିେର, େଯଉଁ ଦନି ନସି୍ତାର
ପବର୍ର େମଷଶାବକ ବଳିଦାନ କରାଯାଏ, େସହ ିଦନି ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ େକଉଁ ସ୍ଥାନେର ଆପଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ନସି୍ତାର ପବର୍ର େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ େବାଲ ିଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ?
13 େସଥିେର େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏହା କହି
ପଠାଇେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଜଳକୁମ୍ଭ େଘନ ିଯାଉଥିବା
ଜେଣ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଭଟବି; ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଯାଅ; 14 େସ
େଯଉଁ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, େସହ ିଗହୃର କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ କୁହ, ଗରୁୁ
ପଚାରୁଅଛନି୍ତ , ମୁଁ େମାହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁଠାେର ନସି୍ତାର ପବର୍ର
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େଭାଜ ପାଳନ କରିବ,ି େମାହର େସହ ିଅତଥିିଶାଳା କାହିଁ ? 15 େସଥିେର
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁସଜି୍ଜତ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ େଗାଟଏି ଉପରିସ୍ଥ ବୃହତ େକାଠରୀ
େଦଖାଇେଦେବ; େସ ସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।
16 ତହିଁେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, ପୁଣ,ି
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ େଯପରି କହଥିିେଲ, େସହପିରି େଦଖି ନସି୍ତାର ପବର୍ର
େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ । 17 ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅେନ୍ତ େସ ବାର ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହତି
ଆସେିଲ । 18 େସମାେନ ବସ ିେଭାଜନ କରୁଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ
କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, େଯ
କି େମା' ସାଙ୍ଗେର େଭାଜନ କରୁଅଛ,ି େସ େମାେତ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିବ । 19 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଦୁଃଖିତ େହାଇ ଜଣ ଜଣ କରି
ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସ କ'ଣ ମୁଁ ? 20 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ବାରଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, େଯ କି େମା' ସହତି ପାତ୍ରେର ହାତ
ବୁଡ଼ାଉଅଛ ି। 21 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବଷିୟେର େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି
େସହପିରି େସ ଯାଉଅଛନି୍ତ ସତ୍ୟ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହଉଅଛନି୍ତ , ହାୟ, େସ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ! େସହି
େଲାକ ଜନ୍ମ  େହାଇ ନ ଥିେଲ ତାହା ପକ୍ଷେର ଭଲ େହାଇଥାନ୍ତା ।

ପ୍ରଭୁେଭାଜ ବଧିି ସ୍ଥାପନ
(ମାଥିଉ 26:26-30; ଲୂକ 22:14-20; କରିନ୍ଥୀୟ 11:23-25)

22 େସମାେନ େଭାଜନ କରୁଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ ରୁଟ ିେଘନି
ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ଓ ତାହା ଭାଙି୍ଗ େସମାନଙୁ୍କ େଦଇ କହେିଲ, ନଅି, ଏହା
େମାହର ଶରୀର । 23 ପୁଣ,ି େସ ପାନପାତ୍ର େଘନ ିଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦେଲ ଓ ସମେସ୍ତ େସଥିରୁ ପାନ କେଲ । 24 ଆଉ, ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯଉଁ ନୟିମର ରକ୍ତ ଅେନକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଢ଼ାଳି
ଦଆିଯାଏ, ଏ େମାହର େସହ ିରକ୍ତ । 25 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି
େଯଉଁ ଦନି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ନୂଆ କରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ରସ ପାନ
କରିବ,ି େସହ ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆଉ େକେବ େହଁ ପାନ କରିବ ିନାହିଁ ।
26 ପୁଣ,ି େସମାେନ ସ୍ତବଗାନ କଲା ଉତ୍ତାେର ଜୀତପବର୍ତକୁ ବାହାରିଗେଲ
।

ପିତରଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାରର ପୂବର୍ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 26:31-35; ଲୂକ 22:31-34; େଯାହନ 13:36-38)

27 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ବଘି୍ନ
ପାଇବ, କାରଣ େଲଖା ଅଛ,ି ଆେମ୍ଭ େମଷପାଳକକୁ ପ୍ରହାର କରିବା, ଆଉ
େମଷଗଡୁ଼କି ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଯିେବ । 28 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଉତ୍ଥତି େହବା ପେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ ଗାଲଲିୀକୁ ଯିବ ି। 29 ମାତ୍ର ପିତର ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଯଦ୍ୟପି ସମେସ୍ତ ବଘି୍ନ ପାଇେବ, ତଥାପି ମୁଁ ପାଇବ ିନାହିଁ । 30 ଯୀଶୁ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଆଜି ଏହ ିରାତେିର କୁକୁଡ଼ା
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଡାକିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତନି ିଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ।
31 କିନୁ୍ତ ପିତର ଦୃଢ଼ରୂେପ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଯଦ ିେମାେତ ଆପଣଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର ମରିବାକୁ ହୁଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ େକେବ େହଁ ଅସ୍ୱୀକାର
କରିବ ିନାହିଁ। ପୁଣ,ି ସମେସ୍ତ ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାର କହେିଲ ।

େଗଥ୍ଶିମାନୀେର ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାଥର୍ନା
(ମାଥିଉ 26:36-46; ଲୂକ 22:39-46)

32 ପେର େସମାେନ େଗଥ୍ଶିମାନୀ ନାମକ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନକୁ ଆସେିଲ,
ଆଉ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ବସଥିାଅ । 33 ପୁଣ,ି େସ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ
େଯାହନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େଘନ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ବସି୍ମୟାନି୍ୱ ତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ େହବାକୁ
ଲାଗିେଲ । 34 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାହର ପ୍ରାଣ
ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଏଠାେର ରହ ିଜାଗିଥାଅ । 35 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ
ଭୂମିେର ପଡ଼,ି ଯଦ ିେହାଇ ପାେର, େସହ ିସମୟ ତାହାଙ୍କଠାରୁ େଯପରି
ଦୂର ହୁଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 36 ଆଉ ଯୀଶୁ
କହେିଲ, ଆବ୍ବା, ପିତଃ, ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ସାଧ୍ୟ; ଏହ ିପାନପାତ୍ର େମାଠାରୁ
ଦୂର କର; ତଥାପି େମାହର ଇଚ୍ଛା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା । 37 ପୁଣ,ି

େସ ଆସ ିଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନଦିି୍ର ତ େଦଖିେଲ ଓ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ, ଶିେମାନ,
ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ େଶାଇପଡ଼ଲି ? ଘଣ୍ଟାଏ େହେଲ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହିଁ ?
38 ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କର; ଆତ୍ମା ଇଚୁ୍ଛକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର
ଦୁବର୍ଳ । 39 େସ ପୁନବର୍ାର ଯାଇ ପୂବର୍ ପରି କଥା କହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ।
40 ପୁନଶ୍ଚ େସ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ନଦିି୍ର ତ େଦଖିେଲ, କାରଣ େସମାନଙ୍କ
ଆଖି ମାଡ଼ପିଡଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କି ଉତ୍ତର େଦେବ, ତାହା
ଜାଣ ିନ ଥିେଲ । 41 ଯୀଶୁ ତୃତୀୟ ଥର ଆସ ିଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଶୟନ କରି ବଶି୍ରାମ କର; ଯେଥଷ୍ଟ େହଲାଣ;ି େସହ ିସମୟ
ଉପସି୍ଥତ; େଦଖ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହଉଅଛନି୍ତ
। 42 ଉଠ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିବା, େଦଖ, େଯ େମାେତ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରୁଅଛ,ି େସ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ।

ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ
(ମାଥିଉ 26:47-56; ଲୂକ 22:47-53; େଯାହନ 18:3-12)

43 ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍, ଯୀଶୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟେର, ଦ୍ୱ ାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଯିହୂଦା ନାମକ ଜେଣ ଏବଂ ତାହା ସହତି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙ୍କଠାରୁ େଲାକସମୂହ ଖଡଡ଼୍ଗ ଓ େଠଙ୍ଗା ଧରି ଆସେିଲ ।
44 ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣକାରୀ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସେଙ୍କତ େଦଇ
କହଥିିଲା, ମୁଁ ଯାହାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କରିବ,ି େସ େସହ;ି ତାହାଙୁ୍କ ଧରି
ସାବଧାନେର େଘନଯିିବ । 45 ଏଣୁ େସ େସହକି୍ଷଣ ିତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ,
େହ ଗରୁୁ େବାଲ ିକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କଲା । 46 େସଥିେର େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ଉପେର ହାତ ପକାଇ ତାହାଙୁ୍କ ଧରିେଲ । 47 କିନୁ୍ତ ପାଖେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କେଲ ଏବଂ
ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦାସକୁ ଆଘାତ କରି ତାହାର କାନ କାଟପିକାଇେଲ ।
48 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଡକାଇତ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାହାରିବା ପରି
ଖଣ୍ଡା ଓ େଠଙ୍ଗା େଘନ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କଅଣ େମାେତ ଧରିବାକୁ ଆସଲି ?
49 ମୁଁ ପ୍ରତଦିନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ମନି୍ଦରେର ଥାଇ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିଲ,ି କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଧରିଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟସମୂହ େଯପରି
ସଫଳ ହୁଏ, େସଥିନମିେନ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟୁଅଛ ି। 50 େସେତେବେଳ
ସମେସ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିପଳାଇଗେଲ । 51 କିନୁ୍ତ ଜେଣ ଯୁବା ଉଲଗ୍ନ
େଦହେର ଖେଣ୍ଡ ସରୁ ଚାଦର େଘାଡ଼ାଇ େହାଇ ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ଯାଉଥିଲା; େସମାେନ ତାହାକୁ ଧରିେଲ, 52 ମାତ୍ର େସ େସହ ିସରୁ ଚାଦର
ଖଣ୍ଡକି ଛାଡ଼େିଦଇ ଖାଲ ିେଦହେର ପଳାଇଗଲା ।

ମହାସଭାେର ଯୀଶୁଙ୍କ ବଚିାର
(ମାଥିଉ 26:57-68; ଲୂକ 22:54,55,63-71; େଯାହନ 18:13,14,19-24)

53 ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମହାଯାଜକଙ୍କ ନକିଟକୁ େଘନଗିେଲ, ପୁଣ,ି
ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ସମେସ୍ତ ଆସ ିଏକତ୍ର େହେଲ ।
54 ପିତର ଦୂରେର ରହ ିତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ମହାଯାଜକଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ
ଭତିରକୁ ଗେଲ ଓ ପଦାତକିମାନଙ୍କ ସହତି ବସ ିନଆିଁ େସକି େହଉଥିେଲ ।
55 ଇତମିଧ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓ ସମସ୍ତ ମହାସଭା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବଧ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
କିନୁ୍ତ ପାଇେଲ ନାହିଁ; 56 କାରଣ ଅେନେକ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟା
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ େହଁ େସମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମିଶିଲା ନାହିଁ । 57 ପେର
େକେତକ େଲାକ ଉଠି ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, 58 ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ ଏହ ିକଥା କହବିା ଶୁଣଅିଛୁ, ମୁଁ ଏହି
ହସ୍ତକୃତ ମନି୍ଦରକୁ ଭାଙି୍ଗ ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ଆଉ େଗାଟଏି ଅହସ୍ତକୃତ
ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବ ି। 59 କିନୁ୍ତ ଏଥିେର ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ମିଶିଲା ନାହିଁ । 60 ତହିଁେର ମହାଯାଜକ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଠିଆ େହାଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏମାେନ ଏ େଯଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛନି୍ତ ,
େସଥିେର କିଛ ିଉତ୍ତର େଦଉ ନାହଁ ? 61 କିନୁ୍ତ େସ ନୀରବ େହାଇ ରହି
େକୗଣସ ିଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ। ମହାଯାଜକ ପୁନବର୍ାର ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ,
ତୁେମ୍ଭ କି ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ? 62 ଯୀଶୁ କହେିଲ, ମୁଁ େସହ;ି ପୁଣ,ି
ଆପଣମାେନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପରାକ୍ରମର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉପବଷି୍ଟ ଓ
ଆକାଶର େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରିବା େଦଖିେବ । 63 େସଥିେର
ମହାଯାଜକ ଆପଣା ଅଙ୍ଗରଖା ଚରିି କହେିଲ, ସାକ୍ଷୀେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରେୟାଜନ ? 64 ଆପଣମାେନ ତ ଈଶ୍ୱର ନନି୍ଦା ଶୁଣେିଲ;
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ଆପଣମାନଙ୍କର ବଚିାର କ'ଣ ? ଏଥିେର େସମାେନ ସମେସ୍ତ େସ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ
େଯାଗ୍ୟ େବାଲ ିମତ େଦେଲ । 65 ପୁଣ,ି େକହ ିେକହ ିତାହାଙ୍କ ଉପେର
େଛପ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁହଁ େଘାଡ଼ାଇ ତାହାଙୁ୍କ ବଧିା ମାରି
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁ ପରା ଭାବବାଦୀ ! ପ୍ରମାଣ େଦ। ଆଉ
ପଦାତକିମାେନ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁ ମାରୁ ତାହାଙୁ୍କ ଧରି େଘନଗିେଲ ।

ପିତରଙ୍କ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର
(ମାଥିଉ 26:69-75; ଲୂକ 22:56-62; େଯାହନ 18:15-18,25-27)

66 ଇତମିଧ୍ୟେର ପିତର ତେଳ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ଥିବା ସମୟେର
ମହାଯାଜକଙ୍କର ଦାସୀ ଆସ ିପିତରଙୁ୍କ ନଆିଁ େସକି େହଉଥିବାର େଦଖିଲା,
67 ଆଉ ତାଙୁ୍କ ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନାଜରିତୀୟ
ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିଲ । 68 କିନୁ୍ତ େସ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହେିଲ, ମୁଁ ତାକୁ
ଜାେଣ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ କଅଣ କହୁଅଛ, ମୁଁ ବୁଝୁ ନାହିଁ । ପେର େସ
ଦାଣ୍ଡଦ୍ୱ ାରକୁ ବାହାରିଗେଲ; 69 ପୁଣ,ି େସହ ିଦାସୀ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ପାଖେର
ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଥେର କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ । 70 କିନୁ୍ତ େସ ପୁନବର୍ାର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ । ପୁନଶ୍ଚ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପେର ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
େଲାକମାେନ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ନଶି୍ଚୟ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତ ଗାଲଲିୀୟ େଲାକ । 71 କିନୁ୍ତ େସ ଅଭଶିାପ େଦଇ ଓ
ଶପଥ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େଲାକର କଥା
କହୁଅଛ, ମୁଁ ତାକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ । 72 େସହକି୍ଷଣ ିକୁକୁଡ଼ା ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର
ଡାକିଲା । ଏଥିେର, କୁକୁଡ଼ା ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଡାକିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
ତନି ିଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଏହ ିେଯଉଁ କଥା ଯୀଶୁ ପିତରଙୁ୍କ କହଥିିେଲ,
ତାହା ତାହାଙ୍କ ମନେର ପଡ଼ଲିା, ଆଉ େସ େସହ ିକଥା ଭାବ ିେରାଦନ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ପୀଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 27:1,2,11-14; ଲୂକ 23:1-5; େଯାହନ 18:28-38)

ପ୍ରଭାତ େହବାମାେତ୍ର ସମେସ୍ତ ମହାସଭା, ଅଥର୍ାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଓ
ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ ସଭା କରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ବାନି୍ଧ େଘନଯିାଇ ପୀଲାତଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ ।

2 ପୀଲାତ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ? େସ
ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆପଣ କହୁଅଛନି୍ତ । 3 ଆଉ ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅେନକ ଅଭେିଯାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
4 େସଥିେର ପୀଲାତ ପୁନବର୍ାର ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କିଛ ିଉତ୍ତର
େଦଉ ନାହଁ ? େଦଖ, ଏମାେନ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର େକେତ ଅଭେିଯାଗ
କରୁଅଛନି୍ତ । 5 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଆଉ େକୗଣସ ିଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ, େସଥିେର
ପୀଲାତ ଚମତୃ୍କତ େହେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ
(ମାଥିଉ 27:15-26; ଲୂକ 23:13-25; େଯାହନ 18:39—19:16)

6 ମାତ୍ର ପବର୍ ସମୟେର େଲାକମାେନ େଯଉଁ ବନ୍ଦୀକୁ ମାଗଥୁିେଲ,
ତାହାକୁ େସ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରୁଥିେଲ । 7 େଯଉଁ ବପି୍ଳବୀମାେନ
ବପି୍ଲବ ସମୟେର ନରହତ୍ୟା କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ସହତି ବାରବ୍ବା ନାମକ
ଜେଣ େଲାକ ବନ୍ଦୀ ଥିଲା । 8 େତଣୁ େଲାକସମୂହ ଉପରକୁ ଯାଇ ତାହାଙୂୁ୍କ
ଆପଣା ରୀତ ିଅନୁସାେର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅନୁେରାଧ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
9 େସଥିେର ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା
କରୁଅଛ ? ଆେମ୍ଭ କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜାଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ
କରିେଦବା ? 10 କାରଣ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ େଯ ଈଷର୍ାେର ତାହାଙୁ୍କ
ସମପର୍ଣ କରିଥିେଲ, ତାହା େସ ବୁଝେିଲ । 11 ମାତ୍ର େସ େଯପରି
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବରଞ୍ଚ ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ମତାଇେଲ । 12 କିନୁ୍ତ ପୀଲାତ ପୁନବର୍ାର
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େତେବ ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ରାଜା େବାଲ ିକହୁଅଛ, ତାହା ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭ କ'ଣ କରିବା ?
13 େଲାକସମୂହ ପୁଣ,ି ଚତି୍କାର କେଲ, ତାହାକୁ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଅ ।
14 େସଥିେର ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, କାହିଁକି, େସ କି େଦାଷ

କରିଅଛ ି? କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତି୍କାର କେଲ, ତାହାକୁ କ୍ରୁଶେର
ଚଢ଼ାଅ । 15 ଏଣୁ ପୀଲାତ େଲାକସମୂହକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ କେଲ, ପୁଣ,ି ଯୀଶୁଙୁ୍କ େକାରଡ଼ା ପ୍ରହାର
କରାଇ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ ସମପର୍ଣ କେଲ

ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିପରିହାସ
(ମାଥିଉ 27:27-31; େଯାହନ 19:2,3)

16 େସଥିେର େସୖନ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଅଥର୍ାତ୍ ପ୍ରାସାଦ ଭତିରକୁ
େଘନଯିାଇ ସମସ୍ତ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କେଲ । 17 େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇେଲ ଓ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ବନାଇ
ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକେର େଦେଲ; 18 ଆଉ, େହ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା,
ନମସ୍କାର, ଏହା କହ ିତାହାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 19 ପୁଣ,ି
େସମାେନ େଗାଟଏି ନଳ େଘନ ିତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେର ଆଘାତ କେଲ, ଆଉ
ଆଣୁ୍ଠ ମାଡ଼ ିପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 20 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିହାସ
କଲା ଉତ୍ତାେର େସହ ିବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼େିନଇ ତାହାଙ୍କର ନଜି
ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇେଲ । ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ
ବାହାରକୁ େଘନଗିେଲ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ
(ମାଥିଉ 27:32-44; ଲୂକ 23:26-43; େଯାହନ 19:17-27)

21 େସେତେବେଳ ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡର ଓ ରୂଫଙ୍କ ପିତା ଶିେମାନ ନାମକ
ଜେଣ କୂରୀଣୀୟ େଲାକ ପଲ୍ଲ ୀଗ୍ରାମରୁ ଆସ ିେସହ ିବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିେଲ;
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୁଶ େବାହବିା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କେଲ । 22 ଆଉ
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଗଲ୍ଗଥା, ଅଥର୍ାତ୍ କପାଳସ୍ଥଳ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣେିଲ
। 23 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଗନ୍ଧରସ ମିଶି୍ରତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପିଇବାକୁ
େଦେଲ, କିନୁ୍ତ େସ ତାହା ଗ୍ରହଣ କେଲ ନାହିଁ । 24 ପେର େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ, ପୁଣ,ି କିଏ କ'ଣ ପାଇବ, ତାହା ଗଲୁବିାଣ୍ଟ
ଦ୍ୱ ାରା ସି୍ଥର କରି ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କରି
େନେଲ । 25 ଦନି ନଅ ଘଣ୍ଟା ସମୟେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର
ଚଢ଼ାଇେଲ । 26 ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଅଭେିଯାଗ ଲପିିେର ଏହା େଲଖା ଥିଲା,
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା । 27 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଜେଣ ଓ
ବାମ ପାଶ୍ୱର୍େର ଜେଣ, ଏହପିରି ଦୁଇ ଜଣ ଡକାଇତଙୁ୍କ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ସହତି କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇେଦେଲ । 28 [େସଥିେର ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିବାକ୍ୟ
ସଫଳ େହଲା, େସ ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ସହତି ଗଣତି େହେଲ ।] 29 େସହି
ବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ
ତାହାଙ୍କର ନନି୍ଦା କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ବାଃ ! େର ମନି୍ଦରଭଗ୍ନକାରୀ ଓ
ତନି ିଦନିେର ତାହା ନମିର୍ାଣକାରୀ, 30 କ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର
। 31 ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାେର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହତି
ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ତାହାଙୁ୍କ ପରିହାସ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, େସ
ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କଲା, ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁ ନାହିଁ । 32 ଇସ୍ରାଏଲର
ରାଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହକି୍ଷଣ ିକ୍ରୁଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନୁ୍ତ, େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା
େଦଖି ବଶି୍ୱାସ କରିବା । ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି କ୍ରୁଶେର
ଚଢ଼ାଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
(ମାଥିଉ 27:45-56; ଲୂକ 23:44-49; େଯାହନ 19:28-30)

33 ବାର ଘଣ୍ଟା ସମୟେର େଦଶଯାକ ଅନ୍ଧକାର େଘାଟଯିାଇ ତନି ିଘଣ୍ଟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହଲିା । 34 ତନି ିଘଣ୍ଟା ସମୟେର ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକି
କହେିଲ, 'ଏେଲାହୀ, ଏେଲାହୀ, ଲାମା ଶବକ୍ଥାନୀ ?' ଅଥର୍ାତ୍ େହ
େମାହର ଈଶ୍ୱର, େହ େମାହର ଈଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ
କଲ ? 35 ଏହା ଶୁଣ ିପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିେକହ ିକହେିଲ, େଦଖ, େସ ଏଲୀୟଙୁ୍କ ଡାକୁଛ ି। 36 ପୁଣ,ି ଜେଣ
େଦୗଡ଼ଯିାଇ େଗାଟଏି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆମି୍ୱଳା ରସେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ତାହା ଖଣ୍ଡଏି
ନଳେର ଲଗାଇ ତାହାଙୁ୍କ ପାନ କରିବାକୁ େଦଇ କହଲିା, ରୁହ, ଏଲୀୟ
ଏହାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ କି ନାହିଁ େଦଖିବା । 37 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ
ସ୍ୱର କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ । 38 ପୁଣ,ି ମନି୍ଦରର ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ

ମାକର୍ 14:65 629 ମାକର୍ 15:38



16

ତଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚରିି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ େହଲା । 39 ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା ଶତେସନାପତ ିତାହାଙ୍କର ଏହ ିପ୍ରକାର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ େଦଖି
କହେିଲ, ସତ୍ୟ, ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିେଲ । 40 େକେତକ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ େଦଖୁଥିେଲ; େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମଗ୍ଦଲୀନୀ
ମରିୟମ, ସାନ ଯାକୁବ ଓ େଯାସଙି୍କ ମାତା ମରିୟମ, ପୁଣ,ି ଶେଲାମୀ
ଥିେଲ; 41 େସ ଗାଲଲିୀେର ଥିବା ସମୟେର େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କରି ତାହାଙ୍କର େସବା କରୁଥିେଲ; ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସଥିିବା ଆହୁରି ଅେନକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ମଧ୍ୟ େଦଖୁଥିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଧି
(ମାଥିଉ 27:57-61; ଲୂକ 23:50-56; େଯାହନ 19:39-42)

42 େବଳ ଗଡ଼ଆିସେନ୍ତ େସହ ିଦନି ଆେୟାଜନ ଦନି, ଅଥର୍ାତ୍
ବଶି୍ରାମବାରର ପୂବର୍ ଦନି ଥିବାରୁ, 43 ହାରାମାଥିୟାର େଯାେଷଫ ନାମକ
ମହାସଭାର ଜେଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସଭ୍ୟ, େଯ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର
ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ, େସ ସାହସ ପୂବର୍କ ପୀଲାତଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଶରୀର ମାଗିେଲ । 44 କିନୁ୍ତ େସ େଯ ମରିଗେଲଣ,ି ଏହା ଶୁଣ ିପୀଲାତ
ଚମତୃ୍କତ େହେଲ, ଆଉ ଶତେସନାପତଙୁି୍କ ନକିଟକୁ ଡକାଇ ତାହାଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, େସ କ'ଣ ବହୁତ େବଳ େହଲା ମେଲଣ ି?
45 ଶତେସନାପତଙି୍କଠାରୁ ତାହା ଜ୍ଞାତ େହାଇ େସ ଶବଟ ିେଯାେଷଫଙୁ୍କ
େଦେଲ । 46 େସ ଖଣ୍ଡଏି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର କିଣ ିତାହାଙୁ୍କ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣ ିେସଥିେର
ତାହାଙୁ୍କ ଗଡୁ଼ାଇେଲ ଓ ପାହାଡ଼େର େଖାଳା େହାଇଥିବା େଗାଟଏି ସମାଧିେର
ତାହାଙୁ୍କ େଥାଇେଦଇ ସମାଧି ଦ୍ୱ ାରେର ଖଣ୍ଡଏି ପଥର ଗଡ଼ାଇେଦେଲ ।
47 ତାହାଙୁ୍କ େକଉଁ ସ୍ଥାନେର ରଖାଗଲା, ତାହା ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ଓ
େଯାସଙି୍କ ମାତା ମରିୟମ େଦଖିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ
(ମାଥିଉ 28:1-8; ଲୂକ 24:1-12; େଯାହନ 20:1-10)

ବଶି୍ରାମବାର ବତିଗିଲା ଉତ୍ତାେର ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ,
ଯାକୁବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ଶେଲାମୀ ସୁଗନି୍ଧତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
କିଣେିଲ, େଯପରି େସମାେନ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ ମଖାଇେଦଇ

ପାରନି୍ତ । 2 ପୁଣ,ି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦବିସର ଅତ ିପ୍ରତୁ୍ୟଷେର େସମାେନ
ସମାଧି ନକିଟକୁ ଗେଲ, େସେତେବେଳ ସୂଯର୍୍ୟ ଉଠିଲା । 3 େସମାେନ
ପରସ୍ପରକୁ କହୁଥିେଲ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧିଦ୍ୱ ାରରୁ ପଥରଟା
ଗଡ଼ାଇେଦବ ? କାରଣ ତାହା ଅତ ିବୃହତ ଥିଲା । 4 ଏପରି ସମୟେର
େସମାେନ ଚାହିଁ େଦଖିେଲ େଯ, ପଥର ଗଡ଼ାଇ ଦଆିଯାଇଅଛ ି।
5 େସମାେନ ସମାଧି ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ଶୁକ୍ଳ  ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଜେଣ
ଯୁବାଙୁ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ବସଥିିବା େଦଖି ଅତଶିୟ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହେଲ ।
6 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
କ୍ରୁଶେର ହତ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଛ; େସ ଉଠିଅଛନି୍ତ ,
େସ ଏଠାେର ନାହଁାନି୍ତ ; େଦଖ, ଏହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ରଖଥିେଲ
। 7 `କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଓ ପିତରଙୁ୍କ କୁହ, େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ ଗାଲଲିୀକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ; ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯପରି
କହଥିିେଲ, େସପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େସଠାେର େଦଖିବ ।
8 େସଥିେର େସମାେନ ବାହାରି ସମାଧି ନକିଟରୁ ପଳାଇଗେଲ, କାରଣ

େସମାେନ ଭୟେର କମ୍ପୁଥିେଲ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇଥିେଲ, ପୁଣ,ି କାହାକୁ କିଛି
କହେିଲ ନାହିଁ, େଯଣୁ େସମାେନ ଭୀତ େହାଇଥିେଲ ।

ମରିୟମଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଶର୍ନ
(ମାଥିଉ 28:9,10; େଯାହନ 20:11-18)

9 [ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦବିସ ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରି,
ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସାତ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଥିେଲ, େସହ ିମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମଙୁ୍କ
ପ୍ରଥମେର ଦଶର୍ନ େଦେଲ]। 10 େସ ଯାଇ, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ
େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦେଲ; େସମାେନ େଶାକ ଓ େରାଦନ
କରୁଥିେଲ । 11 ଯୀଶୁ େଯ ଜୀବତି ଅଟନି୍ତ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ
େଦଇଅଛନି୍ତ , ଏହା ଶୁଣ ିେସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ ।

ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦଶର୍ନ
(ଲୂକ 24:13-35)

12 ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉତ୍ତାେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ େଗାଟଏି
ପଲ୍ଲ ୀଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର େସ ଅନ୍ୟ ରୂପେର େସମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ
େଦେଲ, 13 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦେଲ; କିନୁ୍ତ
େସମାନଙ୍କ କଥା ସୁଦ୍ଧା େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ ।

ମହାନ ଆେଦଶ
(ମାଥିଉ 28:16-20; ଲୂକ 24:36-49; େଯାହନ 20:19-23; େପ୍ରରିତ 1:6-8)

14 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଏକାଦଶ (ଏଗାର) ଶିଷ୍ୟ େଭାଜନେର ବସଥିିବା
ସମୟେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ଅବଶି୍ୱାସ ଓ
ହୃଦୟର କଠିନତା େହତୁ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁେଯାଗ କେଲ, କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥତି େଦଖିେଲ, େସମାନଙ୍କ କଥା େସମାେନ
ବଶି୍ୱାସ କରି ନ ଥିେଲ । 15 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବଜାତ ିନକିଟେର ସୁସମାଚାର
େଘାଷଣା କର । 16 େଯ ବଶି୍ୱାସ କେର ଏବଂ ବାପି୍ତଜିତ ହୁଏ, େସ
ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ; କିନୁ୍ତ େସ ବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ, େସ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ ।
17 ଆଉ ଏହ ିସବୁ ଚହି୍ନ େସମାନଙ୍କର ଅନୁବତ୍ତର୍ୀ େହବ େଯଉଁମାେନ
ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ , େସମାେନ େମା ନାମେର ଭୂତ ଛଡ଼ାଇେବ,
ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାେର କଥା କହେିବ, ହସ୍ତେର ସପର୍ ଧରିେବ, 18 ପୁଣ,ି
ପ୍ରାଣନାଶକ େକୗଣସ ିପଦାଥର୍ ପାନ କେଲ େସମାନଙ୍କର କିଛ ିକ୍ଷତ ିେହବ
ନାହିଁ; େସମାେନ ପୀଡ଼ତିମାନଙ୍କ ଉପେର ହସ୍ତ େଥାଇେଲ େସମାେନ ସୁସ୍ଥ
େହେବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ
(ଲୂକ 24:50-53; େପ୍ରରିତ 1:9-11)

19 ଏହ ିରୂେପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କଥା କହବିା ପେର ସ୍ୱଗର୍େର
ଗହୃୀତ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ବସେିଲ । 20 କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସବର୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କେଲ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କର ସହକମର୍ୀ
େହାଇ ଅନୁବତ୍ତର୍ୀ ଚହି୍ନଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣସଦି୍ଧ କେଲ ।

ମାକର୍ 15:39 630 ମାକର୍ 16:20



1

ଲୂକ

ଥୀୟଫିଲଙ୍କ ନମିେନ୍ତ

ଆରମ୍ଭରୁ େଯଉଁମାେନ ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ଓ ବାକ୍ୟର ପରିଚାରକ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରିବା ଅନୁସାେର,
2 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଘଟଥିିବା ଘଟଣାବଳୀର ବବିରଣ

ଅେନେକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂେପ ଲପିିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ ।
3 ଅତଏବ, େହ ମାନ୍ୟବର ଥିୟଫିଲ, ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂେପ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି େସଥିର ଧାରାବାହକି ବବିରଣ ଆପଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
େଲଖିବାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଚତି ମେନ କଲ,ି 4 େଯପରି ଆପଣ େଯ ସମସ୍ତ
ବଷିୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛନି୍ତ , େସ ସବୁର ନଶି୍ଚୟତା ଜାଣ ିପାରନି୍ତ ।

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ଜନ୍ମର ପୂବର୍ ସୂଚନା

5 ଯିହୂଦା େଦଶର ରାଜା େହେରାଦଙ୍କ ସମୟେର ଅବୟିଙ୍କ ଦଳର
ଜିଖରୀୟ ନାମେର ଜେଣ ଯାଜକ ଥିେଲ; ତାହାଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା ହାେରାଣ
ବଂଶର କନ୍ୟା, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଏଲୀଶାେବଥ । 6 େସମାେନ ଉଭେୟ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ନୟିମ ଅନୁସାେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ରୂେପ ଆଚରଣ କରି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଧାମିର୍କ ଥିେଲ । 7 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନ ଥିେଲ,
କାରଣ ଏଲୀଶାେବଥ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିେଲ, ପୁଣ,ି ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ
େହାଇଯାଇଥିଲା ।

8 େସ ଆପଣା ଦଳର ପାଳି ଅନୁସାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଯାଜକ
କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟେର, 9 ଯାଜକୀୟ କାଯର୍୍ୟର ରୀତ ିଅନୁଯାୟୀ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରି ଧୂପ େଦବାକୁ
ପଡ଼ଲିା, 10 ଆଉ ଧୂପ େଦବା ସମୟେର ସମସ୍ତ ଜନତା ବାହାେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଥିେଲ ।

11 େସେତେବେଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ଧୂପେବଦରି ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର
ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ । 12 ଜିଖରୀୟ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି
ବଚିଳିତ ଓ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ େହେଲ । 13 କିନୁ୍ତ ଦୂତ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଜିଖରୀୟ,
ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ନେିବଦନ ଶୁଣାଯାଇଅଛ,ି ଆଉ ତୁମ୍ଭର
ଭାଯର୍୍ୟା ଏଲୀଶାେବଥ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିେବ, ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ନାମ େଯାହନ େଦବ ।

14 େସ ତୁମ୍ଭର ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସର କାରଣ େହବ, ପୁଣ,ି ଅେନେକ
ତାହାର ଜନ୍ମ େର ଆନନ୍ଦ କରିେବ । 15 େଯଣୁ େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର
ମହାନ େହବ; େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ େକେବ େହଁ ପାନ କରିବ ନାହିଁ,
ପୁଣ,ି ମାତାର ଉଦରରୁ ହିଁ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ,

16 ଆଉ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକଙୁ୍କ
ପ୍ରଭୁ େସମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରାଇବ । 17 ପିତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ଅବାଧ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନେର ଆଚରଣ
କରିବା ନମିେନ୍ତ େଫରାଇବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାେଶ ସୁସଜି୍ଜତ େଗାଟଏି
ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ଏଲୀୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଓ
ଶକି୍ତେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗେର ଗମନ କରିବ ।

18 ଏଥିେର ଜିଖରୀୟ ଦୂତଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ େକଉଁ ଚହି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ଏହା
ଜାଣବି ି? କାରଣ ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ, ପୁଣ,ି େମାହର ଭାଯର୍୍ୟାଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ
େହଲାଣ ି। 19 ଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ଗାବି୍ର ଏଲ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉପସି୍ଥତେିର ଠିଆ ହୁଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ କହବିାକୁ ଓ ଏହ ିସୁସମାଚାର
ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ପଠାଯାଇଅଛ ି। 20 େଦଖ, ଏହ ିସମସ୍ତ ନ ଘଟବିା ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ନୀରବ ରହ ିକଥା କହ ିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େମାହର
େଯଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଯଥା ସମୟେର ସଫଳ େହବ, େସହ ିସବୁ ତୁେମ୍ଭ
ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ ।

21 ଇତମିଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ଜିଖରୀୟଙ୍କ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ, ଆଉ
ମନି୍ଦରେର ତାଙ୍କର ବଳିମ୍ୱ ଘଟବିାେର େସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହଉଥିେଲ ।
22 କିନୁ୍ତ େସ ବାହାରି ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ କଥା କହ ିପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏଥିେର
େସ ମନି୍ଦରେର ଦଶର୍ନ ପାଇଛନି୍ତ େବାଲ ିେସମାେନ ବୁଝେିଲ, ଆଉ େସ
େସମାନଙୁ୍କ ସେଙ୍କତ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ମୂକ େହାଇ ରହେିଲ ।
23 ପେର ତାଙ୍କ େସବାପାଳିର ଦନିସବୁ େଶଷ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଆପଣା
ଘରକୁ ଗେଲ ।

24 ଏଥିଉତ୍ତାେର ତାହାଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା ଏଲଶିାେବଥ ଗଭର୍ବତୀ େହେଲ, ଆଉ
େସ ପାଞ୍ଚ ମାସ େଗାପନେର ରହ ିକହେିଲ, 25 େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େମାହର ଅପମାନ ଦୂର କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କୃପାଦୃଷି୍ଟ କରି େମା' ପ୍ରତି
ଏପରି କରିଅଛନି୍ତ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ପୂବର୍ ସୂଚନା

26 ଏଲୀଶାେବଥଙ୍କ ଗଭର୍ର ଛଅ ମାସେର ଗାବି୍ର ଏଲ ଦୂତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟରୁ ଗାଲଲିୀର ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରକୁ ଜେଣ କନ୍ୟା ନକିଟକୁ
ପଠାଗେଲ; 27 ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶର େଯାେଷଫ ନାମକ ଜେଣ ପୁରୁଷଙ୍କ
ସହତି ତାହାଙ୍କର ବବିାହ ନବିର୍ନ୍ଧ େହାଇଥିଲା; େସହ ିକନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ
ମରୀୟମ । 28 େସ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ,
ଆେଗା ଅନୁଗ୍ରହପାତ୍ରୀ, ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସହବତ୍ତର୍ୀ ।
29 କିନୁ୍ତ େସ ଏହ ିବାକ୍ୟେର ଅତଶିୟ ବଚିଳିତ େହାଇ ଏହା କି ପ୍ରକାର
ବାକ୍ୟ େବାଲ ିମନେର ଆେନ୍ଦାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

30 େସଥିେର ଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେଗା ମରୀୟମ, ଭୟ କର
ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛ । 31 ଆଉ
େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ଗଭର୍ଧାରଣ କରି େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ
ନାମ ଯୀଶୁ େଦବ । 32 େସ ମହାନ େହେବ ଓ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର
େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହେବ; ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ
ସଂିହାସନ ଦାନ କରିେବ, 33 େସ ଯାକୁବ ବଂଶ ଉପେର ଯୁେଗ ଯୁେଗ
ଶାସନ କରିେବ, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର େଶଷ େହବ ନାହିଁ ।

34 କିନୁ୍ତ ମରୀୟମ ଦୂତଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହା କିପରି େହବ ? ମୁଁ ତ
ପୁରୁଷକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ । 35 ଦୂତ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ
ଉପେର ଅବତରଣ କରିେବ ଓ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଆେବାରିବ,
ଏଣୁ େଯ ଜାତ େହେବ, େସ ପବତି୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର େବାଲ ିଖ୍ୟାତ
େହେବ ।

36 ପୁଣ,ି େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମୀୟା ଏଲୀଶାେବଥ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ବୟସେର
େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ଗଭର୍େର ଧାରଣ କରିଅଛନି୍ତ । େଯ ବନ୍ଧ୍ୟା େବାଲ ିଖ୍ୟାତ,
ତାଙ୍କର ଏେବ ଛଅ ମାସ େହଲାଣ;ି 37 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ନଗିର୍ତ
େକୗଣସ ିବାକ୍ୟ ଶକି୍ତହୀନ େହବ ନାହିଁ । 38 ଏଥିେର ମରୀୟମ କହେିଲ,
େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ; ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମା' ପ୍ରତ ିଘଟୁ ।
ତାହା ପେର ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଗେଲ ।

ଏଲିଶାେବଥଙ୍କ ସହ ମରିୟମଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ

39 ଏହ ିସମୟେର ମରୀୟମ ଉଠି ପାବର୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ଯିହୂଦା
ପ୍ରେଦଶର େଗାଟଏି ନଗରକୁ ଶୀଘ୍ର ଗେଲ, 40 ପୁଣ,ି ଜିଖରୀୟଙ୍କ ଗହୃେର
ପ୍ରେବଶ କରି ଏଲୀଶାେବଥଙୁ୍କ ନମସ୍କାର କେଲ । 41 ଆଉ, ଏଲୀଶାେବଥ
ମରିୟମଙ୍କ ନମସ୍କାର ଶୁଣବିାମାେତ୍ର ଶିଶୁଟ ିତାଙ୍କ ଗଭର୍େର ନାଚ ିଉଠିଲା,
ପୁଣ,ି ଏଲୀଶାେବଥ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ

42 ଅତ ିଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ, ପୁଣ,ି
ଧନ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଗଭର୍ର ଫଳ । 43 ଆଉ, େମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତା େଯ େମା'
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ନକିଟକୁ ଆସେିବ, େମାହର ଏହ ିେସୗଭାଗ୍ୟ େକଉଁଠାରୁ େହଲା ?
44 କାରଣ େଦଖ, ତୁମ୍ଭ ସମ୍ଭାଷଣର ସ୍ୱର େମା' କାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବା
ମାେତ୍ର ଶିଶୁଟ ିେମା' ଗଭର୍େର ଉଲ୍ଲ ାସେର ନାଚ ିଉଠିଲା । 45 େଯ ବଶି୍ୱାସ
କେଲ, େସ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ତାହାଙୁ୍କ ଯାହା ଯାହା
କୁହାଯାଇଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ସଫଳ େହବ ।

ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ତୁତଗିାନ

46 ଏଥିେର ମରୀୟମ କହେିଲ, େମାହର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା
କରୁଅଛ,ି

47 ପୁଣ,ି େମାହର ଆତ୍ମା େମା' ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଆନନି୍ଦତ
େହାଇଅଛ;ି

48 କାରଣ େସ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୀନାବସ୍ଥା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରିଅଛନି୍ତ ।
ଆଉ େଦଖ, ବତ୍ତର୍ମାନଠାରୁ ସମସ୍ତ ପିଢ଼ ିେମାେତ ଧନ୍ୟ େବାଲ ିକହେିବ,

49 କାରଣ େଯ ଶକି୍ତମାନ, େସ େମା' ପ୍ରତ ିମହତ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ;
ତାହାଙ୍କର ନାମ ପବତି୍ର,

50 ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ଦୟା ପୁରୁଷାନୁକ୍ର େମ
ଥାଏ ।

51 େସ ଆପଣା ବାହୁେର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ ,
ଅହଂକାରୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କଳ୍ପନାେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ;

52 େସ ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ସଂିହାସନରୁ ବାହାର କରିଅଛନି୍ତ ,
ଦୀନହୀନମାନଙୁ୍କ ଉଠାଇଅଛନି୍ତ ,

53 େସ କ୍ଷୁଧିତମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟେର ତୃପ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ ,
ଧନୀମାନଙୁ୍କ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେର ବଦିାୟ କରିଅଛନି୍ତ ।

54 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉକ୍ତ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ
ଅବ୍ରହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତ,ି

55 ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଦୟା ସ୍ମରଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ
ଇସ୍ରାଏଲର ଉପକାର କରିଅଛନି୍ତ ।

56 ଆଉ ମରୀୟମ ପ୍ରାୟ ତନି ିମାସ ତାହାଙ୍କ ସହତି ରହ ିଆପଣା
ଗହୃକୁ େଫରିଗେଲ ।

57 ପେର ଏଲୀଶାେବଥଙ୍କ ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ େସ େଗାଟଏି
ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କେଲ, 58 ଆଉ ପ୍ରଭୁ େଯ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିମହା ଦୟା ପ୍ରକାଶ
କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ଶୁଣ ିତାଙ୍କ ପ୍ରତବିାସୀ ଓ ସମ୍ପକର୍ୀୟମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି
ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ଜନ୍ମ

59 ଆଠ ଦନିେର େସମାେନ ଶିଶୁକୁ ସୁନ୍ନ ତ କରିବାକୁ ଆସେିଲ ଓ
ତାହାର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାେର ତାହାର ନାମ ଜିଖରୀୟ େଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କେଲ । 60 କିନୁ୍ତ ତାହାର ମାତା ଉତ୍ତର େଦେଲ, ନାହିଁ, ତାହାର ନାମ
େଯାହନ େହବ । 61 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପକର୍ୀୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ତ କାହାର ଏହ ିନାମ ନାହିଁ ।

62 ଏଥିେର ତାହାକୁ େକଉଁ ନାମ ଦଆିଯିବ େବାଲ ିତାହାର ପିତା ଇଚ୍ଛା
କରୁଛନି୍ତ , ତାହା ସେଙ୍କତ କରି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 63 ତହିଁେର େସ
ଖେଣ୍ଡ ଲଖିନ ପଟା ମାଗି ଏହା େଲଖିେଲ, ତାହାର ନାମ େଯାହନ ।
ଏଥିେର ସମେସ୍ତ ଚକିତ େହେଲ ।

64 ଆଉ େସହକି୍ଷଣ ିତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଓ ଜିହ୍ୱା ଫିଟଗିଲା ଏବଂ େସ କଥା
କହ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 65 ଏଥିେର େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତବିାସୀ ସମେସ୍ତ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ େହେଲ, ଆଉ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଯିହୂଦା
ପ୍ରେଦଶର ପାବର୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଆେଡ଼ େଲାେକ କୁହାେକାହ ିେହେଲ,
66 ପୁଣ,ି ଶୁଣବିା େଲାକ ସମେସ୍ତ େସହ ିସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟେର
ରଖି କହେିଲ, ଏ ଶିଶୁଟ ିେତେବ କ’ଣ େହବ? କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ
ତାହାର ସହବତ୍ତର୍ୀ ।

ଜିଖରୀୟଙ୍କ ଭାବବାଣୀ

67 ଆଉ, ତାହାର ପିତା ଜିଖରୀୟ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଏହି
ଭାବବାଣୀ କହେିଲ,

68 ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର, କାରଣ େସ କୃପାଦୃଷି୍ଟ କରି ଆପଣା
େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୁକି୍ତ ସାଧନ କରିଅଛନି୍ତ;

69 େସ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପରିତ୍ରାଣର ଶୃଙ୍ଗ ଉଠାଇ,

70 ପ୍ରାଚୀନକାଳରୁ ଆପଣା ପବତି୍ର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି
କହଥିିେଲ,

71 େସପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ
ଘୃଣାକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଅଛନି୍ତ ,

72 େଯପରି େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ ,
73 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ ଶପଥ କରିଥିେଲ,

ଆପଣାର େସହ ିପବତି୍ର ନୟିମ ସ୍ମରଣ କରନି୍ତ ,
74 ପୁଣ,ି େଯପରି ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ନଭିର୍ୟେର ଚରିକାଳ

ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର,
75 ସାଧୁତା ଓ ଧାମିର୍କତାେର ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନମିେନ୍ତ

ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କରନି୍ତ ।
76 ଆଉ େହ ଶିଶୁ(େଯାହନ), ତୁ ମଧ୍ୟ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଭାବବାଦୀ େବାଲି

ଖ୍ୟାତ େହବୁ;
77 କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତୁ୍ୟଛାୟାେର ବସଥିିବା େଲାକଙୁ୍କ ଆେଲାକ

େଦବା ନମିେନ୍ତ,
78 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦ ଶାନି୍ତପଥକୁ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ

ଈଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା େହତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସ୍ୱଗର୍ରୁ ସୂଯର୍୍ୟ
ଉଦୟ େହବ,

79 େସହ ିେସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା େହତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ପାପେମାଚନ ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ରାଣ ଜ୍ଞାନ େଦବା ନମିେନ୍ତ ତୁ (ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ)
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ େହବୁ ।

80 ପୁଣ,ି ଶିଶୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଆତ୍ମାେର ଶକି୍ତମାନ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ
ଇସ୍ରାଏଲ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେର ରହେିଲ ।

ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ
(ମାଥିଉ 1:18-25)

େସ ସମୟେର ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାମ େଲଖାଯିବା
ନମିେନ୍ତ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞା େଘାଷଣା କରାଗଲା ।
2 ସରିିୟାର ଶାସନକତ୍ତର୍ା କି୍ୱରୀଣୀୟଙ୍କ ସମୟେର ପ୍ରଥମ ଥର

ଏହ ିନାମେଲଖା େହାଇଥିଲା । 3 େସଥିନମିେନ୍ତ ସମେସ୍ତ ନାମ େଲଖାଇବା
ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଯାଉଥିେଲ ।

4 ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ ମଧ୍ୟ ନାମ େଲଖାଇବା ନମିେନ୍ତ ମରିୟମଙ୍କ ସହତି
ଗାଲଲିୀର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶର େବଥଲହିମି ନାମକ
ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗେଲ, କାରଣ େସ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶ ଓ େଗାଷ୍ଠୀର
େଲାକ ଥିେଲ; 5 ତାହାଙ୍କ ସହତି ମରିୟମଙ୍କ ବବିାହ ନବିର୍ନ୍ଧ େହାଇଥିଲା ଓ
େସ ଗଭର୍ବତୀ ଥିେଲ ।

6 େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଥିବା ସମୟେର ତାଙ୍କ ପ୍ରସବ କାଳ
ଉପସି୍ଥତ େହଲା, 7 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କେଲ
ଏବଂ ତାହାଙୁ୍କ ଲୁଗାେର ଗଡୁ଼ାଇ ଗହୁାଳକୁଣ୍ଡେର ଶୁଆଇେଲ, କାରଣ
ବସାଘେର େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନ ଥିଲା ।

େମଷପାଳକ ଓ ସ୍ୱଗର୍ଦୂତଗଣ

8 େସହ ିଅଞ୍ଚଳେର େକେତକ େମଷପାଳକ ପଦାେର ରହ ିରାତି୍ରେର
େସମାନଙ୍କ େମଷପଲ ଜଗଥୁିେଲ । 9 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର େଗୗରବର ଆେଲାକ
େସମାନଙ୍କ ଚାରିଅ◌ାେଡ଼ ପ୍ରକାଶିତ େହଲା, ଆଉ େସମାେନ ଅତଶିୟ
ଭୟଗ୍ରସ୍ତ େହେଲ ।

10 େସଥିେର ଦୂତ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ; େଦଖ, ମୁଁ
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଉଅଛ,ି 11 କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନି୍ତ , େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ । 12 ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଏହା ଚହି୍ନସ୍ୱରୁପ େହବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜେଣ ଶିଶୁଙୁ୍କ ଲୁଗାେର ଗଡୁ଼ା
େହାଇ ଗହୁାଳକୁଣ୍ଡେର େଶାଇଥିବାର େଦଖିବ ।
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13 ପୁଣ,ି ହଠାତ୍ େସହ ିଦୂତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ବାହନିୀର େଗାଟଏି
ବୃହତ ଦଳ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ କହେିଲ,

14 ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େଲାକେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା, ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀେର ତାହାଙ୍କ
ସେନ୍ତାଷପାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶାନି୍ତ ।

15 ଦୂତମାେନ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱଗର୍କୁ େଫରିଗଲା ପେର
େମଷପାଳକମାେନ ପରସ୍ପର କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
େବଥଲହିମି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯାଇ, ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଯଉଁ ଘଟଣା
ଜଣାଇେଲ, ତାହା େଦଖିବା । 16 ଏଥିେର େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ,
ଅେନ୍ୱଷଣ କରି, ମରିୟମ ଓ େଯାେଷଫଙୁ୍କ, ପୁଣ,ି ଗହୁାଳକୁଣ୍ଡେର ଶିଶୁଙୁ୍କ
େଶାଇଥିବା େଦଖିେଲ ।

17 େସମାେନ ଏହା େଦଖି େସହ ିଶିଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ
କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକାଶ କେଲ, 18 ପୁଣ,ି େଯେତ େଲାକ
େମଷପାଳକମାନଙ୍କ ଠାରୁ େସହ ିସବୁ କଥା ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ
େସହ ିକଥାେର ଚମତୃ୍କତ େହେଲ । 19 କିନୁ୍ତ ମରିୟମ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା
ହୃଦୟେର ରଖି ଭାବବିାକୁ ଲାଗିେଲ । 20 ଆଉ, େମଷପାଳକମାନଙୁ୍କ
େଯପରି କୁହାଯାଇଥିଲା, େସହପିରି େସମାେନ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣେିଲ ଓ
େଦଖିେଲ, େସ ସମସ୍ତ ସକାେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ
େଫରିଗେଲ ।

21 ତାହାଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆଠ ଦନି େହବାରୁ, ତାହାଙ୍କର
ନାମ ଯୀଶୁ ଦଆିଗଲା; ଏହ ିନାମ ତାହାଙ୍କ ଗଭର୍ାସ୍ଥ େହବା ପୂବର୍ରୁ ଦୂତଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଦଆିଯାଇଥିଲା ।

ମନ୍ଦରିେର ଶିଶୁ ଯୀଶୁ

22 ପେର େଯେତେବେଳ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ଶୁଚି
େହବା ସମୟ ପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା, 23 େସେତେବେଳ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରଥମଜାତ
ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପବତି୍ର େବାଲ ିଗଣତି େହେବ, 24 ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଲଖିିତ ଏହ ିଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର
େଲଖାଯାଇଥିବା ଅନୁସାେର ଦୁଇଟ ିଘୁଘୁ ବା ଦୁଇଟ ିକାପ୍ତାଛୁଆ ବଳିଦାନ
କରିବା ସକାେଶ ତାହାଙୁ୍କ ଯିରୂଶାଲମକୁ େନଇଗେଲ ।

25 ଆଉ େଦଖ, ଯିରୂଶାଲମେର ଶିମିେୟାନ ନାମକ ଜେଣ ଧାମିର୍କ ଓ
ଭକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ; େସ ଇସ୍ରାଏଲର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଅେପକ୍ଷା କରୁଥିେଲ, ପୁଣ,ି
ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କଠାେର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିେଲ । 26 ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
ଦଶର୍ନ ନ ପାଇେଲ ତାହାଙ୍କର େଯ ମୃତୁ୍ୟ େହବ ନାହିଁ, ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙୁ୍କ ଏହ ିପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ ଦଆିଯାଇଥିଲା ।

27 େସ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଚାଳିତ େହାଇ ମନି୍ଦରକୁ ଆସେିଲ, ପୁଣ,ି ଶିଶୁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପିତାମାତା େଯେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଭତିରକୁ ଆଣେିଲ,
28 େସେତେବେଳ େସ ତାହାଙୁ୍କ େକାଳେର େଘନ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି
କହେିଲ,

29 େହ ପ୍ରଭୁ, ଏେବ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର ନଜି ଦାସକୁ
ଶାନି୍ତେର ଯିବାକୁ େଦଉଅଛ;

30 କାରଣ େମାହର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ େଦଖିଅଛ,ି
31 ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି,
32 ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ ଆେଲାକ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭ େଲାକ

ଇସ୍ରାଏଲର େଗୗରବସ୍ୱରୁପ କରିଅଛ ।
33 ତାହାଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ତାହାଙ୍କ

ପିତାମାତା ଚମତୃ୍କତ େହଉଥିେଲ । 34 ଆଉ, ଶିମିେୟାନ େସମାନଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରି ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖ, େଯପରି
ଅେନକଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, 35 େସଥିପାଇଁ ଏହ ିଶିଶୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଅେନକଙ୍କ ପତନ ଓ ଉତ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ଏବଂ ଯାହା
ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କୁହାଯିବ, ଏପରି ଚହି୍ନ େହବା ନମିେନ୍ତ ନରୂିପିତ, ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭ ନଜି ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଖଡଡ଼୍ଗ ବଦି୍ଧ କରିବ ।

36 ଆଉ ହାନ୍ନ ା ନାମ୍ନୀ ଜେଣ ଭାବବାଦନିୀ ଥିେଲ; େସ ଆେଶର ବଂଶଜ
ଫିନୂେୟଲଙ୍କ କନ୍ୟା । ତାହାଙ୍କର ଅେନକ ବୟସ େହାଇଥିଲା; େସ
କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା ପେର ସାତ ବଷର୍ ସ୍ୱାମୀ ସହତି ବାସ କରିଥିେଲ ଓ
ଚଉରାଅଶୀ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଧିବା େହାଇ ରହଥିିେଲ । 37 େସ ମନି୍ଦର ନ

ଛାଡ଼ ିଉପବାସ ଓ ନେିବଦନ ସହ ଦନିରାତ ିଉପାସନା କରୁଥିେଲ ।
38 େସହ ିଦଣ୍ଡେର େସ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ
ଯିରୂଶାଲମର ମୁକି୍ତ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିବା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟ କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ ।

ନାଜରିତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

39 ପେର େସମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ
ସମାପ୍ତ କରି ଗାଲଲିୀକୁ, ନଜି ନଗର ନାଜରିତକୁ େଫରିଗେଲ ।

40 ଆଉ, ଶିଶୁ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ଜ୍ଞାନେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହଉ େହଉ
ଶକି୍ତମାନ େହେଲ, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ଥିଲା ।

ମନ୍ଦରିେର ବାଳକ ଯୀଶୁ

41 ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ପ୍ରତବିଷର୍ ନସି୍ତାର ପବର୍ ସମୟେର ଯିରୂଶାଲମକୁ
ଯାଉଥିେଲ । 42 ତାହାଙ୍କର ବାର ବଷର୍ ସମୟେର େସମାେନ ପବର୍ର ରୀତି
ଅନୁସାେର େସଠାକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ । 43 ପବର୍ର ସମୟ ସମାପ୍ତ କରି
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଫରିଆସୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ ବାଳକ ଯୀଶୁ
ଯିରୂଶାଲମେର ରହଗିେଲ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାହା ଜାଣ ିନ ଥିେଲ
। 44 କିନୁ୍ତ େସ ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିମେନ କରି
େସମାେନ ଦନିକର ବାଟ ଚାଲଗିେଲ, ପୁଣ,ି ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଓ ପରିଚତି
େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାଙୁ୍କ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

45 ଆଉ ତାହାଙୁ୍କ ନ ପାଇ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ ।
46 ତନି ିଦନି ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମନି୍ଦରେର ପାଇେଲ; େସ
ପଣ୍ଡତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବସ ିେସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
ପଚାରୁଥିେଲ, 47 ଆଉ େଯେତ େଲାକ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ, ସମେସ୍ତ
ତାହାଙ୍କ ବୁଦି୍ଧ ଓ ଉତ୍ତରେର ଆଚମି୍ଭତ େହଉଥିେଲ ।

48 େସମାେନ ତାହାକୁ େଦଖି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହେଲ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର
ମାତା ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପୁଅେର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକାହିଁକି ଏପରି
ବ୍ୟବହାର କଲୁ ? େଦଖ୍, େତାର ବାପା ଓ ମୁଁ ଅତଶିୟ ବ୍ୟାକୁଳ େହାଇ
େତାେତ େଖାଜୁଅଛୁ । 49 ଏଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, କାହିଁକି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଖାଜୁଥିଲ ? େମାହର ପିତାଙ୍କ ଗହୃେର ରହବିା େଯ
େମାହର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ିନ ଥିଲ ?

50 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ କଥା କହେିଲ, ତାହା େସମାେନ
ବୁଝେିଲ ନାହିଁ ।

51 ପେର େସ େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର େଫରି ନାଜରିତକୁ ଆସେିଲ ଓ
େସମାନଙ୍କ ବାଧ୍ୟ େହାଇ ରହେିଲ; ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା
ସାବଧାନ ରୂେପ ଆପଣା ହୃଦୟେର ରଖିେଲ ।

52 ଆଉ, ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନେର ଓ ଶରୀରେର, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ ।

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ପ୍ରଚାର
(ମାଥିଉ 3:1-12; ମାକର୍ 1:1-8; େଯାହନ 1:19-28)

ତବିରିିଅ◌ା କାଇସରଙ୍କ ଶାସନର ପନ୍ଦର ବଷର୍େର, େଯେତେବେଳ
ପନି୍ତୟ ପୀଲାତ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ େହେରାଦ
ଗାଲଲିୀର ସାମନ୍ତରାଜା ଥିେଲ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଫିଲପି୍ପ

ଈତୂରୀୟା ଓ ତ୍ରାେଖାନୀତ ିପ୍ରେଦଶର, ପୁଣ,ି ଲୁସାନୀୟା ଅବଲିୀନୀର
ସାମନ୍ତରାଜା ଥିେଲ 2 ଏବଂ ହାନାନ ଓ କୟାଫା ମହାଯାଜକ ଥିେଲ,
େସେତେବେଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଜିଖରୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ର େଯାହନଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ।

3 େସଥିେର େସ ଯଦର୍ନର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପାପ କ୍ଷମା
ନମିେନ୍ତ ମନପରିବତ୍ତର୍ନର ବାପି୍ତସ୍ମ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

4 େଯପରି ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରେର ଲଖିିତ ଅଛ,ି ପ୍ରାନ୍ତରେର ଉଚ୍ଚ
ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କ ରାଜପଥ
ସଳଖ କର;

5 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଉପତ୍ୟକା ପୂଣ୍ଣର୍ କରାଯିବ, ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ପବର୍ତ ଓ
ଉପପବର୍ତ ନୀଚ କରାଯିବ, ବକ୍ର  ପଥସବୁ ସଧିା େହବ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ
ଭୂମି ସମତଳ ପଥେର ପରିଣତ େହବ;
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6 ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ମତ୍ତର୍୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ େଦଖିେବ ।
7 ଅତଏବ, େଯାହନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ େହବା ନମିେନ୍ତ ବାହାରି

ଆସୁଥିବା େଲାକସମୂହକୁ କହେିଲ, େର କାଳସପର୍ର ବଂଶ, ଆଗାମୀ
େକ୍ର ାଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନମିେନ୍ତ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଚତନା େଦଲା ?

8 ଏଣୁ ମନପରିବତ୍ତର୍ନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କର; ପୁଣ,ି ଅବ୍ର ାହାମ
ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ମେନ ମେନ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି କୁହ ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଈଶ୍ୱର ଏହ ିପଥରଗଡୁ଼ାକରୁ ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରି ପାରନି୍ତ ।

9 ଆଉ, ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ଗଛଗଡୁ଼ାକ ମୂଳେର କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛ;ି ଅତଏବ
େଯେକୗଣସ ିଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫେଳ, ତାହା ହଣାଯାଇ ନଆିଁେର
ପକାଯିବ ।

10 ଏଥିେର େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତାହାେହେଲ
ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କରିବା ? 11 େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଯାହାର
ଦୁଇଟ ିେପାଷାକ ଅଛ,ି େସ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାହାକୁ େଗାଟଏି େଦଉ; ପୁଣ,ି
ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛ,ି େସ େସହପିରି କରୁ ।

12 କରଗ୍ରାହୀମାେନ ମଧ୍ୟ ବାପି୍ତସ୍ମ ପାଇବାକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ,
େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କରିବା ? 13 େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯତକିି ନୟିମ ଅଛ,ି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦାୟ କର
ନାହିଁ ।

14 େସୖନକିମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ
ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କରିବା ? େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ବଳେର କି ଛଳେର କାହାର ଧନ ହରଣ କର ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େବତନେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇଥାଅ ।

15 େଲାେକ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିବାରୁ ଓ େଯାହନ େକଜାଣ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ େହେବ,
ଏହା ତାଙ୍କ ବଷିୟେର ସମେସ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର ତକର୍ବତିକର୍
କରୁଥିବାରୁ, 16 େଯାହନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ସନିା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଳେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଅଛ,ି ମାତ୍ର େମାଠାରୁ େଯ ଅଧିକ ଶକି୍ତମାନ, େସ
ଆସୁଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କର ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ;
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗି୍ନେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦେବ ।

17 ଆପଣା ଖଳା ଉତ୍ତମ ରୂେପ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଓ ନଜି
ଅମାରେର ଗହମ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ହାତେର କୁଲା
ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ଅଗାଡ଼ଯିାକ େସ ଅନନ୍ତ ଅଗି୍ନେର େପାଡ଼ପିକାଇେବ ।

18 େସ ଏହପିରି ଅେନକ ଉପେଦଶ େଦଇ, ପୁଣ,ି ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର
ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ କହ ିେଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ସୁସମ୍ୱାଦ ପ୍ରଚାର କରୁଥିେଲ;
19 କିନୁ୍ତ ସାମନ୍ତରାଜା େହେରାଦ ନଜି ଭାଇଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା େହେରାଦଆିଙ୍କ
ବଷିୟେର ଏବଂ ନେିଜ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କମର୍ ବଷିୟେର େଯାହନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଅନୁେଯାଗ ପାଇବାରୁ, 20 େସ ତାହାଙୁ୍କ କାରାଗାରେର ବନ୍ଦୀ କରି
ନଜିର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କମର୍ ସହତି ଏହା ମଧ୍ୟ େଯାଗ କେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପି୍ତଜିତ
(ମାଥିଉ 3:13-17; ମାକର୍ 1:9-11)

21 ସମସ୍ତ େଲାକ ବାପି୍ତଜିତ େହଲା ପେର ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପି୍ତଜିତ େହାଇ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିବା ସମୟେର ଆକାଶ େଖାଲା େହଲା, 22 ପୁଣ,ି ପବତି୍ର
ଆତ୍ମା କେପାତର େଦହ ଧାରଣ କରି ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେିଲ;
ଆଉ ଆକାଶରୁ ଏହ ିବାଣୀ େହଲା, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭଠାେର
ଆମ୍ଭର ପରମ ସେନ୍ତାଷ ।

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ
(ମାଥିଉ 1:1-17)

23 ଯୀଶୁ କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରାୟ ତରିିଶି ବଷର୍
ବୟସ େହାଇଥିଲା; େଲାକଙ୍କ ଧାରଣାନୁସାେର େସ େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁତ୍ର;
େଯାେଷଫ ଏଲୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, 24 ଏଲୀ ମତ୍ଥାତଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମତ୍ଥାତ େଲବୀଙ୍କ
ପୁତ୍ର, େଲବୀ ମଲ୍ଖୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମଲ୍ଖୀ ଯନ୍ନୟଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯନ୍ନୟ େଯାେଷଫଙ୍କ
ପୁତ୍ର,

25 େଯାେଷଫ ମତି୍ତଥ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମତି୍ତଥ୍ୟା ଆେମାସଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆେମାସ
ନାହୂମଙ୍କ ପୁତ୍ର, ନାହୂମ େହସ୍ଲୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, େହସ୍ଲୀ ନଗୟଙ୍କ ପୁତ୍ର, 26 ନଗୟ

ମହଥଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମହଥ ମତି୍ତଥ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମତି୍ତଥ୍ୟା ଶିମୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଶିମୟୀ
େଯାେସଖଙ୍କ ପୁତ୍ର, େଯାେସଖ େଯାଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର,

27 େଯାଦା େଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ର, େଯାହନ େରଷାଙ୍କ ପୁତ୍ର, େରଷା
ଜିରୁବ୍ବାେବଲଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଜିରୁବ୍ବାେବଲ ଶଲ୍ଟୀେୟଲ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଶଲ୍ଟୀେୟଲ୍
େନରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, 28 େନରୀ ମଲ୍ଖୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମଲ୍ଖୀ ଅଦ୍ଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଅଦ୍ଦୀ
େକାସାମଙ୍କ ପୁତ୍ର, େକାସାମ ଏଲ୍ଳ ଦାନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏଲ୍ଳ ଦାନ ଏରଙ୍କ ପୁତ୍ର,
29 ଏର ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯିେହାଶୂୟ ଏଲୀେୟଜରଙ୍କ ପୁତ୍ର,
ଏଲୀେୟଜର େଯାରୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର, େଯାରୀମ ମତ୍ଥାତଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମତ୍ଥାତ
େଲବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର,

30 େଲବୀ ଶିମିେୟାନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଶିମିେୟାନ ଯିହୂଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯିହୂଦା
େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁତ୍ର, େଯାେଷଫ େଯାନାମଙ୍କ ପୁତ୍ର, େଯାନାମ ଏଲୟିାକୀମଙ୍କ
ପୁତ୍ର, 31 ଏଲୟିାକୀମ ମଲାହଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମଲାହ ମନ୍ନ ାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମନ୍ନ ା
ମତ୍ତଥାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମତ୍ତଥା ନାଥନଙ୍କ ପୁତ୍ର, ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର,
32 ଦାଉଦ ଯିଶୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯିଶୀ ଓେବଦଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଓେବଦ େବାୟଜଙ୍କ
ପୁତ୍ର, େବାୟଜ େଶଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର, େଶଲହ ନହେଶାନଙ୍କ ପୁତ୍ର,

33 ନହେଶାନ ଅମ୍ମୀନାଦାବଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଅମ୍ମୀନାଦାବ ଅଦ୍ମ ୀନଙ୍କ ପୁତ୍ର,
ଅଦ୍ମ ୀନ ଅଣ୍ଣର୍ୀଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଅଣ୍ଣର୍ୀ େହେସ୍ରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର, େହେସ୍ରାଣ େଫରସଙ୍କ ପୁତ୍ର,
େଫରସ ଯିହୂଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର, 34 ଯିହୂଦା ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯାକୁବ ଇସ୍ହାକଙ୍କ
ପୁତ୍ର, ଇସ୍ହାକ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଅବ୍ର ହାମ େତରହଙ୍କ ପୁତ୍ର, େତରହ
ନାେହାରଙ୍କ ପୁତ୍ର, 35 ନାେହାର ସରୂଗଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସରୂଗ ରଗଙୁ୍କ ପୁତ୍ର, ରଗୁ
େଫଲଗଙ୍କ ପୁତ୍ର, େଫଲଗ ଏବରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏବର େଶଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର,

36 େଶଲହ େକନାନଙ୍କ ପୁତ୍ର, େକନାନ ଅଫର୍କ୍ଷଦଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଅଫର୍କ୍ଷଦ
େଶମଙ୍କ ପୁତ୍ର, େଶମ େନାହଙ୍କ ପୁତ୍ର, େନାହ େଲମଖଙ୍କ ପୁତ୍ର, 37 େଲମଖ
ମଥୂେଶଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମଥୂେଶଲହ ହେନାକଙ୍କ ପୁତ୍ର, ହେନାକ େଯରଦଙ୍କ
ପୁତ୍ର, େଯରଦ ମହଲେଲଲଙ୍କ ପୁତ୍ର, ମହଲେଲଲ େକନାନଙ୍କ ପୁତ୍ର,
38 େକନାନ ଏେନାଶଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏେନାଶ େଶଥଙ୍କ ପୁତ୍ର, େଶଥ ଆଦମଙ୍କ
ପୁତ୍ର, ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 4:1-11; ମାକର୍ 1:12,13)

ଯୀଶୁ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ଯଦର୍ନ ନଦୀରୁ େଫରି
ଆସେିଲ ଏବଂ ଚାଳିଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଚାଳିତ େହାଇ ଶୟତାନ ଦ୍ୱ ାରା ପରୀକି୍ଷତ େହଉଥିେଲ ।

2 େସହ ିସମସ୍ତ ଦନି େସ କିଛ ିଖାଇେଲ ନାହିଁ, ଆଉ େସହ ିସବୁ ଦନି
େଶଷ ହୁଅେନ୍ତ, େସ କ୍ଷୁଧିତ େହେଲ ।

3 େସଥିେର ଶୟତାନ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ େଯେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର,
େତେବ ଏହ ିପଥରକୁ ରୁଟ ିେହବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦଅି । 4 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, େଲଖା ଅଛ,ି ମନୁଷ୍ୟ େକବଳ ରୁଟେିର ବଞ୍ଚବି ନାହିଁ ।

5 ଆଉ େସ ତାହାଙୁ୍କ ଉପରକୁ େନଇଯାଇ ଏକ ମୁହୂତ୍ତର୍ ମଧ୍ୟେର
ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖାଇଲା । 6 ପୁଣ,ି ଶୟତାନ ତାହାଙୁ୍କ
କହଲିା, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ଏସବୁର ଏ◌ୗଶ୍ୱଯର୍୍ୟ େଦବା,
କାରଣ ଆମ୍ଭକୁ ତାହା ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା,
ତାହାକୁ ତାହା େଦଉ । 7 ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭ େଯେବ ଆମ୍ଭ ଛାମୁେର ପ୍ରଣାମ
କରିବ, େତେବ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭର େହବ ।

8 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େଲଖା ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଆଉ େକବଳ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ।

9 ପୁଣ,ି େସ ତାହାଙୁ୍କ ଯିରୂଶାଲମକୁ େନଇଯାଇ ମନି୍ଦରର ଛାତ ଉପେର
ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତାହାେହେଲ
ଏଠାରୁ ତଳକୁ େଡଇଁପଡ଼; 10 କାରଣ େଲଖା ଅଛ,ି ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା
ନମିେନ୍ତ େସ ଆପଣା ଦୂତମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଆଜ୍ଞା େଦେବ;

11 ଆଉ େଲଖା ଅଛ,ି କାେଳ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ପଥରେର ବାଜିବ, ଏଥିପାଇଁ
େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ହସ୍ତେର େତାଳି ଧରିେବ ।

12 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଶାସ୍ତ୍ରେର ମଧ୍ୟ ଏହା େଲଖା
ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ ।

13 ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା େଶଷ କଲା ପେର କିଛି
କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିଚାଲଗିଲା ।
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ଯୀଶୁଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ
(ମାଥିଉ 4:12-17; ମାକର୍ 1:14,15)

14 ଏହାପେର ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକି୍ତେର ଗାଲଲିୀକୁ େଫରିଗେଲ, ଆଉ
ଚାରିଆେଡ଼ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର ତାହାଙ୍କ ଖ୍ୟାତ ିବ୍ୟାପିଗଲା । 15 ପୁଣ,ି େସ
େସମାନଙ୍କର ସମାଜଗହୃ ସମୂହେର ଶିକ୍ଷା େଦଇ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ େଗୗରବ
ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ନାଜରିତେର ଯୀଶୁ ଉେପକି୍ଷତ
(ମାଥିଉ 13:53-58; ମାକର୍ 6:1-6)

16 େସ େଯଉଁ ନାଜରିତେର ପ୍ରତପିାଳିତ େହାଇଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ
ଇତମିଧ୍ୟେର ଗେଲ ଓ ଆପଣା ରୀତ ିଅନୁସାେର ବଶି୍ରାମବାରେର
ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, ଆଉ ପାଠ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଠିଆ େହେଲ
। 17 େସଥିେର ଯିଶାଈୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙୁ୍କ ଦଆିଗଲା, ଆଉ
େସ ତାହା ଫିଟାଇ, େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଏହ ିବାକ୍ୟ ଲଖିିତ ଅଛ,ି ତାହା
ପାଇେଲ,

18 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା େମାଠାେର ଅଧିଷି୍ଠତ, େଯଣୁ ଦୀନହୀନମାନଙ୍କ
ପାଖେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ େମାେତ ଅଭଷିିକ୍ତ
କରିଅଛନି୍ତ , ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମୁକି୍ତ ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଦୃଷି୍ଟଲାଭର ବଷିୟ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ପୁଣ,ି ଅତ୍ୟାଚାର ପାଉଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ,

19 ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବଷର୍ େଘାଷଣା କରିବାକୁ େସ େମାେତ
ପଠାଇଅଛନି୍ତ ।

20 ପେର େସ ପୁସ୍ତକ ବନ୍ଦ କରି, ପରିଚାରକକୁ ତାହା େଫରାଇେଦଇ
ବସେିଲ । ଆଉ ସମାଜଗହୃେର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ସି୍ଥର
େହାଇ ରହଲିା । 21 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଜି
ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶୁଣବିା ଅନୁସାେର ସଫଳ େହଲା ।
22 ଆଉ, ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ
ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ନଗିର୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟେର ଚମତୃ୍କତ େହେଲ; ପୁଣ,ି
େସମାେନ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ କ'ଣ େଯାେଷଫର ପୁତ୍ର ନୁେହଁ ?

23 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଶି୍ଚୟ େମାେତ
ଏହ ିପ୍ରବାଦବାକ୍ୟ କହବି, େହ ଚକିିତ୍ସକ, ନେିଜ ନଜିକୁ ସୁସ୍ଥ କର;
କଫର୍ନାହୂମେର ଯାହା ଯାହା ଘଟଅିଛ ିେବାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛୁ, େସହି
ସବୁ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ନଜି ପିତାଙ୍କ ନଗରେର ମଧ୍ୟ କର । 24 ପୁଣ,ି େସ
କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େକୗଣସ ିଭାବବାଦୀ ନଜି ପିତାଙ୍କ
ନଗରେର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ ।

25 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଏଲୀୟଙ୍କ ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ତନି ିବଷର୍ ଛଅ ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ବନ୍ଦ େହବାରୁ ସମସ୍ତ
େଦଶେର ମହାଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଥିିଲା, େସେତେବେଳ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ
ବଧିବା ଥିେଲ; 26 ତଥାପି ଏଲୀୟ େସମାନଙ୍କର କାହାରି ନକିଟକୁ ପଠା
ନ ଯାଇ େକବଳ ସୀେଦାନ େଦଶର ସାରିଫତକୁ ଜେଣ ବଧିବା ସ୍ତ୍ରୀ
ନକିଟକୁ ପଠାଗେଲ । 27 ପୁଣ,ି ଭାବବାଦୀ ଇଲୀଶାୟଙ୍କ ସମୟେର
ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ କୁଷ୍ଠୀ ଥିେଲ; ତଥାପି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
ଶୁଚ ିକରାଯାଇ ନ ଥିେଲ, େକବଳ ସରିିୟା େଦଶୀୟ ନାମାନ ଶୁଚି
କରାଯାଇଥିେଲ ।

28 ସମାଜଗହୃେର ଏହ ିସବୁ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମେସ୍ତ େକ୍ର ାଧେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ, 29 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଉଠି ତାହାଙୁ୍କ ନଗରରୁ ବାହାର
କରିେଦେଲ ଏବଂ େସମାନଙ୍କର ନଗର େଯଉଁ ପବର୍ତ ଉପେର ସ୍ଥାପିତ
ଥିଲା, େସହ ିପବର୍ତ ଉପରୁ ତଳକୁ ପକାଇେଦବା ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ େସଠାକୁ
େନଇଗେଲ; 30 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରି ଚାଲଗିେଲ
।

ଅଶୁଚ ିଭୂତାତ୍ମାବଷି୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା
(ମାକର୍ 1:21-28)

31 ଯୀଶୁ କଫନର୍ାହୂମ ନାମକ ଗାଲଲିୀର େଗାଟଏି ନଗରକୁ ଆସେିଲ,
ପୁଣ,ି ବଶି୍ରାମବାରମାନଙ୍କେର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ,

32 ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହେଲ, କାରଣ
ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ ଥିଲା ।

33 ଦେିନ ସମାଜଗହୃେର ଜେଣ ଅଶୁଚ ିଭୂତଗ୍ରସ୍ତ େଲାକ ଥିଲା; େସ ଉଚ୍ଚ
ସ୍ୱରେର ଚତି୍କାର କଲା, 34 ଆଃ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛ ି? ତୁେମ୍ଭ କି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିବାକୁ
ଆସଲି ? ତୁେମ୍ଭ କିଏ ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ; ତୁେମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର େସହ ିପବତି୍ର
ବ୍ୟକି୍ତ ।

35 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ କହେିଲ ଚୁପ୍ କର୍, ଏହାଠାରୁ
ବାହାରିଯା । େସଥିେର େସହ ିଭୂତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ପକାଇେଦଇ
ତାହାର େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିନ କରି ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା । 36 ଏଥିେର
ସମେସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇ ପରସ୍ପର କୁହାେକାହ ିେହେଲ, ଏ କି କଥା ? େସ
ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାମାନଙୁ୍କ ଅଧିକାର ଓ ଶକି୍ତ ସହତି ଆେଦଶ ଦଅିନି୍ତ , ଆଉ
େସମାେନ ବାହାରିଯାଆନି୍ତ । 37 େସଥିେର ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ସମାଚାର
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଗଲା ।

ଅେନକ େଲାକଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 8:14-17; ମାକର୍ 1:29-34)

38 ପେର େସ ସମାଜଗହୃରୁ ଉଠି ଶିେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗେଲ ।
ଶିେମାନଙ୍କ ଶାଶୁଙୁ୍କ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର େହାଇଥିଲା, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ବଷିୟେର ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ । 39 େସଥିେର େସ ତାହାଙ୍କ
ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ଜ୍ୱରକୁ ଧମକ େଦେଲ, ଆଉ ତାହାଙୁ୍କ ଜ୍ୱର
ଛାଡ଼ଗିଲା, ପୁଣ,ି େସ େସହକି୍ଷଣ ିଉଠି େସମାନଙ୍କ େସବା କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ ।

40 ସୂଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତ େହବା ସମୟେର, େଯଉଁମାନଙ୍କ ନକିଟେର ନାନା ପ୍ରକାର
େରାଗେର ପୀଡ଼ତି େଲାକମାେନ ଥିେଲ, େସ ସମେସ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ ଏବଂ େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଉପେର ହାତ େଥାଇ
େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ । 41 ପୁଣ,ି ଭୂତମାେନ ମଧ୍ୟ ଚତି୍କାର କରୁ କରୁ
ତୁେମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର େବାଲ ିକହ ିଅେନକଙ୍କଠାରୁ ବାହାରିଗେଲ । ଆଉ,
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଧମକ େଦଇ କଥା କହବିାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ, କାରଣ େସ
େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣଥିିେଲ ।

ଉପାସନା ଗହୃମାନଙ୍କେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର
(ମାକର୍ 1:35-39)

42 ସକାଳ େହବାରୁ, େସ ବାହାରି ଏକ ନଜିର୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗେଲ; ଆଉ,
େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜି େଖାଜି ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, ପୁଣ,ି େସ
େଯପରି େସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲ ିନ ଯାଆନି୍ତ , େସଥିନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ
ଅଟକାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ । 43 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରେର ମଧ୍ୟ େମାେତ ଅବଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର
ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ େହବ, କାରଣ େସଥିନମିେନ୍ତ ମୁଁ ପଠାଯାଇଅଛ ି।

44 ପୁଣ,ି େସ ଯିହୂଦା େଦଶର ସମାଜଗହୃମାନଙ୍କେର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ ।

ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ
(ମାଥିଉ 4:18-22; ମାକର୍ 1:16-20)

ଦେିନ େଯେତେବେଳ େଲାକସମୂହ ତାହାଙ୍କ (ଯୀଶୁଙ୍କ) ଉପେର
ମାଡ଼ପିଡ଼ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ
ଗିେନସରତ ହ୍ରଦ କୂଳେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ; 2 ଆଉ େସ ହ୍ରଦ

କୂଳେର ଦୁଇଟ ିେନୗକା ଥିବାର େଦଖିେଲ; ମାଛୁଆମାେନ େସଥିରୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଜାଲ େଧାଉଥିେଲ । 3 େସହ ିେନୗକାଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଶିେମାନଙ୍କର
ଥିଲା, େସଥିେର େସ ଚଢ଼ ିସ୍ଥଳରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ
ଅନୁେରାଧ କେଲ; ଆଉ, େସ ବସ ିେନୗକାରୁ େଲାକସମୂହକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ ।

4 େସ କଥା େଶଷ କରି ଶିେମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ
ମାଛ ଧରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାଲ ପକାଅ । 5 ଏଥିେର ଶିେମାନ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ରାତଯିାକ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛ ିଧରି
ନାହୁଁ; କିନୁ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାେର ମୁଁ ଜାଲ ପକାଇବ ି। 6 ଆଉ, େସମାେନ
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ତାହା ପକାଇ ବହୁତ ମାଛ ଧରିେଲ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଜାଲ ଛଣି୍ଡବିାକୁ
ଲାଗିଲା । 7 େସଥିେର େସମାନଙ୍କର େଯଉଁ ସହକମର୍ୀମାେନ ଅନ୍ୟ
େନୗକାେର ଥିେଲ, େସମାେନ େଯପରି ଆସ ିସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ
େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଠାରିେଲ । ଏଥିେର େସମାେନ ଆସ ିଦୁଇଟି
େନୗକାକୁ ଏପରି ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ େଯ, େସଗଡୁ଼କି ବୁଡ଼ବିାକୁ ଲାଗିଲା ।

8 କିନୁ୍ତ ଶିେମାନ ପିତର ଏହା େଦଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ି
କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, େମା ନକିଟରୁ ଯିବା େହଉନୁ୍ତ, େଯଣୁ ମୁଁ ଜେଣ ପାପୀ
ମନୁଷ୍ୟ । 9 କାରଣ େସମାେନ ଏେତ ମାଛ ଧରିଥିେଲ େଯ, ତାହା େଦଖି
େସ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମେସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେଲ; 10 ପୁଣ,ି େଜବଦୀଙ୍କ
ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ, େଯଉଁମାେନ ଶିେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ
ଥିେଲ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହେଲ । ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ
ଶିେମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁେମ୍ଭ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଧରିବ । 11 େସଥିେର େସମାେନ େନୗକାଗଡୁ଼କି କୂଳକୁ ଆଣ ିସବୁ
ଛାଡ଼େିଦଇ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କେଲ ।

କୁଷ୍ଠୀ େଲାକଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 8:1-4; ମାକର୍ 1:40-45)

12 େସ େଗାଟଏି ନଗରେର ଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, ଜେଣ ସବର୍ାଙ୍ଗ
କୁଷ୍ଠୀ େଲାକ େସ ସ୍ଥାନେର ଥିେଲ; େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖି ମୁହଁ ମାଡ଼ପିଡ଼ି
ତାହାଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରି କହଲିା, େହ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯଦ ିଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ,
ତାହାେହେଲ େମାେତ ଶୁଚ ିକରି ପାରନି୍ତ । 13 େସଥିେର େସ ହାତ ବଢ଼ାଇ
ତାହାକୁ ଛୁଇଁ କହେିଲ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ,ି ଶୁଚ ିହୁଅ । େସହକି୍ଷଣି
କୁଷ୍ଠେରାଗ ତାହାଠାରୁ ଦୂର େହଲା ।

14 ଆଉ, େସ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହେିଲ, କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ଯାଇ ଯାଜକଙୁ୍କ ନଜିକୁ େଦଖାଅ, ପୁଣ,ି େମାଶାଙ୍କ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର
ଆପଣାର ଶୁଚକିି୍ରୟାରୂେପ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନମିେନ୍ତ ବଳି
ଉତ୍ସଗର୍ କର ।

15 କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟକ କଥା ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଆଉ
ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ ଓ ନଜି ନଜି େରାଗରୁ ସୁସ୍ଥ େହବା
ନମିେନ୍ତ ଏକତ୍ର େହବାକୁ ଲାଗିେଲ; 16 ମାତ୍ର େସ େକହ ିନ ଥିବା
ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ରହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ ।

ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀର ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 9:1-8; ମାକର୍ 2:1-12)

17 ଦେିନ େସ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ, ଆଉ ଗାଲଲିୀର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗ୍ରାମ,
ପୁଣ,ି ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶ ଓ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆସଥିିବା ଫାରୂଶୀ ଓ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକମାେନ ନକିଟେର ବସଥିିେଲ । ଆଉ, େସ େଯପରି ସୁସ୍ଥ
କରନି୍ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକି୍ତ ଉପସି୍ଥତ ଥିଲା ।

18 ପୁଣ,ି େଦଖ, େକେତକ େଲାକ ଜେଣ ପକ୍ଷାଘାତେରାଗୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ଖଟଆିେର େବାହଆିଣ ିତାହାକୁ ଭତିରକୁ େନଇଯିବା ନମିେନ୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର େଥାଇବା ନମିେନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ । 19 କିନୁ୍ତ ଭଡି଼ େହତୁ
ତାହାକୁ ଭତିରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ େସମାେନ ଘର
ଉପରକୁ ଯାଇ ଛାତ ଭତିର େଦଇ ଖଟଆି ସହତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେର
ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଓହ୍ଲାଇେଦେଲ ।

20 େସ େସମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ େଦଖି କହେିଲ, େହ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମ୍ଭର
ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇଅଛ ି। 21 େସଥିେର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ
ତକର୍ବତିକର୍ କରି ଏହା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େଯ ଈଶ୍ୱର ନନି୍ଦା କରୁଅଛ,ି
ଏ କିଏ ? େକବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବନିା ଆଉ କିଏ ପାପ କ୍ଷମା କରି ପାେର ?

22 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ତକର୍ବତିକର୍ ଜ୍ଞାତ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର କ'ଣ ତକର୍ବତିକର୍ କରୁଅଛ
? 23 କ'ଣ ସହଜ ? ତୁମ୍ଭର ପାପସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା େବାଲ ିକହବିା,
ବା, ଉଠ, ଚାଲ େବାଲ ିକହବିା ? 24 କିନୁ୍ତ, ପୃଥିବୀେର ପାପ କ୍ଷମା
କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର େଯ ଅଧିକାର ଅଛ,ି ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣପିାର-ଏଥିପାଇଁ େସ ପକ୍ଷାଘାତ େରାଗୀକୁ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ,ି
ଉଠ, ନଜି ଖଟଆି େନଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଯାଅ ।

25 େସଥିେର େସ େସହକି୍ଷଣ ିେସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉଠି, ଯାହା
ଉପେର େସ େଶାଇଥିେଲ, ତାହା େନଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା କୀତ୍ତର୍ନ କରୁ
କରୁ ନଜି ଗହୃକୁ ଚାଲଗିେଲ ।

26 ତହିଁେର ସମେସ୍ତ ଆଚମି୍ୱତ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା କୀତ୍ତର୍ନ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ଅତଶିୟ ଭୟ କରି କହେିଲ, ଆଜି ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଘଟଣା େଦଖିଲୁ ।

େଲବୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ
(ମାଥିଉ 9:9-13; ମାକର୍ 2:13-17)

27 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ବାହାରିଯାଇ େଲବୀ ନାମକ ଜେଣ କରଗ୍ରାହୀଙୁ୍କ
କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନେର ବସଥିିବା େଦଖି ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାହର ଅନୁଗମନ
କର । 28 େସଥିେର େସ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉଠି ତାହାଙ୍କର
ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

29 ପୁଣ,ି େଲବୀ ନଜି ଘେର ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ବଡ଼ େଭାଜି
କେଲ, ଆଉ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକ େସମାନଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସେିଲ । 30 େସଥିେର ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ
େସମାନଙ୍କ ଦଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା
କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର ଖିଆପିଆ କରୁଅଛ ? 31 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ସୁସ୍ଥ
େଲାକମାନଙ୍କର ଚକିିତ୍ସକଙ୍କଠାେର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ
େଲାକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛ ି। 32 ମୁଁ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସ ିନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ପାପୀମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଆସଅିଛ ି।

ଉପବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ
(ମାଥିଉ 9:14-17; ମାକର୍ 2:18-22)

33 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଥରକୁଥର
ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ େସହି
ପ୍ରକାର କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଖିଆପିଆ କରନି୍ତ ।
34 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହତି ବର
ଥିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କି େସମାନଙୁ୍କ ଉପବାସ କରାଇ ପାର ?
35 କିନୁ୍ତ ସମୟ ଆସବି; ଆଉ େଯେତେବେଳ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବରଙୁ୍କ
କାଢ଼ ିନଆିଯିବ, େସେତେବେଳ େସହ ିସମୟେର େସମାେନ ଉପବାସ
କରିେବ ।

36 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, େକହ ିନୂଆ
ଲୁଗାରୁ ତାଳି (କାନ)ି ଛଣି୍ଡାଇ ପୁରୁଣା ଲୁଗାେର ପକାଏ ନାହିଁ; ପକାଇେଲ
େସ ନୂଆ ଖଣ୍ଡକି ଚରିିେଦବ, ପୁଣ,ି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳିଟ ି(କାନ)ି ମଧ୍ୟ
ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗେର ମିଶିବ ନାହିଁ ।

37 ଆଉ, େକହ ିନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୁରୁଣା କୁମ୍ଫାେର (ଚମଡ଼ାେର ତଆିରି
ପାତ୍ରେର) ରେଖ ନାହିଁ; ରଖିେଲ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କୁମ୍ଫାକୁ (ଚମଡ଼ାେର
ତଆିରି ପାତ୍ରକୁ) ଫଟାଇ ପଡ଼ଯିିବ, ଆଉ କୁମ୍ଫା (ଚମଡ଼ାେର ତଆିରି ପାତ୍ର)
ନଷ୍ଟ େହବ । 38 କିନୁ୍ତ ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନୂଆ କୁମ୍ଫାେର ରଖିବା ଉଚତି ।
39 ଆଉ, େକହ ିପୁରୁଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ନୂଆ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ
କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ, କାରଣ େସ କେହ, ପୁରୁଣା ତ ଭଲ ।

ବଶି୍ରାମବାରର ପ୍ରଭୁ
(ମାଥିଉ 12:1-8; ମାକର୍ 2:23-28)

ଥେର ବଶି୍ରାମବାରେର େସ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର େଦଇ ଯାଉଥିବା
ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଶିଁଷା ଛଣି୍ଡାଇ ଛଣି୍ଡାଇ ହାତେର
ମଳି ଖାଉଥିେଲ । 2 କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ

କହେିଲ, ବଶି୍ରାମବାରେର ଯାହା କରିବା ନୟିମ ନାହିଁ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି କରୁଅଛ ?

3 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଦାଉଦ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାେନ
େଭାକିଲା ଥିବା ସମୟେର େସ କ'ଣ କରିଥିେଲ, ତାହା ସୁଦ୍ଧା କି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପଢ଼ ିନାହଁ ? 4 େସ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି,
େଯଉଁ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ରୁଟ ିେକବଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ ବନିା ଆଉ କାହାରି
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ଖାଇବା ନୟିମ ନାହିଁ, ତାହା େନଇ ଖାଇଥିେଲ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ େଦଇଥିେଲ । 5 ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ବଶି୍ରାମବାରର ପ୍ରଭୁ ଅଟନି୍ତ ।

ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ବଶିିଷ୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତର ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 12:9-14; ମାକର୍ 3:1-6)

6 େସ ଆଉ େଗାଟଏି ବଶି୍ରାମବାରେର ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି
ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ; େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା, ତାହାର ଡାହାଣ ହାତ
ଶୁଖିଯାଇଥିଲା । 7 ଆଉ, େସ େକଜାଣ ିବଶି୍ରାମବାରେର ସୁସ୍ଥ କରନି୍ତ , ଏହା
େଦଖିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହେିଲ,
େଯପରି େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଭୁଲ୍ ପାଇ ପାରନି୍ତ । 8 କିନୁ୍ତ େସ
େସମାନଙ୍କର ମେନାଭାବ ଜାଣ ିପାରି, େଯଉଁ େଲାକର ହାତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା,
ତାହାକୁ କହେିଲ, ଉଠ, ମଝେିର ଠିଆ ହୁଅ । ପୁଣ,ି େସ ଉଠି ଠିଆ
େହଲା ।

9 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଚାରୁଅଛ,ି
ବଶି୍ରାମବାରେର କ'ଣ କରିବା ଉଚତି ? ଭଲ କରିବା ନା ମନ୍ଦ କରିବା ?
ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ବନିାଶ କରିବା ? 10 ଆଉ, େସ ଚାରିଆେଡ଼
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରି ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ହାତ ବଢ଼ାଅ ।
େସଥିେର େସ ତାହା କଲା, ଆଉ ତାହାର ହାତ ପୁଣ,ି ଭଲ େହାଇଗଲା ।
11 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େକ୍ର ାଧେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ'ଣ କରି
ପାରନି୍ତ , େସ ବଷିୟେର ପରସ୍ପର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବାର ଶିଷ୍ୟ ମେନାନୟନ
(ମାଥିଉ 10:1-4; ମାକର୍ 3:13-19)

12 େସହ ିସମୟେର େସ ଦେିନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ପବର୍ତକୁ
ବାହାରିଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ କରୁ ସମସ୍ତ ରାତି୍ର
ବତିାଇେଲ । 13 ସକାଳ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣକୁ ମେନାନୀତ କେଲ; େସ େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
େପ୍ରରିତ ନାମ େଦେଲ,

14 େସମାେନ ଶିେମାନ, ଯାହାକୁ େସ ମଧ୍ୟ ପିତର ନାମ େଦେଲ, ଆଉ
ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ର ୀୟ, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ, ଫିଲପି୍ପ ଓ ବାଥର୍ଲମୀ,
15 ମାଥିଉ ଓ େଥାମା, ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ଶିେମାନ, ଯାହାଙୁ୍କ
ଉଦ୍େଯାଗୀ େବାଲ ିକହନି୍ତ , 16 ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିହୂଦା ଓ ଈଷ୍କାରିେୟାତୀୟ
ଯିହୂଦା, େଯ ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲା ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 4:23-25)

17 ଆଉ େସ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଓହ୍ଲାଇ େଗାଟଏି ସମତଳ ଭୂମିେର
ଠିଆ େହେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କର ଅେନକ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯିହୂଦା
ପ୍ରେଦଶ, ଯିରୂଶାଲମ ଆଉ େସାର ଓ ସୀେଦାନର ଉପକୂଳରୁ ଅେନେକ
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; 18 େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାକୁ ଓ ଆପଣା
ଆପଣା େରାଗରୁ ସୁସ୍ଥ େହବାକୁ ଆସଥିିେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଅଶୁଚି
ଆତ୍ମାଗଡୁ଼ାକ ଦ୍ୱ ାରା କଷ୍ଟ ପାଉଥିେଲ, େସମାେନ ସୁସ୍ଥ କରାଗେଲ; 19 ପୁଣ,ି
େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ, କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରୁ
ଶକି୍ତ ବାହାରି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲା ।

େକଉଁମାେନ ଧନ୍ୟ
(ମାଥିଉ 5:1-12)

20 େସ ସମୟେର େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଖି କହେିଲ, ଦୀନହୀନ
େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର । 21 ବତ୍ତର୍ମାନ କ୍ଷୁଧିତ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିତୃପ୍ତ େହବ । ବତ୍ତର୍ମାନ େରାଦନ କରୁଅଛ େଯ
ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହାସ୍ୟ କରିବ ।

22 େଲାେକ େଯେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ େହତୁ
ଅଲଗା କରନି୍ତ ପୁଣ,ି ନନି୍ଦା କରନି୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମକୁ ମନ୍ଦ େବାଲି
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନି୍ତ , େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ । 23 େସହ ିଦନି ଆନନ୍ଦେର

ନୃତ୍ୟ କର, କାରଣ େଦଖ, ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର; ଆଉ
େସହପିରି ତ େସମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
କରୁଥିେଲ ।

ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପରି ଆଚରଣ
(ମାଥିଉ 5:38-48; 7:12)

24 କିନୁ୍ତ ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଧନୀ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଖେଭାଗ କରିଅଛ । 25 ହାୟ, ଦଣ୍ଡର
ପାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ ପରିତୃପ୍ତ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ୍ଷୁଧିତ
େହବ । ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବତ୍ତର୍ମାନ ହାସ୍ୟ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ,
କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖ ଓ େରାଦନ କରିବ ।

26 େଯେତେବେଳ େଲାକ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ ,
େସେତେବେଳ ହାୟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର; େସହପିରି ତ େସମାନଙ୍କ
ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରୁଥିେଲ ।

27 କିନୁ୍ତ ଶୁଣୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁଁ କହୁଅଛ,ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର; େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର; 28 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଭଶିାପ ଦଅିନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କର; େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅପବ୍ୟବହାର
କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କର ।

29 େଯ ତୁମ୍ଭକୁ େଗାଟଏି ଗାଲେର ଚାପୁଡା଼ ମାେର, ତାହା ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟ
ଗାଲ ମଧ୍ୟ େଦଖାଇଦଅି; ଆଉ, େଯ ତୁମ୍ଭର ଚାଦର େନଇଯାଏ, ତାହାକୁ
ତୁମ୍ଭର ଅଙ୍ଗରଖା (େପାଷାକ) ମଧ୍ୟ େନବାକୁ ମନା କର ନାହିଁ । 30 େଯ
େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ମାେଗ, ତାହାକୁ ଦଅି; ଆଉ େଯ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ପତି୍ତ େନଇଯାଏ,
ତାହାଠାରୁ ତାହା ପୁନବର୍ାର ଦାବ ିକର ନାହିଁ ।

31 େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନୁ୍ତ େବାଲି
ଇଚ୍ଛା କର, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହ ିପ୍ରକାର କର । 32 ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ ? କାରଣ ପାପୀମାେନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣା
ଆପଣା େପ୍ରମକାରୀମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ । 33 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନି୍ତ , ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର,
େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ ? କାରଣ ପାପୀମାେନ ସୁଦ୍ଧା
ତାହା କରନି୍ତ । 34 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଇବାର ଆଶା
ଥାଏ, େସମାନଙୁ୍କ ଋଣ େଦେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ ?
ପାପୀମାେନ ସୁଦ୍ଧା ସମାନ ପରିମାଣେର ପରିେଶାଧ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ
ପାପୀମାନଙୁ୍କ ଋଣ ଦଅିନି୍ତ ।

35 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର ଏବଂ େସମାନଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳ କର, ପୁଣ,ି ପରିେଶାଧର ଆଶା ନ ରଖି ଋଣ ଦଅି; ତାହାେହେଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର େହବ ଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ସନ୍ତାନ େହବ, କାରଣ େସ ଅକୃତଜ୍ଞ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟାଳୁ ଅଟନି୍ତ ।
36 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା େଯପରି ଦୟାଳୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି ଦୟାଳୁ
ହୁଅ ।

ଅନ୍ୟର ବଚିାର ନ କରିବା
(ମାଥିଉ 7:1-4)

37 ପୁଣ,ି ବଚିାର କର ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଚିାରିତ େହବ
ନାହିଁ; େଦାଷୀ କର ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦାଷୀକୃତ େହବ
ନାହିଁ । କ୍ଷମା କର, ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କରାଯିବ;

38 ଦାନ କର, ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାନ ଦଆିଯିବ; େଲାେକ
ମାଣକୁ ପୁରା କରି ତାହାକୁ ଚାପି ହଲାଇ ଉଛୁଳାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଣି୍ଟେର
େଦେବ; କାରଣ େଯଉଁ ମାପେର ମାପ କର, େସହ ିମାପେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପୁଣ,ି ମପାଇଦଆିଯିବ ।

39 େସ େସମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, ଅନ୍ଧ କ'ଣ ଅନ୍ଧକୁ
ବାଟ କଢ଼ାଇପାେର ? େସମାେନ କ'ଣ ଉଭେୟ ଗାତେର ପଡ଼େିବ ନାହିଁ ?
40 ଶିଷ୍ୟ ଗରୁୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ନୁେହଁ; କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଶିଷ୍ୟ ସଦି୍ଧ େହାଇ
ଆପଣା ଗରୁୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େହବ ।

41 ଆଉ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ଆଖିେର ଥିବା କୁଟାଟକିକ େଦଖୁଅଛ,
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନଜି ଆଖିେର େଯଉଁ କାଠପଟା ଅଛ,ି ତାହା ଭାବ ିେଦଖୁ ନାହଁ ?
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42 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଆଖିେର ଥିବା କାଠପଟା ନ େଦଖି କିପରି ନଜି ଭାଇ
କି କହପିାର, ଭାଇ, ଆସ, ତୁମ୍ଭ ଆଖିେର ଥିବା କୁଟାଟକିକ ବାହାର
କରିେଦବ ି? କପଟୀ, ଆେଗ ଆପଣା ଆଖିରୁ କାଠପଟା ବାହାର
କରିପକାଅ, ତାହା ପେର ନଜି ଭାଇର ଆଖିେର ଥିବା କୁଟାଟକିକ ବାହାର
କରିବା ନମିେନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ େଦଖି ପାରିବ ।

ଗଛ ଓ ତା'ର ଫଳ
(ମାଥିଉ 7:16-20; 12:33-35)

43 କାରଣ ଏପରି େକୗଣସ ିଭଲ ଗଛ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମନ୍ଦ ଫଳ
ଫେଳ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଏପରି େକୗଣସ ିମନ୍ଦ ଗଛ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଭଲ
ଫଳ ଫେଳ । 44 କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗଛ ନଜିର ଫଳ ଦ୍ୱ ାରା ଚହି୍ନାଯାଏ;
କଣ୍ଟାଗଛରୁ ତ େଲାକମାେନ ଡମିି୍ୱରି େତାଳନି୍ତ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା କଣ୍ଟାବୁଦାରୁ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େତାଳନି୍ତ ନାହିଁ ।

45 ଉତ୍ତମ େଲାକ ଆପଣା ହୃଦୟରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଉତ୍ତମ ପଦାଥର୍
ବାହାର କେର, ପୁଣ,ି ମନ୍ଦ େଲାକ ମନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମନ୍ଦ ପଦାଥର୍ ବାହାର
କେର; କାରଣ ହୃଦୟର ପୂଣ୍ଣର୍ତାରୁ ମୁଖ କଥା କେହ ।

ଦୁଇ ଗହୃ ନମିର୍ାଣକାରୀ
(ମାଥିଉ 7:24-27)

46 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି େମାେତ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିକହୁଅଛ,
ମାତ୍ର େମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁ ନାହଁ ? 47 େଯ େକହ ିେମା ନକିଟକୁ
ଆସ ିେମାହର କଥା ଶୁଣ ିେସହ ିସବୁ ପାଳନ କେର, େସ କାହା ପରି, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ ି। 48 େସ ଏପରି ଜେଣ ଘର ନମିର୍ାଣକାରୀ େଲାକ
ପରି, େଯ ଗଭୀର ଗାତ େଖାଳି ମୂଳଦୁଆ ପଥର ଉପେର ବସାଇେଲ;
ଆଉ, ବଢ଼ ିହୁଅେନ୍ତ ସୁଅ େସହ ିଘରକୁ ପ୍ରବଳଭାବେର ଧକ୍କ ା ମାରିଲା, କିନୁ୍ତ
ତାହା ହଲାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଉତ୍ତମ ରୂେପ ନମିର୍ାଣ
କରାଯାଇଥିଲା ।

49 କିନୁ୍ତ େଯ ଶୁଣ ିପାଳନ କେର ନାହିଁ, େସ ମୂଳଦୁଆ ନ ବସାଇ ମାଟି
ଉପେର ଘର ନମିର୍ାଣକାରୀ େଲାକ ପରି; ବନ୍ୟା ଜଳ େସହ ିଘର ଉପେର
ପ୍ରବଳଭାବେର ଧକ୍କ ା ମାରିବାରୁ େସହକି୍ଷଣ ିତାହା ପଡ଼ଗିଲା ଓ ତାହାର
ବନିାଶ ଭୟଙ୍କର େହଲା ।

ଶତେସନାପତରି ଦାସର ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 8:5-13)

େସ େଲାକମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚରେର ଆପଣାର ସବୁ କଥା େଶଷ
କରି କଫନର୍ାହୂମେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ।

2 େସ ସମୟେର ଜେଣ ଶତେସନାପତଙି୍କର ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ
େହାଇ ମଲା ଭଳି େହାଇଥିଲା, େସ ତାହାଙ୍କର ପି୍ରୟପାତ୍ର ଥିେଲ । 3 େସ
ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଖବର ପାଇ, େସ େଯପରି ଆସ ିତାଙ୍କ ଦାସର ପ୍ରାଣ
ରକ୍ଷା କରନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର େକେତକ
ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ । 4 େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ
ନକିଟେର ପହଞ୍ଚ ିତାହାଙୁ୍କ ବେିଶଷ ବନିତ ିକରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆପଣ
େଯ ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହା କରିେବ, େସ େସଥିର େଯାଗ୍ୟ ଅଟନି୍ତ;
5 କାରଣ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାତକୁି େପ୍ରମ କରନି୍ତ ଓ ଆେପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ସମାଜଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିଅଛନି୍ତ ।

6 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଗେଲ । େସ ଘରର ଅଳ୍ପ ଦୂରେର
ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଶତେସନାପତ ିବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ପଠାଇ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ପ୍ରଭୁ, କଷ୍ଟ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ; କାରଣ ଆପଣ େଯ େମା ଘେର ପାଦ ପକାଇେବ,
ମୁଁ ଏପରି େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; 7 ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ ନଜିକୁ
େଯାଗ୍ୟ ବଚିାର କଲ ିନାହିଁ; କିନୁ୍ତ ପେଦ ଆଜ୍ଞା କରନୁ୍ତ, େମାହର ଦାସ ସୁସ୍ଥ
େହବ । 8 କାରଣ ମୁଁ ପରାଧୀନ ମନୁଷ୍ୟ େହେଲ ମଧ୍ୟ େମାହର ଅଧୀନେର
େସୖନ୍ୟମାେନ ଅଛନି୍ତ; ଆଉ, ମୁଁ ଜଣକୁ ଯାଅ କହେିଲ େସ ଯାଏ; ଅନ୍ୟକୁ
ଆସ କହେିଲ େସ ଆେସ; ପୁଣ,ି େମାହର ଦାସକୁ ଏହା କର କହେିଲ େସ
ତାହା କେର ।

9 ଯୀଶୁ ଏସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣ ିତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଚକିତ େହେଲ, ଆଉ
ବୁଲପିଡ଼ ିତାହାଙ୍କ ପଛେର ଆସୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

କହୁଅଛ,ି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟେର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏେଡ଼ ବଡ଼ ବଶି୍ୱାସ ପାଇ ନାହିଁ ।
10 ଆଉ ପଠାଯାଇଥିବା େଲାକମାେନ ଘରକୁ େଫରିଆସ ିଦାସକୁ ସୁସ୍ଥ
େଦଖିେଲ ।

ବଧିବାର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବନ ଦାନ

11 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ନାଇନ ନାମକ ନଗରକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ, ଆଉ
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଓ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଯାଉଥିେଲ
। 12 େସ ନଗରଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େଦଖ, େଲାକ ଜେଣ
ମୃତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ େବାହ ିଆଣୁଥିେଲ, େସ ଆପଣା ମାତାର
ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ବଧିବା; ଆଉ ନଗରର ବହୁସଂଖ୍ୟକ
େଲାକ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ । 13 ତାହାକୁ େଦଖି ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରତି
ଦୟାେର ବଗିଳିତ େହାଇ ତାହାକୁ କହେିଲ, େରାଦନ କର ନାହିଁ ।
14 ଆଉ େସ ନକିଟକୁ ଯାଇ େକାେକଇ ଛୁଇଁେଲ, ପୁଣ,ି େବାହ ିେନଉଥିବା
େଲାକମାେନ ଠିଆ ହୁଅେନ୍ତ େସ କହେିଲ, ଯୁବକ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ,ି
ଉଠ । 15 େସଥିେର ମୃତ ଯୁବକଟ ିଉଠି ବସଲିା ଆଉ କଥା କହବିାକୁ
ଲାଗିଲା, ପୁଣ,ି େସ ତାହାକୁ ତାହାର ମାତାର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ ।

16 ଏଥିେର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭୟ େଖଳିଗଲା ଆଉ େସମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଜେଣ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଉତ୍ଥତି େହାଇଅଛନି୍ତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା
େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃପାଦୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ । 17 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହି
ସମ୍ୱାଦ ସମସ୍ତ ଯିହୂଦା େଦଶ ଓ ଚାରିପାଖର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର ବ୍ୟାପିଗଲା
।

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ
(ମାକର୍ 11:2-19)

18 ପେର ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ତାହାଙୁ୍କ
ଜଣାଇେଲ । 19 େସଥିେର େଯାହନ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ
ଜଣଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହା କହ ିପଠାଇେଲ, ଆପଣ କ'ଣ
େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ େହବ, ନା ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷାେର ରହବୁି ? 20 େସହ ିେଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
କହେିଲ, ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହା କହି
ପଠାଇଅଛନି୍ତ , ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ େହବ, େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ କି ଆପଣ, ଅବା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅେପକ୍ଷାେର ରହବୁି ?

21 େସହ ିସମୟେର େସ ଅେନକଙୁ୍କ େରାଗ, କଷ୍ଟ ଓ
ମନ୍ଦଆତ୍ମାମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ, ପୁଣ,ି ଅେନକ ଅନ୍ଧଙୁ୍କ େଦଖିବାର ଶକି୍ତ
େଦେଲ । 22 େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ, ଯାହା
ଯାହା େଦଖିଅଛ ଓ ଶୁଣଅିଛ, େସହ ିସବୁ େଯାହନଙୁ୍କ ଜଣାଅ; ଅନ୍ଧମାେନ
େଦଖି ପାରନି୍ତ , ଖଞ୍ଜମାେନ ଚାଲ ିପାରନି୍ତ , କୁଷ୍ଠୀମାେନ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନି୍ତ ,
ବଧିରମାେନ ଶୁଣ ିପାରନି୍ତ , ମୃତମାେନ ଜୀବତି ହୁଅନି୍ତ , ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ; 23 ଆଉ, େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ େମା'ଠାେର
ବାଧାର କାରଣ ପାଏ ନାହିଁ, େସ ଧନ୍ୟ ।

24 େଯାହନଙ୍କ ଦୂତମାେନ ଯିବା ପେର ଯୀଶୁ େଯାହନଙ୍କ ବଷିୟେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ େଦଖିବା ପାଇଁ
ମରୁଭୂମିକୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲ, କ'ଣ ପବନେର େଦାହଲୁଥିବା େଗାଟଏି ନଳ
? 25 ତାହା ନ େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ େଦଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଇଥିଲ
? କ'ଣ ଦାମୀ େପାଷାକ ପିନି୍ଧଥିବା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ? େଦଖ, େଯଉଁମାେନ
ସୁନ୍ଦର େପାଷାକ ପିନ୍ଧନି୍ତ ଏବଂ ସୁଖେର ସମୟ କଟାନି୍ତ , େସମାେନ
ରାଜପ୍ରାସାଦେର ଥାଆନି୍ତ । 26 ତାହା ନ େହେଲ କ'ଣ େଦଖିବା ନମିେନ୍ତ
ବାହାରି ଯାଇଥିଲ ? କ'ଣ ଜେଣ ଭାବବାଦୀଙୁ୍କ ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ
କହୁଅଛ,ି ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ େଶ୍ରଷ୍ଠ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ।

27 ଯାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହା େଲଖା ଅଛ,ି େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ଦୂତକୁ
ତୁମ୍ଭ ଆଗେର ପଠାଉଅଛୁ, େସ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ,
ଏ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ।
28 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ସ୍ତ୍ରୀଗଭର୍ରୁ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େଯାହନଙ୍କଠାରୁ ମହାନ େକହ ିନାହଁାନି୍ତ ; ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର େଯ
କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ, େସ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ମହାନ ।

ଲୂକ 6:42 638 ଲୂକ 7:28
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29 ଏହା ଶୁଣ ିସମସ୍ତ େଲାକ, ଏପରିକି କରଗ୍ରାହୀମାେନ ସୁଦ୍ଧା
େଯାହନଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମେର ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଯଥାଥର୍ େବାଲି
ସ୍ୱୀକାର କେଲ; 30 କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାେନ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତଜିତ ନ େହାଇ ନଜି ନଜି ବଷିୟେର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଯାଜନା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ ।

31 େତେବ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେର ବତ୍ତର୍ମାନ ପୁରୁଷର େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁଳନା
କରିବ,ି ପୁଣ,ି େସମାେନ କାହାରି ତୁଲ୍ୟ ? 32 େଯଉଁ ପିଲାମାେନ
ହାଟବଜାରେର ବସ ିପରସ୍ପରକୁ ଡାକି କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାଚଲି ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭମାେନ
ବଳିାପ କଲୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାନି୍ଦଲ ନାହିଁ, େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ପରି ।

33 କାରଣ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ ଆସ ିରୁଟ ିଖାଇେଲ ନାହିଁ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପିଇେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ, େସ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ।
34 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସ ିେଭାଜନପାନ କରନି୍ତ , ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛ,
େଦଖ, ଏ ଜେଣ େପଟୁକ ଓ ମଦୁଆ, କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କର ବନୁ୍ଧ ।
35 ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉଚତି େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି
େହଲା ।

ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ପାପ କ୍ଷମା

36 ଆଉ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ ଆପଣା ସହତି େଭାଜନ
କରିବାକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ । େସଥିେର େସ ଫାରୂଶୀଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ
କରି େଭାଜନେର ବସେିଲ । 37 ଆଉ େଦଖ, େସହ ିନଗରେର ଜେଣ
ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା; ଯୀଶୁ େସହ ିଫାରୂଶୀଙ୍କ ଗହୃେର େଭାଜନେର
ବସଅିଛନି୍ତ , ଏହା ଜାଣ ିପାରି େସ େଗାଟଏି ପାତ୍ରେର ସୁଗନି୍ଧ େତୖଳ ଆଣ,ି
38 ପଛଆେଡ଼ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ େରାଦନ କରୁ କରୁ
ଲୁହେର ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଓଦା କରି ନଜି ମସ୍ତକର େକଶେର ତାହା
େପାଛବିାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମ୍ୱନ କରୁ କରୁ େସହି
ସୁଗନି୍ଧତ େତୖଳ ଲଗାଇ େଦବାକୁ ଲାଗିଲା ।

39 ତାହା େଦଖି, େଯଉଁ ଫାରୂଶୀ ତାହାଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିଥିେଲ, େସ
ମେନ ମେନ କହେିଲ, ଏ ଯଦ ିଭାବବାଦୀ େହାଇଥାଆନ୍ତା, ତାହାେହେଲ
ଏହାକୁ େଯ ସ୍ପଶର୍ କରୁଅଛ,ି େସ କିଏ ଓ କି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଅଥର୍ାତ୍, େସ େଯ
ପାପିନୀ, ଏହା ଜାଣଥିାଆନ୍ତା । 40 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
ଶିେମାନ, ତୁମ୍ଭକୁ େମାହର କିଛ ିକହବିାର ଅଛ ି। େସ କହେିଲ, ଗରୁୁ,
କୁହନୁ୍ତ ।

41 ଜେଣ ମହାଜନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଋଣୀ ଥିେଲ; ଜେଣ ପାଞ୍ଚଶହ ଓ
ଆଉ ଜେଣ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲା । 42 ଋଣ ସୁଝବିାକୁ
େସମାନଙ୍କର କିଛ ିନ ଥିବାରୁ େସ ଉଭୟଙ୍କର ଋଣ କ୍ଷମା କେଲ । ଏଣୁ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାହାଙୁ୍କ ଅଧିକ େପ୍ରମ କରିବ ? 43 ଶିେମାନ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ଜାଣବିାେର, େସ ଯାହାର ଅଧିକ ଋଣ କ୍ଷମା କେଲ,
େସ । େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ ବଚିାର କଲ ।

44 ଆଉ, େସ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ ିମୁଖ େଫରାଇ ଶିେମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହି
ସ୍ତ୍ରୀକୁ େଦଖୁଅଛ ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଗହୃକୁ ଆସଲି,ି ତୁେମ୍ଭ େମା ପାଦ ପାଇଁ ପାଣି
େଦଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଏ ଲୁହେର େମାର ପାଦ ଓଦା କରି ନଜି େକଶେର
ତାହା େପାଛେିଦଲା । 45 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଚୁମ୍ୱନ କଲ ନାହିଁ ? କିନୁ୍ତ ମୁଁ
ଭତିରକୁ ଆସବିା ସମୟଠାରୁ ଏ େମାହର ପାଦ ଚୁମ୍ୱନ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରି
ନାହିଁ ।

46 ତୁେମ୍ଭ େମାହର ମସ୍ତକେର େତଲ ଲଗାଇଲ ନାହିଁ ? କିନୁ୍ତ ଏ
େମାହର ପାଦେର ସୁଗନି୍ଧତ େତୖଳ ଲଗାଇଲା । 47 ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
କହୁଅଛ,ି ଏହାର ଅେନକ ପାପ କ୍ଷମା େହାଇଅଛ,ି କାରଣ େସ ବହୁତ
େପ୍ରମ କଲା; କିନୁ୍ତ ଯାହାକୁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷମା ଦଆିଯାଏ, େସ ଅଳ୍ପ େପ୍ରମ କେର ।

48 ଆଉ େସ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେିଲ, େତାହର ପାପସବୁ କ୍ଷମା େହାଇଅଛି
। 49 େସଥିେର ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର େଭାଜନେର ବସଥିିବା େଲାକମାେନ
ମେନ ମେନ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ପାପ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷମା କରୁଅଛ ିେଯ, ଏ କିଏ
? 50 କିନୁ୍ତ େସ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେିଲ, େତାହର ବଶି୍ୱାସ େତାେତ ରକ୍ଷା
କରିଅଛ;ି ଶାନି୍ତେର ଚାଲଯିାଅ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ

ଏଥିର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପେର ଯୀଶୁ ନଗେର ନଗେର ଓ ଗ୍ରାେମ
ଗ୍ରାେମ େଘାଷଣା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର
କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କ

ସାଙ୍ଗେର ଥିେଲ, 2 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଓ େରାଗରୁ ସୁସ୍ଥ
କରାଯାଇଥିେଲ, ଏପରି େକେତକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ, ଅଥର୍ାତ୍ ମଗ୍ଦଲୀନୀ ନାମକ
ମରିୟମ, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସାତ ଭୂତ ବାହାରିଯାଇଥିେଲ, 3 େହେରାଦଙ୍କ
ପରିଚାଳକ ଖୁଜା ଓ ତାଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟା େଯାହାନା, େଶାଶନ୍ନ ା, ପୁଣ,ି ଆହୁରି
ଅେନକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥାଇ ନଜି ନଜି ସମ୍ପତି୍ତ େଦଇ
େସମାନଙ୍କ େସବା କରୁଥିେଲ ।

ବୁଣାଳୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 13:1-9; ମାକର୍ 4:1-9)

4 ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଏକତ୍ର ହୁଅେନ୍ତ ଓ ନଗରୁ ନଗରୁ େଲାେକ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେନ୍ତ େସ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ େଦଇ କହେିଲ, 5 ଜେଣ ବୁଣାଳୀ
ଆପଣା ବହିନ ବୁଣବିାକୁ ବାହାରିଲା । େସ ବୁଣୁ ବୁଣୁ େକେତକ ବହିନ
ବାଟ ପାଖେର ପଡ଼ଲିା ଓ ପାଦ ତେଳ ଦଳିେହାଇଗଲା, ପୁଣ,ି ଆକାଶର
ଚେଢ଼ଇମାେନ େସଗଡୁ଼କି ଖାଇଗେଲ । 6 ଆଉ େକେତକ ପଥର ଉପେର
ପଡ଼ଲିା, ପୁଣ,ି ଗଜା େହାଇ ରସ ନ ପାଇବାରୁ ଶୁଖିଗଲା ।

7 ଆଉ େକେତକ କଣ୍ଟାଗଛଗଡୁ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ଲିା, ପୁଣ,ି
କଣ୍ଟାଗଛଗଡୁ଼ାକ ସାେଙ୍ଗ ସାେଙ୍ଗ ବଢ଼ ିେସଗଡୁ଼କୁି ଚାପି ପକାଇଲା ।
8 ଅନ୍ୟ େକେତକ ଭଲ ଭୂଇଁେର ପଡ଼ଲିା ଆଉ ବଢ଼ ିଶେହ ଗଣୁ ଫଳ
ଫଲଲିା । େସ ଏହା କହୁ କହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହେିଲ, ଯାହାର ଶୁଣବିା
ପାଇଁ କାନ ଅଛ,ି େସ ଶୁଣୁ ।

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ
(ମାଥିଉ 13:10-17; ମାକର୍ 4:10-12)

9 ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅଥର୍ କ'ଣ େବାଲ ିପଚାରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ । 10 େସଥିେର େସ କହେିଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରହସ୍ୟ
ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ଦଆିଯାଇଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେର କୁହାଯାଏ, େଯପରି େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖିେବ ନାହିଁ ଓ
ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝେିବ ନାହିଁ ।

ବୁଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ତାତ୍ପଯର୍୍ୟ
(ମାଥିଉ 13:18-23; ମାକର୍ 4:13-20)

11 ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅଥର୍ ଏହ,ି ବହିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, 12 ଆଉ େଯଉଁମାେନ
ବାଟ ପାଖେର ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନି୍ତ ; ତାହା ପେର ଶୟତାନ
ଆସ,ି େଯପରି େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଆନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାକ୍ୟ େନଇଯାଏ । 13 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ପଥର
ଉପେର ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିଆନନ୍ଦେର ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ; କିନୁ୍ତ
େସମାନଙ୍କର େଚର ନ ଥିବାରୁ େସମାେନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ଓ
ପରୀକ୍ଷା ସମୟେର ଧମର୍ତ୍ୟାଗୀ ହୁଅନି୍ତ ।

14 ଆଉ, କଣ୍ଟାଗଛଗଡୁ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ଯାହା ପଡ଼ଲିା, ତାହା ଏପରି
େଲାେକ, େଯଉଁମାେନ ଶୁଣ ିସାଂସାରିକ ଚନି୍ତ ା, ଧନ ଓ ସୁଖେଭାଗର
ବସବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଚାପି େହାଇଯାନି୍ତ , ପୁଣ,ି
ପରିପକ୍ୱ  ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରନି୍ତ ନାହିଁ । 15 ଆଉ, ଉତ୍ତମ ଭୂମିେର ଯାହା
ପଡ଼ଲିା, ତାହା ଏପରି େଲାେକ, ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଉତ୍ତମ ଓ ସରଳ
ହୃଦୟେର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିତାହା ଧରି ରଖନି୍ତ ଏବଂ େଧୖଯର୍୍ୟ ସହକାେର ଫଳ
ଫଳନି୍ତ ।

ମାଣ ତେଳ ଦୀପ
(ମାକର୍ 4:21-25)

16 େକହ ିଦୀପ ଜାଳି ପାତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ତାହା େଘାଡ଼ାଇ ରେଖ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା
ଖଟ ତେଳ ରେଖ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପରୁଖା ଉପେର ରେଖ, େଯପରି ପ୍ରେବଶ
କରିବା େଲାକମାେନ ଆେଲାକ େଦଖି ପାରନି୍ତ । 17 କାରଣ ଯାହା
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ପ୍ରକାଶିତ ନ େହବ, ଏପରି ଗପୁ୍ତ ବଷିୟ କିଛ ିନାହିଁ, ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ
ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ, ଏପରି ଗପୁ୍ତ ବଷିୟ କିଛ ିନାହିଁ । 18 ଅତଏବ, କିପରି
ଶୁଣୁଅଛ, େସ ବଷିୟେର ସାବଧାନ; କାରଣ ଯାହାର ଅଛ,ି ତାହାକୁ
ଦଆିଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ, େସ ଯାହା ନଜିର ଅଛ ିେବାଲ ିମେନ
କେର, ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତାହାଠାରୁ ନଆିଯିବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମା' ଓ ଭାଇମାେନ
(ମାଥିଉ 12:46-50; ମାକର୍ 3:31-35)

19 ତାହାଙ୍କ ମା' ଓ ଭାଇମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, କିନୁ୍ତ
େଲାକଗହଳି େହତୁ ତାହାଙ୍କ ସହତି େଦଖା କରି ପାରୁ ନ ଥିେଲ ।
20 େସଥିେର ତାହାଙୁ୍କ ଏହ ିଖବର ଦଆିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ମା' ଓ
ଭାଇମାେନ ଆପଣଙ୍କ ସହତି େଦଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ବାହାେର ଠିଆ
େହାଇଅଛନି୍ତ । 21 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େଯଉଁମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନି୍ତ ଓ ପାଳନ କରନି୍ତ , େସମାେନ େମାହର ମା' ଓ
ଭାଇମାେନ ।

ଝଡ଼ ଉପେର ଅଧିକାର
(ମାଥିଉ 8:23-27; ମାକର୍ 4:35-41)

22 େସହ ିସମୟେର ଦେିନ ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଗାଟଏି
େନୗକାେର ଚଢ଼େିଲ, ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆସ, ହ୍ରଦର
ଆରପାରିକୁ ଯିବା । େସଥିେର େସମାେନ େନୗକା ଫିଟାଇେଦେଲ ।
23 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େନୗକା ବାହ ିଯାଉଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ
େଶାଇପଡ଼େିଲ । େସେତେବେଳ ହ୍ରଦେର େତାଫାନ େହଲା, ଆଉ
େସମାନଙ୍କ େନୗକା ଜଳେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ େସମାେନ ବପିଦେର
ପଡ଼େିଲ ।

24 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ ଉଠାଇ କହେିଲ, େହ
ଗରୁୁ, େହ ଗରୁୁ, ଆେମ ମଲୁ । ଏଥିେର େସ ଉଠି ପବନ ଓ ପ୍ରବଳ
ତରଙ୍ଗକୁ ଧମକ େଦେଲ, ଆଉ େସହ ିସବୁ ବନ୍ଦ େହାଇ ସୁସି୍ଥର େହଲା ।
25 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ କାହିଁ ? କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ଭୀତ ଓ ଚକିତ େହାଇ ପରସ୍ପରକୁ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ
େତେବ କିଏ େଯ, େସ ବାୟୁ ଓ ଜଳକୁ ସୁଦ୍ଧା ଆେଦଶ ଦଅିେନ୍ତ, େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନି୍ତ ।

ବାହନିୀ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ େଲାକର ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 8:28-34; ମାକର୍ 5:1-20)

26 ପେର େସମାେନ ଗାଲଲିୀର ସମ୍ମୁଖବତ୍ତର୍ୀ େସପାରିର
ଗରାଶୀୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳେର ପହଞ୍ଚେିଲ । 27 େସ େନୗକାରୁ ବାହାରି
କୂଳେର ଓହ୍ଲାେନ୍ତ େସହ ିନଗରର ଜେଣ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ େଲାକ ତାହାଙୁ୍କ
େଭଟଲିା; େସ ବହୁକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଲୁଗା ନ ପିନି୍ଧ ଓ ଘେର ନ ରହ ିସମାଧି
ସ୍ଥାନେର ରହୁଥିଲା ।

28 େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖି ଚତି୍କାର କରି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ି
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହଲିା, େହ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେର
େମାହର କ'ଣ ଅଛ ି? ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି େମାେତ କଷ୍ଟ ଦଅି
ନାହିଁ । 29 କାରଣ େସ ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାକୁ େସହ ିମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରିଯିବା
ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦବାକୁ ଯାଉଥିେଲ । େସହ ିଆତ୍ମା ଅେନକ ଥର ତାହାକୁ
ଧରିଥିଲା, ପୁଣ,ି େଲାେକ ତାହାକୁ ଶିକୁଳି ଓ ହାତ କଡ଼ ିଦ୍ୱ ାରା ବାନି୍ଧ
ରଖୁଥିେଲ, ମାତ୍ର େସ ବନ୍ଧନସବୁ ଛଣି୍ଡାଇପକାଇ ଭୂତ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାନ୍ତରକୁ
ଚାଳିତ େହଉଥିଲା ।

30 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େତାର ନଁା କ'ଣ ? େସ କହଲିା,
ବାହନିୀ; କାରଣ ଅେନକ ଭୂତ ତାହାଠାେର ପ୍ରେବଶ କରିଥିେଲ ।
31 ପୁଣ,ି େସ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନ ଦଅିନି୍ତ ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବନିତ ିକରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

32 େସଠାେର ପବର୍ତ ଉପେର େଗାଟଏି ବଡ଼ ଘୁଷୁରିପଲ ଚରୁଥିଲା,
ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିଘୁଷୁରିଗଡୁ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ପଶିବା ପାଇଁ
ଅନୁମତ ିଦଅିନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବନିତ ିକେଲ । 33 େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିଦଅିେନ୍ତ, ଭୂତଗଡୁ଼ାକ େସହ ିମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରି

ଘୁଷୁରିଗଡୁ଼ାକ ମଧ୍ୟେର ପଶିେଲ; େସଥିେର େସହ ିଘୁଷୁରୀ ପଲ ଅତି
େବଗେର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ େଦୗଡ଼ଯିାଇ ହ୍ରଦେର ପଡ଼ ିବୁଡ଼ ିମେଲ ।

34 ଚରାଉଥିବା େଲାକମାେନ େସହ ିଘଟଣା େଦଖି ପଳାଇଯାଇ ନଗର
ଓ ପଲ୍ଲ ୀଗଡୁ଼କିେର ତାହା ଜଣାଇେଲ । 35 େସଥିେର େଲାେକ େସହି
ଘଟଣା େଦଖିବାକୁ ବାହାରି ଆସେିଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସ,ି େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଭୂତଗଡୁ଼ାକ ବାହାରିଥିେଲ, ତାହାକୁ ଲୁଗା ପିନି୍ଧ
ଭଲ ମନେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତେଳ ବସଥିିବା େଦଖି ଭୟ କେଲ ।

36 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ େଦଖିେଲ, େସମାେନ େସହ ିଭୂତଗ୍ରସ୍ତ େଲାକ
କିପରି ସୁସ୍ଥ େହଲା, ତାହା େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ ।

37 େସଥିେର ଗରାଶୀୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରିପାଖେର ଥିବା ସମସ୍ତ
େଲାକ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ, କାରଣ
େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ େହାଇଥିେଲ; ଆଉ, େସ େଗାଟଏି େନୗକାେର
ଚଢ଼ ିେଫରିଆସେିଲ ।

38 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକଠାରୁ ଭୂତଗଡୁ଼ାକ ବାହାରିଯାଇଥିେଲ, େସ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର ରହବିା ନମିେନ୍ତ ନେିବଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା; 39 ମାତ୍ର େସ
ତାହାଙୁ୍କ ବଦିାୟ କରି କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ଘରକୁ େଫରିଯାଅ, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ
ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ େସହ ିସବୁ ବଣ୍ଣର୍ନା କର ।
େସଥିେର େସ ଚାଲଯିାଇ, ଯୀଶୁ ତାହା ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍
କରିଥିେଲ, େସହ ିସବୁ ନଗରଯାକ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ମୃତ ବାଳିକା ଜୀବତି-ପ୍ରଦର େରାଗଗ୍ରସ୍ତା ସୁସ୍ଥ
(ମାଥିଉ 9:18-26; ମାକର୍ 5:21-43)

40 ଯୀଶୁ େଫରିଆସେନ୍ତ େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦେର ଗ୍ରହଣ କେଲ,
କାରଣ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ । 41 ଆଉ, େଦଖ, ଯାଈରସ
ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଆସେିଲ; େସ ସମାଜଗହୃର େନତା ଥିେଲ । େସ
ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତେଳ ପଡ଼ ିଆପଣା ଗହୃକୁ ଆସବିା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ବନିତି
କେଲ, 42 କାରଣ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବାର ବଷର୍ ବୟସର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା
ଥିଲା, ଆଉ େସ ମୃତପ୍ରାୟ େହାଇଥିଲା । କିନୁ୍ତ େସ ଯାଉଥିବା ସମୟେର
େଲାକସମୂହ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ମାଡ଼ପିଡୁଥିେଲ ।

43 େସେତେବେଳ ବାର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର େରାଗେର ଜେଣ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ, େଯ କି କାହାରି ଦ୍ୱ ାରା ସୁସ୍ଥ େହାଇ ପାରି ନ ଥିଲା, 44 େସ
ପଛଆଡଢ଼ୁ ଆସ ିତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲା, ଆଉ, େସହକି୍ଷଣ ିତାହାର
ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ େହଲା ।

45 େସଥିେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, କିଏ େମାେତ ଛୁଇଁଲା ? ମାତ୍ର ସମେସ୍ତ
ଅସ୍ୱୀକାର କରେନ୍ତ, ପିତର କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, େଲାକସମୂହ ଯନ୍ତାଯନି୍ତ
େହାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପେର ମାଡ଼ପିଡଢ଼ୁଅଛନି୍ତ । 46 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ କହେିଲ,
େକହ ିଜେଣ େମାେତ ଛୁଇଁଲା, କାରଣ େମା’ ଠାରୁ ଶକି୍ତ ବାହାରିଗଲା
େବାଲ ିମୁଁ ଜାଣଲି ି।

47 େଯେତେବେଳ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିେଦଖିଲା େଯ, େସ ଲୁଚ ିରହ ିପାରିଲା
ନାହିଁ, େସେତେବେଳ େସ ଥରି ଥରି ଆସ ିତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ ପଡ଼,ି
କାହିଁକି ତାହାଙୁ୍କ ଛୁଇଁଲା ପୁଣ,ି କିପରି େସହକି୍ଷଣ ିସୁସ୍ଥ େହଲା, ତାହା ସମସ୍ତ
େଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ରକାଶ କଲା । 48 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଝଅି, େତାହର ବଶି୍ୱାସ ତେତ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ,ି ଶାନି୍ତେର ଚାଲଯିା ।

49 େସ ଏହ ିକଥା କହୁଥିବା ସମୟେର ସମାଜଗହୃର େନତାଙ୍କ ଘରୁ
ଜେଣ ଆସ ିକହଲିା, ଆପଣଙ୍କ ଝଅି ମରିଗଲାଣ,ି ଗରୁୁଙୁ୍କ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦଅିନୁ୍ତ
ନାହିଁ । 50 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣ ିତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଭୟ କର
ନାହିଁ େକବଳ ବଶି୍ୱାସ କର, ଆଉ େସ ବଞ୍ଚବି ।

51 ପୁଣ,ି େସ ଗହୃକୁ ଆସ ିପିତର, େଯାହନ ଓ ଯାକୁବ, ପୁଣ,ି
ବାଳିକାର ପିତାମାତାଙ୍କ ବନିା ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣା ସାଙ୍ଗେର ଭତିରକୁ
ଯିବା ପାଇଁ େଦେଲ ନାହିଁ । 52 ମାତ୍ର ସମେସ୍ତ ତାହା ପାଇଁ େରାଦନ କରୁ
କରୁ ଛାତେିର ମାରିେହଉଥିେଲ । େସଥିେର େସ କହେିଲ, େରାଦନ କର
ନାହିଁ; େସ ମରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଶାଇପଡ଼ଅିଛ ି। 53 କିନୁ୍ତ େସ ମରିଯାଇଅଛି
େବାଲ ିଜାଣଥିିବାରୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

54 ମାତ୍ର େସ ତାହାର ହାତ ଧରି ଡାକି କହେିଲ, ଆେଗା ବାଳିକା, ଉଠ
। 55 େସଥିେର ତାହାର ଆତ୍ମା େଫରିଆସଲିା ଆଉ େସ େସହକି୍ଷଣି
ଉଠିଲା, ପୁଣ,ି େସ ତାହାକୁ କିଛ ିଖାଇବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ।

ଲୂକ 8:18 640 ଲୂକ 8:55
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56 ଏଥିେର ତାହାର ପିତାମାତା ଆଚମି୍ଭତ େହେଲ; କିନୁ୍ତ େସହ ିଘଟଣାର
କଥା କାହାକୁ ନ କହବିା ପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବାର ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ
(ମାଥିଉ 10:5-15; ମାକର୍ 6:7-13)

ଇତମିଧ୍ୟେର ଯୀଶୁ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି
େସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଭୂତ ଉପେର ପୁଣ,ି େରାଗ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଶକି୍ତ ଓ ଅଧିକାର େଦେଲ । 2 ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େଘାଷଣା ଓ େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ପଠାଇେଲ ।

3 ଏବଂ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନମିେନ୍ତ ବାଡ଼ ିକି
େଝାଲ ିକି ରୁଟ ିକି ଟଙ୍କା କିଛ ିହିଁ ନଅି ନାହିଁ, କିମ୍ୱା ଦୁଇଟ ିଅଙ୍ଗରଖା
(ବସ୍ତ୍ର) ସାଙ୍ଗେର ରଖ ନାହିଁ । 4 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେକୗଣସ ିଗହୃେର
ପ୍ରେବଶ କରିବ, େସ ସ୍ଥାନରୁ ନ ବାହାରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର ରୁହ ।

5 ଆଉ େଯେତ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ, େସହ ିନଗରରୁ
ବାହାରିବା ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ପିକାଅ । 6 େସଥିେର େସମାେନ ଯାଇ
ସବୁଆେଡ଼ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଓ ସୁସ୍ଥ କରୁ କରୁ ଗ୍ରାେମ ଗ୍ରାେମ ଭ୍ରମଣ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

େହେରାଦ ବଚିଳିତ
(ମାଥିଉ 14:1-12; ମାକର୍ 6:14-29)

7 ଇତମିଧ୍ୟେର ସାମନ୍ତରାଜା େହେରାଦ ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣା ବଷିୟ ଶୁଣି
ଅବାକ୍ େହାଇଗେଲ, କାରଣ େଯାହନ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛନି୍ତ
େବାଲ ିେକହ ିେକହ ିକହୁଥିେଲ; 8 ପୁଣ,ି େକହ ିେକହ ିଏଲୟି େଦଖା
େଦଇଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଏବଂ ଅନ୍ୟମାେନ ପୁରାକାଳର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ପୁନବର୍ାର ଉଠିଅଛନି୍ତ େବାଲ ିକହୁଥିେଲ । 9 କିନୁ୍ତ େହେରାଦ
କହେିଲ, େଯାହନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଆେମ୍ଭ ତ କାଟଅିଛୁ, ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ବଷିୟେର
ଆେମ୍ଭ ଏପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ, ଏ କିଏ ? ଆଉ େସ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିବା
ନମିେନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ ।

ପାଞ୍ଚ ରୁଟ,ି ଦୁଇ ମାଛ
(ମାଥିଉ 14:13-21; ମାକର୍ 6:30-44; େଯାହନ 6:1-14)

10 ପେର େପ୍ରରିତମାେନ େଫରିଆସ,ି ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ, େସହି
ସବୁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ । ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର
େଘନ ିଅନ୍ତର େହାଇ େବଥସାଇଦା ନାମକ ନଗରକୁ ଚାଲଗିେଲ । 11 କିନୁ୍ତ
େଲାକସମୂହ ତାହା ଜାଣ ିତାହାଙ୍କର ପେଛ ପେଛ ଗେଲ; ପୁଣ,ି େସ
ସଦୟେହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଷିୟ େସମାନଙୁ୍କ
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ େହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା,
େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ ।

12 ଇତମିଧ୍ୟେର ସନ୍ଧ୍ୟା େହବାକୁ ଲାଗିଲା; େସଥିେର ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, େଲାକସମୂହ େଯପରି ଚାରିପାଖ ଗ୍ରାମ ଓ
ସାଇଗଡୁ଼କିକୁ ଯାଇ ବସା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ପାରନି୍ତ , େସଥିନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ
ବଦିାୟ ଦଅିନୁ୍ତ, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଠାେର ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ଅଛୁ ।
13 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ
କରାଅ । େସମାେନ କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ପାେଞ୍ଚାଟ ିରୁଟ ିଓ
ଦୁଇଟ ିମାଛରୁ ଅଧିକ ନାହିଁ; ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଯାଇ ଏହି
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କିଣବିା ? 14 କାରଣ େସମାେନ ପ୍ରାୟ
ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପୁରୁଷ ଥିେଲ । ଆଉ େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ପଚାଶ ଜଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଅ ।

15 େସଥିେର େସମାେନ େସହପିରି ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବସାଇେଲ । 16 ଆଉ,
େସ େସହ ିପାଞ୍ଚଟ ିରୁଟ ିଓ ଦୁଇଟ ିମାଛ େନଇ ସ୍ୱଗର୍ ଆେଡ଼ ଅନାଇ କରି
େସହ ିସବୁ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ, ପୁଣ,ି ଭାଙି୍ଗ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବାଣି୍ଟେଦବା ନମିେନ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ । 17 େସଥିେର
ସମେସ୍ତ ଖାଇ ତୃପ୍ତ େହେଲ, ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ବଳିଥିବା ବାର େଟାେକଇ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଉଠାଇେନେଲ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂେପ ପିତରଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର
(ମାଥିଉ 16:13-20; ମାକର୍ 8:27-30)

18 ଥେର େସ ଏକୁଟଆି ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିବା ସମୟେର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିେଲ, ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ମୁଁ କିଏ େବାଲି
େଲାକସାଧାରଣ କ'ଣ କହନି୍ତ ? 19 ଏଥିେର େସମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
ବାପି୍ତଜକ େଯାହନ, କିନୁ୍ତ େକହ ିେକହ ିକହନି୍ତ , ଏଲୟି, ଆଉ େକହ ିେକହି
କହନି୍ତ , ପୁରାକାଳର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପୁନବର୍ାର ଉଠିଅଛନି୍ତ
।

20 େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ କିଏ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ
କହୁଅଛ ? ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ" ।

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 16:21-23; ମାକର୍ 8:31-33)

21 େସଥିେର େସ ଏହା କାହାକୁ ନ କହବିା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ କହେିଲ, 22 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ
େହବ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
େହାଇ ହତ େହବାକୁ େହବ, ପୁଣ,ି ତୃତୀୟ ଦନିେର ଉଠିବାକୁ େହବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ପେଛ ଚାଲିବା
(ମାଥିଉ 16:24-28; ମାକର୍ 8:34—9:1)

23 େସତେବେଳ େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ କହେିଲ, େକହ ିେଯେବ େମାହର
ପଛେର ଚାଲବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ େସ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ,
ପୁଣ,ି ପ୍ରତଦିନି ଆପଣା କ୍ରୁଶ େଘନ ିେମାହର ଅନୁଗମନ କରୁ । 24 କାରଣ
େଯ େକହ ିଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େସ ତାହା
ହରାଇବ; କିନୁ୍ତ େଯ େକହ ିେମା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, େସ
ତାହା ରକ୍ଷା କରିବ । 25 ଆଉ, ମନୁଷ୍ୟ େଯେବ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି
ଆପଣାକୁ ବନିାଶ କେର ବା ହରାଏ, େତେବ ତାହାର କି ଲାଭ ?

26 େଯଣୁ େଯ େକହ ିେମାହର ଓ େମାହର ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ
ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େଯେତେବେଳ ଆପଣାର ଓ ପିତାଙ୍କର, ପୁଣ,ି ପବତି୍ର
ଦୂତମାନଙ୍କର ମହମିାେର ଆସେିବ, େସେତେବେଳ େସ ତାହା ବଷିୟେର
ଲଜ୍ଜ ା େବାଧ କରିେବ । 27 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟ ନ େଦଖିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ମୃତୁ୍ୟର ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇେବ ନାହିଁ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣ
(ମାଥିଉ 17:1-8; ମାକର୍ 9:2-8)

28 ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ ଆଠ ଦନି ପେର େସ ପିତର, େଯାହନ
ଓ ଯାକୁବଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନଇ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ପବର୍ତ ଉପରକୁ
ଗେଲ । 29 ପୁଣ,ି େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିବା ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ରୂପ
ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହଲା ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଧଳା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆେଲାକମୟ
େହଲା ।

30 ଆଉ େଦଖ, େମାଶା ଓ ଏଲୟି, ଏହ ିଦୁଇ ବ୍ୟକି୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହତି
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; 31 େସମାେନ େଗୗରବେର ଦଶର୍ନ େଦଇ,
େସ ଯିରୂଶାଲମେର େଯଉଁ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଥିେଲ, େସ
ବଷିୟେର କହେିଲ ।

32 େସେତେବେଳ ପିତର ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାେନ ନଦି୍ର ାେର ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ
ଥିେଲ; କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନଦି୍ର ାରୁ ଉଠେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ େଗୗରବ ଓ ତାହାଙ୍କ
ସହତି ଠିଆ େହାଇଥିବା େସହ ିଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ େଦଖିେଲ । 33 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ବାହାରିବା ସମୟେର ପିତର ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ଏ ସ୍ଥାନେର ଅଛୁ, ଏହା ଉତ୍ତମ;
ଆେମ୍ଭମାେନ ତେିନାଟ ିକୁଟୀର ନମିର୍ାଣ କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି,
େମାଶାଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି ଓ ଏଲୟିଙ୍କ ପାଇଁ େଗାଟଏି । କିନୁ୍ତ େସ କ'ଣ
କହୁଅଛନି୍ତ , ତାହା ଜାଣେିଲ ନାହିଁ ।

34 େସ ଏହା କହୁ କହୁ ଖେଣ୍ଡ େମଘ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା,
ଆଉ େସମାେନ େମଘେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ସମୟେର ଭୟ କେଲ ।

ଲୂକ 8:56 641 ଲୂକ 9:34
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35 ପୁଣ,ି େସହ ିେମଘରୁ ଏହ ିବାଣୀ େହଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭର
ମେନାନୀତ, ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ । 36 ଆଉ, େସହ ିବାଣୀ େହଲା
ଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ ଏକାକୀ େଦଖାଗେଲ । ପୁଣ,ି େସମାେନ ନୀରବ ରହେିଲ,
ଆଉ ଯାହା ଯାହା େଦଖିଥିେଲ, େସଥିର େକୗଣସ ିକଥା େସ ସମୟେର
କାହାକୁ କହେିଲ ନାହିଁ ।

ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ବାଳକର ସୁସ୍ଥତା
(ମାଥିଉ 17:14-18; ମାକର୍ 9:14-27)

37 ତହିଁ ଆରଦନି େସମାେନ ପବର୍ତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେନ୍ତ ବହୁସଂଖ୍ୟକ
େଲାକ ତାହାଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କେଲ । 38 ଆଉ େଦଖ, େଲାକସମୂହ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହଲିା, େହ ଗରୁୁ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ନେିବଦନ
କରୁଅଛ ିେମା' ପୁଅ ପ୍ରତ ିଦୟା କରନୁ୍ତ, କାରଣ େସ େମାହର େଗାଟଏି
େବାଲ ିପିଲା; 39 େଦଖନୁ୍ତ, ତାହାକୁ େଗାଟଏି ଭୂତ ଧେର, ଆଉ େସ
ହଠାତ୍ ଚତି୍କାର କରି ଉେଠ, ପୁଣ,ି େସ ତାହାକୁ ଏପରି େମାଡ଼ପିକାଏ େଯ,
ତାହା ପାଟରୁି େଫଣ ବାହାେର, ପୁଣ,ି େସ ତାହାକୁ କ୍ଷତବକି୍ଷତ କରି
ତାହାଠାରୁ କଷ୍ଟେର ବାହାରିଯାଏ । 40 ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ
ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରିଥିଲ,ି କିନୁ୍ତ େସମାେନ ପାରିେଲ ନାହିଁ
।

41 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆେର ଅବଶି୍ୱାସୀ ଓ ବପିଥଗାମୀ ବଂଶ,
େକେତ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ରହ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହବିି
? ତୁମ୍ଭର ପୁଅକୁ ଏଠିକି େନଇଆସ । 42 େସ ଆସୁ ଆସୁ ଭୂତ ତାହାକୁ
ତେଳ ପକାଇେଦଇ ଭୟଙ୍କର ଭାବେର େମାଡ଼ପିକାଇଲା, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଅଶୁଚି
ଆତ୍ମାକୁ ଧମକ େଦେଲ ଓ ବାଳକକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ତାହାକୁ ତାହାର ପିତାଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ ।

43 େସଥିେର ସମେସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଶକି୍ତ ସକାେଶ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହେଲ ।
ମାତ୍ର େସ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ସକାେଶ ସମେସ୍ତ ଚକିତ େହଉଥିବା
ସମୟେର େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନଃସୂଚନା
(ମାଥିଉ 17:22,23; ମାକର୍ 9:30-32)

44 ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କାନେର ପ୍ରେବଶ କରାଅ; କାରଣ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହବାକୁ ଯାଉଛନି୍ତ ।
45 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େସହ ିକଥା ବୁଝେିଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଗପୁ୍ତ ଥିଲା, େଯପରି ତାହା େସମାେନ ବୁଝପିାରିେବ ନାହିଁ ,
ପୁଣ,ି େସମାେନ େସହ ିକଥା ବଷିୟେର ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଭୟ
କରୁଥିେଲ ।

ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର
(ମାଥିଉ 18:1-5; ମାକର୍ 9:33-37)

46 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଏ େଶ୍ରଷ୍ଠ େସ ବଷିୟେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ତକର୍ବତିକର୍ େହଲା । 47 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ମନର ତକର୍ବତିକର୍ ଜାଣି
େଗାଟଏି ସାନ ପିଲାକୁ େନଇ ଆପଣା ପାଖେର ଠିଆ କରାଇ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, 48 େଯ େକହ ିେମା ନାମେର ଏହ ିସାନ ପିଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କେର,
େସ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର, ଆଉ େଯ େକହ ିେମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର, େସ
େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେର; କାରଣ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯ
କ୍ଷୁଦ୍ର , େସ େଶ୍ରଷ୍ଠ ।

େଯ ବପିକ୍ଷ ନୁେହଁ, େସ ସପକ୍ଷ
(ମାକର୍ 9:38-40)

49 େସଥିେର େଯାହନ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜଣକୁ
ଆପଣଙ୍କ ନାମେର ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାର େଦଖିଲୁ, ଆଉ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ନ େହବାରୁ ତାହାକୁ ମନା କଲୁ । 50 କିନୁ୍ତ
ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବପିକ୍ଷ ନୁେହଁ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ।

ଶମିେରାଣୀୟ ଗ୍ରାମେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ

51 ପେର େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଗର୍କୁ ଯିବାର ସମୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
େହାଇଆସୁଥିଲା, େସେତେବେଳ େସ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ମନକୁ
ଦୃଢ଼ କରି, 52 ନଜି ଆେଗ ଦୂତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ, େସମାେନ ଯାଇ
ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆେୟାଜନ କରିବାକୁ ଶମିେରାଣୀୟମାନଙ୍କର େଗାଟଏି
ଗ୍ରାମେର ପ୍ରେବଶ କେଲ; 53 କିନୁ୍ତ େସ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ମନସ୍ଥ
କରିଅଛନି୍ତ େବାଲ ିେଦଖି େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ ନାହିଁ ।

54 ଏହା େଦଖି ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ, ଏହ ିଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ,
[ଏଲୟି ମଧ୍ୟ େଯପରି କରିଥିେଲ, େସହପିରି] ଆକାଶରୁ ଅଗି୍ନ ପଡ଼ି
େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରୁ, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ କହବୁି େବାଲ ିକ'ଣ
ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ? 55 କିନୁ୍ତ େସ ବୁଲପିଡ଼ ିେସମାନଙୁ୍କ ଅନୁେଯାଗ କେଲ
ଏବଂ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାର େଲାକ, ଏହା ଜାଣୁ
ନାହଁ । ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବନିାଶ କରିବାକୁ ନ ଆସି
ବରଂ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ । 56 ତାପେର େସମାେନ ଆଉ େଗାଟଏି
ଗ୍ରାମକୁ ଗେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ େହବାର େଯାଗ୍ୟତା
(ମାଥିଉ 8:19-22)

57 େସମାେନ ବାଟେର ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଜେଣ େଲାକ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଆପଣ େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ
କରିବ ି। 58 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େକାକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛ,ି ଆକାଶ
ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛ,ି ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରର (ଯୀଶୁ) ମୁଣ୍ଡ ଗଞିୁ୍ଜବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ
।

59 ପୁଣ,ି େସ ଆଉ ଜଣକୁ କହେିଲ, େମାହର ଅନୁସରଣ କର । କିନୁ୍ତ
େସ କହେିଲ, ପ୍ରଥେମ ଯାଇ େମାହର ପିତାଙୁ୍କ ସମାଧି େଦବା ନମିେନ୍ତ
େମାେତ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ । 60 ମାତ୍ର େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୃତମାନଙୁ୍କ
ଆପଣା ଆପଣା ମୃତ େଲାକଙୁ୍କ ସମାଧି େଦବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ଦିଅି, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ
ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ।

61 ଆଉ ଜେଣ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବ,ି
ମାତ୍ର ପ୍ରଥେମ େମାହର ଗହୃେର ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ବଦିାୟ େନବା
ନମିେନ୍ତ େମାେତ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ । 62 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯ
ଲଙ୍ଗଳେର ହାତ େଦଇ ପଛକୁ ଚାେହଁ, େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର େଯାଗ୍ୟ
ନୁେହଁ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସତୁରି ଜଣଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସତୁରି ଜଣଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ ଓ
ନେିଜ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ଓ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ
ଥିେଲ, େସହ ିେସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ

ଆପଣା ଆେଗ ପଠାଇେଲ । 2 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଶସ୍ୟ
ସନିା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର କାଯର୍୍ୟକାରୀମାେନ ଅଳ୍ପ ; ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରକୁ
କାଯର୍୍ୟକାରୀମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଦବା ନମିେନ୍ତ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ରର ମାଲକିଙ୍କ
ନକିଟେର ନେିବଦନ କର ।

3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଅ; େଦଖ, ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମଣ୍ଢାଛୁଆମାନଙ୍କ
ପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଉଅଛ ି। 4 ଥଳି, େଝାଲ ିଓ େଜାତା ନଅି ନାହିଁ,
ପୁଣ,ି ବାଟେର କାହାକୁ ନମସ୍କାର କର ନାହିଁ ।

5 ଆଉ, େଯେକୗଣସ ିଗହୃେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେବଶ କରିବ, ପ୍ରଥେମ
କୁହ, ଏହ ିଗହୃ ପ୍ରତ ିଶାନି୍ତ େହଉ । 6 ଆଉ, େସ ସ୍ଥାନେର ଯଦ ିଜେଣ
ଶାନି୍ତର ପାତ୍ର ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ ତାହାର ଉପେର
ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ; କିନୁ୍ତ ଯଦ ିନ ଥାଏ, େତେବ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରିଆସବି । 7 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ପାଖେର ଯାହା ଥାଏ, ତାହା
େଭାଜନପାନ କରି େସହ ିଗହୃେର ରୁହ, କାରଣ କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଆପଣା
େବତନର େଯାଗ୍ୟ । ଘରକୁ ଘର ଯାଅ ନାହିଁ ।

8 ପୁଣ,ି େଯେକୗଣସ ିନଗରେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେବଶ କର ଓ େଲାେକ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ , େସଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଦଆିଯାଏ, ତାହା
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େଭାଜନ କର, 9 େସ ସ୍ଥାନେର ଥିବା ପୀଡ଼ତିମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କର, ଆଉ
େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନି୍ନ କଟ ।

10 କିନୁ୍ତ େଯେକୗଣସ ିନଗରେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେବଶ କର ଓ େଲାେକ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ, େସଥିର ଦାଣ୍ଡମାନଙୁ୍କ ବାହାରିଯାଇ କୁହ,
11 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗରର େଯଉଁ ଧୂଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦେର ଲାଗିଅଛ,ି
ତାହା ସୁଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝାଡ଼େିଦଉଅଛୁ; ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େଯ
ସନି୍ନ କଟ, ଏହା ଜାଣଥିାଅ । 12 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ବଚିାର ଦନିେର
େସହ ିନଗରର ଦଣ୍ଡ ଅେପକ୍ଷା ସେଦାମର ଦଣ୍ଡକୁ ସହ ିେହବ ।

ଅବଶି୍ୱାସୀ ସହରର ବଚିାର
(ମାଥିଉ 11:20-24)

13 ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର େକାରାଜୀନ୍, ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର େବଥସାଇଦା,
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ମହତର କାଯର୍୍ୟ କରାଯାଇଅଛ,ି
େସହ ିସବୁ େଯେବ େସାର ଓ ସୀେଦାନେର କରାଯାଇଥାଆନ୍ତା, େତେବ
େସମାେନ ଅେନକ କାଳ ପୂବର୍ରୁ ଅଖା ପିନି୍ଧ ପାଉଁଶେର ବସ ିମନ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଥାଆେନ୍ତ । 14 ତଥାପି ବଚିାରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ
ଅେପକ୍ଷା େସାର ଓ ସୀେଦାନର ଦଣ୍ଡ ସହ ିେହବ । 15 ଆଉ, େର
କଫନର୍ାହୂମ ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱଗର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ େହବୁ ? ପାତାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େତାର
ପତନ େହବ ।

16 େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁେଣ, େସ େମା' କଥା ଶୁେଣ, ପୁଣ,ି େଯ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର, େସ େମାେତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର, ଆଉ େଯ
େମାେତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର, େସ େମା' େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର ।

ସତୁରି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

17 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସହ ିସତୁରି ଜଣ େଫରିଆସ ିଆନନ୍ଦେର କହେିଲ,
ପ୍ରଭୁ, ଭୂତମାେନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନାମେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ଅଟନି୍ତ ।
18 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ବଜୁିଳି ପରି ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଶୟତାନକୁ
ପଡ଼ବିା ମୁଁ େଦଖୁଥିଲ ି। 19 େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାପ ଓ ବଛିା ଉପେର
ଚାଲବିାକୁ କ୍ଷମତା େଦଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି ଶତ୍ରୁ ର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତ ଉପେର ମଧ୍ୟ
କ୍ଷମତା େଦଇଅଛ,ି ଆଉ କିଛ ିେହେଲ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
କ୍ଷତ ିକରିବ ନାହିଁ । 20 ତଥାପି ଆତ୍ମାମାେନ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ
ଅଟନି୍ତ , ଏଥିେର ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ େଯ ସ୍ୱଗର୍େର
େଲଖା ଅଛ,ି ଏଥିେର ଆନନ୍ଦ କର ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ
(ମାଥିଉ 11:25-27; 13:16,17 )

21 େସହ ିସମୟେର େସ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାେର ଉଲ୍ଲ ସତି େହାଇ
କହେିଲ, ପିତା ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ, ତୁେମ୍ଭ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ଗପୁ୍ତ ରଖି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରକାଶ କଲ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛ;ି ହଁ, ପିତା, କାରଣ
ଏହା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ସେନ୍ତାଷର ବଷିୟ େହଲା ।

22 େମାହର ପିତାଙ୍କ ଅଧିକାରର ସମସ୍ତ ବଷିୟ େମା’ଠାେର ସମପିର୍ତ
େହାଇଅଛ;ି ଆଉ, ପୁତ୍ର କିଏ, ଏହା ପିତାଙ୍କ ବନିା େକହ ିଜାେଣ ନାହିଁ,
ପୁଣ,ି ପିତା କିଏ, ଏହା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବନିା େକହ ିଜାେଣ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା
ନକିଟେର ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େସ ଜାେଣ ।

23 ପୁଣ,ି େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବୁଲପିଡ଼ ିେକବଳ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଅଛ, େସହ ିସବୁ େଯଉଁ ଚକ୍ଷୁ େଦେଖ,
ତାହା ଧନ୍ୟ । 24 କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା
ଯାହା େଦଖୁଅଛ େସହ ିସବୁ ଅେନକ ଭାବବାଦୀ ଓ ରାଜା େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କେଲ, କିନୁ୍ତ େଦଖିେଲ ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ
େସହ ିସବୁ େସମାେନ ଶୁଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ, କିନୁ୍ତ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ ।

ଉତ୍ତମ ଶମିେରାଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

25 ଆଉ େଦଖ, ଜେଣ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉଠି ତାହାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା
କରି ପଚାରିେଲ, େହ ଗରୁୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ
କ'ଣ କରିବ ି? 26 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାଶାଙ୍କ

ବ୍ୟବସ୍ଥାେର କ'ଣ େଲଖା ଅଛ ି? ତୁେମ୍ଭ କିପରି ପାଠ କରୁଅଛ ? 27 େସ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ
ଶକି୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ମନ େଦଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର; ପୁଣ,ି
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କର । 28 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର େଦଲ; ଏହା କର, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ
ଜୀବନ ପାଇବ ।

29 କିନୁ୍ତ େସ ଆପଣାକୁ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିେଦଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, େତେବ େମାହର ପ୍ରତବିାସୀ କିଏ ? 30 ଯୀଶୁ େସହ ିପ୍ରସଙ୍ଗ
ଧରି କହେିଲ, ଜେଣ େଲାକ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଯିରୀେହାକୁ ଯାଉ ଯାଉ
ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼େର ପଡ଼ଲିା । େସମାେନ ତାହାର ଲୁଗାପଟା
ଛଡ଼ାଇେନଇ ଓ ମାଡ଼ ମାରି ତାହାକୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାେର ଛାଡ଼ ିଚାଲଗିେଲ
।

31 ଘଟଣା ପେରପେର ଜେଣ ଯାଜକ େସହ ିବାଟ େଦଇ ଯାଉଥିେଲ,
ଆଉ େସ ତାହାକୁ େଦଖି ବାଟର ଆରପାଖ େଦଇ ଗେଲ । 32 େସହି
ପ୍ରକାେର ଜେଣ େଲବୀୟ ମଧ୍ୟ େସ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ ିତାହାକୁ େଦଖି ବାଟର
ଆରପାଖ େଦଇ ଚାଲଗିେଲ ।

33 କିନୁ୍ତ ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟ ପଥିକ ତାହା ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାକୁ
େଦଖି ଦୟାେର ବଗିଳିତ େହେଲ, 34 ଏବଂ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର କ୍ଷତ
ସବୁେର େତଲ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଢ଼ାଳି େସହ ିସବୁ ବାନି୍ଧେଦେଲ, ଆଉ ତାହାକୁ
ନଜି ଗଧ ଉପେର ବସାଇ ତାହାକୁ େଗାଟଏି ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ େନଇଯାଇ
ତାହାର େସବା କେଲ । 35 ତହିଁ ଆରଦନି େସ ଦୁଇଟ ିଟଙ୍କା ବାହାର କରି
ପାନ୍ଥଶାଳାର ମାଲକିଙୁ୍କ େଦଇ କହେିଲ, ଏହାର େସବା କର, ଆଉ ଯାହା
କିଛ ିଅଧିକ ଖଚ୍ଚର୍ କରିବ, ତାହା ମୁଁ େଫରିଆସବିା ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ
ପରିେଶାଧ କରିବ ି।

36 ଏହ ିତନି ିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼େର ପଡଥିିବା
େଲାକଟରି ପ୍ରତବିାସୀ େବାଲ ିମେନ କରୁଅଛ ? 37 େସ କହେିଲ, େଯ
ତାହା ପ୍ରତ ିଦୟା କଲା, େସ । ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯାଅ, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
େସହ ିପ୍ରକାର କର ।

ମାଥର୍ା ଓ ମରିୟମଙ୍କ ଗହୃେର ଯୀଶୁ

38 େସମାେନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟେର େସ େଗାଟଏି ଗ୍ରାମେର
ପ୍ରେବଶ କେଲ ଏବଂ ମାଥର୍ା ନାମେର ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନଜି ଘରକୁ
ଡାକିେଲ । 39 ତାହାଙ୍କର ଜେଣ ଭଉଣୀ ଥିେଲ ତାଙ୍କ ନାମ ମରିୟମ ,
େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତେଳ ବସ ିତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିେଲ ।

40 କିନୁ୍ତ ମାଥର୍ା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାେର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ େହଉଥିେଲ; ଏଣୁ
େସ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, େମାହର ଭଉଣୀ େଯ
ଏକାକୀ େମା’ ଉପେର ପରିଚଯର୍୍ୟାର ଭାର ପକାଇ େଦଇଅଛ ିେସ ଆଡ଼କୁ
କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନାହିଁ ? େତେବ େମାେତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ତାହାକୁ କୁହନୁ୍ତ । 41 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ମାଥର୍ା, ମାଥର୍ା, ତୁେମ୍ଭ
ବହୁତ ବଷିୟେର ଚନିି୍ତତ ଓ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ େହଉଅଛ, 42 କିନୁ୍ତ ଅଳ୍ପ
େକେତାଟ,ି ବରଂ େଗାଟଏି ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ; ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ
ମେନାନୀତ କରିଅଛ,ି ଆଉ ତାହା ତାହାଠାରୁ ନଆିଯିବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦଶର୍ ପ୍ରାଥର୍ନା
(ମାଥିଉ 6:9-13; ମାଥିଉ 7:7-11)

ଥେର େସ େକୗଣସ ିେଗାଟଏି ସ୍ଥାନେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ;
େସ ପ୍ରାଥର୍ନା ସମାପ୍ତ କରେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, େଯାହନ େଯପରି ଆପଣା

ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଶିଖାଇେଲ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ େସହପିରି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଶିଖାଅନୁ୍ତ ।

2 ଏଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା
କର, େସେତେବେଳ କୁହ, ପିତଃ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବତି୍ର େବାଲ ିମାନ୍ୟ େହଉ
। ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ।

3 ପ୍ରତଦିନି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେୟାଜନୀୟ ଆହାର ଦଅି । 4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପାପସବୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅପରାଧିକୁ କ୍ଷମା କରୁ । ପରୀକ୍ଷାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଣ ନାହିଁ ।
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5 ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାହାରି ଏପରି ବନୁ୍ଧ
ଅଛ ିକି, ଯାହା ନକିଟକୁ ଅଧରାତେିର େସ ଯାଇ କହବି, େହ ବନୁ୍ଧ, େମାେତ
ତେିନାଟ ିରୁଟ ିଉଧାର ଦଅି, 6 କାରଣ େମାହର ଜେଣ ପଥିକ ବନୁ୍ଧ େମା'
ନକିଟକୁ ଆସଅିଛନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପରିେବଷଣ କରିବା ପାଇଁ େମା'
ପାଖେର କିଛ ିନାହିଁ, 7 ଆଉ େସ ଭତିରୁ ଏପରି ଉତ୍ତର େଦବ, େମାେତ
କଷ୍ଟ ଦଅି ନାହିଁ; ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ େହଲାଣ,ି ଆଉ େମାର ପିଲାମାେନ େମା’
ସାଙ୍ଗେର େଶାଇଛନି୍ତ; ମୁଁ ଉଠି ତୁମ୍ଭକୁ େଦଇ ପାରିବ ିନାହିଁ ? 8 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େସ ଯଦ୍ୟପି ତାହାର ବନୁ୍ଧ େହବାରୁ ଉଠି ନ େଦବ,
ତଥାପି େସ ଥରକୁଥର ମାଗିବାରୁ େସ ଉଠି, ତାହାର େଯେତ ଆବଶ୍ୟକ,
ତାହାକୁ େସେତ େଦବ ।

9 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ମାଗ, େସଥିେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ;
େଖାଜ, େସଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ; ଦ୍ୱ ାରେର ମାର, େସଥିେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇଦଆିଯିବ । 10 କାରଣ େଯ େକହି
ମାେଗ, େସ ପାଏ; େଯ େଖାେଜ, େସ ସନ୍ଧାନ ପାଏ; ଆଉ, େଯ ଦ୍ୱ ାରେର
ମାେର, ତାହା ନମିେନ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଦଆିଯିବ ।

11 ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏପରି ପିତା କିଏ ଅଛ,ି ଯାହାକୁ ତାହାର
ପୁଅ ମାଛ ମାଗିେଲ େସ ତାହାକୁ ମାଛ ବଦଳେର ସାପ େଦବ ? 12 କିମ୍ୱା
ଅଣ୍ଡା ମାଗିେଲ େସ ତାହାକୁ ବଛିା େଦବ ? 13 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଷ୍ଟ
େହେଲ ସୁଦ୍ଧା େଯେବ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ
େଦଇ ଜାଣ, େତେବ େଯଉଁ ପିତା ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଦାନ କରନି୍ତ , େସ ତାହାଙ୍କ
ପାଖେର ମାଗିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େକେତ ଅଧିକ ରୂେପ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା େଦେବ
!

ଯୀଶୁ ଓ ବାଲ୍ଜିବୂଲ୍
(ମାଥିଉ 12:22-30; ମାକର୍ 3:20-27)

14 ଥେର େସ େଗାଟଏି ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଥିେଲ, େସହ ିଭୂତଟା ଘୁଙ୍ଗା । ଭୂତ
ବାହାରିଗଲା ପେର ଘୁଙ୍ଗା େଲାକଟ ିକଥା କହଲିା; େସଥିେର େଲାକସମୂହ
ଚକିତ େହେଲ । 15 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିକହେିଲ, େସ
ଭୂତପତ ିବାଲ୍ଜିବୂଲ୍ର ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ ।

16 ଅନ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଭପି୍ରାୟେର ତାହାଙ୍କଠାରୁ
ଆକାଶରୁ ଏକ ଚହି୍ନ ମାଗିେଲ । 17 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙ୍କ ମନର ଭାବ
ଜାଣ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯେକୗଣସ ିରାଜ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ େହାଇ ଆପଣା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେଠ, ତାହା ଉତ୍ସନ୍ନ  େହାଇ ଯାଏ, ପୁଣ,ି ଗହୃ ଗହୃ ଉପେର
ପେଡ଼ ।

18 ଆଉ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଯଦ ିବଭିକ୍ତ େହାଇ ନଜି ବରୁିଦ୍ଧେର ଉେଠ,
ତାହାେହେଲ ତାହାର ରାଜ୍ୟ କିପ୍ରକାେର ସି୍ଥର େହାଇ ରହବି ? ମୁଁ
ବାଲ୍ଜିବୂଲ୍ର ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତମାନଙୁ୍କ ଛଡ଼ାଏ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତ
କହୁଅଛ । 19 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େଯେବ ବାଲ୍ଜିବୂଲ୍ର ସାହାଯ୍ୟେର ଭୂତମାନଙୁ୍କ
ଛଡ଼ାଏ, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ କାହା ସାହାଯ୍ୟେର େସମାନଙୁ୍କ
ଛଡ଼ାନି୍ତ ? ଏଣୁ େସମାେନ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା େହେବ ।
20 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଯଦ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା ଭୂତମାନଙୁ୍କ ଛଡ଼ାଏ, େତେବ
ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହଲାଣ ି।

21 ବଳବାନ େଲାକ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରେର ସୁସଜି୍ଜତ େହାଇ ଆପଣା
ଗଡ଼ ରକ୍ଷା କେର, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସମ୍ପତି୍ତ ନରିାପଦେର ଥାଏ; 22 କିନୁ୍ତ
େଯେତେବେଳ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ େଲାକ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି
ଜୟ କେର, େସେତେବେଳ େଯଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପେର ତାହାର ଭରସା ଥିଲା,
େସହ ିସବୁ େସ ଛଡ଼ାଇ ନଏି, ପୁଣ,ି ତାହାର ଲୁଟ କରିଥିବା ଧନସମ୍ପତି୍ତ
ବାଣି୍ଟନଏି । 23 େଯ େମାହର ସପକ୍ଷ ନୁେହଁ, େସ େମାହର ବପିକ୍ଷ; ପୁଣ,ି
େଯ େମା’ ସହତି ସଂଗ୍ରହ କେର ନାହିଁ, େସ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କରିପକାଏ ।

ଭୂତର ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ
(ମାଥିଉ 12:43-45)

24 ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମା ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରିଯିବା ପେର ବଶି୍ରାମ କରିବା
ପାଇଁ ଜଳ ନ ଥିବା ସ୍ଥାନ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରି େଖାେଜ, ଆଉ ତାହା ନ ପାଇ
କେହ, ମୁଁ େଯଉଁ ଘରୁ ବାହାରିଆସଥିିଲ,ି େମାହର େସହ ିଘରକୁ େଫରିଯିବ;ି
25 ପୁଣ,ି େସ ଆସ ିତାହା ପରିଷ୍କାର େହାଇଥିବା େଦେଖ ।
26 େସେତେବେଳ େସ ଯାଇ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ସାେତାଟି

ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗେର େନଇ ଆେସ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ପ୍ରେବଶ କରି େସଠାେର
ବାସ କରନି୍ତ , ଆଉ େସହ ିେଲାକର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା େଶଷ ଦଶା
ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ ।

ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ଧନ୍ୟ

27 େସ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହୁଥିବା ସମୟେର େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର
ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, ଧନ୍ୟ େସହ ିଗଭର୍, ଯାହା ତୁମ୍ଭକୁ
ଧାରଣ କଲା ଓ େସହ ିସ୍ତନ, ଯହିଁରୁ ତୁେମ୍ଭ ପାନ କଲ । 28 ମାତ୍ର େସ
କହେିଲ, ନା, ବରଂ େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନି୍ତ ଓ ପାଳନ
କରନି୍ତ , େସହମିାେନ ଧନ୍ୟ ।

ଯୂନସଙ୍କ ଚହି୍ନ
(ମାଥିଉ 12:38-42)

29 େଲାକମାେନ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଏକାଠି
େହଉଥିବା ସମୟେର େସ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏହ ିକାଳର େଲାକମାେନ
ଦୁଷ୍ଟ; ଏମାେନ ଚହି୍ନ େଖାଜନି୍ତ , ମାତ୍ର ଯୂନସଙ୍କ ଚହି୍ନ ବନିା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ଚହି୍ନ େସମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ ନାହିଁ । 30 କାରଣ ଯୂନସ େଯପରି
ନୀନବିୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଚହି୍ନ ଭଳି େହେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ େସହପିରି ଏହି
ଯୁଗର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହେବ ।

31 ଦକି୍ଷଣ େଦଶର ରାଣୀ ବଚିାରେର ଏହ ିଯୁଗର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ
କରିେବ, କାରଣ େସ ଶେଲାମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣବିାକୁ ପୃଥିବୀର
ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସଥିିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଶେଲାମନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ମହତ ବଷିୟ ଏ
ସ୍ଥାନେର ଅଛ ି।

32 ନୀନବିୀର େଲାକମାେନ ବଚିାରେର ଏହ ିଯୁଗର େଲାକମାନଙ୍କ
ସହତି ଉଠି େସମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ ଯୂନସଙ୍କ
ପ୍ରଚାରେର ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିଥିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଯୂନସଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା
ମହତ ବଷିୟ ଏ ସ୍ଥାନେର ଅଛ ି।

ଅନ୍ତରସ୍ଥ େଜ୍ୟାତଃି
(ମାଥିଉ 5:15; 6:22,23)

33 େକହ ିଦୀପ ଜାଳି ଗପୁ୍ତ େକାଠରୀେର କିମ୍ୱା ମାଣ ତେଳ ରେଖ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପରୁଖା ଉପେର ରେଖ, େଯପରି ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରିବା
େଲାକମାେନ ଆେଲାକ େଦଖି ପାରନି୍ତ । 34 ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ
। େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ନମିର୍ଳ ଥାଏ, େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆେଲାକମୟ ହୁଏ; କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ତାହା ଦୂଷିତ ଥାଏ,
େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ । 35 ଅତଏବ
ସାବଧାନ, େଯପରି ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରେର ଥିବା ଆେଲାକ ଅନ୍ଧାର ନ ହୁଏ ।
36 ଏଣୁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆେଲାକମୟ ହୁଏ ଓ େସଥିର
େକୗଣସ ିଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ପ୍ରଦୀପ େଯପରି
ତୁମ୍ଭକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆେଲାକେର ଆେଲାକିତ କେର, େସହପିରି ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ
ଶରୀର ଆେଲାକମୟ େହବ ।

37 େସ କଥା କହୁଥିବା ସମୟେର ଜେଣ ଫାରୂଶୀ ତାହାଙୁ୍କ ଦନିେବେଳ
ଆପଣା ଗହୃେର େଭାଜନ କରିବାକୁ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ, ଆଉ େସ ଗହୃେର
ପ୍ରେବଶ କରି େଭାଜନେର ବସେିଲ ।

ଫାରୂଶୀ ଓ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର
(ମାଥିଉ 23:1-36; ମାକର୍ 12:38-40)

38 କିନୁ୍ତ େଭାଜନ କରିବା ପୂେବର୍ େସ େଯ ପ୍ରଥେମ େଧାଇ ନ ଥିେଲ,
ଏହା େଦଖି େସହ ିଫାରୂଶୀ ଚମତୃ୍କତ େହେଲ ।

39 େସଥିେର ପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଫାରୂଶୀଯାକ ସନିା ଗିନା ଓ
ଥାଳୀର ବାହାର ପରିଷ୍କାର କରୁଥାଅ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭତିେର େଲାଭ ଓ
ଦୁଷ୍ଟତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ । 40 େହ ନେିବର୍ାଧମାେନ, େଯ ବାହାର ସୃଷି୍ଟ କେଲ,
େସ କି ଭତିର ମଧ୍ୟ ସୃଷି୍ଟ କେଲ ନାହିଁ ? 41 ବରଂ ଭତିେର ଯାହା ଯାହା
ଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ଦାନ କର; ଆଉ େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ସମସ୍ତ
ପରିଷ୍କତୃ ।

ଲୂକ 11:5 644 ଲୂକ 11:41
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42 କିନୁ୍ତ ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େପାଦନିା, ଆରୁଦ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାକର ଦଶମାଂଶ େଦଉଥାଅ, ଆଉ
ନ୍ୟାୟବଚିାର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ ଅବେହଳା କରୁଥାଅ; କିନୁ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ
ପାଳନ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟସବୁ ଅବେହଳା ନ କରିବା ଉଚତି ।

43 ହାୟ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରଧାନ ଆସନ ଓ ହାଟବଜାରେର ନମସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଭଲ
ପାଅ । 44 ହାୟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଦଖାଯାଉ ନ ଥିବା କବର ତୁଲ୍ୟ; ତାହା ଉପେର ଚାଲୁଥିବା େଲାକମାେନ
ତାହା ସମାଧି େବାଲ ିଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ ।

45 ଏଥିେର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, େହ ଗରୁୁ, ଏହା କହ ିଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ
କରୁଅଛନି୍ତ । 46 େସ କହେିଲ, ହାୟ, େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ େଯ
ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ଦୁବର୍ହ ଭାର ଲଦୁଥାଅ ଏବଂ ନେିଜ େଗାଟଏି
ଆଙୁ୍ଗଳି େଦଇ ତାହା ସ୍ପଶର୍ କରୁ ନ ଥାଅ ।

47 ହାୟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର କବର ତଆିରି କରୁଥାଅ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଥିେଲ । 48 ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ କମର୍ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସାକ୍ଷୀ ଅଟ ଓ ତାହା
ଅନୁେମାଦନ କରୁଅଛ; କାରଣ େସମାେନ ସନିା େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଥିେଲ,
କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର କବର ସ୍ତମ୍ଭ ତଆିରି କରୁଥାଅ ।

49 େତଣୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଜ୍ଞାନେର କହଅିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଭାବବାଦୀ ଓ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ପଠାଇବୁ; େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା
କାହାକୁ େସମାେନ ବଧ କରିେବ ଓ କାହା କାହାକୁ ତାଡ଼ନା କରିେବ,
50 େଯପରି େହବଲଙ୍କ ରକ୍ତପାତଠାରୁ, େଯଉଁ ଜିଖରୀୟ େବଦ ିଓ
ମନି୍ଦରର ପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ହତ େହେଲ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତପାତ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ େଯେତ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ରକ୍ତପାତ େହାଇଅଛ,ି
51 େସ ସବୁର ପରିେଶାଧ ଏହ ିଯୁଗର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ନଆିଯିବ; ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଏହ ିଯୁଗର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ନଆିଯିବ ।

52 ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାେନ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାନର ଚାବ ିହରଣ କଲ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନେିଜ ପ୍ରେବଶ
କଲ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାଧା
େଦଲ ।

53 ଆଉ, େସ େସଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ପେର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ
ଅତଶିୟ ଈଷର୍ା କରି 54 ତାହାଙ୍କ ମୁଖର େକୗଣସ ିକଥା ଧରିବା ନମିେନ୍ତ
ଫାନ୍ଦ ପକାଇ ତାହାଙୁ୍କ ଅେନକ ବଷିୟେର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

କପଟତା ବଷିୟେର ସାବଧାନ
(ମାଥିଉ 10:26,27)

ଏଥିମଧ୍ୟେର ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ ଏକତ୍ର େହାଇ ପରସ୍ପର
ଉପେର ମାଡ଼ ିପଡଢ଼ୁଥିେଲ; େସେତେବେଳ େସ ପ୍ରଥେମ ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଖମୀର

ସ୍ୱରୂପ କପଟତା ବଷିୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ ।
2 କିନୁ୍ତ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ େହବ, ଏପରି ଆଚ୍ଛାଦତି କିଛ ିନାହିଁ, ଆଉ

ଯାହା ଜଣା ନ ଯିବ, ଏପରି ଗପୁ୍ତ କିଛ ିନାହିଁ, । 3 ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାହା ଅନ୍ଧକାରେର କହଅିଛ, େସହ ିସବୁ ଆେଲାକେର ଶୁଣାଯିବ, ପୁଣ,ି
ଯାହା ଗପୁ୍ତ େକାଠରୀେର େଗାପନେର କହଅିଛ, ତାହା ଘର ଛାତ ଉପେର
େଘାଷଣା କରାଯିବ ।

ଭୟ ନ କର
(ମାକର୍ 10:28-31)

4 କିନୁ୍ତ େମାର ବନୁ୍ଧ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁଁ କହୁଅଛ,ି
େଯଉଁମାେନ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ତାହା ପେର ଆଉ କିଛ ିକରି
ପାରନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ କର ନାହିଁ । 5 କିନୁ୍ତ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ,
ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ;ି ବଧ କଲା ଉତ୍ତାେର ନକର୍େର ପକାଇବା
ନମିେନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛ,ି ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କର; ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କର ।

6 ପାେଞ୍ଚାଟ ିଘରଚଟଆି କ'ଣ େଯାଡ଼ଏି ପଇସାେର ବକିାଯାଆନି୍ତ ନାହିଁ ?
ତଥାପି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏିକୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଭୁଲଯିାଆନି୍ତ ନାହିଁ ।
7 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ େକଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଛ ି। ଭୟ କର
ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ ଘରଚଟଆି ଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ।

େଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର
(ମାଥିଉ 10:32,33; 12:32; 10:19-20)

8 ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େଯ େକହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଆଗେର
େମାେତ ସ୍ୱୀକାର କରିେବ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିେବ; 9 କିନୁ୍ତ େଯ େଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
େମାେତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ । 10 ଆଉ େଯ େକହ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା
କହବି, ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦଆିଯିବ; ମାତ୍ର େଯ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ନନି୍ଦାକଥା କହବି, ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦଆିଯିବ ନାହିଁ ।

11 ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମାଜଗହୃ,
ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େନଇଯିେବ,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ସପକ୍ଷେର କିପରି ବାକି କଥା ଉତ୍ତର
େଦବ କିମ୍ୱା କ'ଣ କହବି, େସ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ; 12 କାରଣ
କ'ଣ କହବିାକୁ େହବ, ତାହା ପବତି୍ର ଆତ୍ମା େସହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଶିଖାଇେବ ।

ମୂଖର୍ ଧନୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

13 େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, େହ ଗରୁୁ, େମା'ର
ଭାଇକୁ େମା' ସହତି େପୖତୃକ ସମ୍ପତି୍ତ ଭାଗ କରିେଦବା ନମିେନ୍ତ କହନୁ୍ତ ।
14 କିନୁ୍ତ େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଭାଇ. କିଏ େମାେତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରି ନଯିୁକ୍ତ କଲା ? 15 ପୁଣ,ି େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର େଲାଭରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ
ଦୂରେର ରଖ, କାରଣ ଜେଣ େଲାକର ଜୀବନ ତାହାର ଧନସମ୍ପତି୍ତ ପ୍ରାଚୁଯର୍୍ୟ
ଉପେର ନଭିର୍ର କେର ନାହିଁ ।

16 ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ, ଜେଣ ଧନୀ େଲାକର
େକ୍ଷତେର ବହୁତ ଫସଲ େହଲା । 17 େସଥିେର େସ ମେନ ମେନ ଚନି୍ତ ା
କରି କହେିଲ, କ'ଣ କରିବ ି? କାରଣ େମାହର ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି
ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । 18 ପୁଣ,ି େସ କହଲିା, ଏହା କରିବ;ି େମାର
ଅମାରସବୁ ଭାଙି୍ଗ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି େତାଳିବ ିଓ େସସବୁେର େମାହର ଶସ୍ୟ
ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବ,ି 19 ଆଉ ମୁଁ େମାହର ପ୍ରାଣକୁ କହବି,ି
େର ପ୍ରାଣ, ଅେନକ ବଷର୍ ନମିେନ୍ତ େତାର ବହୁତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚତି ଅଛ,ି
ବଶି୍ରାମ କର୍, େଭାଜନ କର୍, ଆେମାଦ କର୍;

20 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କହେିଲ, େର ନେିବର୍ାଧ, ଆଜି ରାତେିର େତାର
ପ୍ରାଣ େତାଠାରୁ ନଆିଯିବ; େସଥିେର ତୁ ଯାହା ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛୁ,
େସହ ିସବୁ କାହାର େହବ ? 21 େଯ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କେର,
କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ଧନୀ ନୁେହଁ, ତାହା ପ୍ରତ ିଏହପିରି ଘେଟ ।

ଚନିି୍ତତ ନ ହୁଅ
(ମାଥିଉ 6:25-34)

22 େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହୁଅଛ,ି କ'ଣ ଖାଇବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନମିେନ୍ତ, କିଅବା
କ'ଣ ପିନି୍ଧବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚନି୍ତ ା କର
ନାହିଁ । 23 କାରଣ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅେପକ୍ଷା ଶରୀର
େଶ୍ରଷ୍ଠ ।

24 କାଉମାନଙ୍କ ବଷିୟ ଭାବ ିେଦଖ, େସମାେନ ବୁଣନି୍ତ ନାହିଁ କି କାଟନି୍ତ
ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରଘର ନାହିଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ
ଆହାର ଦଅିନି୍ତ ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା େକେତ ଅଧିକ େଶ୍ରଷ୍ଠ !
25 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଚନି୍ତ ା କରି କରି ଆପଣା ଆୟୁ ହାେତ
ବଢ଼ାଇ ପାେର ? 26 ଅତଏବ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କ୍ଷୁଦ୍ର  ବଷିୟ ସୁଦ୍ଧା
କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ, େତେବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର କାହିଁକି ଚନି୍ତ ା
କରୁଅଛ ?

ଲୂକ 11:42 645 ଲୂକ 12:26
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27 ଫୁଲଗଡୁ଼କି ବଷିୟ ଭାବ ିେଦଖ, େସଗଡୁ଼କି କିପରି ସୁତା କାଟନି୍ତ
ନାହିଁ କି ବୁଣନି୍ତ ନାହିଁ; ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଶେଲାମନ ସୁଦ୍ଧା
ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଏ◌ୗଶ୍ୱଯର୍୍ୟେର ଏଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ପରି ବଭୂିଷିତ ନ
ଥିେଲ । 28 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ଘାସ ଆଜି େକ୍ଷତେର ଅଛ,ି ଆଉ କାଲ ିଚୁଲେିର
ପକାଯାଏ, ତାହାକୁ େଯେବ ଈଶ୍ୱର ଏପ୍ରକାର େବଶ ଦଅିନି୍ତ , େତେବ, େହ
ଅଳ୍ପ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକେତ ଅଧିକ ରୂେପ ନ େଦେବ !

29 ପୁଣ,ି କ'ଣ ଖାଇବ ଓ କ'ଣ ପିଇବ, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଖାଜି ବୁଲ
ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଚନିି୍ତତ ହୁଅ ନାହିଁ, 30 କାରଣ ଜଗତର ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ଏହି
ସବୁ ବଷିୟ େଖାଜି ବୁଲନି୍ତ; କିନୁ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଜାଣନି୍ତ ।

31 ବରଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅେନ୍ୱଷଣ କର, ଆଉ ଏହି
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ ।

ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଧନ
(ମାଥିଉ 6:19-21)

32 େହ ସାନ ପଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସହ ିରାଜ୍ୟ
େଦବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମହା ଆନନ୍ଦ ।

33 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଛ;ି ତାହା ବକି୍ରୟ କରି ଦାନ କର; ଯାହା
କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଏପରି ଥଳି ଆପଣା ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର;
େଯଉଁଠାେର େଚାର ନକିଟକୁ ଆେସ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େପାକ ନଷ୍ଟ କେର ନାହିଁ,
ଏପରି ସ୍ୱଗର୍େର ଅକ୍ଷୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, 34 କାରଣ େଯଉଁଠାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧନ, େସହଠିାେର ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ।

ଜାଗ୍ରତ ଦାସ

35 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଟ ିବନ୍ଧା ଥାଉ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ; 36 ଆଉ ପ୍ରଭୁ
ବବିାହ-ଉତ୍ସବରୁ େଫରିଆସ ିଦ୍ୱ ାରେର ମାରିବା ମାେତ୍ର େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସହକି୍ଷଣ ିଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇବାକୁ ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଆନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପରି େହାଇ ରହଥିାଅ ।

37 ପ୍ରଭୁ ଆସ ିେଯଉଁ ଦାସମାନଙୁ୍କ ଜାଗ୍ରତ େଦଖିେବ, େସମାେନ ଧନ୍ୟ;
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େସ ଆପଣାର କଟ ିବନ୍ଧନ କରି େସମାନଙୁ୍କ
େଭାଜନେର ବସାଇ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସବା କରିେବ । 38 ଆଉ େସ ଯଦି
ଦି୍ୱ ତୀୟ କି ତୃତୀୟ ପ୍ରହରେର ସୁଦ୍ଧା ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ େସପରି େଦଖନି୍ତ ,
ତାହାେହେଲ େସହ ିଦାସମାେନ ଧନ୍ୟ ।

39 କିନୁ୍ତ ଏହା ଜାଣଥିାଅ, େକଉଁ ସମୟେର େଚାର ଆସବି, ଏହା
ଗହୃକତ୍ତର୍ା େଯେବ ଜାଣେନ୍ତ, ତାହାେହେଲ େସ ଆପଣା ଘେର ସନିି୍ଧ
କାଟବିାକୁ ଦଅିେନ୍ତ ନାହିଁ । 40 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥାଅ,
କାରଣ େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନ କରୁ ନ ଥିବ, େସହି
ସମୟେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସେିବ ।

ବଶି୍ୱାସେଯାଗ୍ୟ ନା ଅବଶି୍ୱାସେଯାଗ୍ୟ ଦାସ
(ମାଥିଉ 24:45-51)

41 େସଥିେର ପିତର କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ େକବଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ନା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହୁଅଛନି୍ତ ? 42 ପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ଏଣୁ ଆପଣା
ପରିଜନମାନଙୁ୍କ ଯଥା ସମୟେର ନରୂିପିତ ଭାଗ େଦବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଭୁ
ଯାହାକୁ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ କରିେବ, ଏପରି ବଶି୍ୱସ୍ତ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ
େବବତ୍ତର୍ା କିଏ ? 43 ପ୍ରଭୁ ଆସ ିଆପଣାର େଯଉଁ ଦାସକୁ େସପ୍ରକାର
କରୁଥିବା େଦଖିେବ, େସ ଧନ୍ୟ । 44 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େସ
ତାହାକୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତ ଉପେର ଦାୟିତ୍ୱ  େଦେବ ।

45 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସହ ିଦାସ େମାହର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସବିାର ବଳିମ୍ୱ ଅଛି
େବାଲ ିମେନ ମେନ କହ ିଦାସଦାସୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଏବଂ
େଭାଜନପାନ କରି ମତ୍ତ େହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କେର, 46 ତାହାେହେଲ େଯଉଁ
ଦନି େସ ଅେପକ୍ଷା କରୁ ନ ଥିବ ଓ େଯଉଁ ଦଣ୍ଡ େସ ଜାଣ ିନ ଥିବ, େସହି
ଦନି ଓ େସହ ିଦଣ୍ଡେର ତାହାର ପ୍ରଭୁ ଆସେିବ, ପୁଣ,ି େସ ତାହାକୁ ଦି୍ୱ ଖଣ୍ଡ
କରି ଅବଶି୍ୱସ୍ତମାନଙ୍କ ସହତି ତାହାର ଅଂଶ ନରୂିପଣ କରିେବ ।

47 ଆଉ େଯଉଁ ଦାସ ନଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣ ିପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ନ ଥାଏ
କିମ୍ୱା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରି ନ ଥାଏ, 48 େସ ବହୁତ

ପ୍ରହାରେର ପ୍ରହାରିତ େହବ; କିନୁ୍ତ େଯ ନ ଜାଣ ିପ୍ରହାରେଯାଗ୍ୟ କମର୍
କରିଥାଏ, େସ ଅଳ୍ପ ପ୍ରହାରେର ପ୍ରହାରିତ େହବ । ଯାହାକୁ ବହୁତ
ଦଆିଯାଇଅଛ,ି ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଦାବ ିକରାଯିବ; ପୁଣ,ି େଲାେକ ଯାହା
ନକିଟେର ବହୁତ ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ନକିଟରୁ ବହୁତ ଦାବି
କରିେବ ।

ଶାନି୍ତ ପରିବେତ୍ତର୍ େଭଦ
(ମାଥିଉ 10:34-36)

49 ମୁଁ ପୃଥିବୀେର ଅଗି୍ନ ନେିକ୍ଷପ କରିବାକୁ ଆସୁଅଛ,ି ଆଉ ତାହା ଯଦି
ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଲାଣ,ି ତାହାେହେଲ େମାହର ଆଉ କ'ଣ ବାଞ୍ଛା ? 50 ମାତ୍ର
େମାେତ ଏକ ବାପି୍ତସ୍ମେର ବାପି୍ତଜିତ େହବାକୁ େହବ, ଆଉ ତାହା ସମାପ୍ତ ନ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିପରି ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ େହଉଅଛ ି।

51 ମୁଁ ପୃଥିବୀେର ଶାନି୍ତ େଦବାକୁ ଆସଅିଛ ିେବାଲ ିକ'ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମେନ କରୁଅଛ ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ନା, ବରଂ େଭଦ କରିବାକୁ
ଆସଅିଛ ି। 52 କାରଣ ଅଦ୍ୟାବଧି େଗାଟଏି ଗହୃେର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିେଲ ଦୁଇ
ଜଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ତନି ିଜଣ ଓ ତନି ିଜଣଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୁଇ ଜଣ ବଭିନି୍ନ
େହେବ । 53 ପୁତ୍ର ବରୁିଦ୍ଧେର ପିତା, ପିତା ବରୁିଦ୍ଧେର ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା
ବରୁିଦ୍ଧେର ମାତା, ମାତା ବରୁିଦ୍ଧେର କନ୍ୟା, େବାହୂ ବରୁିଦ୍ଧେର ଶାଶୁ ଓ ଶାଶୁ
ବରୁିଦ୍ଧେର େବାହୂ ଭନି୍ନ  େହେବ ।

ସମୟର ଲକ୍ଷଣ
(ମାଥିଉ 16:2,3)

54 ପୁଣ,ି େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, ପଶି୍ଚମ ଦଗିେର େମଘ
ଉଠୁଥିବା େଦଖିେଲ େସହକି୍ଷଣ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କୁହ, ବଷର୍ା ଆସୁଅଛ,ି ଆଉ
େସହପିରି ଘେଟ; 55 ପୁଣ,ି ଦକି୍ଷଣା ପବନ ବହବିା େଦଖିେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ
କୁହ, ବଡ଼ ଖରା େହବ, ପୁଣ,ି ତାହା ଘେଟ । 56 େର କପଟୀମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର ଲକ୍ଷଣସବୁ ବୁଝ ିପାରୁଅଛ, କିନୁ୍ତ ଏହି
କାଳର ଲକ୍ଷଣସବୁ କିପରି ବୁଝୁ ନାହଁ ?

ବବିାଦୀ ସହ ନଷି୍ପତି୍ତ
(ମାଥିଉ 5:25,26)

57 ଆଉ ନେିଜ ନେିଜ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟବଚିାର କରୁ ନାହଁ ? 58 କାରଣ
ତୁମ୍ଭର ବବିାଦୀ ସହତି ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ପଥ
ମଧ୍ୟେର ତାହାଠାରୁ ମୁକ୍ତ େହବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କର, କାେଳ େସ ତୁମ୍ଭକୁ
ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଟାଣ ିେନଇଯିବ, ପୁଣ,ି ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ତୁମ୍ଭକୁ
ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କମର୍ଚାରୀଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ, ଆଉ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ
କମର୍ଚାରୀ ତୁମ୍ଭକୁ କାରାଗାରେର ପକାଇବ । 59 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭ େଶଷ କଉଡ଼ଟି ିନ ସୁଝବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର
ବାହାରି ଆସ ିପାରିବ ନାହିଁ ।

ମନପରିବତ୍ତର୍ନ ନେଚତ ବନିାଶ

୧. େସହ ିସମୟେର େକେତକ େଲାକ ଆସ,ି ପୀଲାତ େଯଉଁ
ଗାଲଲିୀୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତ େସମାନଙ୍କର ବଳି ସହତି
ମିଶାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ତାହାଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ ।

2 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଏହାସବୁ େଭାଗ କରିବାରୁ
ଏହ ିଗାଲଲିୀୟମାେନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗାଲଲିୀୟମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ପାପୀ େବାଲ ିକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନ କରୁଅଛ ? 3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହୁଅଛ,ି ନା, କିନୁ୍ତ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ ନ କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ େସହି
ପ୍ରକାେର ବନିଷ୍ଟ େହବ ।

4 କିମ୍ୱା ଶୀେଲାହେର େସହ ିେଯଉଁ ଅଠର ଜଣଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରହରୀଗହୃ
ପଡ଼ ିେସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କଲା, େସମାେନ ସମସ୍ତ ଯିରୂଶାଲମବାସୀଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଅପରାଧୀ େବାଲ ିକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନ କରୁଅଛ ? 5 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ନା, କିନୁ୍ତ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ ନ କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ େସହପିରି ବନିଷ୍ଟ େହବ ।

ଲୂକ 12:27 646 ଲୂକ 13:5
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ଅଫଳନି୍ତ ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

6 ଆଉ, େସ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ, ଜଣକର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର େଗାଟଏି
ଡମିି୍ୱରି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା । େସ ଆସ ିେସଥିେର ଫଳ େଖାଜିେଲ, କିନୁ୍ତ
ପାଇେଲ ନାହିଁ । 7 େତଣୁ େସ ମାଳୀକୁ କହେିଲ, େଦଖ, ଏହ ିତନି ିବଷର୍
େହଲା ମୁଁ ଆସ ିଏହ ିଡମିି୍ୱରି ଗଛେର ଫଳ େଖାଜୁଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ପାଉ ନାହିଁ;
ଏହାକୁ ହାଣପିକାଅ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛ ି?

8 ମାତ୍ର େସ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏହାକୁ ଏହ ିବଷର୍ଟ ିମଧ୍ୟ
ଛାଡ଼ଦିଅିନୁ୍ତ, ମୁଁ ଇତମିଧ୍ୟେର ଏହାର ଚାରିପାଖ େଖାଳି ଖତ େଦବ,ି 9 ଆଉ
ପେର ଫଳ ହୁଏତ ଭଲ, େନାହେିଲ ତାହାକୁ ହାଣପିକାଇେବ ।

କୁବ୍ଜା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ସୁସ୍ଥତା

10 ଥେର େସ ବଶି୍ରାମବାରେର େଗାଟଏି ସମାଜଗହୃେର ଶିକ୍ଷା
େଦଉଥିେଲ । 11 ଆଉ େଦଖ, ଅଠର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୁବର୍ଳକାରୀ ଆତ୍ମା
ଦ୍ୱ ାରା ଆବଷି୍ଟ ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େସଠାେର ଥିଲା, େସ କୁବ୍ଜା େହାଇ
େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ଆପଣାକୁ ସଧିା କରି ପାରୁ ନ ଥିଲା ।

12 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ େଦଖି ପାଖକୁ ଡାକି କହେିଲ, େହ ନାରୀ, ତୁମ୍ଭର
ଦୁବର୍ଳତାରୁ ମୁକ୍ତ େହଲ । 13 ଆଉ, େସ ତାହା ଉପେର ହାତ ରଖିେଲ,
େସଥିେର େସ େସହକି୍ଷଣ ିସଳଖ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା କୀତ୍ତର୍ନ କରିବାକୁ
ଲାଗିଲା । 14 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମବାରେର ସୁସ୍ଥ କରିବାରୁ ସମାଜଗହୃର
ମୁଖିଆ ବରିକ୍ତ େହାଇ େଲାକସମୂହକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଛଅ ଦନି ଅଛ,ି ଏଣୁ େସହ ିସବୁ ଦନିେର ଆସ ିସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ବଶି୍ରାମବାରେର
ଆସ ନାହିଁ ।

15 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େର କପଟୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରେତ୍ୟେକ କ'ଣ ବଶି୍ରାମବାରେର ଆପଣା ଆପଣା ବଳଦ କିମ୍ୱା ଗଧ
ଗହୁାଳରୁ ଫିଟାଇ େନଇ ପାଣ ିପିଆଅ ନାହିଁ ? 16 େତେବ େଦଖ, ଅଠର
ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଶୟତାନ ଦ୍ୱ ାରା ବନ୍ଧା େହାଇ ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ କନ୍ୟା ଏହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିକ'ଣ ବଶି୍ରାମବାରେର ଆପଣା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ
ନ ଥିଲା ?

17 ଆଉ, େସ ଏହ ିକଥାସବୁ କହେନ୍ତ, ତାହାଙ୍କ ବପିକ୍ଷ ସମେସ୍ତ ଲଜି୍ଜତ
େହବାକୁ ଲାଗିେଲ, ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ଯୀଶୁ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମହତ
କାଯର୍୍ୟ ସକାେଶ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

େସାରିଷ ଦାନା ଓ ଖମୀରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 13:31,32; ମାକର୍ 4:30-32)

18 େସଥିେର େସ କହେିଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାହା ପରି ? ପୁଣ,ି କାହା
ସହତି ମୁଁ ତାହାର ତୁଳନା କରିବ ି? 19 ତାହା ଏପ୍ରକାର େଗାଟଏି େସାରିଷ
ଦାନା ପରି, ଯାହା େନଇ ଜେଣ େଲାକ ଆପଣା ବଗିଚାେର ବୁଣଲିା, ଆଉ
ତାହା ବଢ଼ ିଗଛ େହଲା, ପୁଣ,ି ଆକାଶର ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସ ିତାହାର
ଡାଳେର ବାସ କେଲ ।

ଖମୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 13:33)

20 େସ ଆହୁରି କହେିଲ, ମୁଁ କାହା ସହତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ତୁଳନା
କରିବ ି? 21 ତାହା ଖମୀର ପରି, ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା େଘନ ିମହେଣ ମଇଦା
ମଧ୍ୟେର େଘାଡ଼ାଇ ରଖିଲା, ଆଉ େଶଷେର ସମସ୍ତ ଖମୀରମୟ େହଲା ।

ସଂକୀଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାର
(ମାଥିଉ 7:13,14,21-23)

22 ଏହାପେର େସ ନଗେର ନଗେର ଓ ଗ୍ରାେମ ଗ୍ରାେମ ଭ୍ରମଣ କରି
ଶିକ୍ଷା େଦଉ େଦଉ ଯିରୂଶାଲମ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିେଲ । 23 ଆଉ,
ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା େଲାକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'
ଣ ଅଳ୍ପ ? େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 24 ସଂକୀଣ୍ଣର୍ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ
ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି
ଅେନକ ପ୍ରେବଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରିେବ, କିନୁ୍ତ ପାରିେବ ନାହିଁ ।

25 ଘରର ମୁଖ୍ୟ େଲାକ ଉଠି ଦ୍ୱ ାର ବନ୍ଦ କଲା ପେର େଯେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ରହବି ଓ େହ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାନୁ୍ତ, ଏହା କହ ିଦ୍ୱ ାରେର ମାରିବାକୁ ଲାଗିବ,
େସେତେବେଳ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ସ୍ଥାନର
େଲାକ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ । 26 େସହ ିସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
କହବିାକୁ ଲାଗିବ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େଭାଜନପାନ କଲୁ,
ପୁଣ,ି ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାଣ୍ଡମାନଙ୍କେର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ; 27 ଆଉ, େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ସ୍ଥାନର େଲାକ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ
ନାହିଁ; େହ ଅଧମର୍ାଚାରୀ ସମେସ୍ତ େମା’ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ ।

28 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବ୍ର ାହାମ, ଇସ୍ହାକ, ଯାକୁବ ପୁଣ,ି
ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଥିବା ଓ ଆପଣା ଆପଣାକୁ
ବାହାେର ପକାଉଥିବା େଦଖିବ, େସେତେବେଳ େସଠାେର େରାଦନ ଓ
ଦାନ୍ତର କିଡ଼ମିିଡ଼ ିେହବ । 29 ପୁଣ,ି ପୂବର୍ ଓ ପଶି୍ଚମ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକି୍ଷଣରୁ
େଲାେକ ଆସ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର େଭାଜନେର ବସେିବ । 30 ଆଉ
େଦଖ, େଶଷେର ଥିବା େକେତକ ପ୍ରଥମ େହେବ ଓ ପ୍ରଥମେର ଥିବା
େକେତକ େଶଷେର ପଡ଼େିବ ।

ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ ିଯୀଶୁଙ୍କ େପ୍ରମ

31 େସହ ିଦଣ୍ଡେର େକେତକ ଫାରୂଶୀ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିକହେିଲ,
ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ ିବାହାରି ଯାଉନୁ୍ତ, କାରଣ େହେରାଦ ଆପଣଙୁ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନି୍ତ । 32 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯାଇ େସହ ିେକାକିଶିଆଳିକି କୁହ, େଦଖ, ମୁଁ ଆଜି ଓ କାଲ ିଭୂତ
ଛଡ଼ାଉଅଛ ିଓ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛ,ି ପୁଣ,ି ତୃତୀୟ ଦନିେର ମୁଁ ସଦି୍ଧ େହବ ି।
33 ଯାହା େହଉ, ଆଜି, କାଲ ିଓ ପଅର ଦନି େମାେତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ
େହବ, କାରଣ ଯିରୂଶାଲମର ବାହାେର ଭାବବାଦୀର ନହିତ େହବା ଉଚତି
ନୁେହଁ ।

ଯିରୂଶାଲମ ପ୍ରତ ିବଳିାପ
(ମାଥିଉ 23:37-39)

34 େଗା ଯିରୂଶାଲମ, େଗା ଯିରୂଶାଲମ, ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରିଣୀ
ଓ ଆପଣା ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତକାରିଣୀ, କୁକ୍କଟୁୀ େଯପରି
ପକ୍ଷତେଳ ଆପଣା ଶାବକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କେର, େସହପିରି ମୁଁ େକେତ ଥର
େତାହର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲ,ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଇଚୁ୍ଛକ େହଲ ନାହିଁ । 35 େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଘର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତେର
ଛାଡ଼ ିଦଆିଯାଉଅଛ;ି ଆଉ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େଯ
ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଦନି ଏହ ିକଥା କହବି, େସହି
ଦନି ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାେତ ନଶି୍ଚୟ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ ।

ବଶି୍ରାମବାରେର ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ

ଥେର େସ ବଶି୍ରାମବାରେର େଭାଜନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କର ଜେଣ େନତାଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହେିଲ । 2 ଆଉ େଦଖ,

ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଜେଣ ଜେଳାଦର େରାଗେର ପୀଡ଼ତି େଲାକ ଥିେଲ ।
3 େସଥିେର ଯୀଶୁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ବଶି୍ରାମବାରେର ସୁସ୍ଥ କରିବା ନୟିମସଙ୍ଗତ କି ନୁେହଁ ? କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ନୀରବ ରହେିଲ ।

4 ପୁଣ,ି େସ ତାହାକୁ ଧରି ସୁସ୍ଥ କେଲ ଓ ବଦିାୟ େଦେଲ । 5 ଆଉ,
େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଆପଣା ପୁଅ ବା
ବଳଦ କୂଅେର ପଡ଼େିଲ କ'ଣ ତାହାକୁ ବଶି୍ରାମବାରେର େସହକି୍ଷଣ ିଉଠାଇବ
ନାହିଁ ? 6 ଆଉ େସମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥାର େକୗଣସ ିଉତ୍ତର େଦଇ
ପାରିେଲ ନାହିଁ ।

ନତ େହବାେର ଉନ୍ନତ

7 ପୁଣ,ି ନମିନି୍ତ୍ର ତ େଲାକମାେନ େକମିତ ିପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଆସନ
ବାଛୁଥିେଲ, ଏହା ଲକ୍ଷ କରି େସ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ େଦଇ କହେିଲ,
8 େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିେଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ବବିାହ େଭାଜିକୁ ନମିନି୍ତ୍ର ତ
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ହୁଅ, େସେତେବେଳ ପ୍ରଧାନ ଆସନେର ବସ ନାହିଁ, କାେଳ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ
ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନମିନି୍ତ୍ର ତ େହାଇଥିେବ, 9 ଆଉ େଯ
ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତାହାଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କେଲ, େସ ଆସ ିତୁମ୍ଭକୁ କହେିବ, ଏହାଙୁ୍କ
ସ୍ଥାନ ଦଅି; ଆଉ, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ଲଜ୍ଜ ାେର ନମି୍ନତମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ଯିବ ।

10 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ନମିନି୍ତ୍ର ତ ହୁଅ, େସେତେବେଳ ଯାଇ
ନମି୍ନତମ ସ୍ଥାନେର ବସ, େଯପରି ତୁମ୍ଭର ନମିନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ବ୍ୟକି୍ତ ଆସ ିତୁମ୍ଭକୁ
କହେିବ, େହ ବନୁ୍ଧ, ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନକୁ ଆସ; େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭ ସହତି
େଭାଜନେର ବସୁଥିବା ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ତୁମ୍ଭର େଗୗରବ େହବ ।
11 କାରଣ େଯ େକହ ିଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ େବାଲ ିେଦଖାଏ, ତାହାକୁ ନତ
କରାଯିବ, ପୁଣ,ି େଯ ଆପଣାକୁ ନତ କେର, ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ।

12 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ନମିନ୍ତ୍ର ଣକାରୀଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, ଦବିସ ବା
ରାତି୍ରେର େଭାଜି େଦେଲ ଆପଣା ବନୁ୍ଧ କି ଭାଇ କି ଆତ୍ମୀୟ କି ଧନୀ
ପ୍ରତବିାସୀମାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କର ନାହିଁ, କାେଳ େସମାେନ ମଧ୍ୟ େଫରି ତୁମ୍ଭକୁ
ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କରିେବ ଓ ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରତଦିାନ ପାଇବ ।

13 କିନୁ୍ତ େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ଦରିଦ୍ର , ପଙୁ୍ଗ, ଖଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ଧମାନଙୁ୍କ
ନମିନ୍ତ୍ର ଣ କର; 14 ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଧନ୍ୟ େହବ, କାରଣ ତୁମ୍ଭକୁ
ପ୍ରତଦିାନ େଦବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର କିଛ ିନାହିଁ; ଆଉ, ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ
ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତଦିାନ ଦଆିଯିବ ।

ମହାେଭାଜର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 22:1-10)

15 ତାହା ଶୁଣ ିତାହାଙ୍କ ସହତି େଭାଜନେର ବସଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯଉଁ େଲାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର େଭାଜନ
କରିବ, େସ ଧନ୍ୟ । 16 କିନୁ୍ତ େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ରାତ୍ର
ସମୟେର ମହାେଭାଜ େଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଅେନକଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରଣ କେଲ;
17 ଆଉ, େଭାଜନର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ନମିନି୍ତ୍ର ତ
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆପଣା ଦାସକୁ ପଠାଇ କହେିଲ, ଆପଣମାେନ
ଆସନୁ୍ତ, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଲାଣ ି।

18 କିନୁ୍ତ ସମେସ୍ତ ଏକ ମତେର କ୍ଷମା ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
ପ୍ରଥମ ଜଣ ତାହାକୁ କହେିଲ, ମୁଁ ଖେଣ୍ଡ େକ୍ଷତ କିଣଅିଛ,ି େମାେତ ତାହା
େଦଖିବାକୁ ପଡ଼ବି; ଅନୁେରାଧ କେର, ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛ ିେବାଲ ିମେନ
କର । 19 ଆଉ ଜେଣ କହଲିା, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ହଳ ବଳଦ କିଣଅିଛ,ି ଆଉ ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ;ି ଅନୁେରାଧ କେର, ମୁଁ କ୍ଷମା
ପାଇଅଛ ିେବାଲ ିମେନ କର । 20 ଅନ୍ୟ ଜେଣ କହଲିା, ମୁଁ ବବିାହ
କରିଅଛ,ି େତଣୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ ।

21 ପୁଣ,ି େସହ ିଦାସ ଆସ ିଆପଣା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସହ ିସବୁ ଜଣାଇଲା ।
େସଥିେର ଗହୃକତ୍ତର୍ା ରାଗିଯାଇ ଆପଣା ଦାସକୁ କହେିଲ, ଶୀଘ୍ର ନଗରର
ଦାଣ୍ଡ ଓ ଗଳିଗଡୁ଼କୁି ଯାଇ ଦରିଦ୍ର , ପଙୁ୍ଗ, ଅନ୍ଧ ଓ ଖଞ୍ଜମାନଙୁ୍କ ଏଠାକୁ
େନଇଆସ । 22 ପେର େସହ ିଦାସ କହଲିା, େହ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆେଦଶ
ଅନୁସାେର କରାଯାଇଅଛ,ି ତଥାପି ଆହୁରି ସ୍ଥାନ ଅଛ ି।

23 େସଥିେର ପ୍ରଭୁ େସହ ିଦାସକୁ କହେିଲ, ରାଜଦାଣ୍ଡ ଓ ଗଛମୂଳକୁ
ଯାଇ, େମାହର ଗହୃ େଯେପରି ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, େସଥିପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଆସବିା ପାଇଁ କୁହ । 24 େଯଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େସହ ିନମିନି୍ତ୍ର ତ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେମାହର େଭାଜର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବ ନାହିଁ ।

ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ
(ମାଥିଉ 10:37,38)

25 ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଯାଉଥିେଲ, ଆଉ େସ ବୁଲପିଡ଼ି
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 26 େକହ ିେଯେବ େମା’ ପାଖକୁ ଆସ ିନଜିର ବାପା,
ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ସନ୍ତାନ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙୁ୍କ ଏପରିକି ନଜି ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା
ଅଧିକ େପ୍ରମ ନ କେର, େତେବ େସ େମାହର ଶିଷ୍ୟ େହାଇ ପାେର ନାହିଁ ।
27 େଯ େକହ ିଆପଣା କ୍ରୁଶ ବହନ କରି େମାହର ଅନୁସରଣ ନ କେର,
େସ େମାହର ଶିଷ୍ୟ େହାଇ ପାେର ନାହିଁ ।

28 କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରହରୀଗହୃ ତଆିରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରି ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ଅଥର୍ବଳ ଅଛ ିକି ନାହିଁ, ଏହା
ପ୍ରଥେମ ବସ ିବ୍ୟୟହସିାବ େଦଖିବ ନାହିଁ ? 29 କାେଳ େସ ମୂଳଦୂଆ

ବସାଇ େଶଷ କରି ନ ପାରିେଲ, େଯେତ େଲାକ ତାହା େଦଖିେବ, ସମେସ୍ତ
ତାହାକୁ ପରିହାସ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେବ, 30 ଏ େଲାକଟା ତଆିରି
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି େଶଷ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ ।

31 କିମ୍ୱା େକଉଁ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଜେଣ ରାଜାଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ଯାଉଥିବା ସମୟେର, େକାଡ଼ଏି ହଜାର େସୖନ୍ୟ େଘନ ିତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଆସୁଥିବା ରାଜାଙ୍କ ସହତି ଦଶ ହଜାର େସୖନ୍ୟ େନଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ସକ୍ଷମ କି ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରଥେମ ବସ ିବେିବଚନା କରିେବ ନାହିଁ ? 32 ଯଦି
ପାରନି୍ତ ନାହିଁ, େତେବ ଅନ୍ୟ ରାଜା ଦୂରେର ଥାଉ ଥାଉ େସ ଦୂତ ପଠାଇ
ସନି୍ଧ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ । 33 େସହ ିପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯ େକହି
ଆପଣାର ସବୁ କିଛ ିତ୍ୟାଗ ନ କେର, େସ େମାହର ଶିଷ୍ୟ େହାଇ ପାେର
ନାହିଁ ।

ସ୍ୱାଦବହିୀନ ଲବଣ
(ମାଥିଉ 5:13; ମାକର୍ 9:50)

34 ଲବଣ ତ ଉତ୍ତମ; କିନୁ୍ତ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଯଦ ିସ୍ୱାଦ ଦଏି ନାହିଁ, େତେବ
ତାହା କାହିଁେର ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ? 35 ତାହା ଭୂମି କିମ୍ୱା ଖତଗଦା
ନମିେନ୍ତ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; େଲାେକ ତାହା ବାହାେର େଫାପାଡ଼ ିଦଅିନି୍ତ ।
ଯାହାର ଶୁଣବିାକୁ କାନ ଅଛ,ି େସ ଶୁଣୁ ।

ହଜିଲା େମଣ୍ଢାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 18:12-14)

ଆଉ, କରଗ୍ରାହୀ ଓ ପାପୀ େଲାକ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଶୁଣବିା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିେଲ । 2 େସଥିେର
ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ବଚସା କରୁ କରୁ କହେିଲ, ଏ

େଲାକଟା ପାପୀମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେର ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନ କେର
!

3 ତହିଁେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ, 4 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଏପରି େକଉଁ େଲାକ ଅଛ ିେଯ , ତାହାର ଯଦ ିଶେହ େମଣ୍ଢା
ଥାଏ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ହଜିଯାଏ, େତେବ େସ
ଅେନଶତଙୁ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରେର ଛାଡ଼ ିେସହ ିହଜିଥିବା େମଣ୍ଢାଟ ିନ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାହାକୁ େଖାେଜ ନାହିଁ ? 5 ପୁଣ,ି ପାଇେଲ େସ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦେର
କାେନ୍ଧଇ ଘରକୁ େଘନ ିଆେସ,

6 ପୁଣ,ି ଆପଣା ବନୁ୍ଧ ପ୍ରତବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି େସମାନଙୁ୍କ
କେହ, େମା’ ସାଙ୍ଗେର ଆନନ୍ଦ କର, େଯଣୁ େମାହର ହଜିଯାଇଥିବା
େମଣ୍ଢାଟ ିପାଇଲ ି। 7 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େସହ ିପ୍ରକାେର
େଯଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏପରି
ଅେନଶତ ଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା, େଯ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କେର,
ଏପରି ଜେଣ ପାପୀର ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍େର ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ େହବ ।

ହଜିଲା ମୁଦ୍ର ାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

8 ଅଥବା ଏପରି େକଉଁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଅଛ ିେଯ, ତାହାର ଯଦ ିଦଶଟ ିଟଙ୍କା
ଥାଏ, ଆଉ େସଥିରୁ େଗାଟଏି ହଜିଯାଏ, େତେବ େସ ଦୀପ ଜାଳି ଘର
ଝାଡ଼ ିତାହା ନ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନେର େଖାେଜ ନାହିଁ ? 9 ପୁଣ,ି ତାହା
ପାଇେଲ େସ ଆପଣା ବନୁ୍ଧ ଓ ପ୍ରତବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଡାକି ଏକାଠି କରି କେହ,
େମା ସାଙ୍ଗେର ଆନନ୍ଦ କର, େଯଣୁ େଯଉଁ ଟଙ୍କାଟ ିହଜାଇଥିଲ,ି ତାହା
ପାଇଲ ି। 10 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େସହ ିପ୍ରକାେର େଯ
ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କେର, ଏପରି ଜେଣ ପାପୀ ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ
ଆଗେର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ।

ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

11 େସ ଆହୁରି କହେିଲ, ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଦୁଇଟ ିପୁଅ ଥିେଲ ।
12 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙୁ୍କ କହଲିା, ବାପା, ସମ୍ପତି୍ତର େଯଉଁ
ଭାଗ େମା ଭାଗେର ପଡଢ଼ୁଅଛ,ି ତାହା େମାେତ େଦଇଦଅି । େସଥିେର େସ
ଆପଣାର ସବୁ କିଛ ିେସମାନଙୁ୍କ ଭାଗ କରିେଦଇ େଦେଲ ।

13 ଅଳ୍ପ ଦନି ପେର ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର େଦଶକୁ
ଚାଲଗିଲା, ଆଉ େସଠାେର ମନ୍ଦ ବଷିୟେର ଆପଣାର ସମ୍ପତି୍ତ
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ଉଡ଼ାଇେଦଲା । 14 କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପେର େସ େଦଶେର
ମହାଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ବିାରୁ ତାହାର ଅଭାବ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ।

15 େସଥିେର େସ ଯାଇ େସହ ିେଦଶର ଜେଣ େଲାକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ
େନଲା, ଆଉ େସ ତାହାକୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ପଡ଼ଆିକୁ
ପଠାଇେଲ; 16 ପୁଣ,ି ଘୁଷୁରିମାେନ େଯଉଁ ଶିମ ଖାଉଥିେଲ, େସଥିେର େସ
ଆପଣା େପଟ ପୁରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, କିନୁ୍ତ େକହ ିତାହାକୁ େଦଉ ନ
ଥିେଲ ।

17 ମାତ୍ର େସ େଚତନା ପାଇ କହଲିା, େମାର ବାପାଙ୍କ େକେତ
ମୂଲଆିଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳିପଡଢ଼ୁଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଏଠାେର େଭାକେର ମରୁଅଛ ି।
18 ମୁଁ ଉଠି େମାର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ିଓ ତାହାଙୁ୍କ କହବି,ି ବାପା,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷି୍ଟେର ମୁଁ ପାପ କଲ;ି 19 ତୁମ୍ଭ ପୁଅ େବାଲି
ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; େମାେତ ତୁମ୍ଭର ଜେଣ ମୂଲଆି ପରି
ରଖ ।

20 େସଥିେର େସ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗଲା । କିନୁ୍ତ େସ
ଦୂରେର ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ େଦଖି ଦୟାେର ବଗିଳିତ
େହେଲ ଓ େଦୗଡ଼ଯିାଇ ତାହାକୁ ଆଲଙି୍ଗନ କରି ଅତ ିେସ୍ନହେର ଚୁମ୍ୱନ
େଦେଲ । 21 ପୁତ୍ର ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତୁମ୍ଭ
ଦୃଷି୍ଟେର ମୁଁ ପାପ କଲ,ି ତୁମ୍ଭ ପୁଅ େବାଲ ିଡ଼କାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ େଯାଗ୍ୟ
ନୁେହଁ ।

22 କିନୁ୍ତ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା
ଶୀଘ୍ର େନଇ ଆସ ିଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ, ଏହାର ହାତେର ମୂଦ ିଓ ପାଦେର
ପାଦୁକା ଦଅି, 23 ପୁଣ,ି େମାଟା ବାଛୁରିଟ ିଆଣ ିମାର; ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
େଭାଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ, 24 କାରଣ େମାହର ଏହ ିପୁଅ ମରିଥିଲା,
ପୁନବର୍ାେର ବଞ୍ଚଲିା; ହଜିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମିଳିଲା । େସଥିେର େସମାେନ
ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

25 େସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ େକ୍ଷତେର ଥିଲା । େସ
େଯେତେବେଳ ଆସ ିଘର ପାଖେର ପହଞ୍ଚଲିା, େସେତେବେଳ ବାଦ୍ୟ ଓ
ନୃତ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣ,ି 26 ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସହି
ସବୁ କ'ଣ େବାଲ ିପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା । 27 େସ ତାହାକୁ କହଲିା, ତୁମ୍ଭର
ଭାଇ ଆସଅିଛନି୍ତ , ଆଉ ତୁମ୍ଭର ବାପା ତାହାଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରେର ପାଇବାରୁ
େମାଟା ବାଛୁରିଟଏି ମାରିଅଛନି୍ତ ।

28 େସଥିେର େସ ରାଗିଯାଇ ଭତିରକୁ ଗଲା ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ ତାହାର ପିତା
ବାହାରକୁ ଆସ ିତାହାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ । 29 ମାତ୍ର େସ
ପିତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େଦଖ, ଏେତ ବଷର୍ େହଲା ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଦାସ ପରି
ଖଟ ିଆସଅିଛ,ି ପୁଣ,ି େକେବେହେଲ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରି ନାହିଁ,
ତଥାପି େମାର ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ସହତି ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ
େକେବେହେଲ େଛଳି ଛୁଆଟଏି ସୁଦ୍ଧା େଦଇ ନାହଁ; 30 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଏହି
େଯଉଁ ପୁଅ େବଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଧନ ଖାଇ ଉଡ଼ାଇ
େଦଇଅଛ,ି େଯେତେବେଳ େସ ଆସଲିା, େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭ ତାହା ପାଇଁ
େମାଟା ବାଛୁରିଟ ିମାରିଲ ।

31 େସଥିେର େସ ତାହାକୁ କହେିଲ, ପୁଅେର, ତୁ ତ ସବୁେବେଳ େମା
ସାଙ୍ଗେର ଅଛୁ, ଆଉ ଯାହାସବୁ େମାହର, େସହ ିସବୁ େତାହର; 32 କିନୁ୍ତ
ଏହ ିେଯ େତାହର ଭାଇଟ ିମରିଥିଲା, ପୁନବର୍ାର ବଞ୍ଚଲିା, ହଜିଯାଇଥିଲା,
ଆଉ ମିଳିଲା, େସହ ିେହତୁରୁ ଉତ୍ସବ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚତି ଥିଲା ।

ଅବଶି୍ୱସ୍ତ ଚତୁର େବବତ୍ତର୍ାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ ଥିେଲ;
ତାହାଙ୍କର ଜେଣ େବବତ୍ତର୍ା ଥିେଲ, ଆଉ େସ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ
ଅଯଥା ଖଚ୍ଚର୍ କରିେଦଉଅଛ ିେବାଲ ିତାହା ବଷିୟେର ଶୁଣ ିେସ

ତାହାକୁ ଡାକି କହେିଲ, 2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଏ କି କଥା ଶୁଣୁଅଛ ି? ତୁମ୍ଭ
େବବତ୍ତର୍ା କାଯର୍୍ୟର ହସିାବ ଦଅି, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆଉ େବବତ୍ତର୍ା େହାଇ ରହି
ପାରିବ ନାହିଁ ।

3 େସଥିେର େସହ ିେବବତ୍ତର୍ା ମେନ ମେନ କହଲିା, କ'ଣ କରିବ ି?
େମାହର ପ୍ରଭୁ ତ େମାଠାରୁ େବବତ୍ତର୍ାପଦ ଛଡ଼ାଇ େନଉଅଛନି୍ତ । ମାଟି
ହାଣବିାକୁ େମାହର ବଳ ନାହିଁ, ଭକି ମାଗିବାକୁ େମାେତ ଲାଜ ଲାଗଅୁଛ ି।
4 ମୁଁ େବବତ୍ତର୍ାପଦରୁ ବାହାରିବା ପେର େଲାକ େଯପରି େମାେତ ଆପଣା
ଆପଣା ଗହୃେର ଗ୍ରହଣ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ,ି ତାହା ବୁଝଲିଣି ି।

5 ପୁଣ,ି େସ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଖାତକକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପ୍ରଥମ
ଜଣକୁ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ େମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର େକେତ ଧାର େନଇଛ ? େସ
କହଲିା, ଶେହ ମହଣ େତଲ । 6 େସ ତାହାକୁ କହଲିା, ତୁମ୍ଭର ରସଦି
େନଇ ଶୀଘ୍ର ବସ ିପଚାଶ େବାଲ ିେଲଖ । 7 ତାହା ପେର େସ ଆଉ
ଜଣକୁ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ େକେତ ଧାର େନଇଅଛ ? େସ କହଲିା, ଶେହ
ଭରଣ ଗହମ । େସ ତାହାକୁ କହଲିା, ତୁମ୍ଭର ରସଦି େନଇ ଅଶୀ େବାଲି
େଲଖ ।

8 େସହ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ େବବତ୍ତର୍ା ବୁଦି୍ଧ ସହତି କାଯର୍୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାର
ପ୍ରଶଂସା କେଲ; େଯଣୁ ଏହ ିଯୁଗର ସନ୍ତାନମାେନ େସମାନଙ୍କ ନଜି ଜାତି
ପକ୍ଷେର ଆେଲାକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁଦି୍ଧମାନ । 9 ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଅଧମର୍ ଧନେର ଆପଣା ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ବନୁ୍ଧ ଲାଭ
କର, େଯପରି ତାହା େଶଷ େହେଲ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ
ବାସସ୍ଥାନେର ଗ୍ରହଣ କରିେବ ।

10 େଯ ଅତ ିଅଳ୍ପ ବଷିୟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ, େସ ବହୁତ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ
ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅେଟ, ପୁଣ,ି େଯ ଅତ ିଅଳ୍ପ ବଷିୟେର ଅବଶି୍ୱସ୍ତ େସ ବହୁତ
ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ ଅବଶି୍ୱସ୍ତ । 11 ଅତଏବ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧମର୍ ଧନେର
ବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇ ନାହଁ, େତେବ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରି ସତ୍ୟ ଧନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ ? 12 ଆଉ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପରର
ବଷିୟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇ ନାହଁ, େତେବ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ନଜି ବଷିୟ େଦବ ?

13 େକୗଣସ ିଦାସ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର େସବା କରି ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ
େସ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ େପ୍ରମ କରିବ, ଅଥବା ଜଣକ
ପ୍ରତ ିଆସକ୍ତ େହବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ । ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱର ଓ
ଧନ ଉଭୟର ଦାସ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
(ମାଥିଉ 11:12,13; 5:31,32; ମାକର୍ 10:11,12)

14 ଏହ ିସବୁ କଥା ଶୁଣ ିଧନେଲାଭୀ ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିହାସ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 15 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
େଯଉଁମାେନ ନଜି ନଜିକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଧାମିର୍କ େବାଲ ିେଦଖାନି୍ତ ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପ୍ରକାର େଲାକ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ
ଜାଣନି୍ତ; କାରଣ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉଚ୍ଚୀକୃତ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ଘୃଣତି ।

16 େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର େଯାହନଙ୍କ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା; େସହ ିସମୟଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର
ପ୍ରଚାର େହଉଅଛ,ି ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ପରାକ୍ରମ ପୂବର୍କ େସଥିେର
ପ୍ରେବଶ କରୁଅଛନି୍ତ । 17 କିନୁ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବନୁି୍ଦ େଲାପ
ପାଇବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇବା ସହଜ ।

18 େଯ େକହ ିଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବବିାହ କେର,
େସ ବ୍ୟଭଚିାର କେର; ପୁଣ,ି େଯ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥିବା
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କେର, େସ ବ୍ୟଭଚିାର କେର ।

ଧନୀ େଲାକ ଓ ଲାଜାର

19 ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ ଥିଲା, େସ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ମହା
ଆଡ଼ମ୍ୱରେର ପ୍ରତଦିନି ଆେମାଦ ପ୍ରେମାଦ କରୁଥିଲା; 20 କିନୁ୍ତ ତାହାର
ଫାଟକ ପାଖେର ଲାଜାର େବାଲ ିଜେଣ ଭକିାରୀ ପଡ଼ ିରହଥିିଲା, 21 ତାର
େଦହେର ଘାଆ ଭତ୍ତିର୍ େହାଇଥିଲା; େସ େସହ ିଧନୀ େଲାକର େମଜରୁ
ପଡ଼ବିା ଅଇଣ୍ଠାରୁ କିଛ ିଖାଇ େପଟ ପୁରାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଥିଲା; ଆଉ
କୁକୁରଗଡୁ଼ାକ ସୁଦ୍ଧା ଆସ ିତାହାର ଘାଆ ସବୁ ଚାଟୁଥିେଲ ।

22 କାଳକ୍ରେମ େସହ ିଭକିାରୀଟ ିମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ େକାଳକୁ ନଆିଗଲା; ପେର େସହ ିଧନୀ େଲାକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା
ଓ ସମାଧି ପାଇଲା । 23 ଆଉ, େସ ନକର୍ଯନ୍ତ୍ରଣାେର କଲବଲ େହାଇ
ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରେର ଅବ୍ର ାହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ େକାଳେର ଲାଜାରକୁ
େଦଖିେଲ ।

24 େସଥିେର େସ ଡାକି କହେିଲ, େହ ପିତା ଅବ୍ର ାହାମ, େମାେତ ଦୟା
କରି ଲାଜାରକୁ ପଠାଇ ଦଅିନୁ୍ତ, େଯପରି େସ ପାଣେିର ନଜି ଅଙୁ୍ଗଳିର ଟପି

ଲୂକ 15:14 649 ଲୂକ 16:24
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ବୁଡ଼ାଇ େମାର ଜିଭକୁ ଥଣ୍ଡା କେର, କାରଣ ମୁଁ ଏହ ିନଆିଁେର କଲବଲ
େହଉଅଛ ି।

25 କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ାହାମ କହେିଲ, ପୁଅେର, ତୁ େଯ ଜୀବତି ଥିବା ସମୟେର
େତାର ଭଲ ବଷିୟସବୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଲାଜାର େସହପିରି ମନ୍ଦ ବଷିୟସବୁ
ପାଇଲା, ଏହା ମେନ କର; କିନୁ୍ତ ଏେବ େସ ଏହ ିସ୍ଥାନେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
ପାଉଅଛ,ି ଆଉ ତୁ କଲବଲ େହଉଅଛୁ । 26 ତାହା ଛଡ଼ା ତୁମ ଓ ଆମ
ମଧ୍ୟେର ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛ,ି େଯପରି େଯଉଁମାେନ ଏ ସ୍ଥାନରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େସମାେନ ଯାଇ ପାରିେବ
ନାହିଁ, କିମ୍ୱା େସ ସ୍ଥାନରୁ େକହ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପାର େହାଇ ଆସି
ପାରିେବ ନାହିଁ ।

27 େସଥିେର େସ କହେିଲ, େହ ପିତା, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ
ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ,ି ତାହାକୁ େମାହର ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଉନୁ୍ତ,
28 କାରଣ େମାହର ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି ଏହି
ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସେିବ, େସଥିପାଇଁ େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେବ ।

29 କିନୁ୍ତ ଅବ୍ର ାହାମ କହେିଲ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର େମାଶା ଓ
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛ,ି େସମାେନ େସମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ ।
30 େସଥିେର େସ କହେିଲ, େହ ପିତା ଅବ୍ର ାହାମ, ତାହା ଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ଯଦ ିମୃତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜେଣ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ,
ତାହାେହେଲ େସମାେନ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିେବ । 31 କିନୁ୍ତ େସ ତାହାକୁ
କହେିଲ, ଯଦ ିେସମାେନ େମାଶା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣନି୍ତ ,
ତାହାେହେଲ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ପୁନରୁତ୍ଥତି େହେଲ ସୁଦ୍ଧା େସମାେନ
ପରାମଶର୍ ଗ୍ରହଣ କରିେବ ନାହିଁ ।

ବଘି୍ନଜନକ ପାପ ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ
(ମାଥିଉ 18:6,7,21,22; ମାକର୍ 9:42)

େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ବଘି୍ନ େଯ ନ ଘଟବି, ଏହା
ଅସମ୍ଭବ, କିନୁ୍ତ ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ଘଟବି, ହାୟ, େସ ଦଣ୍ଡର
ପାତ୍ର; 2 ଏହ ିସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ବାଧାର

କାରଣ େହବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ତାହା େବକେର େଗାଟଏି ଚକିପଥର
ଟଙ୍ଗାଯାଇ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର େର ପକାଇ ଦଆିଯାଇଥିେଲ ତାହା ପାଇଁ ଭଲ
େହାଇଥାନ୍ତା ।

3 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ବଷିୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ । ଯଦ ିତୁମ୍ଭ
ଭାଇ ପାପ କେର, େତେବ ତାହାକୁ ଅନୁେଯାଗ କର; ଆଉ େସ ଯଦ ିମନ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କେର, େତେବ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦଅି । 4 ପୁଣ,ି ଯଦ ିେସ ଦନି
ଭତିେର ସାତ ଥର ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କେର ଓ ସାତ ଥର ତୁମ୍ଭ
ନକିଟକୁ େଫରିଆସ ିମୁଁ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରୁଅଛ ିେବାଲ ିକେହ, େତେବ
ତାହାକୁ କ୍ଷମା କର ।

ବଶି୍ୱାସର ବୃଦି୍ଧ

5 େସଥିେର େପ୍ରରିତମାେନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ
ବଢ଼ାଇ ଦଅିନୁ୍ତ । 6 ପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ଯଦ ିେଗାଟଏି େସାରିଷ ଦାନା ପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଏହ ିତୁତେକାଳିଗଛକୁ ତୁ ସମୂେଳ
ଉପୁଡ଼ାଯାଇ ସମୁଦ୍ର େର େରାପିତ ହୁଅ େବାଲ ିକହେିଲ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆଜ୍ଞା ମାନବି ।

ଦାସର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ

7 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏପରିେଲାକ କିଏ ଅଛ,ି ଯାହାର ଦାସ ହଳ
ବୁଲାଇ କିମ୍ୱା ପଶୁ ଚରାଇ େକ୍ଷତରୁ ଆସେିଲ େସ ତାହାକୁ କହବି, ଏହକି୍ଷଣି
ଆସ ିଖାଇ ବସ ? 8 େସ କ'ଣ ବରଂ ତାହାକୁ କହବି ନାହିଁ, େମାର
ଖାଇବାର ଠିକ୍ କର, ପୁଣ,ି ମୁଁ ଖିଆପିଆ େଶଷ ନ କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଟା
ବାନି୍ଧ େମାର େସବା କର, ତାହା ପେର ତୁ ଖିଆପିଆ କରିବୁ ?

9 ଦାସ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କାମ କରିବାରୁ େସ କ'ଣ ତାହାକୁ
ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି ? 10 େସହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଆେଦଶ
ଅନୁସାେର ସବୁ କାମ କଲା ପେର କୁହ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଅକମର୍ଣ୍ୟ ଦାସ,
ଯାହା କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, େକବଳ ତାହା କରିଅଛୁ ।

ଦଶ କୁଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା

11 େସ ଯିରୂଶାଲକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟେର ଶମିେରାଣ ଓ ଗାଲଲିୀ
ମଧ୍ୟ େଦଇ ଯାଉଥିେଲ । 12 ଆଉ ଯୀଶୁ େକୗଣସ ିେଗାଟଏି ଗ୍ରାମେର
ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ ଦଶ ଜଣ କୁଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ୍ କେଲ;
13 େସମାେନ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, େହ ଯୀଶୁ, େହ
ଗରୁୁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୟା କରନୁ୍ତ ।

14 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ନଜି
ନଜିକୁ ଯାଜକମାନଙୁ୍କ େଦଖାଅ । ଆଉ େସମାେନ ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଚ ିେହେଲ
। 15 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନଜିକୁ ସୁସ୍ଥ େହାଇଥିବା େଦଖି
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା କୀତ୍ତର୍ନ କରୁ କରୁ େଫରିଆସ,ି 16 ଯୀଶୁଙ୍କ
ଚରଣ ତେଳ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା; େସ
ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟ େଲାକ ।

17 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଦଶ ଜଣ କ'ଣ ଶୁଚ ିେହେଲ ନାହିଁ
? 18 େତେବ ଆଉ ନଅ ଜଣ କାହାନି୍ତ ? ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବ େଦବା
ନମିେନ୍ତ ଏହ ିଅଣଯିହୂଦୀ େଲାକଟ ିଛଡ଼ା କ'ଣ ଆଉ େକହ ିେଫରିଆସି
ନାହିଁ ? 19 ପୁଣ,ି େସ ତାହାକୁ କହେିଲ, ଉଠି ଯାଅ, ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ
ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ ି।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆଗମନ
(ମାଥିଉ 24:23-28,37-41)

20 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େକେବ ଆସୁଅଛ,ି ଏ ବଷିୟେର ଫାରୂଶୀମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିବାରୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ଦୃଶ୍ୟଭାବେର ଆେସ ନାହିଁ; 21 କିମ୍ୱା େଦଖ, ଏଠାେର ବା େସଠାେର
େବାଲ ିେଲାକ କହେିବ ନାହିଁ; କାରଣ େଦଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଅଛ ି।

22 କିନୁ୍ତ େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏପରି ସମୟ ଆସବି,
େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଦନିଗଡୁ଼କି ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି
ଦନି େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, କିନୁ୍ତ େଦଖିବ ନାହିଁ । 23 େଦଖ, ଏଠାେର
ବା େସଠାେର େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିବ; କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଅ ନାହିଁ
କିମ୍ୱା େସମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ । 24 କାରଣ ବଜୁିଳି ମାରି
େଯପରି ଆକାଶରୁ େଗାଟଏି ପାଖରୁ ଆରପାଖ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଲୁଅ ଦଏି,
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର (ଯୀଶୁ) ଆପଣା ଦନିେର େସହପିରି େହେବ ।

25 ଅବଶ୍ୟ ଅେନକ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ ଓ ଏହ ିବତ୍ତର୍ମାନ
ପୁରୁଷ ଦ୍ୱ ାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ େହବାକୁ େହବ । 26 ଆଉ େନାହଙ୍କ ସମୟେର
େଯପ୍ରକାର ଘଟଥିିଲା, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟେର ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାର ଘଟବି;
27 ଜାହାଜେର େନାହଙ୍କ ପ୍ରେବଶ କରିବା ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଲାେକମାେନ
େଭାଜନପାନ ଓ ବବିାହ କରିବା ଓ ବବିାହ େହବାେର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିେଲ, ପୁଣ,ି
ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଆସ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ବନିାଶ କଲା ।

28 େଲାଟଙ୍କ ସମୟେର ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାର ଘଟଥିିଲା, େଲାକମାେନ
ଖିଆପିଆ, କିଣାବକିା, ଗଛ ଲେଗଇବା ଓ ଘର ତଆିରି କରିବାେର ବ୍ୟସ୍ତ
ଥିେଲ, 29 କିନୁ୍ତ େଲାଟ ସେଦାମରୁ ବାହାରିଯିବା ଦନି ଆକାଶରୁ ଅଗି୍ନ ଓ
ଗନ୍ଧକ ଆସ ିସମସ୍ତଙୁ୍କ ବନିାଶ କଲା ।

30 ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ େହବା ଦନି େସହ ିପ୍ରକାର ଘଟବି ।
31 େସହଦିନି େଯ ଛାତ ଉପେର ଥିବ, େସ ଘର ଭତିେର ଥିବା ଆପଣା
ଜିନଷିପତ୍ର େନଇଯିବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସୁ; େସହପିରି େଯ େକ୍ଷତେର
ଥିବ, େସ େଫରି ନ ଯାଉ ।

32 େଲାଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ମେନ ପକାଅ । 33 େଯ େକହ ିଆପଣା
ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେର, େସ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ େଯ
େକହ ିଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, େସ ତାହା ବଞ୍ଚାଇବ ।

34 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େସହ ିରାତେିର ଦୁଇ ଜଣ େଗାଟଏି
ଖଟେର େଶାଇଥିେବ, ଜଣକୁ ନଆିଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ।
35 ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଚକି େପଷୁଥିେବ, ଜଣକୁ ନଆିଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ
ଜଣକୁ ଛଡ଼ାଯିବ । 36 [ଦୁଇ ଜଣ େକ୍ଷତେର ଥିେବ, ଜଣକୁ ନଆିଯିବ ଓ
ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ।] 37 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, େକଉଁଠାେର ? େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯଉଁଠାେର
ଶବ, େସହଠିାେର ଶାଗଣୁାଗଡୁ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି େହେବ ।

ଲୂକ 16:25 650 ଲୂକ 17:37
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ବଧିବା ଓ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

କ୍ଲ ାନ୍ତ ନ େହାଇ ସବର୍ଦା ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା େଯ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ଏହି
ବଷିୟେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ େଦଇ କହେିଲ,
2 େଗାଟଏି ନଗରେର ଜେଣ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଥିେଲ, େସ

ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରୁ ନ ଥିେଲ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନୁ ନ ଥିେଲ ।
3 େସହ ିନଗରେର ଜେଣ ବଧିବା ଥିଲା, ତାହା ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବା

େଲାକ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚିାର ନଷି୍ପତି୍ତ କରିବା ପାଇଁ େସ ଥରକୁଥର
ବଚିାରକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲା । 4 ଆଉ େସ େକେତ ସମୟ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସହମତ େହଉ ନ ଥିେଲ; କିନୁ୍ତ ପେର େସ ମେନ ମେନ କହେିଲ,
ଯଦବିା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କେର ନାହିଁ କିମ୍ୱା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାେନ ନାହିଁ,
5 ତଥାପି ଏହ ିବଧିବାଟା େମାେତ କଷ୍ଟ େଦଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି
କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ବଚିାର କରିବ,ି େନାହେିଲ େସ ସବୁେବେଳ ଆସି
େମାେତ ବ୍ୟତବି୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ ।

6 େସଥିେର ପ୍ରଭୁ କହେିଲ, ଏହ ିଅଧାମିର୍କ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା କ'ଣ କହୁଅଛନି୍ତ ,
ତାହା ଶୁଣ । 7 େତେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ
ଦନିରାତ ିତାହାଙୁ୍କ ଡାକୁଥାଆନି୍ତ , େସ କି େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତ ିକରାଯାଇଥିବା
ଅନ୍ୟାୟର ବଚିାର କରିେବ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୟପି େସ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁୁ ଅଟନି୍ତ ? 8 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େସ ଶୀଘ୍ର
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତକିାର କରିେବ । ତଥାପି
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର (ଯୀଶୁ) ଆସ ିପୃଥିବୀେର କ'ଣ ବଶି୍ୱାସ େଦଖିେବ ?

ଫାରୂଶୀ ଓ କରଗ୍ରାହୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

9 ନଜି ନଜିକୁ ଧାମିର୍କ ମେନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିବା
େକେତକ ଆତ୍ମନଭିର୍ରଶୀଳ େଲାକଙୁ୍କ େସ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହେିଲ,
10 ଦୁଇ ଜଣ େଲାକ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ମନି୍ଦରକୁ ଗେଲ, ଜେଣ
ଫାରୂଶୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କର ଆଦାୟକାରୀ ।

11 ଫାରୂଶୀ ଠିଆ େହାଇ ଆପଣା ନକିଟେର ଏହ ିପ୍ରକାର ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛ ିେଯ, ମୁଁ
ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପରି ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅଧାମିର୍କ, ବ୍ୟଭଚିାରୀ କିମ୍ୱା ଏହି
କର ଆଦାୟକାରୀ ପରି ସୁଦ୍ଧା ନୁେହଁ; 12 ମୁଁ ସପ୍ତାହେର ଦୁଇ ଥର
ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ େମାହର ସମସ୍ତ ଆଦାୟର ଦଶମାଂଶ େଦଇଥାଏ ।

13 କିନୁ୍ତ କରଗ୍ରାହୀ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ସ୍ୱଗର୍ଆେଡ଼ ଅେନଇବାକୁ ସୁଦ୍ଧା
ସାହସ କଲା ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ନଜି ଛାତେିର ମାରିେହାଇ କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, େହ
ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ପାପୀ େମାେତ ଦୟା କରନୁ୍ତ । 14 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି
େସ େଲାକ ନୁେହଁ, ବରଂ କର ଆଦାୟକାରୀ ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହାଇ ନଜି
ଘରକୁ ଚାଲଗିଲା; କାରଣ େଯ େକହ ିଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ େବାଲ ିେଦଖାଏ,
ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, କିନୁ୍ତ େଯ ଆପଣାକୁ ନତ କେର, ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ
କରାଯିବ ।

ଶିଶୁ ପି୍ରୟ ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 19:13-15; ମାକର୍ 10:13-16)

15 ଯୀଶୁ େଯପରି ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େଲାେକ
େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବିାକୁ ଲାଗିେଲ; ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହା େଦଖି େସମାନଙୁ୍କ ଧମକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ । 16 କିନୁ୍ତ େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ପାଖକୁ ଡାକି କହେିଲ, ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ େମା ନକିଟକୁ
ଆସବିାକୁ ଦଅି, ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ମନା କର ନାହିଁ; କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ଏହ ିପ୍ରକାର େଲାକମାନଙ୍କର । 17 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େଯ
େକହ ିଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କେର, େସ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର
େସଥିେର ପ୍ରେବଶ କରିବ ନାହିଁ ।

ଜେଣ ଧନୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
(ମାଥିଉ 19:16-30; ମାକର୍ 10:17-31)

18 ଜେଣ ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ଗରୁୁ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େହ ସଦ୍ଗରୁୁ, ଅନନ୍ତ
ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବ ି? 19 େସଥିେର
ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାେତ ସତ୍ େବାଲ ିକାହିଁକି କହୁଅଛ ? ଜଣଙ୍କ

ବନିା, ଅଥର୍ାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବନିା ଅନ୍ୟ େକହ ିସତ୍ ନୁେହଁ । 20 ଆଜ୍ଞାଗଡୁ଼କି
ତ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ, ବ୍ୟଭଚିାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, େଚାରି କର
ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅି ନାହିଁ, ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସମାଦର କର ।
21 େସ କହେିଲ, ଏହ ିସମସ୍ତ ମୁଁ େଯୗବନକାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସଅିଛ ି।

22 ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ଆଉ େଗାଟଏି ବଷିୟ
ଉଣା ଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭ ନଜିର ସବୁ ବକିି େଦଇ ଗରିବମାନଙୁ୍କ ବାଣି୍ଟଦଅି, ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱଗର୍େର ଧନ ପାଇବ; ପୁଣ,ି ଆସ ିେମାହର ଅନୁଗମନ କର ।
23 କିନୁ୍ତ େସ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣ ିଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ େହେଲ, କାରଣ
େସ ଅତଶିୟ ଧନୀ ଥିେଲ ।

24 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି କହେିଲ, େଯଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଅଛ,ି
େସମାେନ େକେଡ଼ କଷ୍ଟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ !
25 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଧନୀ େଲାକର ପ୍ରେବଶ କରିବା ଅେପକ୍ଷା
ବରଂ ଛୁଞ୍ଚୀର କଣା େଦଇ ଓଟର ପ୍ରେବଶ କରିବା ସହଜ ।

26 େଯଉଁମାେନ ଏହା ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ କହେିଲ, େତେବ କିଏ
ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ପାେର ? 27 କିନୁ୍ତ େସ କହେିଲ, ଯାହା ମଣଷିର ଅସମ୍ଭବ,
ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ଭବ ।

28 େସଥିେର ପିତର କହେିଲ, େଦଖନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜିର ସବୁ
କିଛ ିଛାଡ଼ ିଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛୁ । 29 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଗହୃ କି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭାଇ କି ବାପା ମା କି ସନ୍ତାନସନ୍ତତି
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନି୍ତ 30 େସମାେନ ଏହକିାଳେର ବହୁଗଣୁେର ଓ
ପରକାଳେର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇେବ ।

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ତୃତୀୟ ଥର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 20:17-19; ମାକର୍ 10:32-34)

31 ପେର େସ ବାର ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଆଉ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େଯଉଁ ସମସ୍ତ ବଷିୟ େଲଖାଯାଇଅଛ,ି େସ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କଠାେର
ସଫଳ େହବ; 32 କାରଣ ଯୀଶୁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ
େହେବ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରିହାସ କରିେବ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି
ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାହାଙ୍କ ଉପେର େଛପ ପକାଇେବ, 33 ତାହାଙୁ୍କ େକାରଡ଼ା
ମାରି ବଧ କରିେବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦନିେର େସ ପୁନବର୍ାର ଉଠିେବ ।

34 କିନୁ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଏହ ିସବୁ ବଷିୟ କିଛ ିବୁଝେିଲ ନାହିଁ; ଏହ ିବାକ୍ୟ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଗପୁ୍ତ େହାଇ ରହଲିା, ପୁଣ,ି ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା, େସ ସବୁ
ବୁଝୁ ନ ଥିେଲ ।

ଅନ୍ଧ ଭକି୍ଷୁକକୁ ଦୃଷି୍ଟ ଦାନ
(ମାଥିଉ 20:29-34; ମାକର୍ 10:46-52)

35 େସ ଯିରୀେହାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଉଥିବା ସମୟେର ଜେଣ ଅନ୍ଧ ବାଟ
ପାଖେର ବସ ିଭକି ମାଗଥୁିଲା । 36 େସ େଲାକମାନଙ୍କ ଯାଉଥିବାର ଶବ୍ଦ
ଶୁଣ ିକଥା କ'ଣ େବାଲ ିପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା । 37 େସମାେନ ତାହାକୁ
କହେିଲ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଏହ ିବାଟ େଦଇ ଯାଉଅଛନି୍ତ ।

38 େସଥିେର େସ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, େହ ଯୀଶୁ, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ,
େମାେତ ଦୟା କରନୁ୍ତ । 39 ମାତ୍ର ଆଗେର ଯାଉଥିବା େଲାକମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ତୁନ ିେହବା ପାଇଁ ଧମକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, କିନୁ୍ତ େସ ଆହୁରି
ଅଧିକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, େହ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ େମାେତ ଦୟା
କରନୁ୍ତ ।

40 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇ ଅନ୍ଧକୁ ଆପଣା ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ
ଆେଦଶ େଦେଲ; େଯେତେବେଳ ଅନ୍ଧଟ ିପାଖକୁ ଆସଲିା, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ
ପଚାରିେଲ, 41 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ
? ଅନ୍ଧ କହଲିା, େହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଯପରି େଦଖି ପାରିବ ି।

42 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, ଦୃଷି୍ଟ ପାଅ; ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ
କରିଅଛ ି। 43 େସହକି୍ଷଣ ିେସ େଦଖି ପାରିେଲ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା
କୀତ୍ତର୍ନ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଚାଲବିାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ େଲାକ
ସମେସ୍ତ ତାହା େଦଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କେଲ ।
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ଯୀଶୁ ଓ ଜଖୀୟ

ପେର ଯୀଶୁ ଯିରୀେହାେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ମଧ୍ୟ େଦଇ
ଯାଉଥିେଲ । 2 ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର ଜଖିୟ ନାମେର
ଜେଣ େଲାକ ଥିେଲ । େସ ଜେଣ ପ୍ରଧାନ କର ଆଦାୟକାରୀ

ଓ ଧନୀ େଲାକ ।
3 ଯୀଶୁ କିଏ, ତାହା େଦଖିବାକୁ େସ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ, କିନୁ୍ତ

େଲାକମାନଙ୍କର ଭଡି଼ ସକାଶୁ େଦଖି ପାରୁ ନ ଥିେଲ, କାରଣ େସ ବାଙ୍ଗର
ଥିେଲ । 4 ଏଣୁ େସ ଆଗକୁ େଦୗଡ଼ଯିାଇ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିବା ନମିେନ୍ତ
େଗାଟଏି ଡମିି୍ୱରି ଗଛେର ଚଢ଼େିଲ, କାରଣ େସହ ିବାଟ େଦଇ ତାହାଙ୍କର
ଯିବାର ଥିଲା ।

5 ଯୀଶୁ େସ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ ିଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଜଖିୟ,
ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇଆସ, କାରଣ ଆଜି େମାେତ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଘେର ରହବିାକୁ
େହବ । 6 େସଥିେର େସ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ିଆନନ୍ଦେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନଜି
ଘରକୁ ଡାକିେଲ । 7 ତାହା େଦଖି ସମେସ୍ତ ବଚସା କରି କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, େସ ଜେଣ ପାପୀ େଲାକ ଘେର ରହବିାକୁ ଗଲାଣ ି।

8 କିନୁ୍ତ ଜଖିୟ ଠିଆ େହାଇ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, େଦଖନୁ୍ତ,
େମାର ସମ୍ପତି୍ତର ଅଧା ମୁଁ ଗରିବମାନଙୁ୍କ ଦାନ କରୁଅଛ,ି ଆଉ ଯଦି
ଅନ୍ୟାୟେର କାହାରିଠାରୁ କିଛ ିେନଇଥାଏ, େତେବ ଚାରି ଗଣୁେର ତାହା
େଫରାଇ େଦଉଅଛ ି। 9 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ,
ଆଜି ଏହ ିଗହୃେର ପରିତ୍ରାଣ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ,ି େଯଣୁ ଜଖୀୟ ମଧ୍ୟ
ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ ଜେଣ ସନ୍ତାନ; 10 କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛ,ି ତାହା େଖାଜି
ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସଅିଛନି୍ତ ।

ଦଶ େଗାଟ ିେମାହରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 25:14-30)

11 େଲାକମାେନ ଏହ ିକଥାସବୁ ଶୁଣବିା ସମୟେର େସ ଆହୁରି େଗାଟଏି
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ, କାରଣ େସ ଯିରୂଶାଲମର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହାଇଥିେଲ ଓ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅତଶିୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ େବାଲ ିେସମାେନ ମେନ
କରୁଥିେଲ । 12 ଏଣୁ େସ କହେିଲ, ଜେଣ ଉଚ୍ଚବଂଶର ବ୍ୟକି୍ତ ଆପଣା
ନମିେନ୍ତ ରାଜପଦ ଗ୍ରହଣ କରି େଫରିଆସବିା ନମିେନ୍ତ ଦୂର େଦଶକୁ ଯାତ୍ରା
କେଲ ।

13 େସ ଆପଣାର ଦଶ ଜଣ ଦାସଙୁ୍କ ଡାକି େସମାନଙୁ୍କ ଦଶ େଗାଟି
ମୁଦ୍ର ା େଦଇ କହେିଲ, େମାର ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େବପାର କର । 14 କିନୁ୍ତ
ତାହାଙ୍କ େଦଶବାସୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଘୃଣା କରୁଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ପଛେର ଦୂତ ପଠାଇ କହେିଲ, ଏ େଲାକ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଉପେର ଶାସନ କରିେବ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ । 15 ପେର େସ
ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ େଫରିଆସେିଲ, େଯଉଁ ଦାସମାନଙୁ୍କ ଧନ
େଦଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େବପାର କରି କିଏ େକେତ ଲାଭ
କରିଅଛ,ି ତାହା ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ନକିଟକୁ ଡାକି
ଆଣବିା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ ।

16 େସଥିେର ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଆସ ିକହଲିା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଦ୍ର ା ଆଉ
ଦଶଟ ିମୁଦ୍ର ା ଲାଭ କରିଅଛ ି। 17 େସ ତାହାକୁ କହେିଲ, େବଶ୍, ଉତ୍ତମ
ଦାସ, ତୁେମ୍ଭ ଅତ ିଅଳ୍ପ ବଷିୟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ େହାଇଥିବାରୁ ଦଶ େଗାଟ ିନଗର
ଉପେର ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ।

18 ପୁଣ,ି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଜଣକ ଆସ ିକହଲିା, ପ୍ରେଭା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଦ୍ର ା
ପାେଞ୍ଚାଟ ିମୁଦ୍ର ା ଲାଭ କରିଅଛ ି। 19 େସ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ
ସୁଦ୍ଧା ପାେଞ୍ଚାେଗାଟ ିନଗର ଉପେର ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ।

20 ଆଉ ଜେଣ ଆସ ିକହଲିା, ପ୍ରଭୁ, େଦଖନୁ୍ତ, ଏହ ିଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ର ା,
ମୁଁ ଏହା ଗାମୁଛାେର ବାନି୍ଧ ରଖି େଦଇଥିଲ;ି 21 କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଭୟ
କଲ,ି େଯଣୁ ଆପଣ ଜେଣ କେଠାର େଲାକ, ଯାହା ରଖି ନ ଥାଆନି୍ତ , ତାହା
ଉଠାଇ ନଅିନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଯାହା ବୁଣ ିନ ଥାଆନି୍ତ , ତାହା କାଟନି୍ତ ।

22 େସ ତାହାକୁ କହେିଲ, େର ଦୁଷ୍ଟ ଦାସ, େତାର ମୁହଁର କଥାେର
େତାହର ବଚିାର କରିବ ି। ମୁଁ ଜେଣ କେଠାର େଲାକ, ଯାହା ରଖି ନ
ଥାଏ, ତାହା ଉଠାଇନଏି, ପୁଣ,ି ଯାହା ବୁଣ ିନ ଥାଏ, ତାହା କାେଟ, ଏହା
କ'ଣ ଜାଣଥିିଲୁ ? 23 େତେବ ବ୍ୟାଙ୍କେର କାହିଁକି େମାହର ଧନ ରଖିଲୁ
ନାହିଁ ? ତାହାେହେଲ ମୁଁ ଆସ ିସୁଧ ସହତି ତାହା ଆଦାୟ କରିଥାଆନି୍ତ ।

24 ପୁଣ,ି େସ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଏହାଠାରୁ ଏହ ିମୁଦ୍ର ା େନଇଯାଇ, ଯାହାର ଦଶ ମୁଦ୍ର ା ଅଛ,ି ତାହାକୁ ଦଅି ।
25 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ, ତାହାର ତ ଦଶ ମୁଦ୍ର ା
ଅଛ ି।

26 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େଯେକୗଣସ ିେଲାକର ଅଛ,ି ତାହାକୁ ଅଧିକ
ଦଆିଯିବ । କିନୁ୍ତ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ହିଁ
ତାହାଠାରୁ ନଆିଯିବ । 27 କିନୁ୍ତ େମାର ଏହ ିେଯଉଁ ଶତ୍ରୁ ମାେନ ମୁଁ
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନ କେର େବାଲ ିଇଚ୍ଛା କରି ନ ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ
ଏଠାକୁ ଆଣ ିେମାର ସାକ୍ଷାତେର ହତ୍ୟା କର ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବଜିୟ ଯାତ୍ରା
(ମାଥିଉ 21:1-11; ମାକର୍ 11:1-11; େଯାହନ 12:12-19)

28 ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହ ିଯୀଶୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଯିରୂଶାଲମ ଆେଡ଼
ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

29 ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଜୀତ ପବର୍ତ ପାଖେର ଥିବା େବଥଫାଗୀ
ଓ େବଥନଆି ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା କହ ିପଠାଇେଲ,
30 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା େସହ ିଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ; େସଥିେର ପ୍ରେବଶ
କରିବା ସମୟେର, ଯାହା ଉପେର େକହ ିେକେବ ବସ ିନାହିଁ; ଏପରି
େଗାଟଏି ଗଧଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା େହାଇଥିବାର େଦଖିବ; ତାହାକୁ ଫିଟାଇ
େନଇଆସ । 31 ଆଉ ଯଦ ିେକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି ଫିଟାଉଅଛ େବାଲି
ପଚାେର, େତେବ ଏପରି କହବି, କାରଣ ଏହାଠାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ
ଅଛ ି।

32 େସଥିେର ପଠାଯାଇଥିବା େଲାେକ ଯାଇ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ େଯପରି
କହଥିିେଲ, େସହପିରି େଦଖିେଲ । 33 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଗଧଛୁଆକୁ
ଫିଟାଉଥିବା ସମୟେର ତାହାର ଅଧିକାରୀମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ,
କାହିଁକି ଗଧଛୁଆକୁ ଫିଟାଉଅଛ ? 34 େସମାେନ କହେିଲ, କାରଣ
ଏହାଠାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛ ି। 35 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାକୁ
ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣ ିତାହା ଉପେର ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବସାଇେଲ । 36 ଆଉ େସ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟେର େଲାେକ
ବାଟେର ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବଛିାଇ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

37 ପୁଣ,ି େସ େଯେତେବେଳ ଜୀତ ପବର୍ତର ଗଡ଼ାଣ ିସ୍ଥାନର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
େହେଲ, େସେତେବେଳ ସମୁଦାୟ ଶିଷ୍ୟଦଳ େଦଖିଥିବା ସମସ୍ତ ମହତର
କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଆନନ୍ଦେର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ
କହେିଲ, 38 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େଯଉଁ ରାଜା ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ ।
ସ୍ୱଗର୍େର ଶାନି୍ତ ଓ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େଲାକେର ମହମିା ।

39 େସଥିେର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତ ଜଣ ଫାରୂଶୀ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଧମକ ଦଅିନୁ୍ତ । 40 େସ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଏମାେନ ତୁନ ିେହାଇ ରହେିଲ,
ପଥରଗଡୁ଼ାକ ପାଟ ିକରିେବ ।

ଯିରୂଶାଲମ ନମିେନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିାପ

41 ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, େସେତେବେଳ ନଗରକୁ
େଦଖି ତାହା ନମିେନ୍ତ େରାଦନ କରି କହେିଲ, 42 ତୁ, ହଁ, ତୁ ଯଦ ିଆଜି
ଶାନି୍ତର ବଷିୟଗଡୁ଼କି ଜାଣଥିାଆନୁ୍ତ ! ମାତ୍ର ଏେବ େସଗଡୁ଼କି େତା ଦୃଷି୍ଟରୁ
ଗପୁ୍ତ େହାଇ ରହଅିଛ ି।

43 େଯେତେବେଳ ଈଶ୍ୱର େତାେତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ
ତାହା ତୁ ନ ଜାଣବିା େହତୁରୁ, େଯଉଁ ସମୟେର େତା' ଶତ୍ରୁ ମାେନ େତାର
ଚାରିଆେଡ଼ ବନ୍ଧ ବାନି୍ଧ େତାେତ େଘରିଯାଇ ଅବେରାଧ କରିେବ, 44 ପୁଣ,ି
େତାେତ ଓ େତା ମଧ୍ୟେର ଥିବା େତା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଭୂମିେର କଚାଡ଼ ିଚୂଣ୍ଣର୍
କରିେବ, ଆଉ େତା ମଧ୍ୟେର େଗାଟଏି ପଥରକୁ ଅନ୍ୟ େଗାଟଏି ପଥର
ଉପେର, ରହବିାକୁ େଦେବ ନାହିଁ, ଏପରି ସମୟ େତା ଉପେର ଆସବି ।

ଲୂକ 19:2 652 ଲୂକ 19:44
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ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ୍ଦରି ପରିଷ୍କାର
(ମାଥିଉ 21:12-17; ମାକର୍ 11:15-19; େଯାହନ 2:13-22)

45 ଆଉ, େସ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରି େବପାରୀ ମାନଙୁ୍କ ବାହାର
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 46 େଲଖା ଅଛ,ି ଆମ୍ଭର ଗହୃ ପ୍ରାଥର୍ନାଗହୃ େହବ, କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କରିଅଛ ।

47 ଆଉ େସ ପ୍ରତଦିନି ମନି୍ଦରେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ, ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ େଲାକଙ୍କର େନତାମାନଙ୍କ ସହତି ତାହାଙୁ୍କ ବନିାଶ
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ, 48 କିନୁ୍ତ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଆଗ୍ରହେର ତାହାଙ୍କ
ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିବାରୁ େସମାେନ କ'ଣ କରିେବ େବାଲ ିସି୍ଥର କରି ପାରୁ ନ
ଥିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆହ୍ୱାନ
(ମାଥିଉ 21:23-27; ମାକର୍ 11:27-33)

ଏଥିମଧ୍ୟେର ଦେିନ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ମନି୍ଦରେର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ ଓ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର
କରୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ

ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସହତି ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, 2 ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ ଅଧିକାରେର
ଏସମସ୍ତ କରୁଅଛ, ଅବା, େଯ ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ଅଧିକାର େଦଲା, େସ କିଏ,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ ।

3 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି
କଥା ପଚାରିବ,ି େମାେତ କୁହ, 4 େଯାହନଙ୍କର ବାପି୍ତସ୍ମ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ନା
ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େହଲା ?

5 େସଥିେର େସମାେନ ପରସ୍ପର ତକର୍ବତିକର୍ କରି କହେିଲ, ଯଦ ିସ୍ୱଗର୍ରୁ
େବାଲ ିକହବୁି, ତାହାେହେଲ େସ କହେିବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ତାହାଙୁ୍କ
ବଶି୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ ? 6 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିମନୁଷ୍ୟଠାେର େବାଲ ିକହବୁି, େତେବ
େଲାକ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଥର େଫାପାଡ଼ ିମାରିପକାଇେବ, କାରଣ
େଯାହନ େଯ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ, ଏହା େସମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ ।

7 ଏଣୁ ତାହା େକଉଁଠାରୁ େହଲା, ଏହା ଜାଣ ିନାହୁଁ େବାଲ ିେସମାେନ
ଉତ୍ତର େଦେଲ । 8 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େତେବ ମୁଁ େକଉଁ
ଅଧିକାରେର ଏସମସ୍ତ କରୁଅଛ,ି ତାହା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି ିନାହିଁ ।

ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ରେର ଦୁଷ୍ଟ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 21:33-46; ମାକର୍ 12:1-12)

9 ଏହାପେର େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ ।
ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େଗାଟଏି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି ତାହା କୃଷକମାନଙୁ୍କ ଭାଗେର
େଦଇ ବହୁକାଳ ନମିେନ୍ତ ବେିଦଶକୁ ଗେଲ । 10 ଆଉ କୃଷକମାେନ
େଯପରି ତାହାଙୁ୍କ ଅଙୁ୍ଗର େକ୍ଷତ୍ରର ଫଳରୁ ଭାଗ ଦଅିନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସ
ଜେଣ ଦାସକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ, କିନୁ୍ତ
େସହ ିକୃଷକମାେନ ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରି ଖାଲ ିହାତେର େଫରାଇେଦେଲ ।

11 େସ ପୁଣ,ି ଆଉ ଜେଣ ଦାସକୁ ପଠାଇେଲ; େସମାେନ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରହାର ଓ ଅପମାନ କରି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେର େଫରାଇେଦେଲ; 12 ପେର େସ
ତୃତୀୟ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇେଲ; କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାହାକୁ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତବକି୍ଷତ
କରି ବାହାେର େଫାପାଡ଼େିଦେଲ ।

13 େସଥିେର ଅଙୁ୍ଗର େକ୍ଷତ୍ରର ମାଲକି କହେିଲ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବ ି?
େମାର ପି୍ରୟ ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇବ,ି େକଜାଣ ିେସମାେନ ତାହାକୁ ମାନ୍ୟ କରିେବ
। 14 ମାତ୍ର କୃଷକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ପରସ୍ପର ତକର୍ବତିକର୍ କରି
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଏହାକୁ ବଧ କରିବା, େଯପରି
ଅଧିକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େହବ ।

15 ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଅଙୁ୍ଗର େକ୍ଷତ୍ରର ବାହାେର ପକାଇ ବଧ
କେଲ । ଅତଏବ ଅଙୁ୍ଗର େକ୍ଷତ୍ରର ମାଲକି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ'ଣ କରିେବ
? 16 େସ ଆସ ିଏହ ିକୃଷକମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କରିେବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଅଙୁ୍ଗର େକ୍ଷତ୍ର େଦେବ । ଏହା ଶୁଣ ିେସମାେନ କହେିଲ, ତାହା ନ େହଉ ।

17 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ କହେିଲ, େତେବ ଏହି
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ େଲଖା ଅଛ,ି ତାହାର ଅଥର୍ କ'ଣ, ଗହୃନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ
େଯଉଁ ପଥରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ, ତାହା େକାଣର ପ୍ରଧାନ ପଥର େହଲା ?

18 େଯ େକହ ିେସହ ିପଥର ଉପେର ପଡ଼ବି, େସ ଖଣ୍ଡବଖିଣ୍ଡ େହବ, ପୁଣ,ି
େସହ ିପଥର ଯାହା ଉପେର ପଡ଼ବି, ତାହାକୁ ତାହା ଚୁଣ୍ଣର୍ବଚୂିଣ୍ଣର୍ କରିବ ।

କର େଦବା ପ୍ରସଙ୍ଗ
(ମାଥିଉ 22:15-22; ମାକର୍ 12:13-17)

19 ଏଥିେର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ େସହ ିମୁହୁତ୍ତର୍େର ତାହାଙୁ୍କ
ଧରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କେଲ, କାରଣ
େସ େସହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହଥିିେଲ େବାଲ ିେସମାେନ
ବୁଝେିଲ । 20 େସଥିେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତେର ଓ
ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ଶାସନର ଅଧିନେର ସମପର୍ଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସୁେଯାଗ
େଖାଜି ଯୀଶୁଙ୍କ କଥାର ଭୁଲ୍ ଧରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ କପଟେର
ନଜି ନଜିକୁ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିେଦଖାଉଥିବା େଚାରମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ ।

21 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ,
ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହନି୍ତ ଓ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ , ପୁଣ,ି କାହାରି ମୁଖାେପକ୍ଷା
କରନି୍ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ରୂେପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ ।
22 କାଇସରଙୁ୍କ କର େଦବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି କି ନାହିଁ ?

23 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ଚତୁରତା ବୁଝ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାେତ
େଗାଟଏି ଅଧୁଲ ି(ମୁଦ୍ର ା) େଦଖାଅ । 24 ଏଥିେର କାହାର ମୂତ୍ତିର୍ ଓ ନାମ
ଅଛ ି? େସମାେନ କହେିଲ, କାଇସରଙ୍କର ।

25 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େତେବ ଯାହା କାଇସରଙ୍କର,
ତାହା କାଇସରଙୁ୍କ ଦଅି; ପୁଣ,ି ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଦଅି ।
26 ଏଥିେର େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତାହାଙ୍କ କଥାର ଭୁଲ୍
ଧରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ତରେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇ
ନୀରବ ରହେିଲ ।

ସାଦୂ୍ଦକୀଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର
(ମାଥିଉ 22:23-33; ମାକର୍ 12:18-27)

27 ଏହାପେର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନ ଥିବା େକେତକ ସାଦୂ୍ଦକୀ
ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିପଚାରିେଲ, 28 େହ ଗରୁୁ, େମାଶା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େଲଖିଅଛନି୍ତ େଯ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକର ଭାଇ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ
ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ମେର, ତାହାେହେଲ ତାହାର ଭାଇ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ
କରି ଆପଣା ଭାଇ ନମିେନ୍ତ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବ ।

29 ଆଚ୍ଛା, ସାତ ଭାଇ ଥିେଲ; ପ୍ରଥମଟ ିେଗାଟଏି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବବିାହ କଲା ଓ
ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ମଲା; 30 ପେର ଦି୍ୱ ତୀୟଟ ିଓ ତୃତୀୟଟ ିତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ
କେଲ; 31 େସହ ିପ୍ରକାର ସାତ ଜଣଯାକ ନଃିସନ୍ତାନ େହାଇ ମେଲ ।
32 େଶଷେର ସ୍ତ୍ରୀଟ ିମଧ୍ୟ ମଲା । 33 େତେବ ପୁନରୁତ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େସ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ େହବ ? ସାତ ଜଣଯାକ ତ ତାହାକୁ ବବିାହ
କରିଥିେଲ ।

34 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହ ିଜଗତର ସନ୍ତାନମାେନ ବବିାହ
କରନି୍ତ ଓ ବବିାହତିା ହୁଅନି୍ତ , 35 କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ େସହ ିଜଗତ ଓ
ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ େଯାଗ୍ୟ ଗଣତି
ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ ବବିାହ କରନି୍ତ ନାହିଁ କିମ୍ୱା ବବିାହତିା ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ;
36 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆଉ ମରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ
ଦୂତମାନଙ୍କ ପରି ରୁହନି୍ତ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସନ୍ତାନ େହବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ସନ୍ତାନ ଅଟନି୍ତ ।

37 ମାତ୍ର ମୃତମାେନ େଯ ଉଠିେବ, ଏହା େମାଶା ମଧ୍ୟ ବୁଦାର ଘଟଣାେର
ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର
େବାଲ ିକହ ିସୂଚନା େଦଇଅଛନି୍ତ । 38 େସ ତ ମୃତମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ନୁହଁନି୍ତ ,
ମାତ୍ର ଜୀବତିମାନଙ୍କର; କାରଣ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଜୀବତି ଅଟନି୍ତ
।

39 େସଥିେର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତ ଜଣ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େହ
ଗରୁୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହେିଲ । 40 କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େକୗଣସି
ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆଉ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ ।
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ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାର ସନ୍ତାନ ?
(ମାଥିଉ 22:41-46; ମାକର୍ 12:35-37)

41 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏହା
େଲାେକ କିପରି କହନି୍ତ ? 42 କାରଣ ଦାଉଦ ନେିଜ ଗୀତସଂହତିାେର
କହନି୍ତ , ପ୍ରଭୁ େମାହର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ (ଯୀଶୁ) କହେିଲ,

43 ଆେମ୍ଭ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ପାଦପୀଠ କରି ନାହୁଁ,
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣେର ବସଥିାଅ ।
44 ଅତଏବ ଦାଉଦ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିକହନି୍ତ; େତେବ ଯୀଶୁ
କିପ୍ରକାେର ଦାଉଦର ସନ୍ତାନ ?

ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସତକର୍ତା
(ମାଥିଉ 23:1-36; ମାକର୍ 12:38-40)

45 ପେର େସ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଆଗେର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
46 ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ! େସମାେନ ଲମ୍ୱା େପାଷାକ ପିନି୍ଧ
ବୁଲବିାକୁ, ପୁଣ,ି ହାଟବଜାରେର ନମସ୍କାର, ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରଧାନ ଆସନ
ଓ େଭାଜିେର ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନି୍ତ; 47 େସମାେନ
ବଧିବାମାନଙ୍କ ଗହୃସବୁ ଗ୍ରାସ କରନି୍ତ ଓ ଛଳନାେର ବହୁତ ସମୟ ଧରି
ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ; େସମାେନ ଗରୁୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇେବ ।

ବଧିବାର ଦାନ
(ମାକର୍ 12:41-44)

ଏହାପେର ଯୀଶୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରି ଧନୀ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦାନ
ସଂଗ୍ରହ ବାକ୍ସ େର ନଜି ନଜିର ଦାନ ପକାଉଥିବା େଦଖିେଲ ।
2 ଆଉ େସ ଜେଣ ଦରିଦ୍ର  ବଧିବାକୁ େସଥିେର ଦୁଇଟ ିେଛାଟ

ମୁଦ୍ର ା ପକାଉଥିବା େଦଖି କହେିଲ, 3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଏହି
ଦରିଦ୍ର  ବଧିବା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପକାଇଅଛ,ି 4 କାରଣ ଧନୀମାେନ
ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ବାକ୍ସ େର ନଜି ନଜିର ବଳକା ଧନରୁ କିଛ ିକିଛ ିପକାଇେଲ,
କିନୁ୍ତ ଦରିଦ୍ର  ବଧିବା ନଜିର ଅଭାବ ଅବସ୍ଥାେର ନଜି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା
ନମିେନ୍ତ ଯାହା କିଛ ିଥିଲା, େସହ ିସବୁ ପକାଇଲା ।

ମନ୍ଦରି ଧ୍ୱଂସ ବଷିୟେର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 24:1,2; ମାକର୍ 13:1,2)

5 ଆଉ େକହ ିେକହ ିମନି୍ଦରଟ ିସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଥର ଓ ଦାନ ପଦାଥର୍
ସମୂହେର ସୁସଜି୍ଜତ େହାଇଅଛ ିେବାଲ ିକହବିାରୁ ଯୀଶୁ କହେିଲ,
6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଯାହାସବୁ େଦଖୁଅଛ, ସମୟ ଆସବି, େଯେତେବେଳ
େଗାଟଏି ପଥର ଅନ୍ୟ ପଥର ଉପେର ରହବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହିଁ ଭୂମିସାତ୍
େହବ ।

ଯୁଗ େଶଷର ଲକ୍ଷଣ
(ମାଥିଉ 24:3-14; ମାକର୍ 13:3-13)

7 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େହ ଗରୁୁ, େତେବ ଏସବୁ
େକେବ ଘଟବି ? ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସମୟେର ଏହ ିସବୁ ଘଟଣା ସନି୍ନ କଟ
େହବ, େସ ସମୟର ଚହି୍ନ କ'ଣ ? 8 େସଥିେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, ସାବଧାନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଭ୍ର ାନ୍ତ ନ ହୁଅ; କାରଣ ଅେନକ େଲାକ େମା ନାମେର
ଆସ,ି ମୁଁ େସ ଓ ସମୟ ସନି୍ନ କଟ େବାଲ ିକହେିବ; େସମାନଙ୍କ ପଛେର
ଯାଅ ନାହିଁ । 9 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବପି୍ଲବ ବଷିୟ
ଶୁଣବି, େସେତେବେଳ ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଏହ ିସମସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ
ପ୍ରଥମେର ଘଟବି, କିନୁ୍ତ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଯୁଗ େଶଷ େହବ ନାହିଁ ।

10 ତାପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଜାତ ିବରୁିଦ୍ଧେର ଜାତ ିଓ ରାଜ୍ୟ
ବରୁିଦ୍ଧେର ରାଜ୍ୟ ଉଠିବ, 11 ଆଉ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ବଭିନି୍ନ  ସ୍ଥାନେର
ମହାମାରୀ ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ େହବ, ପୁଣ,ି ଆକାଶମଣ୍ଡଳେର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଓ
ମହା ମହାଲକ୍ଷଣ େଦଖାଯିବ ।

12 କିନୁ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣା ପୂେବର୍ େଲାକମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧରିେବ
ଏବଂ ସମାଜଗହୃ ଓ କାରାଗାରେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କରି ତାଡ଼ନା
କରିେବ, ଆଉ େମା ନାମ ସକାେଶ ତୁେମ୍ଭମାେନ ରାଜା ଓ

ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ନଆିଯିବ; 13 ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େହବ ।

14 ଅତଏବ କ'ଣ ଉତ୍ତର େଦବ, େସ ବଷିୟେର ପୂବର୍ରୁ ଚନି୍ତ ା ନ
କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର ସି୍ଥର କର; 15 କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଏପରି ବାକ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନ େଦବ ିେଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବପିକ୍ଷ େଲାକ
େସଥିର ପ୍ରତେିରାଧ ବା ପ୍ରତବିାଦ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ ।

16 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାପା ମା', ଭାଇ, ସମ୍ପକର୍ୀୟ ଓ ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ସୁଦ୍ଧା ସମପିର୍ତ େହବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଲାକମାେନ କାହାରି
କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରିେବ, 17 ପୁଣ,ି େମାହର ନାମ ସକାେଶ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଘୃଣତି େହବ । 18 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର େକଶ ହିଁ
ନଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ; 19 ସହଷି୍ଣୁତା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ ।

ଯିରୂଶାଲମ ଧ୍ୱଂସ େହବାର ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 24:15-21; ମାକର୍ 13:14-19)

20 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଯିରୂଶାଲମକୁ େସୖନ୍ୟସାମନ୍ତ
େଘରିଥିବା େଦଖିବ, େସେତେବେଳ ତାହା ଧ୍ୱଂସ େହବା େଯ ସନି୍ନ କଟ, ଏହା
ଜାଣ । 21 େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶେର ଥାଆନି୍ତ ,
େସମାେନ ପବର୍ତମାଳାକୁ ପଳାଇଯାଆନୁ୍ତ; ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ନଗର ମଧ୍ୟେର
ଥାଆନି୍ତ , େସମାେନ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନୁ୍ତ; ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଗ୍ରାମଗଡୁ଼କିେର
ଥାଆନି୍ତ , େସମାେନ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ ନ କରନୁ୍ତ; 22 କାରଣ ଲଖିିତ
ବଷିୟସବୁ ସଫଳ େହବା ନମିେନ୍ତ ତାହା ସମୁଚତି ଦଣ୍ଡର ସମୟ ଅେଟ ।

23 େସହ ିସମୟେର େଯଉଁମାେନ ଗଭର୍ବତୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟଦାତ୍ରୀ, ହାୟ,
େସମାେନ େକ୍ଲଶର ପାତ୍ର ! କାରଣ େଦଶେର ମହା ବପିଦ ଓ ଏହ ିଜାତି
ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ ଘଟବି, 24 ଆଉ େସମାେନ ଖଡଡ଼୍ଗେର ହତ େହେବ ଓ ବନ୍ଦୀ
େହାଇ ସମସ୍ତ ଅଣଯିହୂଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ନଆି େହେବ, ପୁଣ,ି
ଅଣଯିହୂଦୀୟମାନଙ୍କର କାଳ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମ
େସମାନଙ୍କର ପଦତଳିତ େହାଇ ରହବି ।

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ପୁନରାଗମନ
(ମାଥିଉ 24:29-31; ମାକର୍ 13:24-27)

25 ପୁଣ,ି ସୁଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳାେର ଲକ୍ଷଣ େଦଖାଯିବ, ଆଉ
ପୃଥିବୀେର ଜାତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକ୍ଲଶ ଘଟବି; ସମୁଦ୍ର  ଓ ତରଙ୍ଗର
ତଜର୍ନଗଜର୍ନ େହତୁ େସମାେନ ଅବାକ୍ େହେବ, 26 ପୁଣ,ି ଜଗତ ଉପେର
ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅେପକ୍ଷା କରି େଲାେକ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହେବ, କାରଣ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଶକି୍ତସମୂହ ବଚିଳିତ େହେବ ।

27 େସେତେବେଳ େଲାେକ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହମିା
ସହ େମଘେର ଆଗମନ କରିବା େଦଖିେବ । 28 କିନୁ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣା
ଆରମ୍ଭ େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପରକୁ ଅନାଅ ଓ ମସ୍ତକ ଉଠାଅ, େଯଣୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକି୍ତ ସନି୍ନ କଟ ।

ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା
(ମାଥିଉ 24:32-35; ମାକର୍ 13:28-31)

29 ଆଉ େସ େସମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହେିଲ, ଡମିି୍ୱରି ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ
ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କର; 30 େଯେତେବେଳ େସଗଡୁ଼କି ପଲ୍ଲ ବତି ହୁଏ,
େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା େଦଖି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସନି୍ନ କଟ େହଲାଣି
େବାଲ ିନେିଜ ନେିଜ ଜାଣଥିାଅ; 31 େସହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହି
ସମସ୍ତ ଘଟଣା େଦଖିେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େଯ ସନି୍ନ କଟ, ଏହା ଜାଣ ।

32 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ସମସ୍ତ ନ ଘଟବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହି
ବତ୍ତର୍ମାନ ପୁରୁଷ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ । 33 ଆକାଶ ଓ
ପୃଥିବୀ େଲାପ ପାଇବ, ମାତ୍ର େମାହର ବାକ୍ୟସମୂହ କଦାପି େଲାପ ପାଇବ
ନାହିଁ ।
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ସତକର୍ ରହବିାର ଆବଶ୍ୟକତା
(ମାଥିଉ 24:36-44; ମାକର୍ 13:32-37)

34 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ବଷିୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ, କାେଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନେର ପୁଣ,ି ଜୀବକିା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ
ଚନି୍ତ ାେର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ େସହ ିଦନି ହଠାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ପେଡ଼; 35 କାରଣ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂେପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀନବିାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ
ଉପେର ଆସବି ।

36 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଏହ ିସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା
ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବାକୁ ସମଥର୍ ହୁଅ,
ଏନମିେନ୍ତ ସବର୍ଦା ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ଜାଗି ରୁହ ।

37 େସ ପ୍ରତଦିନି ମନି୍ଦରେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ, ପୁଣ,ି ପ୍ରତରିାତି୍ର
ବାହାରିଯାଇ ଜୀତପବର୍ତେର ରହୁଥିେଲ । 38 ଆଉ ସମସ୍ତ େଲାକ
ମନି୍ଦରେର ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ ଅତ ିସକାଳୁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସୁଥିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 26:1-5; ମାକର୍ 14:1,2; େଯାହନ 11:45-53)

ନସି୍ତାର ପବର୍ ନାମକ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁଟରି ପବର୍ ନକିଟ େହାଇ
ଆସୁଥିଲା । 2 ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ, କିପରି
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବନିାଶ କରି ପାରନି୍ତ , େସଥିର ଉପାୟ େଖାଜୁଥିେଲ,

କାରଣ େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରାଇ େଦବା ପାଇଁ ଯିହୂଦାର ସମ୍ମତି
(ମାଥିଉ 26:14-16; ମାକର୍ 14:10,11)

3 େସେତେବେଳ ବାରଜଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଈଷ୍କାରିେୟାଥ
ନାମକ ଯିହୂଦା ଠାେର ଶୟତାନ ପ୍ରେବଶ କଲା; 4 ଆଉ ଯିହୂଦା ଯାଇ, କି
ଉପାୟେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ େସନାପତମିାନଙ୍କ ହାତେର
ଧରାଇେଦବ, ତାହା େସମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କଲା ।

5 େସଥିେର େସମାେନ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ ଓ ତାହାକୁ ଟଙ୍କା େଦବା ପାଇଁ
ଚୁକି୍ତ କେଲ । 6 ଆଉ ଯିହୂଦା ଏକମତ େହାଇ େଲାକମାନଙ୍କ
ଅନୁପସି୍ଥତେିର ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ହାତେର ଧରାଇ େଦବା ନମିେନ୍ତ
ସୁେଯାଗ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ େଭାଜ ପାଳନ
(ମାଥିଉ 26:17-25; ମାକର୍ 14:12-21; େଯାହନ 13:21-30)

7 ପେର େଯଉଁ ଦନି ନସି୍ତାର ପବର୍ର େମଷଶାବକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ
ହୁଏ, ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁଟ ିପବର୍ର େସହ ିଦନି ଉପସି୍ଥତ େହଲା; 8 ଆଉ େସ
ପିତର ଓ େଯାହନଙୁ୍କ ଏହା କହ ିପଠାଇେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
େଭାଜନ କରି ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ନସି୍ତାର ପବର୍ର େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର । 9 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ େବାଲ ିଆପଣ
ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ?

10 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଗରେର ପ୍ରେବଶ
କରେନ୍ତ ପାଣ ିମାଠିଆ େଘନ ିଯାଉଥିବା ଜେଣ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଭଟବି;
େସ େଯଉଁ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରିବ, ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ଗହୃର
କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ କହବି, 11 'ଗରୁୁ ଆପଣଙୁ୍କ ପଚାରୁଅଛନି୍ତ , ମୁଁ େମାହର
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁଠାେର ନସି୍ତାର ପବର୍ର େଭାଜ ପାଳନ କରିବ,ି
େସହ ିଅତଥିିଶାଳା କାହିଁ"?

12 େସଥିେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁସଜି୍ଜତ େଗାଟଏି ଉପରିସ୍ଥ ବୃହତ
େକାେଠାରୀ େଦଖାଇେଦେବ; େସ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର । 13 ଆଉ, େସହି
ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯାଇ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ େଯପରି କହଥିିେଲ, େସହପିରି
େଦଖି ନସି୍ତାର ପବର୍ର େଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ।

ପ୍ରଭୁେଭାଜ ବଧିି ସ୍ଥାପନ
(ମାଥିଉ 26:26-30; ମାକର୍ 14:22-26; କରିନ୍ଥୀୟ 11:23-25)

14 ପୁଣ,ି ନସି୍ତାର ପବର୍ର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ େପ୍ରରିତମାେନ େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସେିଲ । 15 ଆଉ େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, "େମାହର ଦୁଃଖେଭାଗ ପୂେବର୍ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ଏହ ିନସି୍ତାରେଭାଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲ ି। 16 କାରଣ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ଏହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ମୁଁ ଆଉ େକେବ େହଁ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ିନାହିଁ ।"

17 ପୁଣ,ି େସ ପାନପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ କହେିଲ, ଏହା
େନଇ ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର ଭାଗ କର, 18 କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହୁଅଛ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଅଙୁ୍ଗର
ଫଳର ରସ ଆଉ ପାନ କରିବ ିନାହିଁ ।

19 ପୁଣ,ି େସ ରୁଟ ିେଘନ ିଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ ଓ ତାହା ଭାଙି୍ଗ େସମାନଙୁ୍କ
େଦଇ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଦତ୍ତ େହଉଥିବା େମାହର ଶରୀର
ଏହ;ି େମାେତ ସ୍ମରଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହା କର । 20 େଭାଜନ ଉତ୍ତାେର
େସହପିରି େସ ପାନପାତ୍ର େଘନ ିକହେିଲ,ଏହ ିପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ପାତତି େହଉଥିବା େମାହର ରକ୍ତେର ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନୟିମ ।

21 କିନୁ୍ତ େଦଖ, େଯ େମାେତ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରୁଅଛ,ି ତାହାର
ହସ୍ତ େମା' ସହତି େମଜ ଉପେର ଅଛ ି। 22 କାରଣ େଯପରି ନରୂିପିତ
େହାଇଅଛ,ି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େସହପିରି ପ୍ରୟାଣ କରୁଅଛନି୍ତ ସତ୍ୟ, ତଥାପି େଯଉଁ
େଲାକ ଦ୍ୱ ାରା େସ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହଉଅଛନି୍ତ , ହାୟ, େସ ଦଣ୍ଡର
ପାତ୍ର ! 23 େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ,ି େସ
ବଷିୟେର େସମାେନ ପରସ୍ପର ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ସବୁଠୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କର େସବକ

24 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଏ େଶ୍ରଷ୍ଠ େବାଲ ିଗଣତି, େସ ବଷିୟେର
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବବିାଦ ଘଟଲିା । 25 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜାମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ
କରନି୍ତ , ଆଉ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରନି୍ତ , େସମାେନ
େଲାକେସବକ େବାଲ ିଖ୍ୟାତ ହୁଅନି୍ତ ।

26 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସପ୍ରକାର ହୁଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େଯ େଜ୍ୟଷ୍ଠ, େସ କନଷି୍ଠ ପରି େହଉ, ପୁଣ,ି େଯ େନତା, େସ େସବକ ପରି
େହଉ । 27 କାରଣ କିଏ େଶ୍ରଷ୍ଠ ? େଯ େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ େମଜେର
ବସଅିଛ,ି ନା େଯ େସବକ ? େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ େମଜେର ବସଅିଛ,ି େସ କି
େଶ୍ରଷ୍ଠ ନୁହଁନି୍ତ ? କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ େସବକ ପରି ଅଛ ି।

28 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାେର େମା' ସହତି ରହି
ଆସଅିଛ; 29 ଏଣୁ େମାହର ପିତା େଯପରି େମା ନମିେନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନରୂିପଣ
କେଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନରୂିପଣ କରୁଅଛ,ି
30 େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ରାଜ୍ୟେର େମା େମଜେର େଭାଜନପାନ
କରିବ, ପୁଣ,ି ସଂିହାସନେର ଉପେବଶନ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱ ାଦଶ
େଗାଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନ କରିବ ।

ପିତରଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାରର ପୂବର୍ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 26:31-35; ମାକର୍ 14:27-31; େଯାହନ 11:36-38)

31 ଶିେମାନ, ଶିେମାନ,େଦଖ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣୀେର ଚଲାଇବା ପରି
ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତ ିପାଇଅଛ;ି 32 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର
ବଶି୍ୱାସ େଯପରି େଲାପ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ନେିବଦନ
କଲ;ି ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଫରିଲା ଉତ୍ତାେର ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ ସୁସି୍ଥର କର ।

33 ମାତ୍ର େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହତି
କାରାଗାରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ି। 34 କିନୁ୍ତ େସ
କହେିଲ, େହ ପିତର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ,ି ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ନ ଡାକୁଣୁ ତୁେମ୍ଭ
େଯ େମାେତ ଜାଣ, ଏହା ତନି ିଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ।

ଲୂକ 21:34 655 ଲୂକ 22:34
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35 ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଟଙ୍କା
ରଖିବା ମୁଣା, େଝାଲ ିଓ େଯାତା ବନିା ପଠାଇଥିଲ,ି େସେତେବେଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କି କିଛ ିଅଭାବ େହାଇଥିଲା ? େସମାେନ କହେିଲ, କିଛି
ନାହିଁ । 36 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମାତ୍ର ଏେବ, ଯାହାର
ଟଙ୍କା ରଖିବାର ମୁଣା ଅଛ,ି େସ ତାହା େନଉ, େସହ ିପ୍ରକାେର େଝାଲ ିମଧ୍ୟ
େନଉ, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ, େସ ଆପଣା ଚାଦରଖଣ୍ଡକ ବକିି ଖଣ୍ଡା କିଣୁ ।

37 କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େଯପରି ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖାଅଛ,ି
ତାହା େମାଠାେର ସଦି୍ଧ େହବା ଆବଶ୍ୟକ; େସ ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ସହତି
ଗଣତି େହେଲ, େଯଣୁ େମା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ କଥା ସଦି୍ଧ େହଉଅଛ ି।
38 େସଥିେର େସମାେନ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ େଦଖନୁ୍ତ, ଏଠାେର ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡା
ଅଛ ି। ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯେଥଷ୍ଟ ।

ଜୀତ ପବର୍ତେର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
(ମାଥିଉ 26:36-46; ମାକର୍ 14:32-42)

39 େସ ବାହାରି ଆପଣା ଧାରାନୁସାେର ଜୀତ ପବର୍ତକୁ ଗେଲ, ଆଉ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ । 40 େସହ ିସ୍ଥାନେର
ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ପରୀକ୍ଷାେର େଯପରି ନ ପଡ଼,
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର ।

41 ଆଉ େସ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଶେହ ହାତ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଆଣୁ୍ଠପାତି
ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 42 େହ ପିତା, ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ,
େତେବ ଏହ ିପାନପାତ୍ର େମା'ଠାରୁ ଦୂର କର; ତଥାପି େମାହର ଇଚ୍ଛା ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ େହଉ ।

43 ଆଉ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଜେଣ ଦୂତ ଦଶର୍ନ େଦଇ ତାହାଙୁ୍କ ଶକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କେଲ
। 44 ପୁଣ,ି େସ ମମର୍ାନି୍ତକ ଦୁଃଖେର ମଗ୍ନ େହାଇ ଆହୁରି ଏକାଗ୍ର ଭାବେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତେଟାପା ପରି
ଭୂଇଁେର ପଡ଼ଲିା ।

45 ଆଉ େସ ପ୍ରାଥର୍ନାରୁ ଉଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ
ଦୁଃଖ େହତୁ ନଦିି୍ର ତ େଦଖିେଲ; 46 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, କାହିଁକି
େଶାଉଅଛ ? ପରୀକ୍ଷାେର େଯପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଉଠି ପ୍ରାଥର୍ନା କର ।

ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ
(ମାଥିଉ 26:47-56; ମାକର୍ 14:43-50; େଯାହନ 18:3-12)

47 େସ କଥା କହୁଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, େଲାକସମୂହ ଆସ ିଉପସି୍ଥତ
େହେଲ, ଆଉ ଦ୍ୱ ାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୂଦା ନାମକ ଜେଣ େସମାନଙ୍କ ଆେଗ
ଆେଗ ଆସ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚୁମ୍ୱନ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା 48 କିନୁ୍ତ
ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ହହେିଲ, େହ ଯିହୂଦା, ଚୁମ୍ୱନ ଦ୍ୱ ାରା କି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରୁଅଛ ?

49 ଏଥିେର କ'ଣ, ତାହା େଦଖି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାେନ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଖଡଡ଼୍ଗେର ଆଘାତ କରିବା ? 50 ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦାସକୁ ଖଣ୍ଡାେର ଆଘାତ କରି ତାହାର ଡାହାଣ କାନ
କାଟପିକାଇେଲ । 51 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ,ଏତକିି ସହଥିାଅ; ପୁଣ,ି
େସ ତାହାର କାନ ଛୁଇଁ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କେଲ ।

52 ଆଉ, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆସଥିିବା ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ମନି୍ଦରର
େସନାପତ ିଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଡକାୟତ ବରୁିଦ୍ଧେର ବାହାରିବା
ପରି ଖଣ୍ଡା ଓ େଠଙ୍ଗା େଘନ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ବାହାରି ଆସଲି ? 53 ମୁଁ
ପ୍ରତଦିନି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ମନି୍ଦରେର ଥିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା
ବରୁିଦ୍ଧେର ହାତ ବଢ଼ାଇଲ ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୟ ଓ
ଅନ୍ଧକାରର କତ୍ତର୍ାପଣ ।

ପିତରଙ୍କ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର
(ମାଥିଉ 26:57,58,69-75; ମାକର୍ 14:53,54,66-72; େଯାହନ 18:12-18,25-27)

54 ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଘନଯିାଇ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଗହୃକୁ
ଆଣେିଲ; କିନୁ୍ତ ପିତର ଦୂରେର ରହ ିପେଛ ପେଛ ଗେଲ । 55 ଆଉ

େସମାେନ ଅଗଣା ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ନଆିଁ ଜାଳି ଏକାଠି ବସେନ୍ତ ପିତର
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବସ ିରହେିଲ ।

56 ଜେଣ ଦାସୀ ତାହାଙୁ୍କ ନଆିଁ ପାଖେର ବସଥିିବା େଦଖି ତାହାଙୁ୍କ
ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ କହଲିା, ଏ େଲାକଟା ମଧ୍ୟ ତାହା ସାଙ୍ଗେର ଥିଲା ।
57 କିନୁ୍ତ େସ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହେିଲ, େହ ନାରୀ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଜାେଣ
ନାହିଁ । 58 ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାେର ଆଉ ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି କହଲିା,
ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ । କିନୁ୍ତ ପିତର କହେିଲ, ନାହିଁ, ଭାଇ,
ମୁଁ ନୁେହଁ ।

59 ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକ ପେର ଆଉ ଜେଣ ଦୃଢ଼ ଭାବେର କହବିାକୁ ଲାଗିଲା,
ଏ େଲାକଟା ମଧ୍ୟ ନଶି୍ଚୟ ତାହା ସଙ୍ଗେର ଥିଲା, କାରଣ େସ ତ ଗାଲଲିୀୟ
େଲାକ । 60 କିନୁ୍ତ ପିତର କହେିଲ, ଭାଇ, ତୁେମ୍ଭ ଯାହା କହୁଅଛ, ମୁଁ ତାହା
ଜାେଣ ନାହିଁ । େସହକି୍ଷଣ ିେସ କହୁ କହୁ କୁକୁଡ଼ା ରାବଲିା;

61 ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁ ବୁଲପିଡ଼ ିପିତରଙୁ୍କ ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁେଲ; େସଥିେର ଆଜି
କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂବର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତନି ିଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଏହି
େଯଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁ ପିତରଙୁ୍କ କହଥିିେଲ ତାହା ତାହାଙ୍କ ମନେର ପଡ଼ଲିା,
62 ଆଉ େସ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ େହାଇ େରାଦନ କେଲ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପରିହାସ ଓ ପ୍ରହାର
(ମାଥିଉ 26:67,68; ମାକର୍ 14:65)

63 ଆଉ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରି ରଖିଥିେଲ, େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କରୁ କରୁ ପରିହାସ କେଲ, 64 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ମୁହଁ
େଘାଡ଼ାଇ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁ ପରା ଭାବବାଦୀ ! କହ ତ
କିଏ େତାେତ ମାଇଲା ? 65 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆହୁରି ଅେନକ କଥା
ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କହ ିତାହାଙ୍କର ନନି୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ '

ମହାସଭାେର ଯୀଶୁଙ୍କ ବଚିାର
(ମାଥିଉ 26:59-66; ମାକର୍ 14:55-64; େଯାହନ 18:19-24)

66 ସକାଳ େହଲାକ୍ଷଣ ିେଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ପୁଣ,ି ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମହାସଭାକୁ ତାହାଙୁ୍କ
େଘନଯିାଇ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କୁହ ।
67 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ଯଦ ିଆପଣମାନଙୁ୍କ କେହ,
ଆପଣମାେନ ତ ବଶି୍ୱାସ କରିେବ ନାହିଁ; 68 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଯଦ ିପ୍ରଶ୍ନ କେର,
ଆପଣମାେନ ଉତ୍ତର େଦେବ ନାହିଁ । 69 କିନୁ୍ତ ଏହାପେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉପବଷି୍ଟ େହେବ । 70 େସଥିେର
ସମେସ୍ତ ପଚାରିେଲ, େତେବ ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ? େସ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ମୁଁ େସହ ିେବାଲ ିଆପଣମାେନ କହୁଅଛନି୍ତ । 71 େତଣୁ େସମାେନ
କହେିଲ, ସାକ୍ଷ୍ୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ କଅଣ ପ୍ରେୟାଜନ ? ଆେମ୍ଭମାେନ
ତ ଆେପ ଆେପ ତାହାର ନଜି ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣଲୁି ।

ପୀଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 27:1,2,11-14; ମାକର୍ 15:1-5; େଯାହନ 18:28-38)

ପେର ସଭାେର ସମେସ୍ତ ଉଠି ପୀଲାତଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
େଘନଗିେଲ । 2 ଆଉ େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅଭେିଯାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଲୁ, ଏ

େଲାକଟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାତକୁି ରାଜେଦ୍ର ାହୀ କରୁଅଛ ିଏବଂ କାଇସରଙୁ୍କ କର
େଦବା ନେିଷଧ କରୁଅଛ ିଓ ଆପଣାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ରାଜା େବାଲ ିକହୁଅଛ ି।

3 ଏଥିେର ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ରାଜା ? େସ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆପଣ କହୁଅଛନି୍ତ । 4 ଏଥିେର
ପୀଲାତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ େଲାକସମୂହକୁ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ ଏହି
େଲାକଠାେର େକୗଣସ ିେଦାଷ ପାଉ ନାହୁଁ । 5 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଆହୁରି
ଦୃଢ଼ରୂେପ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ସମଗ୍ର ଯିହୂଦା େଦଶେର ଶିକ୍ଷା େଦଇ
ଗାଲଲିୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ସ୍ଥାନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା େଲାକସାଧାରଣଙୁ୍କ
ମତାଉଅଛ ି।
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େହେରାଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯୀଶୁ

6 କିନୁ୍ତ ପୀଲାତ ଏହା ଶୁଣ ିପଚାରିେଲ, ଏ େଲାକଟା କ'ଣ ଜେଣ
ଗାଲଲିୀୟ ? 7 ପୁଣ,ି େସ େଯ େହେରାଦଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଧିନେର ଅଛନି୍ତ ,
ଏହା ଜ୍ଞାତ େହାଇ େସ ତାହାଙୁ୍କ େହେରାଦଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଦେଲ,
େଯଣୁ େସ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସମୟେର ଯିରୂଶାଲମେର ଥିେଲ ।

8 େହେରାଦ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ, କାରଣ େସ
ତାହାଙ୍କ ବଷିୟ ଶୁଣଥିିବାରୁ ତାହାଙୁ୍କ ବହୁକାଳରୁ େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଥିେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େକୗଣସ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ସାଧିତ େହବା
େଦଖିବାକୁ ଆଶା କରୁଥିେଲ । 9 ଏଣୁ େସ ତାହାଙୁ୍କ ଅେନକ କଥା
ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କିନୁ୍ତ େସ ତାହାଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ ।
10 ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ତୀବ୍ରଭାବେର ଅଭେିଯାଗ କରୁଥିେଲ ।

11 ପୁଣ,ି େହେରାଦ ଆପଣା େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ତାହାଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛ କରି
ପରିହାସପୂବର୍କ ଚାକଚକ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ପୀଲାତଙ୍କ ନକିଟକୁ ପୁନବର୍ାର
ପଠାଇେଦେଲ । 12 େସହ ିଦନି େହେରାଦ ଓ ପୀଲାତ ପରସ୍ପର ବନୁ୍ଧ
େହେଲ; ଏଥିପୂେବର୍ େସମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ଶତ୍ରୁ ତା ଥିଲା ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ
(ମାଥିଉ 27:15-26; ମାକର୍ 15:6-15; େଯାହନ 18:39—19:16)

13 ଏଥିଉତ୍ତାେର ପୀଲାତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ
ଡାକି ଏକତ୍ର କରି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, 14 ଏ େଲାକସାଧାରଣଙୁ୍କ ବେିଦ୍ର ାହୀ
କରୁଅଛ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆଣଥିିଲ; ଆଉ
େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି, ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ସମସ୍ତ ଅଭେିଯାଗ କରୁଅଛ, େସପରି େକୗଣସ ିେଦାଷ
ଏହାଠାେର ପାଇଲୁ ନାହିଁ । େହେରାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇ ନାହଁାନି୍ତ ,

15 କାରଣ େସ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପୁଣ,ି ପଠାଇେଦେଲ;
ଆଉ େଦଖ, ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସ ିକମର୍ କରି ନାହିଁ;
16 ଅତଏବ ଆେମ୍ଭ ଏହାକୁ ଶାସି୍ତ େଦଇ ମୁକ୍ତ କରିେଦବୁ 17 [ପବର୍
ସମୟେର େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଜେଣ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ
େହଉଥିଲା ।]

18 ମାତ୍ର େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକତ୍ର ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, ଏହାକୁ ବଧ
କର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ କର । 19 ଏହ ିବାରବ୍ବା
ନଗରେର ଘଟଥିିବା େକୗଣସ ିବପି୍ଲବ େଯାଗୁଁ ଓ ନରହତ୍ୟା େହତୁ
କାରାଗାରେର ପକାଯାଇଥିଲା ।

20 ମାତ୍ର ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି େସମାନଙୁ୍କ
ପୁନବର୍ାର ବୁଝାଇେଲ । 21 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, ତାହାକୁ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଅ, କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଅ । 22 ପୁଣ,ି େସ
େସମାନଙୁ୍କ ତୃତୀୟ ଥର କହେିଲ, କାହିଁକି, େସ କି େଦାଷ କରିଅଛ ି?
ଆେମ୍ଭ ତାହାଠାେର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର େକୗଣସ ିେଦାଷ ପାଇ ନାହୁଁ; ଅତଏବ,
ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଶାସି୍ତ େଦଇ ଛାଡ଼େିଦବା ।

23 ମାତ୍ର େସ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଉ େବାଲ ିଦାବ ିକରି େସମାେନ ବଡ଼
ପାଟେିର ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େସମାନଙ୍କ େକାଳାହଳର ଜୟ
େହଲା । 24 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କର ଦାବ ିଅନୁସାେର କରାଯାଉ େବାଲି
ପୀଲାତ ଆେଦଶ େଦେଲ; 25 କିନୁ୍ତ ବପି୍ଲବ ଓ ନରହତ୍ୟା େହତୁ
କାରାଗାରେର ପକାଯାଇଥିବା େଯଉଁ େଲାକ ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଦାବି
କରିଥିେଲ, ତାହାକୁ େସ ମୁକ୍ତ କରିେଦେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସ େସମାନଙ୍କ
ଇଚ୍ଛାର ଅଧିନେର ସମପର୍ଣ କେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ
(ମାଥିଉ 27:32-44; ମାକର୍ 15:21-32; େଯାହନ 19:17-27)

26 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଘନଯିିବା ସମୟେର ପଲ୍ଲ ୀଗ୍ରାମରୁ ଆସୁଥିବା
ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ କୁରୀଣୀୟ େଲାକଙୁ୍କ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
କ୍ରୁଶ ବହବିା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ କାନ୍ଧେର ତାହା େଥାଇେଲ ।

27 ପୁଣ,ି େଲାକମାନଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବକ୍ଷାଘାତ କରି ବଳିାପ
କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କର ମହାଜନତା ତାହାଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ

କରୁଥିେଲ । 28 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲପିଡ଼ ିକହେିଲ, େଗା
ଯିରୂଶାଲମର କନ୍ୟାମାେନ, େମା' ନମିେନ୍ତ େରାଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ
ଆପଣା ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
େରାଦନ କର;

29 କାରଣ େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ବନ୍ଧ୍ୟା, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ େକେବ େହଁ
ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ନାହଁାନି୍ତ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ନାହଁାନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ
େଲାେକ େଯେତେବେଳ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ େବାଲ ିକହେିବ ଏପରି ସମୟ
ଆସୁଅଛ ି। 30 େସେତେବେଳ େଲାେକ ପବର୍ତମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେବ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ପଡ଼, ଆଉ ଉପପବର୍ତମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ ଲାଗିେବ,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଘାଡ଼ାଇ ପକାଅ । 31 କାରଣ େଲାେକ ଯଦ ିସେତଜ ବୃକ୍ଷ
ପ୍ରତ ିଏହା କରନି୍ତ , େତେବ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତ ିକ'ଣ ନ ଘଟବି ?

32 ପୁଣ,ି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େଭାଗିବା ନମିେନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀ ମଧ୍ୟ
ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ନଆିଯାଉଥିେଲ ।

33 ଆଉ େସମାେନ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େସଠାେର
ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ, ପୁଣ,ି ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ
ଦକି୍ଷଣେର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମେର କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ।
34 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ କହେିଲ, ପିତଃ, ଏମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କର, କାରଣ
ଏମାେନ କ'ଣ କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ । ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ବସ୍ତ୍ରସବୁ ଭାଗ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ ।

35 ପୁଣ,ି େଲାକମାେନ ଠିଆ େହାଇ େଦଖୁଥିେଲ । ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ
ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ବଦୃିପ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, େସ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା
କଲା; େସ ଯଦ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, େତେବ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କରୁ ।

36 ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ ିଅମ୍ଲରସ ଯାଚି
ତାହାଙୁ୍କ ପରିହାସ କରି କହେିଲ, 37 ତୁ ଯଦ ିଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା,
ତାହାେହେଲ ନଜିକୁ ରକ୍ଷା କର । 38 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଏହ ିଲପିି
ମଧ୍ୟ େଲଖା ଥିଲା, "ଏ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ।"

39 ଆଉ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଇ ଥିବା ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ତାହାଙୁ୍କ ନନି୍ଦା କରି କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େନାହୁଁ ? ନଜିକୁ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କର । 40 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ
ଉତ୍ତର େଦଲା, ତୁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଉଅଛୁ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ କ'ଣ ଭୟ ମଧ୍ୟ
କରୁ ନାହୁଁ ? 41 ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ସନିା ନ୍ୟାୟଭାବେର ଦଣ୍ଡ େଭାଗଅୁଛୁ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି କମର୍ର ସମୁଚତି ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନୁ୍ତ ଏହି
ବ୍ୟକି୍ତ େକୗଣସ ିେଦାଷ କରି ନାହଁାନି୍ତ ।

42 ପୁଣ,ି େସ କହଲିା, େହ ଯୀଶୁ , ଆପଣ ନଜି ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ
କେଲ େମାେତ ସ୍ମରଣ କରିେବ । 43 େସଥିେର େସ ତାହାକୁ କହେିଲ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଆଜି ତୁେମ୍ଭ େମାହର ସହତି ପାରଦୀଶେର ଉପସି୍ଥତ
େହବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
(ମାଥିଉ 27:45-56; ମାକର୍ 15:33-41; େଯାହନ 19:28-30)

44 େସେତେବେଳ ପ୍ରାୟ ବାର ଘଣ୍ଟା ସମୟ େହାଇଥିଲା, ଆଉ ସୂଯର୍୍ୟର
କିରଣ ନେିସ୍ତଜ େହବାରୁ ତନି ିଘଣ୍ଟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶଯାକ ଅନ୍ଧକାର
େଘାଟଗିଲା, 45 ପୁଣ,ି ମନି୍ଦରର ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର ମଝରୁି ଚରିିଗଲା ।

46 ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକି କହେିଲ, େହ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତେର ମୁଁ
ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମପର୍ଣ କରୁଅଛ ି। ଏହା କହ ିେସ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ ।
47 ଶତେସନାପତ ିଏହ ିଘଟଣା େଦଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ କରି କହେିଲ,
ନଶି୍ଚୟ ଏ ବ୍ୟକି୍ତ ଧାମିର୍କ ଥିେଲ ।

48 ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଲାକସମୂହ େଦଖିବାକୁ ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିେଲ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ େସହ ିସବୁ ଘଟଣା େଦଖି ବକ୍ଷାଘାତ କରୁ କରୁ ବାହୁଡ଼ି
ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 49 କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କର ପରିଚତି ସମେସ୍ତ ଓ ଗାଲଲିୀରୁ
ଏକତ୍ର ମିଳି ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଆସଥିିବା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଦୂରେର ଠିଆ
େହାଇ ଏହ ିସବୁ େଦଖୁଥିେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଧି
(ମାଥିଉ 27:57-61; ମାକର୍ 15:42-47; େଯାହନ 19:38-42)

50 ଆଉ େଦଖ, ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ହାରାମାଥୀୟା ନଗରର େଯାେଷଫ
ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ମହାସଭାର ସଭ୍ୟ ଥିେଲ; େସ ଜେଣ ଉତ୍ତମ ଓ
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ଧାମିର୍କ େଲାକ, 51 ଆଉ େସମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ କମର୍େର ସମ୍ମତ େହାଇ
ନ ଥିେଲ ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ ।

52 େସ ପୀଲାତଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗିେଲ, 53 ପୁଣ,ି
ତାହା ଓହ୍ଲାଇ ଆଣ ିସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରେର ଗଡୁ଼ାଇ, ଯହିଁେର େକହ ିେକେବ
ରଖାଯାଇ ନ ଥିଲା, ପାହାଡ଼େର େଖାଳା େହାଇଥିବା ଏପରି େଗାଟଏି
ସମାଧିେର ତାହାଙୁ୍କ େଥାଇେଲ ।

54 େସହ ିଦନି ଆେୟାଜନ ଦନି ଥିଲା, ପୁଣ,ି ବଶି୍ରାମବାର ନକିଟ େହାଇ
ଆସୁଥିଲା 55 ଆଉ ଗାଲଲିୀରୁ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଆସଥିିବା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ
ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର କିପରି ରଖାଗଲା,
ତାହା େଦଖିେଲ, 56 ପୁଣ,ି େସମାେନ ବାହୁଡ଼ଯିାଇ ସୁଗନି୍ଧଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ େତୖଳ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ
(ମାଥିଉ 28:1-10; ମାକର୍ 16:1-8; େଯାହନ 20:1-10)

ଆଉ ବଶି୍ରାମବାରେର େସମାେନ ବଧିି ଅନୁସାେର ବଶି୍ରାମ
କେଲ, କିନୁ୍ତ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦନିର ଅତ ିପ୍ରତୁ୍ୟଷେର
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁଗନି୍ଧଦ୍ର ବ୍ୟ େଘନ ିସମାଧି

ନକିଟକୁ ଗେଲ । 2 ପୁଣ,ି େସମାେନ ସମାଧିରୁ ପଥରଟା ଗଡ଼ାଇ
ଦଆିଯାଇଥିବା େଦଖିେଲ, 3 କିନୁ୍ତ ଭତିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର
ପାଇେଲ ନାହିଁ ।

4 ଆଉ, େସମାେନ େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ହତବୁଦି୍ଧ େହଉଅଛନି୍ତ , ଏପରି
ସମୟେର େଦଖ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକି୍ତ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; 5 େସଥିେର େସମାେନ ଭୀତ େହାଇ
ଅେଧାମୁଖ ହୁଅେନ୍ତ େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଜୀବତିଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଚ୍ଛ ?

6 େସ ଏଠାେର ନାହଁାନି୍ତ , ମାତ୍ର ଉଠିଅଛନି୍ତ । ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ େଯ
ଅବଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହାଇ କ୍ରୁଶେର ହତ େହବାକୁ ଓ
ତୃତୀୟ ଦବିସେର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ େହବ, 7 ଏହ ିେଯଉଁ ବାକ୍ୟ େସ
ଗାଲଲିୀେର ଥିବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, ତାହା ସ୍ମରଣ କର ।

8 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ କେଲ, 9 ପୁଣ,ି ସମାଧିରୁ
ବାହୁଡ଼ଯିାଇ ଏକାଦଶ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଏହ ିସବୁ ସମ୍ୱାଦ େଦେଲ ।
10 ଏମାେନ ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ, େଯାହାନା, ଯାକୁବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ
ଓ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ; ଏମାେନ
େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସବୁ ବଷିୟ ଜଣାଇେଲ ।

11 ମାତ୍ର ଏସମସ୍ତ କଥା େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର କଳି୍ପତ ଗଳ୍ପ ପରି
ଲାଗିଲା, ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ । 12 [କିନୁ୍ତ
ପିତର ଉଠି ସମାଧି ନକିଟକୁ େଦୗଡ଼ଗିେଲ ପୁଣ,ି ନଇଁପଡ଼ ିଚାହିଁ େକବଳ
ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରସବୁ େଦଖିେଲ, ଆଉ େସ େସହ ିଘଟଣା ବଷିୟେର ଚମତୃ୍କତ
େହାଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲଗିେଲ ।]

ଇମ୍ମାୟୁ ପଥେର
(ମାକର୍ 16:12,13)

13 ଆଉ େଦଖ, େସହ ିଦନି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ
ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ସାତ ମାଇଲ୍ ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ ଇମ୍ମାୟୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିେଲ
14 ଓ ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣା ବଷିୟେର ପରସ୍ପର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିେଲ ।

15 େସମାେନ କଥାବାତ୍ତର୍ା ଓ ବାଦାନୁବାଦ କରୁଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ
ଆେପ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିେସମାନଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଗମନ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; 16 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏପରି ରୁଦ୍ଧ େହାଇଥିଲା
େଯ, େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ ନାହିଁ ।

17 େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଚାଲୁ ଚାଲୁ େଯଉଁ ସମସ୍ତ
ବଷିୟ ପରସ୍ପର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଅଛ, େସ ସବୁ କ'ଣ ? େସଥିେର
େସମାେନ ଦୁଃଖି ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ । 18 ଆଉ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େକ୍ଲୟପା ନାମକ ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ
ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏକାକୀ େସ ସ୍ଥାନର ଏ େକେତକ
ଦନିର ଘଟଣା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ ?

19 େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, କି କି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ? େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟ; େସ ଈଶ୍ୱର ଓ ସମସ୍ତ

େଲାକଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର କମର୍େର ଓ ବାକ୍ୟେର ଜେଣ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଭାବବାଦୀ
ଥିେଲ, 20 ଆଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ କିପରି
ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େଭାଗିବାକୁ ସମପର୍ଣ କରି ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ବଧ କେଲ,
ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ।

21 କିନୁ୍ତ େଯ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୁକ୍ତ କରିେବ, େସ େଯ ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ , ତାହା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଶା କରିଥିଲୁ; ମାତ୍ର ଏହାଛଡ଼ା ଏସମସ୍ତ ଘଟବିାର ଆଜିକି
ତନି ିଦନି େହଲା ।

22 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆଚମି୍ଭତ କରିଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ସମାଧି ନକିଟକୁ ଯାଇଥିେଲ
23 ଆଉ, ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ନ ପାଇ ଆସ ିକହେିଲ େଯ, େସମାେନ
ଦୂତମାନଙ୍କର ଦଶର୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛନି୍ତ ଓ େସହ ିଦୂତମାେନ କହେିଲ େଯ,
େସ ଜୀବତି ଅଛନି୍ତ । 24 ଆଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େକହ ିସମାଧି ନକିଟକୁ ଯାଇ, ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ େଯପରି କହଥିିେଲ, େସପରି
େଦଖିେଲ, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଦଖିେଲ ନାହିଁ

25 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ନେିବର୍ାଧମାେନ ଓ
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କଥିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟେର ବଶି୍ୱାସ କରିବାକୁ
ଶିଥିଳଚତି୍ତମାେନ, 26 ଏହ ିସମସ୍ତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି ଆପଣା ମହମିାେର
ପ୍ରେବଶ କରିବା କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନ ଥିଲା ? 27 ପୁଣ,ି େମାଶା
ଓ ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର ଆପଣା
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ କଥା େସ େସମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇେଦେଲ ।

28 ଆଉ େସମାେନ େଯଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିେଲ, େସଥିର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
ହୁଅେନ୍ତ େସ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଭାବ େଦଖାଇେଲ । 29 କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଳାଇ କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ରହନୁ୍ତ, କାରଣ
ସନ୍ଧ୍ୟା େହାଇ ଆସୁଅଛ ିଓ େବଳ ଗଡ଼ଗିଲାଣ ି। େସଥିେର େସ େସମାନଙ୍କ
ସହତି ରହବିାକୁ ଘର ଭତିରକୁ ଗେଲ ।

30 ଆଉ େସମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନେର ବସଲିା ଉତ୍ତାେର େସ ରୁଟି
େଘନ ିଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ, ପୁଣ,ି ତାହା ଭାଙି୍ଗ େସମାନଙୁ୍କ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ
। 31 ତହିଁେର େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ େହଲା ଓ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ଚହି୍ନେିଲ; ଆଉ େସ େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଅନ୍ତହିର୍ତ େହେଲ । 32 େସଥିେର
େସମାେନ ପରସ୍ପର କହେିଲ, େଯେତେବେଳ ପଥ ମଧ୍ୟେର େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିେଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଉଥିେଲ,
େସେତେବେଳ କଅଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ତପ୍ତ େହଉ ନ ଥିଲା ?

33 ଆଉ େସମାେନ େସହ ିଦଣ୍ଡେର ଉଠି ଯିରୂଶାଲମକୁ ବାହୁଡ଼ଯିାଇ
ସମେବତ େହାଇଥିବା ଏକାଦଶଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙୁ୍କ େଦଖିେଲ;
34 େସମାେନ କହୁଥିେଲ ପ୍ରଭୁ ନଶି୍ଚୟ ଉଠିଅଛନି୍ତ ଓ ଶିେମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ
େଦଇଅଛନି୍ତ । 35 ଆଉ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବାଟର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓ ରୁଟି
ଭାଙି୍ଗବାେର େସ କିପରି େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଚହି୍ନାଗେଲ, େସହ ିସବୁ ବଣ୍ଣର୍ନା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦଶର୍ନ
(ମାଥିଉ 28:16-20; ମାକର୍ 16:14-18; େଯାହନ 20:19-23; େପ୍ରରିତ 1:6-8)

36 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଏହ ିସବୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟେର େସ ଆେପ
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ । 37 ମାତ୍ର େସମାେନ ଆତଙି୍କତ ଓ
ଭୀତ େହାଇ େଗାଟଏି ଭୂତ େଦଖୁଅଛନି୍ତ େବାଲ ିମେନ କେଲ ।

38 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, କାହିଁକି ଉଦ୍ବଗି୍ନ େହଉଅଛ,
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନେର କାହିଁକି ତକର୍ବତିକର୍ ଉଠୁଅଛ ି? 39 ଏ େଯ
ସ୍ୱୟଂ ମୁଁ, େମାର ହାତ ଓ ପାଦ େଦଖ, େମାେତ ସ୍ପଶର୍ କରି େଦଖ, କାରଣ
େମାହର େଯପରି ମାଂସ ଓ ଅସି୍ଥ ଥିବାର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁଅଛ, ଭୂତର
େସପରି ନାହିଁ । 40 [ଆଉ େସ ଏହା କହ ିେସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ହାତ ଓ
ପାଦ େଦଖାଇେଲ ।]

41 େତେବ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଆନନ୍ଦ େହତୁ ଅବଶି୍ୱାସ କରି ଚମତୃ୍କତ
େହବାରୁ େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଏଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର କ'ଣ
ଖାଦ୍ୟ ଅଛ ି? 42 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଖେଣ୍ଡ ଭଜା ମାଛ େଦେଲ
। 43 ଆଉ, େସ ତାହା େଘନ ିେସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତାେର େଭାଜନ କେଲ ।

44 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଏବଂ
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଓ ଗୀତସଂହତିାେର ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର େମା' ବଷିୟେର ଯାହା
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ଯାହା େଲଖା ଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ସଫଳ େହବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସଙ୍ଗେର ଥିବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହଥିିଲ ି।

45 େସେତେବେଳ େସମାେନ େଯପରି ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝ ିପାରନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ
େସ େସମାନଙ୍କର ମନ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ କେଲ; 46 ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହି
ପ୍ରକାେର େଲଖା ଅଛ,ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିେବ ଓ ତୃତୀୟ ଦନିେର
ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନବର୍ାର ଜୀବତି େହେବ, 47 ପୁଣ,ି ଯିରୂଶାଲମରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜାତଙି୍କ ନକିଟେର ତାହାଙ୍କ ନାମେର ପାପ କ୍ଷମା
ନମିେନ୍ତ ମନପରିବତ୍ତର୍ନର ପ୍ରସଙ୍ଗ େଘାଷଣା କରାଯିବ ।

48 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟର ସାକ୍ଷୀ ଅଟ 49 ଆଉ େଦଖ,
େମାହର ପିତା ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଉଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ଶକି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ନଗରେର ରହଥିାଅ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ
(ମାକର୍ 16:19,20; େପ୍ରରିତ 1:9-11)

50 ତତ୍ପେର େସ େସମାନଙୁ୍କ େବଥନଅି◌ାକୁ ଯିବା ବାଟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଘନଗିେଲ ଓ ଆପଣା ହାତ େତାଳି େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ ।
51 ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କରୁ କରୁ େସ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା
େହାଇ ସ୍ୱଗର୍କୁ ନୀତ େହେଲ ।

52 ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି ମହାନନ୍ଦେର ଯିରୂଶାଲମକୁ
ବାହୁଡ଼ଗିେଲ, 53 ପୁଣ,ି ସବର୍ଦା ମନି୍ଦରେର ରହ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ ।
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1

େଯାହନ

ଜୀବନ୍ତ, େଦହବନ୍ତ ବାକ୍ୟ

ଆଦ୍ୟେର ବାକ୍ୟ ଥିେଲ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିେଲ, େସହି
ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିେଲ । 2 େସ ଆଦ୍ୟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ
। 3 ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ େହଲା; ଆଉ େଯ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ

େହାଇଅଛ,ି େସଥିମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବନିା ସୃଷ୍ଟ େହାଇ ନାହିଁ ।
4 ତାହାଙ୍କଠାେର ଜୀବନ ଥିଲା ଓ େସହ ିଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର
େଜ୍ୟାତଃି । 5 େସହ ିେଜ୍ୟାତଃି ଅନ୍ଧକାରେର ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ େହାଇ
ଆସୁଅଛ,ି ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ । 6 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟରୁ
େପ୍ରରିତ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; ତାହାଙ୍କ ନାମ େଯାହନ । 7 େସ
େଯପରି େଜ୍ୟାତଃି ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ , ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମେସ୍ତ
ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େସ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଆସେିଲ । 8 େସ
ନେିଜ େସହ ିେଜ୍ୟାତଃି ନ ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େଜ୍ୟାତଃି ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା
ନମିେନ୍ତ ଆସେିଲ । 9 େଯଉଁ ସତ୍ୟ େଜ୍ୟାତଃି ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ଆେଲାକ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ , େସ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିେଲ । 10 େସ ଜଗତେର
ଥିେଲ ଓ ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସୃଷ୍ଟ େହଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାଙୁ୍କ
ଚହି୍ନଲିା ନାହିଁ । 11 େସ ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁଆସେିଲ, ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ନଜି
େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ ନାହିଁ । 12 ମାତ୍ର େଯେତ େଲାକ
ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ନାମେର ବଶି୍ୱାସ
କେଲ, େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ େହବା ନମିେନ୍ତ ଅଧିକାର
େଦେଲ; 13 େସମାେନ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ
ଜାତ େହେଲ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ େହେଲ । 14 ଆଉ, େସହି
ବାକ୍ୟ େଦହବନ୍ତ େହେଲ, ପୁଣ,ି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ, ଆଉ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଅଦି୍ୱ ତୀୟ
ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହମିା ସଦୃଶ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ମହମିା େଦଖିଲୁ ।
15 େଯାହନ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, େଯ
େମା' ଉତ୍ତାେର ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ େମାହର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ େହାଇଅଛନି୍ତ , କାରଣ
େସ େମାହର ପୂବର୍େର ଥିେଲ, ଯାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ମୁଁ ଏହା କହଥିିଲ,ି େସ
ଏହ ି। 16 ଏଣୁ ତାହାଙ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ତାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛୁ,
ହଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଉପେର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛୁ । 17 କାରଣ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଦତ୍ତ େହଲା, କିନୁ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉପସି୍ଥତ େହଲା । 18 େକହ ିେକେବ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖି
ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ େକାଳସି୍ଥତ ଅଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ର ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରକାଶ କେଲ ।

ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ
(ମାଥିଉ 3:1-12; ମାକର୍ 1:1-8; ଲୂକ 3:1-18)

19 ଆପଣ କିଏ, ଏହା େଯାହନଙୁ୍କ ପଚାରିବା ନମିେନ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ
େଯେତେବେଳ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଏହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ, 20 େସ ସ୍ୱୀକାର
କେଲ, ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ ନାହିଁ; େସ ସ୍ୱୀକାର କେଲ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁେହଁ ।
21 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େତେବ କ'ଣ ? ଆପଣ
କ'ଣ ଏଲୀୟ ? େସ କହେିଲ, ମୁଁ ନୁେହଁ । ଆପଣ କ'ଣ େସହ ିଭାବବାଦୀ
? େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ନା । 22 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଥିବା େଲାକଙୁ୍କ େଯପରି ଉତ୍ତର େଦଇପାରୁ,
ଏଥିସକାେଶ ଆପଣ କିଏ ? ଆପଣ ନଜି ବଷିୟେର କ'ଣ କହୁଅଛନି୍ତ ?
23 େସ କହେିଲ, ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ େଯପରି କହଥିିେଲ, ମୁଁ େସହି
ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରେର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ସଳଖ
କର । 24 ପୁଣ,ି ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ େପ୍ରରିତ

େହାଇଥିେଲ । 25 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଆପଣ ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା
ଏଲୀୟ ବା େସହ ିଭାବବାଦୀ ନୁହଁନି୍ତ , ତାହାେହେଲ କାହିଁକି ବାପି୍ତସ୍ମ
େଦଉଅଛନି୍ତ? 26 େଯାହନ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ଜଳେର ବାପି୍ତସ୍ମ
େଦଉଅଛ;ି ଯାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ବଦି୍ୟମାନ; 27 େସ େମା' ଉତ୍ତାେର ଆସୁଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ
ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ । 28 ଯଦର୍ନର ପରପାରସ୍ଥ େଯଉଁ
େବଥନୀଆେର େଯାହନ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ଏହ ିସବୁ
ଘଟଲିା ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େମଷଶାବକ

29 ତହିଁ ଆରଦନି େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ନଜି ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା େଦଖି କହେିଲ,
ଏହ ିେଦଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େମଷଶାବକ, େଯ ଜଗତର ପାପ େବାହେିନଇଯାଆନି୍ତ
। 30 େମା' ଉତ୍ତାେର େଯ ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ େମାହର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ
େହାଇଅଛନି୍ତ , କାରଣ େସ େମାର ପୂବର୍େର ଥିେଲ, ଯାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ମୁଁ
ଏହା କହଥିିଲ,ି େସ ଏହ ି। 31 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିନ ଥିଲ,ି କିନୁ୍ତ େସ
େଯପରି ଇସ୍ରାଏଲ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥିସକାେଶ ମୁଁ ଜଳେର
ବାପି୍ତସ୍ମ େଦବାକୁ ଆସଅିଛ ି। 32 ଆଉ, େଯାହନ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହେିଲ,
ମୁଁ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ କେପାତ ପରି ଆକାଶରୁ ଅବତରଣ କରିବା େଦଖିଅଛ,ି ଆଉ
େସ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ଅବସ୍ଥାନ କେଲ । 33 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିନ
ଥିଲ,ି ମାତ୍ର େଯ େମାେତ ଜଳେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦବାକୁ ପଠାଇେଲ, େସ
େମାେତ କହେିଲ, ଯାହାଙ୍କ ଉପେର ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଅବତରଣ ଓ ଅବସ୍ଥାନ
କରିବା େଦଖିବ, େଯ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ବାପି୍ତସ୍ମ ଦଅିନି୍ତ , େସ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ।
34 ଆଉ, ମୁଁ ତାହା େଦଖିଅଛ ିଓ େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର େବାଲ ିସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇଅଛ ି।

ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ

35 ତହିଁ ଆରଦନି ପୁନବର୍ାର େଯାହନ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ; 36 ଆଉ, େସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସହ ିବାଟ େଦଇ
ଯାଉଥିବା େଦଖି ତାହାଙୁ୍କ ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ କହେିଲ, ଏହ ିେଦଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
େମଷଶାବକ । 37 େସହ ିଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିଯୀଶୁଙ୍କ
ପେଛ ପେଛ ଗେଲ । 38 ଯୀଶୁ ବୁଲପିଡ଼ ିେସମାନଙୁ୍କ ପେଛ ପେଛ
ଆସୁଥିବା େଦଖି ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ େଖାଜୁଅଛ ? େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ରାବ୍ବୀ (ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହାର ଅଥର୍ ଗରୁୁ), ଆପଣ
େକଉଁଠାେର ରୁହନି୍ତ ? 39 େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆସ, େଦଖିବ ।
େସଥିେର େସମାେନ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ବସା େଦଖିେଲ, ପୁଣ,ି େସହ ିଦନି
ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ରହେିଲ; େସେତେବେଳ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଘଣ୍ଟା
େହାଇଥିଲା । 40 େଯଉଁ ଦୁଇ ଜଣ େଯାହନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିଯୀଶୁଙ୍କ ପେଛ
ପେଛ ଯାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଶିେମାନ ପିତରଙ୍କ ଭାଇ
ଆନ୍ଦ୍ର ୀୟ ଥିେଲ । 41 େସ ପ୍ରଥେମ ଆପଣା ଭାଇ ଶିେମାନଙ୍କ େଦଖା ପାଇ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମସୀହଙ୍କର (ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହ ିନାମର
ଅଥର୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ) େଦଖା ପାଇଅଛୁ । 42 େସ ତାଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ
। ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ
। ତୁେମ୍ଭ େକୖଫା (ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହାର ଅଥର୍ ପିତର) ନାମେର ଖ୍ୟାତ
େହବ ।
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ଫିଲିପ୍ପ ଓ ନଥିନେିୟଲଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ

43 ତହିଁ ଆରଦନି ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀକୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେଲ,
ଆଉ େସ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ େଦଖା ପାଇ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାହର ଅନୁଗମନ କର
। 44 ଫିଲପି୍ପ େବଥ୍ସାଇଦାର େଲାକ ଥିେଲ, ତାହା ଆନ୍ଦ୍ର ୀୟ ଓ ପିତରଙ୍କର
ନଗର ଥିଲା । 45 ଫିଲପି୍ପ ନଥିନେିୟଲଙ୍କ େଦଖା ପାଇ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଯାହାଙ୍କ ବଷିୟେର େମାଶା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର େଲଖିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି
ଭାବବାଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ େଲଖିଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର େଦଖା
ପାଇଅଛୁ; େସ େଯାେଷଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ । 46 ନଥିନେିୟଲ
ତାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ନାଜରିତରୁ କି େକୗଣସ ିଉତ୍ତମ ବଷିୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇ
ପାେର ? ଫିଲପି୍ପ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆସ ିେଦଖ । 47 ଯୀଶୁ ନଥିନେିୟଲଙୁ୍କ
ଆପଣା ନକିଟକୁ ଆସୁଥିବା େଦଖି ତାଙ୍କ ବଷିୟେର କହେିଲ, ଏହ ିେଦଖ,
ପ୍ରକୃତେର ଏ ଜେଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକ, ଏହାଙ୍କଠାେର ଛଳନା ନାହିଁ ।
48 ନଥିନେିୟଲ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଆପଣ େମାେତ କିପରି ଚହି୍ନେିଲ ?
ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଫିଲପି୍ପ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକିବା ପୂେବର୍ ତୁେମ୍ଭ
େଯେତେବେଳ ଡମିି୍ୱରି ଗଛ ତେଳ ଥିଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଖିଥିଲ ି। 49 ନଥିନେିୟଲ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େହ ଗରୁୁ ଆପଣ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା । 50 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଡମିି୍ୱରି ଗଛ ତେଳ େଦଖିଥିଲ ିେବାଲ ିକହବିାରୁ କି
ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ ? ତୁେମ୍ଭ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ମହତ୍ ମହତ୍ ବଷିୟ
େଦଖିବ । 51 ପୁଣ,ି େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙୁ୍କ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପେର ଆେରାହଣ ଓ ଅବତରଣ କରିବା େଦଖିବ ।

କାନ୍ନ ା ବବିାହ େଭାଜେର ଯୀଶୁ

ତୃତୀୟ ଦବିସେର ଗାଲଲିୀର କାନାେର େଗାଟଏି ବବିାହ େହଲା,
ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା େସଠାେର ଥିେଲ; 2 ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େସହ ିବବିାହକୁ ନମିନି୍ତ୍ର ତ େହେଲ ।

3 ପେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସରିଯିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
େସମାନଙ୍କର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନାହିଁ । 4 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଗା
ନାରୀ, େମାେତ କାହିଁକି ଏଥିେର ଜଡ଼ତି କରୁଅଛ ? େମାହର ସମୟ
ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ନାହିଁ । 5 ତାହାଙ୍କ ମାତା ପରିଚାରକମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା କିଛ ିକହନି୍ତ , ତାହା କର । 6 ଆଉ,
େସଠାେର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଶୁଚକିରଣ ରୀତ ିଅନୁସାେର ଦୁଇ ବା ତନିି
ମହଣଆି ଛଅେଗାଟା ପଥର ଜାହାଲା ରଖାଯାଇଥିଲା । 7 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଜାହାଲାଗଡୁ଼କି ପାଣେିର ଭତ୍ତିର୍ କର । େସଥିେର
େସମାେନ େସହ ିସବୁ ଫନ୍ଦ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତିର୍ କେଲ । 8 ଆଉ, େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏେବ କାଢ଼େିନଇ େଭାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଘନଯିାଅ । େସଥିେର େସମାେନ େଘନଗିେଲ । 9 େଭାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େହାଇଥିବା େସହ ିପାଣକୁି ଚାଖି ତାହା େକଉଁଠାରୁ ଆସଲିା, ଏହା
ଜାଣ ିନ ଥିବାରୁ (କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ପରିଚାରକମାେନ ପାଣ ିକାଢ଼ଥିିେଲ,
େସମାେନ ଜାଣଥିିେଲ) ବରଙୁ୍କ ଡାକି କହେିଲ, 10 ସମେସ୍ତ ପ୍ରଥମେର ଭଲ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଦଇଥାଆନି୍ତ , ଆଉ େଲାେକ ମାତାଲ େହଲା ଉତ୍ତାେର ମନ୍ଦ
ଦଅିନି୍ତ ; ତୁେମ୍ଭ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ରଖିଅଛ । 11 ଯୀଶୁ ଏହି
ପ୍ରକାେର ଗାଲଲିୀର କାନ୍ନ ାେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣା ମହମିା
ପ୍ରକାଶ କେଲ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ ।
12 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଆପଣା ମାତା, ଭାଇବୃନ୍ଦ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
କଫନର୍ାହୂମକୁ ଗେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ େସଠାେର ଅଧିକ ଦନି ରହେିଲ
ନାହିଁ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ୍ଦରି ପରିଷ୍କାର
(ମାଥିଉ 21:12,13; ମାକର୍ 11:15-17; ଲୂକ 19:45,46)

13 େସେତେବେଳ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ନସି୍ତାର ପବର୍ ସନି୍ନ କଟ େହାଇଥିଲା,
ଆଉ ଯୀଶୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଗେଲ । 14 ପୁଣ,ି େସ ମନି୍ଦରେର େଗାରୁ,
େମଣ୍ଢା ଓ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙୁ୍କ ଆଉ ମୁଦ୍ର ା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙୁ୍କ ବସଥିିବା
େଦଖି ଦଉଡ଼େିର େଗାଟଏି େକାରଡ଼ା ବନାଇ େମଣ୍ଢା ଓ େଗାରୁ ସହତି

ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମନି୍ଦରରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ; 15 ପୁଣ,ି ମୁଦ୍ର ା
ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ର ାସବୁ ବଞି୍ଚେିଦଇ େସମାନଙ୍କ େମଜଗଡୁ଼ାକ ଓଲଟାଇ
ପକାଇେଲ; 16 ଆଉ, େସ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏଗଡୁ଼ାକ
ଏଠାରୁ େଘନଯିାଅ, େମାହର ପିତାଙ୍କର ଗହୃକୁ ବାଣଜି୍ୟର ଗହୃ କର ନାହିଁ
। 17 ତୁମ୍ଭ ଗହୃ ନମିେନ୍ତ ଉେଦ୍ଯାଗ େମାେତ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଏହା େଲଖା
ଅଛ ିେବାଲ ିତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମନେର ପଡ଼ଲିା । 18 େସଥିେର
ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭ େଯ ଏ ସମସ୍ତ କରିବାକୁ
ଅଧିକାର ପାଇଅଛ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସଥିର କି ଚହି୍ନ େଦଖାଉଅଛ ?
19 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିମନି୍ଦରକୁ ବନିାଶ
କର, ଆଉ ତନି ିଦନି ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ତାହା େତାଳି େଦବ ି। 20 େସଥିେର
ଯିହୂଦୀମାେନ କହେିଲ, ଏହ ିମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଛୟାଳିଶ ବଷର୍
ଲାଗିଅଛ;ି ଆଉ ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ ତାହାକୁ ତନି ିଦନିେର େତାଳି େଦବ ?
21 କିନୁ୍ତ େସ ଆପଣା ଶରୀରରୂପ ମନି୍ଦର ସମ୍ୱନ୍ଧେର କହୁଥିେଲ । 22 ଏଣୁ
େସ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥତି େହଲା ଉତ୍ତାେର ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େସ
ଏହା କହଥିିେଲ େବାଲ ିସ୍ମରଣ କେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ଓ
ଯୀଶୁଙ୍କ କଥିତ ବାକ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ।

ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ିବଷିୟେର ଜ୍ଞାତ

23 ନସି୍ତାର ପବର୍ର ଉତ୍ସବ ସମୟେର େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଥିବା
ସମୟେର ଅେନେକ ତାହାଙ୍କ ସାଧିତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ଗଡୁ଼କି େଦଖି ତାହାଙ୍କ
ନାମେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ, 24 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ ନ କରି
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ୍ ରଖିେଲ, କାରଣ େସ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଜାଣୁଥିେଲ, 25 ପୁଣ,ି େକହ ିେଯ ମନୁଷ୍ୟ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ, ଏହା
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେୟାଜନ ନ ଥିଲା, େଯଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରେର କ'ଣ ଅଛ,ି
ତାହା େସ ଆେପ ଜାଣୁଥିେଲ ।

ଯୀଶୁ ଓ ନୀକଦୀମ

ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନୀକଦୀମ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ,
େସ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଜେଣ େନତା । 2 େସ ରାତି୍ର ସମୟେର
ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, ଆପଣ େଯ

ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ଗରୁୁ, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ, କାରଣ ଆପଣ ଏହି
େଯଉଁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କରୁଅଛନି୍ତ , ଈଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗେର ନ ଥିେଲ େସହି
ସବୁ େକହ ିକରି ପାେର ନାହିଁ । 3 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ସତ୍ୟ
ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ,ି ପୁନବର୍ାର ଜନ୍ମ  ନ େହେଲ େକହ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟ େଦଖି ପାେର ନାହିଁ । 4 ନୀକଦୀମ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ବୃଦ୍ଧ
େହେଲ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ  େହାଇ ପାେର ? େସ କ'ଣ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର
ଆପଣା ମାତାର ଗଭର୍େର ପ୍ରେବଶ କରି ଜନ୍ମ  େହାଇ ପାେର ? 5 ଯୀଶୁ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ,ି ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ  ନ
େହେଲ େକହ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାେର ନାହିଁ ।
6 ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ, ତାହା ମାଂସ; ପୁଣ,ି ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ, ତାହା
ଆତ୍ମା । 7 ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅବଶ୍ୟ ପୁନବର୍ାର ଜନି୍ମ ବାକୁ େହବ େବାଲ ିମୁଁ େଯ
ତୁମ୍ଭକୁ କହଲି,ି ଏଥିେର ଚମତୃ୍କତ ହୁଅ ନାହିଁ । 8 ବାୟୁ େଯଉଁ ଦଗିେର
ଇଚ୍ଛା କେର, େସହ ିଦଗିେର ବେହ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣଥିାଅ,
କିନୁ୍ତ ତାହା େକଉଁଠାରୁ ଆେସ ପୁଣ,ି େକଉଁଠାକୁ ଯାଏ, ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ;
ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େସହ ିପ୍ରକାର ।
9 ନୀକଦୀମ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଏହ ିସବୁ କିପରି େହାଇ ପାେର ?
10 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲର ଜେଣ ଗରୁୁ େହାଇ
ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଏହ ିସବୁ ବୁଝୁ ନାହଁ ? 11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଜାଣୁ, ତାହା କହୁ, ପୁଣ,ି ଯାହା େଦଖିଅଛୁ, ତାହା
ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ
କରୁ ନାହଁ । 12 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପାଥିର୍ବ ବଷିୟ କହେିଲ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଶି୍ୱାସ ନ କର, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ବଷିୟ କହେିଲ କିପରି
ବଶି୍ୱାସ କରିବ ? 13 ଆଉ, େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବତରଣ କେଲ,
ତାହାଙ୍କ ବନିା ଆଉ େକହ ିସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ କରି ନାହିଁ । 14 ପୁଣ,ି େମାଶା
େଯପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରେର ସପର୍କୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଠାଇଥିେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ
େସହ ିପ୍ରକାର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉଠାଯିେବ, 15 େଯପରି େଯ େକହ ିତାହାଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । 16 କାରଣ ଈଶ୍ୱର
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ଜଗତକୁ ଏେଡ଼ େପ୍ରମ କେଲ େଯ, େସ ଆପଣା ଅଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଦାନ
କେଲ, େଯପରି େଯ େକହ ିତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ ବନିଷ୍ଟ ନ
େହାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । 17 େଯଣୁ ଜଗତର ବଚିାର କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଜଗତକୁ େପ୍ରରଣ ନ କରି, ଜଗତ େଯପରି
ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କେଲ ।
18 େଯ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ ବଚିାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ; େଯ
ବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ, େସ ବଚିାରିତ େହାଇ ସାରିଲାଣ,ି କାରଣ େସ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମେର ବଶି୍ୱାସ କରି ନାହିଁ । 19 ଆଉ, େସହି
ବଚିାର ଏହ,ି ଜଗତେର େଜ୍ୟାତଃି ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ େଲାକମାେନ
େଜ୍ୟାତଃି ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ପାଇେଲ, େଯଣୁ େସମାନଙ୍କର
କମର୍ସବୁ ମନ୍ଦ । 20 କାରଣ େଯ େକହ ିକୁକମର୍ କେର, େଯ େଜ୍ୟାତଃିକୁ
ଘୃଣା କେର, ପୁଣ,ି କାେଳ ତାହାର କମର୍ର େଦାଷ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ
େସ େଜ୍ୟାତଃି ନକିଟକୁ ଆେସ ନାହିଁ । 21 କିନୁ୍ତ େଯ େକହ ିସତ୍ୟ
ଆଚରଣ କେର, େସ େଜ୍ୟାତଃି ନକିଟକୁ ଆେସ, େଯପରି ତାହାର କମର୍ସବୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ସାଧିତ େବାଲ ିପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାପି୍ତଜକ େଯାହନଙ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ

22 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶକୁ
ଗେଲ, ଆଉ େସ େସ ସ୍ଥାନେର େସମାନଙ୍କ ସହତି ରହ ିବାପି୍ତସ୍ମ େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ । 23 େଯାହନ ମଧ୍ୟ ଶାଲମ ନକିଟସ୍ଥ ଏେନାନେର ବାପି୍ତସ୍ମ
େଦଉଥିେଲ, କାରଣ େସ ସ୍ଥାନେର ବହୁତ ଜଳ ଥିଲା, ଆଉ େଲାେକ ଆସି
ବାପି୍ତସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିେଲ । 24 େଯଣୁ େଯାହନ େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରେର
ନକିି୍ଷପ୍ତ େହାଇ ନ ଥିେଲ । 25 େସଥିମଧ୍ୟେର େଶୗଚକି୍ରୟା ସମ୍ୱନ୍ଧେର
େଯାହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ ସହତି ବାଦାନୁବାଦ ଘଟଲିା
। 26 ଆଉ, େସମାେନ େଯାହନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ
ଗରୁୁ, େଯ ଯଦର୍ନର ଅପର ପାରିେର ଆପଣଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ, ଯାହାଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ , େଦଖନୁ୍ତ, େସ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଅଛନି୍ତ
ଓ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ । 27 େଯାହନ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନ େହେଲ ମନୁଷ୍ୟ କିଛ ିପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ପାେର ନାହିଁ । 28 ମୁଁ
େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଆଗେର େପ୍ରରିତ େହାଇଅଛ,ି ଏହା ମୁଁ
କହଥିିଲ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନେିଜ େମାହର ସାକ୍ଷୀ । 29 େଯ
କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ , େସ ବର, କିନୁ୍ତ ବରଙ୍କ େଯଉଁ ବନୁ୍ଧ ଠିଆ େହାଇ
ତାଙ୍କ କଥା ଶୁେଣ, େସ ବରଙ୍କ ସ୍ୱର ସକାେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ ହୁଏ ।
ଅତଏବ, େମାହର ଏହ ିଆନନ୍ଦ ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ ି। 30 ତାହାଙୁ୍କ ଅବଶ୍ୟ
ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକୁ େହବ, କିନୁ୍ତ େମାେତ ହ୍ରାସ େହବାକୁ େହବ । 31 େଯ
ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ଆଗମନ କରନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ; େଯ ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ,
େସ ପାଥିର୍ବ, ଆଉ େସ ପାଥିର୍ବ କଥା କେହ; େଯ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆଗମନ କରନି୍ତ ,
େସ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ । 32 େସ ଯାହା େଦଖିଅଛନି୍ତ ଓ ଶୁଣଅିଛନି୍ତ ,
ତାହା ସମ୍ୱନ୍ଧେର େସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ େକହ ିଗ୍ରହଣ
କେର ନାହିଁ । 33 େଯ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ,ି ଈଶ୍ୱର େଯ
ସତ୍ୟ, ଏହା େସ ମୁଦ୍ର ାଙ୍କନ କରିଅଛ ି। 34 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ
େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ , େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହନି୍ତ , େଯଣୁ େସ ପରିମିତ
ଭାବେର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ ନାହିଁ । 35 ପିତା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର ଅପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ । 36 େଯ
ପୁତ୍ରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ,ି ମାତ୍ର
େଯ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଅମାନ୍ୟ କେର, େସ ଜୀବନ େଦଖିବ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େସ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର େହାଇ ରହଥିାଏ ।

ଯୀଶୁ ଓ ଶମିେରାଣୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ

ଯୀଶୁ େଯ େଯାହନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଶିଷ୍ୟ କରୁଅଛନି୍ତ ଓ
ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଅଛନି୍ତ 2 (ଯଦ୍ୟପି ଯୀଶୁ ଆେପ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉ ନ
ଥିେଲ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଦଉଥିେଲ), ଏହା

ଫାରୂଶୀମାେନ ଶୁଣଅିଛନି୍ତ େବାଲ ିେଯେତେବେଳ ପ୍ରଭୁ ଜାଣେିଲ,
3 େସେତେବେଳ େସ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁନବର୍ାର
ଗାଲଲିୀକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ । 4 କିନୁ୍ତ ଶମିେରାଣ ମଧ୍ୟ େଦଇ ତାହାଙୁ୍କ
ଯିବାକୁ ପଡ଼ଲିା । 5 େତଣୁ େସ ଯାଇ ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ର େଯାେଷଫଙୁ୍କ
େଯଉଁ ଭୂମିଖଣ୍ଡକି ଦାନ କରିଥିେଲ, େସଥିର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ସୁଖାର ନାମକ

ଶମିେରାଣର େଗାଟଏି ନଗରେର ପହଞ୍ଚେିଲ; 6 େସହ ିସ୍ଥାନେର ଯାକୁବଙ୍କ
କୂପ ଥିଲା । ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ େହାଇଥିବାରୁ େସହ ିକୂପ ନକିଟେର
ବସପିଡ଼େିଲ । େସେତେବେଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ େହାଇଥିଲା । 7 ଆଉ, ଜେଣ
ଶମିେରାଣୀୟା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣ ିକାଢ଼ବିା ନମିେନ୍ତ ଆସଲିା । ଯୀଶୁ ତାହାକୁ
କହେିଲ, େମାେତ ପିଇବାକୁ ଦଅି । 8 କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ଖାଦ୍ୟ କିଣବିା ନମିେନ୍ତ ନଗରକୁ ଯାଇଥିେଲ । 9 େସଥିେର ଶମିେରାଣୀୟା
ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, ଆପଣ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ େହାଇ କିପରି ଶମିେରାଣୀୟା
ସ୍ତ୍ରୀ େଯ ମୁଁ, େମା' ହାତରୁ ପିଇବାକୁ ମାଗଅୁଛନି୍ତ ? କାରଣ
ଶମିେରାଣୀୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ । 10 ଯୀଶୁ
ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଓ େମାେତ ପିଇବାକୁ ଦଅି େବାଲି
େଯ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛନି୍ତ , େସ କିଏ, ଏହା ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଜାଣଥିାଆନ୍ତ,
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ ମାଗିଥାଆନ୍ତ, ଆଉ େସ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ
େଦଇଥାଆେନ୍ତ । 11 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, ମହାଶୟ, ଜଳ
କାଢ଼ବିା ନମିେନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର େକୗଣସ ିପାତ୍ର ନାହିଁ ପୁଣ,ି କୂଅ ତ
ଗଭୀର; େତେବ ଆପଣ େକଉଁଠାରୁ େସହ ିଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇଅଛନି୍ତ ?
12 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ପିତୃପୁରୁଷ ଯାକୁବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିକୂଅ
େଦଇଥିେଲ, ଆଉ ଆେପ, ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଓ ପଶୁପଲ ଏଥିରୁ ପାନ
କରିଥିେଲ, ତାଙ୍କଠାରୁ କି ଆପଣ େଶ୍ରଷ୍ଠ ? 13 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, େଯ େକହ ିଏହ ିଜଳ ପାନ କେର, େସ ପୁନବର୍ାର ତୃଷିତ େହବ;
14 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େଯଉଁ ଜଳ େଦବ,ି ତାହା େଯ େକହ ିପାନ କରିବ, େସ
େକେବ େହଁ ତୃଷିତ େହବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାହାକୁ େଯଉଁ ଜଳ େଦବ,ି
ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନଝିର୍ର ସ୍ୱରୂେପ ତାହାଠାେର ଉଚୁ୍ଛଳି
ଉଠୁଥିବ । 15 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, ମହାଶୟ, େମାେତ େଯପରି
େଶାଷ ନ ଲାେଗ, ପୁଣ,ି ପାଣ ିକାଢ଼ବିା ନମିେନ୍ତ ଏେତ ବାଟ ଏଠାକୁ
ଆସବିାକୁ ନ ପେଡ଼, ଏଥି ନମିେନ୍ତ େମାେତ େସହ ିଜଳ ଦଅିନୁ୍ତ । 16 ଯୀଶୁ
ତାକୁ କହେିଲ, ଯାଅ, ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକି ଏଠାକୁ ଆସ । 17 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟି
ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା, େମାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ । ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
େମାହର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଏହା ତ ଠିକ କହଲି; 18 କାରଣ ତୁମ୍ଭର ପାଞ୍ଚ
ସ୍ୱାମୀ ଥିେଲ, ଆଉ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭ ପାଖେର େଯ ଅଛ,ି େସ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାମୀ
ନୁେହଁ; ଏହା ସତ୍ୟ କହଅିଛ । 19 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିତାହାଙୁ୍କ କହଲିା,
ମହାଶୟ, ଆପଣ େଯ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣ ିପାରୁଅଛ ି।
20 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଏହ ିପବର୍ତେର ଉପାସନା କେଲ; ଆଉ,
ଆପଣମାେନ କହୁଅଛନି୍ତ , େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଉପାସନା କରିବା ଉଚତି, ତାହା
ଯିରୂଶାଲମେର ଅଛ ି। 21 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହେିଲ, ଆେଗା ନାରୀ, େମା'
କଥା ବଶି୍ୱାସ କର, େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପବର୍ତେର କିମ୍ୱା
ଯିରୂଶାଲମେର ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି
। 22 ଯାହାକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଉପାସନା କରୁଥାଅ;
ଯାହାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ, ତାହାଙୁ୍କ ଉପାସନା କରୁଥାଉ, କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆେସ । 23 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ସମୟେର ସତ୍ୟ
ଉପାସକମାେନ ଆତ୍ମାେର ଓ ସତ୍ୟେର ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିେବ,
େସପରି ସମୟ ଆସୁଅଛ;ି ପୁଣ,ି ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସି୍ଥତ; କାରଣ ପିତା
ଏହ ିପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହଁାନି୍ତ । 24 ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନି୍ତ , ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନି୍ତ , େସମାେନ ଆତ୍ମାେର ଓ ସତ୍ୟେର
ଉପାସନା କରିବା ଉଚତି । 25 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିତାହାଙୁ୍କ କହଲିା, ମସୀହ,
ଯାହାଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନି୍ତ , େସ ଆସୁଅଛନି୍ତ େବାଲ ିମୁଁ ଜାେଣ; େଯେତେବେଳ
େସ ଆସେିବ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଜଣାଇେବ । 26 ଯୀଶୁ
ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ସହତି କଥା କହୁଅଛ ିେଯ ମୁଁ, ମୁଁ େସହ ିଅେଟ ।
27 ଏପରି ସମୟେର ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ ଜେଣ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିବା େଦଖି ଚମତୃ୍କତ େହେଲ, ତଥାପି
ଆପଣ କ'ଣ ଚାହଁାନି୍ତ , କିମ୍ୱା କାହିଁକି ତାହା ସାଙ୍ଗେର କଥା କହୁଅଛନି୍ତ ,
ଏହା େକହ ିପଚାରିେଲ ନାହିଁ । 28 େସଥିେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଜଳପାତ୍ର
େଥାଇେଦଇ ନଗରକୁ ଯାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ କହଲିା, ଆସ, ଜଣଙୁ୍କ େଦଖିବ,
29 ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛ,ି େସହ ିସବୁ େସ େମାେତ କହେିଲ; େସ
େକଜାଣ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ େହେବ ପରା ? 30 ଏଥିେର େଲାେକ ନଗରରୁ ବାହାରି
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 31 ଇତମିଧ୍ୟେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ଅନୁେରାଧ କରି କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, େଭାଜନ କରିବା େହଉନୁ୍ତ । 32 କିନୁ୍ତ
େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଷିୟ ଜାଣ ନାହିଁ,
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େଭାଜନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େମାହର ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଅଛ ି। 33 େତଣୁ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ପରସ୍ପର କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, େକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି
େଦଇଛ ିପରା ? 34 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କ
ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ
େମାହର ଖାଦ୍ୟ । 35 ଶସ୍ୟ କାଟବିାକୁ ଆହୁରି ଚାରି ମାସ ଅଛ,ି ଏହା କି
ତୁେମ୍ଭମାେନ କହୁ ନାହଁ ? େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େକ୍ଷତ୍ରଗଡୁ଼କି
ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କର; େସହ ିସବୁ କଟାଯିବା ନମିେନ୍ତ ପାଚଗିଲାଣ ି।
36 ଏେବ ସୁଦ୍ଧା କଟାଳି ମୂଳ ପାଉଅଛ ିଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନମିେନ୍ତ ଫଳ
ସଂଗ୍ରହ କରୁଅଛ,ି େଯପରି ବୁଣାଳୀ ଓ କଟାଳି ଉଭୟ ମିଳି ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ
। 37 କାରଣ ଜେଣ ବୁେଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ କାେଟ, ଏହ ିକଥା ଏ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ସତ୍ୟ । 38 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ନମିେନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନାହଁ,
ତାହା କାଟବିା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଲ;ି ଅନ୍ୟମାେନ ପରିଶ୍ରମ
କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଉଅଛ ।
39 ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛ,ି େସହ ିସବୁ େସ େମାେତ କହେିଲ େବାଲି
େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଥିଲା, ତାହାର କଥା େହତୁ େସହ ିନଗରର
ଶମିେରାଣୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ ।
40 ଅତଏବ, େସହ ିଶମିେରାଣୀୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
େସମାନଙ୍କ ସହତି ରହବିା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେଲ, ଆଉ େସ
ଦୁଇ ଦନି େସ ସ୍ଥାନେର ରହେିଲ । 41 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ େହତୁ ଆହୁରି
ଅେନକ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କେଲ; 42 ଆଉ, େସମାେନ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ
କହେିଲ, ଏେବ ତୁମ୍ଭ କଥା େହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହୁଁ, ବରଂ
ଆେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନେିଜ ଶୁଣଅିଛୁ, ପୁଣ,ି ଏ େଯ ପ୍ରକୃତେର ଜଗତର
ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଅିଛୁ ।

ରାଜକମର୍ଚାରୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା

43 େସହ ିଦୁଇ ଦନି ପେର େସ େସଠାରୁ ବାହାରି ଗାଲଲିୀକୁ ଗେଲ ।
44 କାରଣ ଭାବବାଦୀ ସ୍ୱେଦଶେର ଆଦର ପାଆନି୍ତ ନାହିଁ େବାଲ ିଯୀଶୁ
ଆେପ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ । 45 ପୁଣ,ି େସ ଗାଲଲିୀକୁ ଆସେନ୍ତ, ପବର୍
ସମୟେର େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ, େସହ ିସବୁ
େଦଖିଥିବାରୁ ଗାଲଲିୀୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ, େଯଣୁ େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ପବର୍କୁ ଯାଇଥିେଲ । 46 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଗାଲଲିୀର େଯଉଁ କାନ୍ନ ା
ନଗରେର େସ ଜଳକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କରିଥିେଲ, େସ ସ୍ଥାନକୁ େସ ପୁନବର୍ାର
ଗେଲ । ଆଉ ଜେଣ ରାଜକମର୍ଚାରୀ ଥିେଲ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କଫନର୍ାହୂମେର
ପୀଡ଼ତି ଥିଲା । 47 ଯୀଶୁ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶରୁ ଗାଲଲିୀକୁ ବାହାରି
ଆସଅିଛନି୍ତ , ଏହା ଶୁଣ ିେସ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସ େଯପରି ଆସି
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, କାରଣ େସ ମୃତବତ୍ େହାଇଥିଲା । 48 େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଚହି୍ନ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍ମାନ ନ େଦଖିେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସି
ପ୍ରକାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ । 49 ରାଜକମର୍ଚାରୀ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ
ପ୍ରଭୁ, େମାହର ପିଲାଟ ିମରିବା ପୂବର୍ରୁ ଆସନୁ୍ତ । 50 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଯାଅ, ତୁମ୍ଭର ପୁଅ ବଞ୍ଚବି । ଯୀଶୁ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙି୍କ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହେିଲ,
େସ ତାହା ବଶି୍ୱାସ କରି ଚାଲଗିେଲ । 51 ପୁଣ,ି େସ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କ
ଦାସମାେନ ତାଙୁ୍କ େଭଟ ିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚଲିାଣ ିେବାଲ ିକହେିଲ ।
52 େତଣୁ େକଉଁ ଦଣ୍ଡେର ତାହାର ସୁସ୍ଥତା େହଲା, ତାହା େସ େସମାନଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ । େସଥିେର େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, କାଲ ିସାତଟାେବେଳ
ତାହାକୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ଗିଲା । 53 ଏଥିେର ପିତା ବୁଝେିଲ େଯ, ଯୀଶୁ େଯଉଁ
ଦଣ୍ଡେର ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚଲିାଣ ିେବାଲ ିତାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, ଠିକ୍ େସହି
ସମୟେର ଏହା ଘଟଥିିଲା । ଆଉ, େସ ଆେପ ଓ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାର
ବଶି୍ୱାସ କେଲ । 54 ଯିହୂଦାରୁ ପୁନର୍ବାର ଗାଲଲିୀକୁ ଆସ ିଯୀଶୁ ଏହି
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ସାଧନ କେଲ ।

ଅଠତରିିଶି ବଷର୍ର େରାଗୀର ସୁସ୍ଥତା

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର େଗାଟଏି ପବର୍ ପଡ଼ଲିା, ଆଉ ଯୀଶୁ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ । 2 ଯିରୂଶାଲମର େମଷଦ୍ୱ ାର
ନକିଟେର େଗାଟଏି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛ;ି ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ତାହାକୁ

େବେଥସ୍ଦା େବାଲ ିକହନି୍ତ , ତାହାର ପାେଞ୍ଚାଟ ିମଣ୍ଡପ । 3 େସଗଡୁ଼କିେର
ଅେନକ ଅେନକ ପୀଡ଼ତି, ଅନ୍ଧ, ଖଞ୍ଜ ଓ ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ ପଡ଼ରିହୁଥିେଲ ।

[େସମାେନ ଜଳସଞ୍ଚଳନ ଅେପକ୍ଷାେର ରହୁଥିେଲ; 4 କାରଣ େକୗଣସି
େକୗଣସ ିସମୟେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ପୁଷ୍କରିଣୀେର ଅବତରଣ କରି
ଜଳ କମ୍ପାଉଥିେଲ, ଆଉ ଜଳ କମି୍ପଲା ପେର େଯ େକହ ିପ୍ରଥମେର
େସଥିେର ପ୍ରେବଶ କରୁଥିଲା, େସ େଯେକୗଣସ ିେରାଗେର ଆକ୍ର ାନ୍ତ
େହାଇଥିେଲ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ େହଉଥିଲା ।] 5 େସଠାେର ଅଠତରିିଶି ବଷର୍ାବଧି
େରାଗଗ୍ରସ୍ତ ଜେଣ େଲାକ ଥିଲା । 6 ଯୀଶୁ ତାକୁ ପଡ଼ରିହଥିିବା େଦଖି
ବହୁକାଳର େରାଗୀ େବାଲ ିଜାଣ ିତାକୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ
େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ? 7 େରାଗୀଟ ିତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା, ମହାଶୟ,
ଜଳ କମି୍ପବା ସମୟେର େମାେତ େପାଖରୀ ଭତିରକୁ େଘନଯିିବା ପାଇଁ
େମାହର େକହ ିନାହିଁ; ଆଉ, ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଅନ୍ୟ ଜେଣ େମା' ଆଗରୁ
ପଶିଯାଏ । 8 ଯୀଶୁ ତାକୁ କହେିଲ, ଉଠ, ତୁମ୍ଭର ଖଟଆି େଘନ ିଚାଲ ।
9 େସହକି୍ଷଣ ିେସ େଲାକଟ ିସୁସ୍ଥ େହଲା ଓ ଆପଣାର ଖଟଆି େଘନି
ଚାଲବିାକୁ ଲାଗିଲା । େସ ଦନି ବଶି୍ରାମବାର ଥିଲା । 10 ଅତଏବ,
ଯିହୂଦୀମାେନ ସୁସ୍ଥ େହାଇଥିବା େଲାକକୁ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଜି
ବଶି୍ରାମବାର, ଖଟଆି େବାହେିନଇଯିବା ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ବଧିିସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ ।
11 କିନୁ୍ତ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା, େଯ େମାେତ ସୁସ୍ଥ କେଲ, େସ
େମାେତ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ଖଟଆି େଘନ ିଚାଲ । 12 େସମାେନ ତାକୁ
ପଚାରିେଲ, ତୁମ୍ଭର ଖଟଆି େଘନ ିଚାଲ େବାଲ ିେଯ ତୁମ୍ଭକୁ କହଲିା, େସ
େଲାକ କିଏ ? 13 କିନୁ୍ତ େସ କିଏ, ତାହା େସହ ିସୁସ୍ଥ େହାଇଥିବା େଲାକ
ଜାଣ ିନ ଥିଲା, କାରଣ େସ ସ୍ଥାନେର ବହୁତ େଲାକ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ
ଅେଗାଚରେର ଚାଲଯିାଇଥିେଲ । 14 ଏହାପେର ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରେର ତାହାର
େଦଖା ପାଇ ତାକୁ କହେିଲ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭ ସୁସ୍ଥ େହାଇଅଛ, ଆଉ ପାପ
କର ନାହିଁ, େଯପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଅଧିକ ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା ନ ଘେଟ । 15 େସହି
େଲାକ ଚାଲଯିାଇ, େଯ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିେଲ, େସ ଯୀଶୁ େବାଲି
ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହଲିା । 16 େତଣୁ ଯୀଶୁ ବଶି୍ରାମବାରେର ଏହା କରୁଥିବାରୁ
ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 17 ମାତ୍ର େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େମାହର ପିତା ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରୁଅଛନି୍ତ ,
ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛ ି। 18 ଏହ ିକାରଣରୁ ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆହୁରି ଅଧିକ େଚଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଯଣୁ େସ େଯ
ବଶି୍ରାମବାର ବଧିି ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିେଲ, େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଆପଣା ପିତା େବାଲ ିକହ ିନଜିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ସମାନ କରୁଥିେଲ ।

ପୁତ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାର

19 େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହୁଅଛ,ି ପୁତ୍ର ପିତାଙୁ୍କ ଯାହା କରୁଥିବା େଦଖନି୍ତ , ତାହା ଛଡ଼ା େସ ନେିଜ
କିଛ ିହିଁ କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ । କାରଣ େସ ଯାହା ଯାହା କରନି୍ତ , ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ
େସହ ିସବୁ େସପ୍ରକାେର କରନି୍ତ । 20 କାରଣ ପିତା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି ଆେପ ଯାହା ଯାହା କରନି୍ତ , େସହ ିସବୁ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖାନି୍ତ , ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଚମତୃ୍କତ ହୁଅ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସ ତାହାଙୁ୍କ ଏହାଠାରୁ
ଆହୁରି ମହତ ମହତ କମର୍ େଦଖାଇେବ । 21 େଯଣୁ ପିତା େଯପ୍ରକାେର
ମୃତମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଜୀବତି କରନି୍ତ , େସହ ିପ୍ରକାେର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ
ଯାହାଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା, େସମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି କରନି୍ତ । 22 ପୁଣ,ି ପିତା ମଧ୍ୟ
କାହାର ବଚିାର କରନି୍ତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମେସ୍ତ ପିତାଙୁ୍କ େଯଉଁ ପ୍ରକାେର
ସମାଦର କରନି୍ତ , େସହ ିପ୍ରକାେର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େଯପରି ସମାଦର କରିେବ,
େସଥିନମିେନ୍ତ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଚିାର କରିବାର ଅଧିକାର େଦଇଅଛନି୍ତ ।
23 େଯ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ସମାଦର କେର ନାହିଁ, େସ ତାହାଙ୍କର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା
ପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାଦର କେର ନାହିଁ । 24 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହୁଅଛ,ି େଯ େମାହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିେମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ
କେର, େସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି େସ ବଚିାରିତ ନ
େହାଇ ବରଂ ମୃତୁ୍ୟକୁ ଅତକି୍ରମ କରି ଜୀବନେର ପ୍ରେବଶ କରିଅଛ ି।
25 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େଯଉଁ ସମୟେର ମୃତମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣେିବ ଓ େଯଉଁମାେନ ଶୁଣେିବ, େସମାେନ
ଜୀବତି େହେବ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛ,ି ପୁଣ,ି ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସି୍ଥତ ।
26 କାରଣ ପିତା େଯପରି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ, େସହପିରି େସ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ େହବାକୁ େଦଇଅଛନି୍ତ; 27 ଆଉ, େସ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର େହବାରୁ
େସ ତାହାଙୁ୍କ ବଚିାର କରିବାର ଅଧିକାର େଦେଲ । 28 ଏଥିେର ଚମତୃ୍କତ
ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ େଯଉଁ ସମୟେର ସମାଧିସ୍ଥ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର
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ଶୁଣେିବ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ସତ୍କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ , 29 େସମାେନ ଜୀବନର
ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ଓ େଯଉଁମାେନ ଅସତ୍ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ
ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନମିେନ୍ତ ବାହାର େହାଇ ଆସେିବ, ଏପରି ସମୟ
ଆସୁଅଛ ି।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ

30 ମୁଁ ନେିଜ କିଛ ିକରି ପାେର ନାହିଁ; ମୁଁ େଯପରି ଶୁେଣ, େସହପିରି
ବଚିାର କେର, ଆଉ େମାହର ବଚିାର ଯଥାଥର୍, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା
ସାଧନ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା ନ କରି େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେର । 31 ଯଦ ିମୁଁ ନଜି ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି,
ତାହାେହେଲ େମାହର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁେହଁ । 32 େମା' ବଷିୟେର େଯ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ , େସ ଆଉ ଜେଣ; ପୁଣ,ି େମା' ବଷିୟେର ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଯ ସତ୍ୟ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ । 33 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯାହନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଲାକ ପଠାଇଅଛ ଓ େସ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ; 34 କିନୁ୍ତ
ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେର ନାହିଁ, ବରଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, େସଥିପାଇଁ ଏହ ିସବୁ କହୁଅଛ ି। 35 େସ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଓ
େତେଜାମୟ ପ୍ରଦୀପ ଥିେଲ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଳ୍ପ କାଳ ତାହାଙ୍କ
େଜ୍ୟାତଃିେର ଉଲ୍ଲ ାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଇଚୁ୍ଛକ େହଲ । 36 କିନୁ୍ତ
େଯାହନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା େମାହର ଗରୁୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛ,ି କାରଣ ପିତା
େମାେତ େଯ େଯ କାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ େଦଇଅଛନି୍ତ , େଯ ସମସ୍ତ କମର୍
ମୁଁ କରୁଅଛ,ି ପିତା େମାେତ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ େବାଲ ିେସହ ିସବୁ େମା'
ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ ି। 37 ଆଉ, େଯଉଁ ପିତା େମାେତ େପ୍ରରଣ
କେଲ, େସ େମା' ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ । ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେବ
େହଁ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣ ିନାହଁ ବା ତାହାଙ୍କର ଆକାର େଦଖି ନାହଁ,
38 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ସ୍ଥାନ ପାଇ ନାହିଁ, କାରଣ
େସ ଯାହାଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କେଲ, ତାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ ।
39 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, କାରଣ େସଥିେର ଅନନ୍ତ
ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ େବାଲ ିମେନ କରୁଅଛ; ଆଉ, େସହ ିଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର
େମା' ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ ି। 40 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ
େହବା ନମିେନ୍ତ େମା' ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହଁ । 41 ମୁଁ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ େଗୗରବ ଗ୍ରହଣ କେର ନାହିଁ, 42 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜାଣଅିଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ ନାହିଁ । 43 ମୁଁ େମାହର
ପିତାଙ୍କ ନାମେର ଆସଅିଛ,ି ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କରୁ
ନାହଁ; ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଯଦ ିନଜି ନାମେର ଆସବି, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ । 44 ତୁେମ୍ଭମାେନ କିପରି ବଶି୍ୱାସ କରି ପାର ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ପରସ୍ପରଠାରୁ େଗୗରବ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛ, ପୁଣ,ି ଏକମାତ୍ର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ େଗୗରବ, ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରୁ ନାହଁ ।
45 ମୁଁ େଯ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରିବ,ି
ଏହା ମେନ କର ନାହିଁ; େଯଉଁ େମାଶାଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭରସା
ରଖିଅଛ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରୁଅଛନି୍ତ । 46 କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେମାଶାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତ, େତେବ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ
କରିଥାନ୍ତ, େଯଣୁ େସ େମା' ବଷିୟେର େଲଖିଅଛନି୍ତ । 47 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିତାହାଙ୍କ ଲଖିିତ ବାକ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ, େତେବ କିପରି
େମାହର ବାକ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କରିବ ?

ପାଞ୍ଚ ରୁଟ ିଦୁଇ ମାଛ
(ମାଥିଉ 14:13-21; ମାକର୍ 6:30-44; ଲୂକ 9:10-17)

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀ ସମୁଦ୍ର ର, ଅଥର୍ାତ୍, ତବିରିୀୟା
ସମୁଦ୍ର ର ଆରପାରିକୁ ଗେଲ । 2 ଆଉ, େସ େରାଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େଯ େଯ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କରୁଥିେଲ, େସହ ିସବୁ େଦଖି

ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
3 େସଥିେର ଯୀଶୁ ପବର୍ତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
େସଠାେର ବସେିଲ । 4 େସେତେବେଳ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନସି୍ତାର ପବର୍
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଥିଲା । 5 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ
ଆପଣା ନକିଟକୁ ଆସବିା େଦଖି ଫିଲପି୍ପଙ୍କ କହେିଲ, ଏମାନଙ୍କର େଭାଜନ
ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େକଉଁଠାରୁ ରୁଟ ିକିଣବିା ? 6 କିନୁ୍ତ େସ ତାହାଙୁ୍କ
ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହା କହେିଲ, କାରଣ େସ କ'ଣ କରିବାକୁ

ଯାଉଅଛନି୍ତ , ତାହା େସ ନେିଜ ଜାଣଥିିେଲ । 7 ଫିଲପି୍ପ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଟକିିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଶେହ
ଟଙ୍କାର ରୁଟ ିଯେଥଷ୍ଟ ନୁେହଁ । 8 ଶିେମାନ ପିତରଙ୍କର ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ର ୀୟ
ନାମକ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏଠାେର
ଜେଣ ବାଳକ ଅଛ,ି 9 ତାହା ପାଖେର ଯଅର ପାେଞ୍ଚାଟ ିରୁଟ ିଓ ଦୁଇଟି
ଭଜା ମାଛ ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ଏେତ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ େହବ ?
10 ଯୀଶୁ କହେିଲ, େଲାକମାନଙୁ୍କ ବସାଅ । େସ ସ୍ଥାନେର ବହୁତ ଘାସ
ଥିଲା । େତଣୁ ସଂଖ୍ୟାେର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପୁରୁଷ ବସେିଲ ।
11 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସହ ିରୁଟ ିେଘନ ିଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ବସଥିିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହା ବାଣି୍ଟେଦେଲ, େସହ ିପ୍ରକାେର ମାଛ ମଧ୍ୟ ବାଣି୍ଟେଦେଲ,
େସମାେନ େଯେତ ଚାହିଁେଲ, େସେତ େଦେଲ । 12 ଆଉ, େସମାେନ
ପରିତୃପ୍ତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯପରି କିଛ ିନଷ୍ଟ
ନ ହୁଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ବଳିଥିବା ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡଗଡୁ଼କି ଏକାଠି କର ।
13 େସଥିେର େସମାେନ େସହ ିସବୁ ଏକାଠି କେଲ, ପୁଣ,ି େଲାକମାନଙ୍କର
ଖାଇବା ପେର ଯଅର େସହ ିପାଞ୍ଚ ରୁଟରୁି େଯଉଁ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡଗଡୁ଼କି
ବଳିଥିଲା, େସଥିେର େସମାେନ ବାର େଟାେକଇ ପୂଣ୍ଣର୍ କେଲ । 14 େତଣୁ
େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ କୃତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ େଦଖି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ,
ଜଗତକୁ େଯଉଁ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଆସବିାର ଥିଲା, ଏ ନଶି୍ଚୟ େସହ ି।
15 ଅତଏବ, େସମାେନ ଆସ ିରାଜା କରିବା ନମିେନ୍ତ େଯ ତାହାଙୁ୍କ
ବଳପୂବର୍କ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟନି୍ତ , ଏହା ଜାଣ ିଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର ଅନ୍ତର
େହାଇ ଏକାକୀ ପବର୍ତକୁ ବାହାରିଗେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ଜଳ ଉପେର ଚାଲିବା

16 ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗେଲ 17 ଓ
େନୗକାେର ଚଢ଼ ିସମୁଦ୍ର  େସପାରସ୍ଥ କଫନର୍ାହୂମ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
ଅନ୍ଧକାର େହାଇଗଲା, ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସି
ନ ଥିେଲ, 18 ଆଉ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର େର ଲହଡ଼ ିଉଠୁଥିଲା
। 19 ଇତମିଧ୍ୟେର େସମାେନ ପ୍ରାୟ େଦଢ଼ ବା ଦୁଇ େକାଶ ବାହଯିାଇ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଚାଲ ିେନୗକା ନକିଟକୁ ଆସୁଥିବା େଦଖି ଭୀତ
େହେଲ । 20 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ ।
21 େତଣୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େନୗକାେର େନବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ େହେଲ, ପୁଣ,ି
େସମାେନ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିେଲ, େନୗକାଟ ିତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ େସହ ିସ୍ଥାନେର
ପହଞ୍ଚଲିା ।

ଯୀଶୁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର

22 େସ ସ୍ଥାନେର େଗାଟଏି େନୗକା ବ୍ୟତୀତ େଯ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେନୗକା
ନ ଥିଲା, ଆଉ େସଥିେର େଯ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଯାଇ ନ
ଥିେଲ, ମାତ୍ର େକବଳ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଯାଇଥିେଲ, ଏହା େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ତହିଁ ଆରଦନି ସମୁଦ୍ର  େସପାରିେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ,
େସମାେନ େଦଖିଥିେଲ । 23 ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଲା ଉତ୍ତାେର େସମାେନ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ରୁଟ ିେଭାଜନ କରିଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନ ନକିଟକୁ
ତବିରିୀୟାରୁ ଆଉ େକେତକ େନୗକା ଆସଲିା; 24 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ କିମ୍ୱା
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯ େସଠାେର ନାହଁାନି୍ତ , ଏହା େଯେତେବେଳ
େଲାକସମୂହ େଦଖିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ େସହ ିସବୁ େନୗକାେର
ଚଢ଼ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ େଖାଜୁ େଖାଜୁ କଫନର୍ାହୂମକୁ ଆସେିଲ । 25 ଆଉ, େସମାେନ
ସମୁଦ୍ର  େସପାରିେର ତାହାଙ୍କ େଦଖା ପାଇ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େହ ଗରୁୁ,
ଆପଣ େକେତେବେଳ ଏଠାକୁ ଆସେିଲ ? 26 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ େଦଖିବାରୁ
େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଛ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ରୁଟି
ଖାଇ ପରିତୃପ୍ତ େହବାରୁ େମାହର ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଛ । 27 କ୍ଷୟୀ ଭକ୍ଷ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ ଶ୍ରମ ନ କରି, ବରଂ େଯଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ
ରେହ, େସଥିନମିେନ୍ତ ଶ୍ରମ କର; େସହ ିଭକ୍ଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦେବ, କାରଣ ତାହାଙୁ୍କ ପିତା, ଅଥର୍ାତ୍, ଈଶ୍ୱର ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ କେଲ ।
28 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାଯର୍୍ୟସବୁ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ'ଣ କରିବାକୁ େହବ? 29 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କରିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ଅେଟ । 30 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
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ପଚାରିେଲ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କରୁଅଛନି୍ତ େଯ, ତାହା
େଦଖି ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରୁ ? 31 ଆପଣ କ'ଣ
ସାଧନ କରୁଅଛନି୍ତ ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରାନ୍ତରେର ମାନ୍ନ ା େଭାଜନ
କରୁଥିେଲ, େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି େଭାଜନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆହାର େଦେଲ । 32 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ସତ୍ୟ
ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େମାଶା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆହାର େଦଇ
ନାହଁାନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େମାହର ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପ୍ରକୃତ ଆହାର ଦଅିନି୍ତ ;
33 କାରଣ େଯଉଁ ଆହାର ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବତରଣ କରି ଜଗତକୁ ଜୀବନ
ପ୍ରଦାନ କେର, ତାହା ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଆହାର । 34 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ, ସବୁେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆହାର ଦଅିନୁ୍ତ ।
35 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ େସହ ିଜୀବନଦାୟକ ଆହାର;
େଯ େମା' ନକିଟକୁ ଆେସ, େସ କଦାପି କ୍ଷୁଧିତ େହବ ନାହିଁ, ଆଉ େଯ
େମା'ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ କଦାପି ତୃଷିତ େହବ ନାହିଁ । 36 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଦଖିେଲ େହଁ େଯ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ, ଏହା ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଅିଛ ି। 37 ପିତା େଯସମସ୍ତଙୁ୍କ େମାେତ ଦାନ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ େମା' ନକିଟକୁ ଆସେିବ; ଆଉ, େଯ େମା' ନକିଟକୁ ଆେସ,
ତାହାକୁ ମୁଁ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ବାହାର କରିେଦବ ିନାହିଁ; 38 କାରଣ ମୁଁ
ନଜି ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଅବତରଣ ନ କରି ବରଂ େମାହର
େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛ ି।
39 ଆଉ, େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା େଯସମସ୍ତଙୁ୍କ େମାେତ ଦାନ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହିଁ େଯପରି ମୁଁ ନ ହରାଇ ବରଂ େଶଷ ଦନିେର
ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ,ି ଏହା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା । 40 କାରଣ େଯ େକହି
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରି ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ େଯପରି ଅନନ୍ତ
ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହା ହିଁ େମାହର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା; ଆଉ, ମୁଁ ତାହାକୁ
େଶଷ ଦନିେର ଉତ୍ଥାପନ କରିବ ି। 41 ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବତୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଥିବା
ଆହାର ଅେଟ, େସ ଏହା କହବିାରୁ ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ବଚସା କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, 42 ଏ କ'ଣ େଯାେଷଫର ପୁଅ ଯୀଶୁ
ନୁେହଁ, ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଏହାର ପିତାମାତାକୁ ଜାଣୁ ନାହୁଁ ? େତେବ
ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛ ିେବାଲ ିେସ ଏେବ କିପରି କହୁଅଛ ି?
43 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର ବଚସା
କର ନାହିଁ । 44 େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା ପିତା ଯାହାକୁ ଆକଷର୍ଣ କରନି୍ତ ,
େକବଳ େସ େମା' ନକିଟକୁ ଆସ ିପାେର, ଆଉ ମୁଁ େଶଷ ଦନିେର ତାହାକୁ
ଉତ୍ଥାପନ କରିବ ି। 45 ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର ଲଖିିତ ଅଛ,ି
ସମେସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ । େଯ େକହ ିପିତାଙ୍କଠାରୁ
ଶ୍ରବଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛ,ି େସ େମା' ନକିଟକୁ ଆେସ । 46 େକହି
େଯ ପିତାଙୁ୍କ େଦଖିଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ; େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଅିଛନି୍ତ ,
େକବଳ େସ ପିତାଙୁ୍କ େଦଖିଅଛନି୍ତ । 47 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହୁଅଛ,ି େଯ ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ ି।
48 ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର । 49 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ମାନ୍ନ ା େଭାଜନ କରି ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ । 50 େକହ ିେଯପରି େଭାଜନ
କରି ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ ନ କେର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବତରଣ କରିବା
ଆହାର ଏହ ିଅେଟ । 51 ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବତୀଣ୍ଣର୍ େସହ ିଜୀବନ୍ତ ଆହାର;
େକହ ିଯଦ ିଏହ ିଆହାର େଭାଜନ କେର, େସ ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି
ରହବି; ହଁ, ମୁଁ େଯଉଁ ଆହାର େଦବ,ି ତାହା େମାହର ମାଂସ, ମୁଁ ତାହା
ଜଗତର ଜୀବନ ନମିେନ୍ତ େଦବ ି। 52 ଏଥିେର ଯିହୂଦୀମାେନ ପରସ୍ପର
ବାଗ୍ଯୁଦ୍ଧ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ମାଂସ
ଖାଇବାକୁ େଦଇ ପାେର ? 53 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ସତ୍ୟ
ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ େଭାଜନ ନ କେଲ
ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଜୀବନ ନାହିଁ ।
54 େଯ େମାହର ମାଂସ େଭାଜନ କେର ଓ େମାହର ରକ୍ତ ପାନ କେର,
େସ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ େଶଷ ଦନିେର ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ
କରିବ ି। 55 କାରଣ େମାହର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ େମାହର ରକ୍ତ
ପ୍ରକୃତ େପୟ । 56 େଯ େମାହର ମାଂସ େଭାଜନ କେର ଓ େମା' ରକ୍ତ
ପାନ କେର, େସ େମା'ଠାେର ରେହ ଓ ମୁଁ ତାହାଠାେର ରେହ ।
57 ଜୀବନ୍ତ ପିତା େଯପରି େମାେତ େପ୍ରରଣ କେଲ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ େହତୁରୁ
ଜୀବତି ଥାଏ, େସହପିରି େଯ େମାେତ େଭାଜନ କେର, େସ ମଧ୍ୟ େମା'
େହତୁ ଜୀବତି ରହବି । 58 େଯଉଁ ଆହାର ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛ,ି

ତାହା ଏହ;ି ପିତୃପୁରୁଷ େଯପରି େଭାଜନ କରି ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ,
େସପ୍ରକାର ନୁେହଁ; େଯ ଏହ ିଆହାର େଭାଜନ କେର, େସ ଅନନ୍ତକାଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ରହବି । 59 େସ କଫନର୍ାହୂମର େଗାଟଏି ସମାଜଗହୃେର
ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିବା ସମୟେର ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହେିଲ ।

ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ

60 ଅତଏବ, ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଏହା ଶୁଣି
କହେିଲ, ଏ ଘୃଣାଜନକ କଥା, କିଏ ଏହା ଶୁଣ ିପାେର ? 61 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ,
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯ େସ ବଷିୟେର ବଚସା କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା
ଅନ୍ତରେର ଅବଗତ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହା କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଘି୍ନର କାରଣ େହଉଅଛ ି? 62 ତାହାେହେଲ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ପୂବର୍େର େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର ଥିେଲ, େସ ସ୍ଥାନକୁ େଯେବ ତାହାଙୁ୍କ ଆେରାହଣ କରିବା େଦଖିବ,
େତେବ କ'ଣ ? 63 ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ; ମାଂସ େକୗଣସ ିଉପକାର କେର
ନାହିଁ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହଅିଛ,ି େସହ ିସବୁ ଆତ୍ମା ଓ
ଜୀବନ ଅେଟ । 64 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିବଶି୍ୱାସ କରୁ
ନାହଁାନି୍ତ । କାରଣ େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନ ଥିେଲ ଏବଂ କିଏ ତାହାଙୁ୍କ
ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ, ତାହା ଯୀଶୁ ଆଦ୍ୟରୁ ଜାଣଥିିେଲ ।
65 ଆଉ େସ କହେିଲ, ଏହ ିେହତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଅିଛ,ି ପିତାଙ୍କଠାରୁ
ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ନ େହେଲ େକହ ିେମା' ନକିଟକୁ ଆସ ିପାେର ନାହିଁ ।
66 େସହ ିସମୟଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ବମିୁଖ
େହାଇ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଆଉ ଗମନାଗମନ କେଲ
ନାହିଁ । 67 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଦ୍ୱ ାଦଶଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ
ଚାଲଯିିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ? 68 ଶିେମାନ ପିତର ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ପ୍ରଭୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖେର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର
ବାକ୍ୟ ଅଛ;ି 69 ଆଉ, ଆପଣ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର େସହ ିପବତି୍ର ପୁରୁଷ, ଏହା
ଆେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଓ ଜାଣଅିଛୁ । 70 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାଦଶଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରି ନାହିଁ ? ଆଉ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଶୟତାନ । 71 େସ ଇଷ୍କାରିେୟାତୀୟ ଶିେମାନର
ପୁତ୍ର ଯିହୂଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କହେିଲ, କାରଣ େସ ଦ୍ୱ ାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଜେଣ, ଆଉ େସ ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ।

କୁଟୀରବାସ ପବର୍େର ଯୀଶୁ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲିୀେର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,
କାରଣ ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଚଷ୍ଟା
କରୁଥିବାରୁ େସ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶେର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ

ନ ଥିେଲ । 2 କିନୁ୍ତ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର କୁଟୀରବାସ ପବର୍ ସନି୍ନ କଟ ହୁଅେନ୍ତ,
3 ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େଯ େଯ କମର୍ କରୁଅଛ,
େସହ ିସବୁ େଯପରି ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ େଦଖିେବ, ଏନମିେନ୍ତ ଏଠାରୁ
ବାହାରିଯାଇ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶକୁ ଯାଅ, 4 କାରଣ େକହ ିପ୍ରକାଶିତ େହବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କେଲ େଗାପନେର କିଛ ିକେର ନାହିଁ । ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଏସମସ୍ତ
କରୁଅଛ, େତେବ ଆପଣାକୁ ଜଗତ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କର । 5 କାରଣ
ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାେନ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନ ଥିେଲ ।
6 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାହର ସମୟ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୟ ସବର୍ଦା ଉପସି୍ଥତ ।
7 ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରି ପାେର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େମାେତ ଘୃଣା କେର,
କାରଣ ତାହାର କମର୍ େଯ ମନ୍ଦ, ମୁଁ ତାହା ବଷିୟେର ଏହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି
। 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପବର୍କୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏେବ ଏହ ିପବର୍କୁ ଯାଉ ନାହିଁ,
କାରଣ େମାହର ସମୟ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ନାହିଁ । 9 େସ
େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହ ିଗାଲଲିୀେର ରହେିଲ । 10 କିନୁ୍ତ
ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାେନ ପବର୍କୁ ଗଲା ଉତ୍ତାେର େସ ମଧ୍ୟ ଗେଲ, ପ୍ରକାଶେର
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର େଗାପନେର । 11 ଏଣୁ ଯିହୂଦୀମାେନ ପବର୍େର
ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପଚାରିେଲ, େସ କାହିଁ ? 12 ଆଉ, ତାହାଙ୍କ
ବଷିୟେର େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର ବହୁତ ଆେନ୍ଦାଳନ େହବାକୁ ଲାଗିଲା;
େକହ ିେକହ ିକହେିଲ, େସ ଜେଣ ଉତ୍ତମ େଲାକ; ଆଉ େକହ ିେକହି
କହେିଲ, ନା, େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରୁଅଛ ି। 13 ତଥାପି
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଭୟେର ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରକାଶେର େକହ ିକିଛ ିକହୁ ନ
ଥିେଲ । 14 କିନୁ୍ତ ପବର୍ର ଅେଦ୍ଧର୍କ ସମୟ ଗତ ହୁଅେନ୍ତ, ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରକୁ
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ଯାଇ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ । 15 ଏଥିେର ଯିହୂଦୀମାେନ ଚମତୃ୍କତ
େହାଇ କହେିଲ, ଏ ପାଠ ନ ପଢ଼ ିକିପରି ପଣ୍ଡତି େହଲା ? 16 େତଣୁ
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େମାହର ଶିକ୍ଷା େମା' ନଜିର ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ
େମା' େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କର । 17 େକହ ିଯଦ ିତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ
କରିବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ଏହ ିଶିକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ , ନା
ମୁଁ ଆପଣାଠାରୁ କହୁଅଛ,ି ତାହା େସ ଜାଣବି । 18 େଯ ଆପଣାରୁ କେହ,
େସ ନଜି େଗୗରବ ଅେନ୍ୱଷଣ କେର, କିନୁ୍ତ େଯ ଆପଣା େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କ
େଗୗରବ ଅେନ୍ୱଷଣ କେର, େସ ସତ, ଆଉ ତାହାଠାେର େକୗଣସ ିଅଧମର୍
ନାହିଁ । 19 େମାଶା କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଦଇ ନାହଁାନି୍ତ ?
ତଥାପି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁ ନାହଁ ।
ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି େମାେତ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛ ?
20 େଲାକସମୂହ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁମକୁ ଭୂତ ଲାଗିଅଛ,ି କିଏ ତୁମକୁ ବଧ
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛ ି? 21 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ
େଗାଟଏି କମର୍ କଲ,ି ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଚମତୃ୍କତ େହାଇଅଛ ।
22 ଏହ ିେହତୁରୁ େମାଶା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ ବଧିି େଦଇଅଛନି୍ତ (ଏହା େଯ
େମାଶାଙ୍କଠାରୁ େହାଇଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ), ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ରାମବାରେର ମନୁଷ୍ୟର ସୁନ୍ନ ତ କରୁଅଛ । 23 େମାଶାଙ୍କର
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ନ େହବା ନମିେନ୍ତ ଯଦ ିବଶି୍ରାମବାରେର ମନୁଷ୍ୟ
ସୁନ୍ନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ବଶି୍ରାମବାରେର ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ସବର୍ାଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ କରିବାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି େମା' ଉପେର େକ୍ର ାଧ
କରୁଅଛ? 24 ବାହ୍ୟ ବଷିୟ େଦଖି ବଚିାର ନ କରି ନ୍ୟାୟବଚିାର କର ।

ଏ କ'ଣ ମସୀହ ?

25 ଏଥିେର ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିକହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, େସମାେନ ଯାହାକୁ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛନି୍ତ , ଏ
କ'ଣ େସ ନୁେହଁ? 26 ପୁଣ,ି େଦଖ, େସ ପ୍ରକାଶେର କଥା କହୁଅଛ,ି ଆଉ
େସମାେନ ତାହାକୁ କିଛ ିକରୁ ନାହଁାନି୍ତ । ଏ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହା କ'ଣ
େନତାମାେନ ସେତ ଜାଣ ିସାରିେଲଣ ି? 27 ଯାହା େହଉ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣୁ େଯ ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ େକଉଁଠାରୁ, କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯେତେବେଳ ଆସେିବ,
େସେତେବେଳ େକହ ିଜାଣବି ନାହିଁ େଯ େସ େକଉଁଠାରୁ ଅଟନି୍ତ ।
28 େସଥିେର ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରେର ଶିକ୍ଷା େଦଉ େଦଉ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଓ େମାର ଉତ୍ପତି୍ତ ଉଭୟ ଜାଣ; ମୁଁ ନଜିଠାରୁ ଆସି
ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େମାର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା ସତ, ତାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ ।
29 ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାେଣ, କାରଣ ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ , ଆଉ େସ
େମାେତ େପ୍ରରଣ କେଲ । 30 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଧରିବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କେଲ; କିନୁ୍ତ େକହ ିତାହାଙ୍କ ଉପେର ହାତ େଦେଲ ନାହିଁ, କାରଣ
ତାହାଙ୍କ ସମୟ େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ନ ଥିଲା । 31 କିନୁ୍ତ
େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରି କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, ଏ େଯ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କରିଅଛନି୍ତ , ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସ ିତାହାଠାରୁ
କ'ଣ ଅଧିକ କରିେବ ?

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରିବା ନମିେନ୍ତ େଚଷ୍ଟା

32 ଫାରୂଶୀମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଆେନ୍ଦାଳନ
କରିବା ଶୁଣେିଲ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ଧରିବା ନମିେନ୍ତ ପଦାତକିମାନଙୁ୍କ ପଠାଇେଲ । 33 େସଥିେର ଯୀଶୁ
କହେିଲ, ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହ ିେମାର
େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛ ି। 34 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଖାଜିବ,
ମାତ୍ର ପାଇବ ନାହିଁ; ଆଉ, ମୁଁ େଯଉଁଠାେର ଥିବ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ
ଆସପିାରିବ ନାହିଁ । 35 ଏଥିେର ଯିହୂଦୀମାେନ ପରସ୍ପର କହେିଲ, ଏ
େକଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଅଛ ିେଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ପାଇବା
ନାହିଁ ? ଏ କ'ଣ ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଇ ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ବାହାରିଅଛ ି? 36 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ
େଖାଜିବ, ମାତ୍ର ପାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ େଯଉଁଠାେର ଥିବ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସଠାକୁ ଆସପିାରିବ ନାହିଁ, େସ ଏହ ିେଯଉଁ କଥା କହେିଲ, େସ କ'ଣ ?

ଜୀବନଦାୟୀ େସ୍ରାତ

37 େଶଷଦନି, ଅଥର୍ାତ୍, ପବର୍ର ପ୍ରଧାନ ଦନି, ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇ
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, େକହ ିଯଦ ିତୃଷିତ ହୁଏ, େତେବ େସ େମା' ନକିଟକୁ
ଆସ ିପାନ କରୁ । 38 େଯ େମା'ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର, ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଉକି୍ତ
ପ୍ରମାେଣ ତାହାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳେସ୍ରାତ ପ୍ରବାହତି େହଉଥିବ ।
39 ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସକାରୀମାେନ େଯଉଁ ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିେଲ,
ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର େସ ଏହା କହେିଲ, କାରଣ ଯୀଶୁ େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ମହମିାପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ନ ଥିବାରୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦତ୍ତ େହାଇ ନ ଥିେଲ ।

େଲାକଙ୍କ ଭତିେର ମତେଭଦ

40 ଅତଏବ, େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିଏହ ିକଥା ଶୁଣି
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ପ୍ରକୃତେର େସହ ିଭାବବାଦୀ । 41 ଅନ୍ୟମାେନ
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ; କିନୁ୍ତ େକହ ିେକହ ିକହବିାକୁ ଲାଗିେଲ,
କ'ଣ! ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗାଲଲିୀରୁ ଆସେିବ ? 42 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରୁ ଓ
ଦାଉଦ େଯଉଁଠାେର ଥିେଲ, େସହ ିେବଥଲହିମି ଗ୍ରାମରୁ ଆସେିବ, ଏହା
କ'ଣ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ କହ ିନାହିଁ ? 43 େତଣୁ େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର
ତାହାଙ୍କ େହତୁ ମତେଭଦ ଘଟଲିା; 44 ଆଉ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େକହ ିତାହାଙ୍କ ଉପେର
ହାତ େଦେଲ ନାହିଁ । 45 ଇତମିଧ୍ୟେର ପଦାତକିମାେନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ
ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାହୁଡ଼ ିଆସେିଲ, ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ତାହାକୁ ଆଣଲି ନାହିଁ? 46 ପଦାତକିମାେନ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ େଯପ୍ରକାେର କଥା କହନି୍ତ , େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ
େକେବ େସପ୍ରକାେର କହ ିନାହିଁ । 47 େସଥିେର ଫାରୂଶୀମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇଅଛ?
48 େନତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିମ୍ୱା ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ େକହି
ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛନି୍ତ? 49 କିନୁ୍ତ ଏହ ିେଯଉଁ େଲାକଗଡୁ଼ାକ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାେନ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ । 50 େଯଉଁ
ନୀକଦୀମ ଏଥିପୂେବର୍ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ ଓ େଯ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଜେଣ, େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, 51 ଜେଣ େଲାକଠାରୁ
ପ୍ରଥେମ ନ ଶୁଣ ିଓ ତାହାର ଆଚରଣ ବଷିୟ ନ ଜାଣ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ତାହାକୁ େଦାଷୀ କେର ? 52 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜେଣ ଗାଲଲିୀୟ େଲାକ ? ଗାଲଲିୀରୁ
େକୗଣସ ିଭାବବାଦୀ ଉତ୍ପନ୍ନ  ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ, ଏହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି େଦଖ ।

ବ୍ୟଭଚିାର କମର୍େର ଧତୃା ସ୍ତ୍ରୀ

53 [ଆଉ େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଗହୃକୁ ଚାଲଗିେଲ,
କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଜୀତପବର୍ତକୁ ଗେଲ । 2 ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର େସ ପୁନବର୍ାର
ମନି୍ଦରକୁ ଆସେିଲ, ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସେନ୍ତ, େସ ଉପେବଶନ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ

ଲାଗିେଲ । 3 ଆଉ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ବ୍ୟଭଚିାର କମର୍େର ଧୃତା
ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ େଘନଆିସ ିତାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, 4 େହ ଗରୁୁ, ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଟ ିବ୍ୟଭଚିାର କମର୍ କରୁଥିବା
ସମୟେର ଧରାପଡ଼ଅିଛ ି। 5 ଏହପିରି େଲାକମାନଙୁ୍କ ପଥର େଫାପାଡ଼ି
ମାରିବାକୁ େମାଶା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ;
େତେବ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଅଛନି୍ତ ? 6 େସମାେନ େଯପରି ତାହାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗର କାରଣ ପାଇ ପାରନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଏହା କହେିଲ । କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ
ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ଅଙୁ୍ଗଳି ଦ୍ୱ ାରା ଭୂମିେର େଲଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 7 ମାତ୍ର
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପୁନଃ ପୁନଃ ପଚାରେନ୍ତ, େସ ମସ୍ତକ ଉେତ୍ତାଳନ କରି
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯ ନଷି୍ପାପ, େସ ପ୍ରଥମେର
ତାକୁ ପଥର େଫାପାଡଢ଼ୁ । 8 ପୁନବର୍ାର େସ ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ଭୂମିେର
େଲଖିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 9 ତାହା ଶୁଣ ିେସମାେନ ବଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଜଣ ଜଣ େହାଇ ବାହାରିଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େକବଳ ଯୀଶୁ ଓ
ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେିଲ । 10 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ ମସ୍ତକ
ଉେତ୍ତାଳନ କରି ତାକୁ କହେିଲ, େଗା ନାରୀ, େସମାେନ କାହାନି୍ତ ? େକହି
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କ'ଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ େବାଲ ିବଚିାର କେଲ ନାହିଁ ? 11 େସ କହଲିା,
େକହ ିନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ । େସଥିେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ
େବାଲ ିବଚିାର କରୁ ନାହିଁ; ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ ।]

ଯୀଶୁ ଜଗତର େଜ୍ୟାତଃି

12 ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଇ କହେିଲ, ମୁଁ ଜଗତର
େଜ୍ୟାତଃି; େଯ େମାହର ଅନୁଗମନ କେର, େସ େକେବ େହଁ ଅନ୍ଧକାରେର
ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର େଜ୍ୟାତଃି ପାଇବ । 13 େସଥିେର
ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ନଜି ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ,
ତୁମ୍ଭର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁେହଁ । 14 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ
ଯଦ ିନଜି ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଥାଏ, େତେବ ସୁଦ୍ଧା େମାହର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ସତ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ େକଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସଅିଛ ିଓ େକଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛ,ି
ତାହା ଜାେଣ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ େକଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆେସ କିମ୍ୱା େକଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ,
ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ । 15 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର ବଚିାର
କରିଥାଅ, ମୁଁ କାହାରି ବଚିାର କେର ନାହିଁ । 16 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଯଦ ିବଚିାର
କେର, େତେବ ସୁଦ୍ଧା େମାହର ବଚିାର ଯଥାଥର୍; କାରଣ ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁେହଁ,
କିନୁ୍ତ େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା େମା' ସାଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ । 17 ପୁଣ,ି ଦୁଇ
ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଯ ସତ୍ୟ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର
ମଧ୍ୟ େଲଖା ଅଛ ି। 18 ମୁଁ ନେିଜ ନଜିର ସାକ୍ଷୀ, ପୁଣ,ି େମାହର
େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା ପିତା େମା' ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛନି୍ତ । 19 େସଥିେର
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁମ୍ଭର ପିତା କାହାନି୍ତ ? ଯୀଶୁ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଜାଣ ନାହିଁ କିମ୍ୱା େମାହର ପିତାଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ ଜାଣ ନାହିଁ; ଯଦ ିେମାେତ ଜାଣନ୍ତ, େତେବ େମାହର ପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ଜାଣନ୍ତ । 20 େସ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିବା ସମୟେର ଭଣ୍ଡାର
ନକିଟେର ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହେିଲ, କିନୁ୍ତ େକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଧରିେଲ ନାହିଁ,
କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସମୟ େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ନ ଥିଲା ।
21 େସଥିେର େସ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ଯାଉଅଛ,ି ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଖାଜିବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପାପେର ମରିବ, ମୁଁ
େଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ ପାର ନାହିଁ । 22 େତଣୁ
ଯିହୂଦୀମାେନ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ େବାଲି
କହୁଅଛ,ି ମୁଁ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ ପାର ନାହିଁ
? 23 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଧଃସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପନ,
ମୁଁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପନ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ , ମୁଁ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ
ନୁେହଁ । 24 େତଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାପେର ମରିବ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହା କହଲି;ି କାରଣ ମୁଁ େଯ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଶି୍ୱାସ ନ କେଲ ଆପଣା ଆପଣା ପାପେର ମରିବ । 25 େସଥିେର
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କିଏ ? ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର କଥା କହେିଲ ଲାଭ କ'ଣ ? 26 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର କଥା କହବିାକୁ ଓ ବଚିାର କରିବାକୁ େମାର ଅେନକ ବଷିୟ
ଅଛ;ି ଯାହା େହଉ, େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା ସତ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ
ଯାହା ଯାହା ଶ୍ରବଣ କଲ,ି େସହ ିସବୁ ଜଗତକୁ ଜଣାଉଅଛ ି। 27 େସ େଯ
ପିତାଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େସମାନଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ, ଏହା େସମାେନ ବୁଝେିଲ ନାହିଁ ।
28 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ କହେିଲ, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ
େଗୗରବ େଦବ, େସେତେବେଳ ମୁଁ େଯ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଓ ମୁଁ ନଜିରୁ କିଛ ିନ
କରି ବରଂ ପିତା େମାେତ େଯପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ, େସହ ିପ୍ରକାର
ଏସମସ୍ତ କଥା େଯ କହୁଅଛ,ି ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଝବି । 29 େମାହର
େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା େମା' ସାଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ; େସ େମାେତ ଏକାକୀ କରି ନାହାନି୍ତ ,
କାରଣ ମୁଁ ସବର୍ଦା ତାହାଙ୍କର ସେନ୍ତାଷଜନକ କାଯର୍୍ୟ କେର । 30 େସ ଏହି
ସମସ୍ତ କଥା କହେନ୍ତ, ଅେନେକ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ ।

ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ କ୍ର ୀତଦାସ

31 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିଥିବା ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ବାକ୍ୟେର ସି୍ଥର େହାଇ ରହବି, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର େମାହର ଶିଷ୍ୟ,

32 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ େହବ ଓ େସହ ିସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ମୁକ୍ତ କରିବ । 33 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ବଂଶ, ଆଉ େକେବ େହଁ କାହାରି ଦାସ େହାଇ ନାହୁଁ, େତେବ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୁକ୍ତ େହବ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କିପରି କହୁଅଛ ? 34 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େଯ
େକହ ିପାପ କେର, େସ ପାପର ଦାସ । 35 ଦାସ ଅନନ୍ତକାଳ ଗହୃେର
ରେହ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଅନନ୍ତକାଳ ରେହ । 36 ଅତଏବ, ପୁତ୍ର ଯଦି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିେବ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ମୁକ୍ତ େହବ
। 37 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଅବ୍ରହାମଙ୍କର ବଂଶ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ; କିନୁ୍ତ
େମାହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ସ୍ଥାନ ନ ପାଇବାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାେତ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛ । 38 ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନକିଟେର ଯାହା
ଯାହା େଦଖିଅଛ,ି େସହ ିସବୁ କହୁଅଛ;ି ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ନକିଟରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣଅିଛ, େସହ ିସବୁ କର ।

ଶୟତାନର ସନ୍ତାନ

39 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଅବ୍ର ହାମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ।
ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, େତେବ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କ କମର୍ କର; 40 କିନୁ୍ତ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣଥିିବା ସତ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଏପରିେଲାକ େଯ ମୁଁ, େମାେତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ
ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛ; ଅବ୍ର ହାମ ଏପରି କମର୍ କେଲ ନାହିଁ ।
41 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାର କମର୍ସବୁ କରୁଅଛ । େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟଭଚିାରରୁ ଜାତ େହାଇ ନାହୁଁ;
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପିତା, େସ ଈଶ୍ୱର । 42 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଈଶ୍ୱର ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା େହାଇଥାଆେନ୍ତ, ତାହାେହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େପ୍ରମ କରନ୍ତ; କାରଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସଅିଛ;ି ମୁଁ
ନଜିଠାରୁ ଆସ ିନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େସ େମାେତ େପ୍ରରଣ କେଲ । 43 ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହିଁକି େମାହର କଥା ବୁଝୁ ନାହଁ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ େମାହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି
ପାରୁ ନାହଁ । 44 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଶୟତାନଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ,
ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାର କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ।
େସ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ, ଆଉ େସ ସତ୍ୟେର ରେହ ନାହିଁ, କାରଣ
ତାହାଠାେର ସତ୍ୟ ନାହିଁ । େଯେତେବେଳ େସ ମିଥ୍ୟା କେହ, େସେତେବେଳ
େସ ନଜିଠାରୁ କେହ; କାରଣ େସ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ।
45 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହଥିିବାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ ।
46 େମା'ଠାେର ପାପ ଅଛ ିେବାଲ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ
େଦଉଅଛ ି? ମୁଁ େଯେବ ସତ୍ୟ କେହ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି େମାେତ
ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ ? 47 େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ , େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଶୁେଣ; ଏହ ିେହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣୁ ନାହଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନୁହଁ ।

ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ପୂବର୍ରୁ ଯୀଶୁ ଥିେଲ

48 ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁ େଯ ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟ
ଓ େତାେତ େଯ ଭୂତ ଲାଗିଅଛ,ି ଏହା କ'ଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଠିକ କହୁ ନାହୁଁ
? 49 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େମାେତ ଭୂତ ଲାଗି ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ େମାହର
ପିତାଙୁ୍କ ସମାଦର କରୁଅଛ,ି ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଅନାଦର କରୁଅଛ
। 50 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ନଜିର େଗୗରବ ଅେନ୍ୱଷଣ କେର ନାହିଁ; େଯ ଅେନ୍ୱଷଣ
କରନି୍ତ ଓ ବଚିାର କରନି୍ତ , ଏପରି ଜେଣ ଅଛନି୍ତ । 51 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଯଦ ିେକହ ିେମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର,
ତାହାେହେଲ େସ କଦାପି ମୃତୁ୍ୟ ଦଶର୍ନ କରିବ ନାହିଁ । 52 ଯିହୂଦୀମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଲୁି େଯ, େତାେତ ଭୂତ
ଲାଗିଅଛ,ି ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଭାବବାଦୀମାେନ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ତୁ
କହୁଅଛୁ, ଯଦ ିେକହ ିେମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର, ତାହାେହେଲ େସ
କଦାପି ମୃତୁ୍ୟର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବ ନାହିଁ । 53 ତୁ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା
ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ରଷ୍ଠ? େସ ତ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିଅଛନି୍ତ ,
ଭାବବାଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିଅଛନି୍ତ; ତୁ ନଜିକୁ କିଏ େବାଲି
କହୁଅଛୁ ? 54 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ଯଦ ିନଜିର େଗୗରବ କରୁଥାଏ,
େତେବ େମାହର େଗୗରବ କିଛ ିନୁେହଁ; େମାହର େଯଉଁ ପିତାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର େବାଲ ିକହୁଅଛ, େସ େମାହର େଗୗରବ କରୁଅଛନି୍ତ ;
55 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣ ିନାହଁ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାେଣ ।
ପୁଣ,ି ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାେଣ ନାହିଁ େବାଲ ିଯଦ ିକହବି,ି ତାହାେହେଲ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େହବ,ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାେଣ ଓ ତାହାଙ୍କର
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ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର । 56 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ର ାହାମ େମାହର ଦନି
େଦଖିବା ଆଶାେର ଉଲ୍ଲ ାସ କେଲ, ଆଉ େସ ତାହା େଦଖି ଆନନ୍ଦ କେଲ ।
57 େସଥିେର ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭକୁ ତ ଏଯାଏଁ ପଚାଶ
ବଷର୍ ବୟସ େହାଇ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ େଦଖିଅଛ ? 58 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ
ଜନ୍ମ  ପୂବର୍ରୁ ମୁଁ ଅଛ ି। 59 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ
େଫାପାଡ଼ବିା ନମିେନ୍ତ ପଥର ଉଠାଇେଲ, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େଗାପନେର ମନି୍ଦରରୁ
ବାହାରିଗେଲ ।

ଜନ୍ମ ାନ୍ଧକୁ ଦୃଷି୍ଟ ପ୍ରଦାନ

େସ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ଜେଣ ଜନ୍ମ ାନ୍ଧକୁ େଦଖିେଲ । 2 ଆଉ,
ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େହ ଗରୁୁ, କିଏ ପାପ
କରିବାରୁ ଏ ଅନ୍ଧ େହାଇ ଜନ୍ମ  େହଲା ? ନେିଜ ନା ଏହାର

ପିତାମାତା ? 3 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଏ କିମ୍ୱା ଏହାର ପିତାମାତା ପାପ
କେଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କମର୍ େଯପରି ଏହାଠାେର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ,
ଏନମିେନ୍ତ ଏହା ଘଟଅିଛ ି। 4 ଦନି ଥାଉ ଥାଉ େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କ
କମର୍ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ; େଯଉଁ ସମୟେର େକହ ିକମର୍ କରି
ପାେର ନାହିଁ, ଏପରି ରାତି୍ର ଆସୁଅଛ ି। 5 ମୁଁ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜଗତେର ଅଛ,ି
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗତର େଜ୍ୟାତଃି । 6 ଏହା କହ ିେସ ମାଟେିର େଛପ
ପକାଇ େସହ ିେଛପେର କାଦୁଅ କେଲ, ଆଉ ତାହାର ଦୁଇ ଆଖିେର
କାଦୁଅ ଲଗାଇେଲ ଏବଂ ତାହାକୁ କହେିଲ, ଯାଅ, 7 ଶିେଲାହ (ଅନୁବାଦ
କେଲ, ଏହାର ଅଥର୍ େପ୍ରରିତ) େପାଖରୀେର େଧାଇ ହୁଅ । େସଥିେର େସ
ବାହାରିଯାଇ େଧାଇ େହଲା ଓ ଦୃଷି୍ଟ ପାଇ ଚାଲଗିଲା । 8 େତଣୁ
ପ୍ରତବିାସୀମାେନ, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ପୂେବର୍ ଜେଣ ଭକିାରୀ େବାଲି
େଦଖିଥିେଲ, େସମାେନ ପଚାରିେଲ, େଯ ବସ ିଭକି ମାଗଥୁିଲା, ଏ କ'ଣ
େସହ ିନୁେହଁ ? 9 େକହ ିେକହ ିକହେିଲ, ଏ େସ; ଆଉ େକହ ିେକହି
କହେିଲ, ନା, ଏ ତାହା ପରି । େସ କହଲିା, ମୁଁ େସହ ି। 10 େସଥିେର
େସମାେନ ତାହାକୁ କହେିଲ, ତାହାେହେଲ େତାର ଆଖି କିପରି ଫିଟଗିଲା ?
11 େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, ଯାହାଙୁ୍କ ଯୀଶୁ େବାଲ ିକହନି୍ତ , େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ କାଦୁଅ
କରି େମାହର ଦୁଇ ଆଖିେର ଲଗାଇେଲ ଏବଂ େମାେତ କହେିଲ,
ଶିେଲାହକୁ ଯାଇ େଧାଇ ହୁଅ; େତଣୁ ମୁଁ ବାହାରିଯାଇ େଧାଇ େହଲ ିଓ ଦୃଷି୍ଟ
ପାଇଲ ି। 12 େସମାେନ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, େସ କାହିଁ ? େସ କହଲିା, ମୁଁ
ଜାେଣ ନାହିଁ । 13 େଯ ପୂବର୍େର ଅନ୍ଧ ଥିଲା, େସମାେନ ତାହାକୁ
ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ । 14 ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଦନି କାଦୁଅ କରି
ତାହାର ଆଖି ଫିଟାଇ େଦଇଥିେଲ, େସହ ିଦନି ବଶି୍ରାମବାର ।
15 ଅତଏବ, େସ କିପରି ଦୃଷି୍ଟ ପାଇଲା, ଏହା ଫାରୂଶୀମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ
ଆଉ ଥେର ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ କହଲିା,
େସ େମାହର ଆଖିେର କାଦୁଅ ଲଗାଇେଦେଲ, ପେର ମୁଁ େଧାଇ େହଲ ିଓ
େଦଖି ପାରୁଅଛ ି। 16 ତହୁଁ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିକହେିଲ,
େସ େଲାକଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆସ ିନାହିଁ, କାରଣ େସ ବଶି୍ରାମବାର
ପାଳନ କରୁ ନାହିଁ । ଆଉ, େକହ ିେକହ ିକହେିଲ, ପାପୀ େଲାକ କିପରି
ଏହ ିପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ସବୁ କରି ପାେର? ଏହପିରି ଭାେବ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ମତେଭଦ େହଲା । 17 େତଣୁ େସମାେନ ଆହୁରି ଥେର େସହି
ଅନ୍ଧ େଲାକଟକୁି ପଚାରିେଲ, େସ େଯ େତାର ଆଖି ଫିଟାଇଲା, ଏଥିେର ତୁ
ତା' ବଷିୟେର କ'ଣ କହୁଛୁ ? େସ କହଲିା, େସ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ।
18 େସ େଯ ଅନ୍ଧ ଥିଲା ଆଉ ଦୃଷି୍ଟ ପାଇଅଛ,ି େସହ ିଦୃଷି୍ଟ ପାଇଥିବା
େଲାକର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଡାକି ନ ପଚାରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହା
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏହା ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ । 19 େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ପୁଅ ଅନ୍ଧ େହାଇ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିଲା େବାଲି
କହଥିାଅ, ଏ କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିପୁଅ ? ତାହାେହେଲ େସ କିପରି
ଏେବ େଦଖୁଅଛ ି? 20 େସଥିେର ତାହାର ପିତାମାତା ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଏ
େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁଅ ଓ ଏ େଯ ଅନ୍ଧ େହାଇ ଜନ୍ମ  େହାଇଥିଲା, ଏହା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ; 21 କିନୁ୍ତ େସ କିପରି ଏେବ େଦଖୁଅଛ,ି ତାହା ଜାଣୁ
ନାହିଁ, କିମ୍ୱା କିଏ ତାହାର ଆଖି ଫିଟାଇେଦେଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣୁ ନାହୁଁ; ତାହାକୁ ପଚାରନୁ୍ତ, େସ ତ ବୟସପ୍ରାପ୍ତ, େସ ଆପଣା କଥା
ଆେପ କହବି । 22 ତାହାର ପିତାମାତା ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିବାରୁ
ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହେିଲ, କାରଣ ଯଦ ିେକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େବାଲି

ସ୍ୱୀକାର କେର, ତାହାେହେଲ େସ ସମାଜଗହୃରୁ ବାହାର କରାଯିବ େବାଲି
େସଥିପୂେବର୍ ଯିହୂଦୀମାେନ ଏକମତ େହାଇଥିେଲ । 23 ଅତଏବ, ତାହାର
ପିତାମାତା କହେିଲ, େସ ବୟସପ୍ରାପ୍ତ, ତାହାକୁ ପଚାରନୁ୍ତ । 24 େସଥିେର
ପୂବର୍େର ଅନ୍ଧ ଥିବା େଲାକକୁ େସମାେନ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଡାକି କହେିଲ,
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବ ଦଅି, େସ େଲାକଟା େଯ ପାପୀ, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣୁ । 25 େସଥିେର େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, େସ ପାପୀ କି ନୁେହଁ, ମୁଁ ତାହା
ଜାେଣ ନାହିଁ; ମୁଁ େଗାଟଏି ବଷିୟ ଜାେଣ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲ,ି ଏେବ େଦଖି
ପାରୁଅଛ ି। 26 େତଣୁ େସମାେନ ତାକୁ କହେିଲ, େସ େତାେତ କ'ଣ କଲା
? େସ କିପ୍ରକାେର େତାର ଆଖି ଫିଟାଇେଦଲା ? 27 େସ େସମାନଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦଲା, ମୁଁ କହସିାରିଲଣି,ି ଆଉ ଆପଣମାେନ ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ;
କାହିଁକି ଆଉ ଥେର ଶୁଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନି୍ତ ? ଆପଣମାେନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ
ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନି୍ତ ? 28 େସଥିେର େସମାେନ
ତାକୁ ଗାଳି େଦଇ କହେିଲ, ତୁ ତାହାର ଶିଷ୍ୟ, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ
େମାଶାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ । 29 ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ଈଶ୍ୱର େମାଶାଙୁ୍କ କଥା
କହଅିଛନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଏ େଲାକଟା େକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛ,ି ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣୁ ନାହିଁ । 30 େସହ ିେଲାକଟ ିେସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା, େସ େମାହର
ଆଖି ଫିଟାଇେଦେଲ, ଆଉ େସ େକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛନି୍ତ , ତାହା
ଆପଣମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, ଏ ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କଥା । 31 ଈଶ୍ୱର େଯ
ପାପୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନି୍ତ ନାହିଁ, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ, କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକହି
ଈଶ୍ୱରଭକ୍ତ େହାଇ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କେର, ତାହାେହେଲ େସ ତା'ର
କଥା ଶୁଣନି୍ତ । 32 େକହ ିେଯ ଜନ୍ମ ାନ୍ଧର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇେଦଲା, ଏହା ତ
କଦାପି ଶୁଣାଯାଇ ନ ଥିଲା । 33 ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସ ିନ ଥିେଲ କିଛି
କରିପାରେନ୍ତ ନାହିଁ । 34 େସମାେନ ତାକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁ ତ ପୁରା
ପାପେର ଜନ୍ମ  େହଲୁ, ଆଉ ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛୁ ? େସଥିେର
େସମାେନ ତାକୁ ବାହାର କରିେଦେଲ । 35 େସମାେନ େଯ ତାକୁ ବାହାର
କରିେଦଇଅଛନି୍ତ , ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣ ିତା'ର େଦଖା ପାଇ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ
କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ ? 36 େସ ଉତ୍ତର େଦଲା, େହ
ପ୍ରଭୁ, େସ କିଏ କହନୁ୍ତ, େଯପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବ ି?
37 ଯୀଶୁ ତାକୁ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିଅଛ, ଆଉ େଯ ତୁମ୍ଭ
ସାଙ୍ଗେର କଥା କହୁଅଛନି୍ତ , େସ େସହ ି। 38 େସଥିେର େସ କହଲିା, ପ୍ରଭୁ
ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ;ି ଆଉ, େସ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କଲା । 39 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ
କହେିଲ, େଦଖୁ ନ ଥିବା େଲାେକ େଯପରି େଦଖନି୍ତ ଓ େଦଖୁଥିବା େଲାେକ
େଯପରି ଅନ୍ଧ ହୁଅନି୍ତ , ଏହ ିବଚିାର ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସଅିଛ ି।
40 ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିେଲ,
େସମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅନ୍ଧ ?
41 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯଦ ିଅନ୍ଧ େହାଇଥା'ନ୍ତ, ତାହାେହେଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନ ଥାଆନ୍ତା, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁଅଛୁ, ଏହା ଏେବ
କହୁଅଛ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପେର ରହୁଅଛ ।

ଯୀଶୁ ଉତ୍ତମ େମଷପାଳକ

ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େଯ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ
େମଷଶାଳାେର ପ୍ରେବଶ ନ କେର, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି
ସ୍ଥାନେର ଚଢ଼ ିପ୍ରେବଶ କେର, େସ େଚାର ଓ ଡକାଇତ;

2 କିନୁ୍ତ େଯ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ପ୍ରେବଶ କେର, େସ େମଷପାଳକ । 3 ଦ୍ୱ ାରୀ
ତାହା ନମିେନ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇଦଏି, ପୁଣ,ି େମଷଗଡୁ଼କି ତା'ର ସ୍ୱର ଶୁଣନି୍ତ ,
ଆଉ େସ ନଜିର େମଷସବୁକୁ ନାମ ଧରି ଡାକି ବାହାର କରି େଘନଯିାଏ ।
4 େସ ନଜିର େମଷସବୁକୁ ବାହାର କଲା ଉତ୍ତାେର େସମାନଙ୍କ ଆେଗ
ଆେଗ ଚାେଲ ଓ େମଷଗଡୁ଼କି ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଚାଲନି୍ତ , କାରଣ
େସମାେନ ତାହାର ସ୍ୱର ଚହି୍ନନି୍ତ ; 5 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଅଚହି୍ନା େଲାକର ପେଛ
ପେଛ େକେବ େହଁ ଚାଲେିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାଖରୁ ପଳାଇଯିେବ,
କାରଣ େସମାେନ ଅଚହି୍ନା େଲାକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଚହି୍ନନି୍ତ ନାହିଁ । 6 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଉପମା କହେିଲ, କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଯାହା
କହୁଥିେଲ, େସହ ିସବୁ କ'ଣ େବାଲ ିେସମାେନ ବୁଝେିଲ ନାହିଁ । 7 େତଣୁ
ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର କହେିଲ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ମୁଁ
େମଷଗଡୁ଼କିର ଦ୍ୱ ାର । 8 େଯେତ ଜଣ େମା' ପୂବର୍େର ଆସଅିଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଚାର ଓ ଡକାଇତ, କିନୁ୍ତ େମଷସବୁ େସମାନଙ୍କ କଥା
ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ । 9 ମୁଁ ଦ୍ୱ ାର, ଯଦ ିେକହ ିେମା' େଦଇ ପ୍ରେବଶ କେର,
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ତାହାେହେଲ େସ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଭତିରକୁ ଆସ ିଓ ବାହାରକୁ ଯାଇ
ଚରା ପାଇବ । 10 େଚାର େକବଳ େଚାରି, ବଧ ଓ ବନିାଶ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଆେସ; େସମାେନ େଯପରି ଜୀବନ ପାଆନି୍ତ ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବେର
ପାଆନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଆସଅିଛ ି। 11 ମୁଁ ଉତ୍ତମ େମଷପାଳକ; ଉତ୍ତମ
େମଷପାଳକ େମଷଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦଏି । 12 େଯ
େମଷପାଳକ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମୂଲଆି, େମଷଗଡୁ଼କି ଯାହାର ନଜିର ନୁହଁନି୍ତ ,
େସ ବାଘ ଆସବିା େଦଖି େମଷଗଡୁ଼କୁି ଛାଡ଼ ିପଳାଏ (ଆଉ ବାଘ େସମାନଙୁ୍କ
ଧରି ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  କେର), 13 କାରଣ େସ ମୂଲଆି ଓ େମଷଗଡୁ଼କି ନମିେନ୍ତ
ଚନି୍ତ ା କେର ନାହିଁ । 14 ମୁଁ ଉତ୍ତମ େମଷପାଳକ । ପିତା େଯପରି େମାେତ
ଜାଣନି୍ତ ଓ ମୁଁ ପିତାଙୁ୍କ ଜାେଣ, 15 େସହପିରି ମୁଁ େମା' ନଜିର େମଷଗଡୁ଼କୁି
ଜାେଣ, ଆଉ େମା' ନଜିର େମଷଗଡୁ଼କି େମାେତ ଜାଣନି୍ତ , ପୁଣ,ି େମଷଗଡୁ଼କି
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ େମାର ପ୍ରାଣ ଦଏି । 16 େଯଉଁ େମଷଗଡୁ଼କି ଏହ ିେମଷଶାଳାର
ନୁହଁନି୍ତ , େମାହର ଏପରି ଅନ୍ୟ େମଷଗଡୁ଼କି ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
େମାେତ ଆଣବିାକୁ େହବ, ପୁଣ,ି େସମାେନ େମାହର ସ୍ୱର ଶୁଣେିବ;
େସଥିେର େଗାଟଏି ପଲ ଓ େଗାଟଏି ପାଳକ େହେବ । 17 ମୁଁ େମାହର
ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବାରୁ ପିତା େମାେତ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , ଆଉ ମୁଁ େମାହର ପ୍ରାଣ
ପୁନବର୍ାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହା ଦାନ କେର । 18 େକହି
େମା'ଠାରୁ ତାହା େନଇଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆେପ ତାହା ଦାନ କେର ।
ତାହା ଦାନ କରିବାକୁ େମାହର ଅଧିକାର ଅଛ ିଓ ତାହା ପୁନବର୍ାର ଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ େମାହର ଅଧିକାର ଅଛ ି। ମୁଁ େମାହର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା
ପାଇଅଛ ି। 19 ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା େହତୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପୁନବର୍ାର
ମତେଭଦ ଘଟଲିା । 20 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ,
ତାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛ,ି େସ ପାଗଳ, କାହିଁକି ତାହା କଥା ଶୁଣୁଅଛ ?
21 ଅନ୍ୟମାେନ କହେିଲ, ଏହ ିସବୁ କଥା ତ ଭୂତ ଲାଗିଥିବା େଲାକର
ନୁେହଁ; ଭୂତ କ'ଣ ଅନ୍ଧର ଆଖି ଫିଟାଇ ପାେର ?

ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏକ

22 େସେତେବେଳ ଯିରୂଶାଲମେର ମନି୍ଦର ପ୍ରତଷି୍ଠା ପବର୍ ପଡ଼ଲିା; େସ
ସମୟ ଶୀତକାଳ, 23 ଆଉ ଯୀଶୁ ମନି୍ଦରେର ଶେଲାମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପେର
ବୁଲୁଥିେଲ । 24 େସଥିେର ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରି
ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େକେତ କାଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସେନ୍ଦହେର ରଖିବ
? ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାେହେଲ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ କୁହ ।
25 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଅିଛ,ି କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ; େମାହର ପିତାଙ୍କ ନାମେର ମୁଁ େଯଉଁ େଯଉଁ
କମର୍ କରୁଅଛ,ି େସହ ିସବୁ େମା' ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ;ି 26 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ପଲର େମଷ
ନୁହଁ । 27 େମା' େମଷସବୁ େମାହର ସ୍ୱର ଶୁଣନି୍ତ ଓ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
ଜାେଣ, ଆଉ େସମାେନ େମାହର ପେଛ ପେଛ ଚାଲନି୍ତ , 28 ପୁଣ,ି ମୁଁ
େସମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦଏି, ଆଉ େସମାେନ କଦାପି େକେବ େହଁ
ବନିଷ୍ଟ େହେବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େକହ ିେମା' ହସ୍ତରୁ େସମାନଙୁ୍କ ହରଣ କରିବ
ନାହିଁ । 29 େମାହର ପିତା େମାେତ ଯାହା େଦଇଅଛନି୍ତ , ତାହା ସବୁଠାରୁ
ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େକହ ିତାହା ହରଣ କରି ପାେର ନାହିଁ ।
30 ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ । 31 ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଫାପାଡ଼ବିା ନମିେନ୍ତ
ଆଉ ଥେର ପଥର ଆଣେିଲ । 32 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ
ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଅେନକ ଉତ୍ତମ କମର୍ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖାଇଅଛ;ି େସହ ିସବୁ
କମର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକଉଁ କମର୍ ନମିେନ୍ତ େମାେତ ପଥର େଫାପାଡଢ଼ୁଅଛ ?
33 ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଉତ୍ତମ କମର୍ ନମିେନ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ େତାେତ ପଥର େଫାପାଡଢ଼ୁ ନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ନନି୍ଦା ନମିେନ୍ତ,
ପୁଣ,ି ତୁ ମନୁଷ୍ୟ େହାଇ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱର େବାଲାଉଥିବାରୁ । 34 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଏହା କ'ଣ
େଲଖା ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ କହଲୁି, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଗଣ ? 35 େଯଉଁମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା, େସମାନଙୁ୍କ ଯଦ ିେସ
ଈଶ୍ୱରଗଣ େବାଲ ିକହେିଲ (ଆଉ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇ ପାେର
ନାହିଁ), 36 ତାହାେହେଲ ଯାହାଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ପବତି୍ର କରି ଜଗତକୁ େପ୍ରରଣ
କେଲ, ତାହାଙୁ୍କ କ'ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏହା ମୁଁ କହବିାରୁ,
ତୁ ଈଶ୍ୱର ନନି୍ଦା କରୁଅଛୁ େବାଲ ିକହୁଅଛ ? 37 ଯଦ ିମୁଁ େମାହର ପିତାଙ୍କ
କମର୍ସବୁ କେର ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ; 38 କିନୁ୍ତ

ଯଦ ିମୁଁ କେର, ତାହାେହେଲ ଯଦ୍ୟପି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ବଶି୍ୱାସ ନ
କର, ତଥାପି ପିତା େଯ େମା'ଠାେର ଅଛନି୍ତ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କଠାେର ଅଛ,ି
ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ଓ ବୁଝ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ କମର୍ସବୁ ବଶି୍ୱାସ
କର । 39 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁନବର୍ାର େଚଷ୍ଟା
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ନ ପଡ଼ ିବାହାରିଗେଲ ।
40 ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ପୁନବର୍ାର ଯଦର୍ନର ଆରପାରିକୁ ଚାଲଯିାଇ, େଯାହନ
େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ପୂେବର୍ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଉଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଆସ ିେସଠାେର
ରହେିଲ । 41 ଆଉ, ଅେନେକ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, େଯାହନ
ସନିା େକୗଣସ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କେଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ବଷିୟେର
େଯାହନ େଯ ସମସ୍ତ କଥା କହେିଲ, େସହ ିସବୁ ସତ୍ୟ; 42 ଆଉ, େସ
ସ୍ଥାନେର ଅେନେକ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ ।

ଲାଜାରଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

େବଥନୀୟା ନବିାସୀ ଲାଜାର ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ପୀଡ଼ତି
ଥିେଲ; ମରିୟମ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାଥର୍ା େସହ ିଗ୍ରାମର େଲାକ
। 2 େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େତୖଳେର ଅଭେିଷକ କରି

ଆପଣା େକଶେର ତାହାଙ୍କ ପାଦ େପାଛେିଦେଲ, ଏ େସହ ିମରିୟମ;
ତାଙ୍କର ଭାଇ ଲାଜାର ପୀଡ଼ତି ଥିେଲ । 3 େତଣୁ େସହ ିଭଉଣୀମାେନ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ କହ ିପଠାଇେଲ, ପ୍ରଭୁ, େଦଖନୁ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆପଣ େସ୍ନହ
କରନି୍ତ , େସ ପୀଡ଼ତି ଅଛ ି। 4 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣ ିକହେିଲ, ଏହି
ପୀଡ଼ା ମୃତୁ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ ନମିେନ୍ତ, େଯପରି
ତଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର େଗୗରବପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ । 5 ଯୀଶୁ ମାଥର୍ା, ତାଙ୍କ
ଭଉଣୀ ଓ ଲାଜାରଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରୁଥିେଲ । 6 ଅତଏବ, େସ ପୀଡ଼ତି ଅଛନି୍ତ
େବାଲ ିେଯେତେବେଳ େସ ଶୁଣେିଲ, େସେତେବେଳ େସ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର
ଥିେଲ, େସହ ିସ୍ଥାନେର ଦୁଇ ଦନି ରହଗିେଲ । 7 ତତ୍ପେର େସ
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଚାଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପୁନବର୍ାର ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶକୁ
ଯିବା । 8 ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଗରୁୁ, ଯିହୂଦୀମାେନ ଏେବ
ଆପଣଙୁ୍କ ପଥର େଫାପାଡ଼ବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ, ପୁଣ,ି ଆପଣ ଆଉ
ଥେର େସଠାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ ? 9 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଦନିେର କ'ଣ
ବାର ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ ? େକହ ିଦନିେର ଚାଲେିଲ ଝୁେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଏହି
ଜଗତର େଜ୍ୟାତଃି େଦେଖ; 10 କିନୁ୍ତ ରାତେିର ଚାଲେିଲ େସ ଝୁେଣ୍ଟ,
କାରଣ ତାହା ଅନ୍ତରେର େଜ୍ୟାତଃି ନାହିଁ । 11 େସ ଏସମସ୍ତ କଥା କହଲିା
ଉତ୍ତାେର େସମାନଙୁ୍କ ଆହୁରି କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବନୁ୍ଧ ଲାଜାର ନଦି୍ର ା
ଯାଇଅଛନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ତାଙୁ୍କ ନଦି୍ର ାରୁ ଉଠାଇବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଯାଉଅଛ ି।
12 େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିେସ ନଦି୍ର ା
ଯାଇଅଛନି୍ତ , ତାହାେହେଲ େସ ସୁସ୍ଥ େହେବ । 13 ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟ
ବଷିୟେର କହେିଲ, କିନୁ୍ତ େସ ନଦି୍ର ାେର େଶାଇପଡ଼ବିା ବଷିୟେର କହେିଲ
େବାଲ ିେସମାେନ ମେନ କେଲ । 14 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ େସେତେବେଳ
େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ କହେିଲ, ଲାଜାର ମରିଯାଇଛନି୍ତ; 15 ଆଉ, ମୁଁ େଯ
େସ ସ୍ଥାନେର ନ ଥିଲ,ି ଏଥିସକାେଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ,ି
େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିବ; କିନୁ୍ତ ଚାଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯିବା । 16 େସଥିେର େଥାମା, ଯାହାଙୁ୍କ ଦଦୁିମ େବାଲ ିକହନି୍ତ ,
େସ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଚାଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଯାଇ
ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ମରିବା ।

ଯୀଶୁ ହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ

17 ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚ ିଶୁଣେିଲ େଯ, େସ ଚାରି ଦନି େହଲା ସମାଧିେର
ରଖାଗେଲଣ ି। 18 େବଥନୀୟା ଯିରୂଶାଲମ ନକିଟେର ଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଏକ
େକ୍ର ାଶ ଦୂର; 19 ଆଉ, ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ମାଥର୍ା ଓ
ମରିୟମଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଭାଇ ବଷିୟେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ । 20 େସଥିେର ଯୀଶୁ ଆସଅିଛନି୍ତ େବାଲି
େଯେତେବେଳ ମାଥର୍ା ଶୁଣେିଲ, େସେତେବେଳ େସ ତାହାଙୁ୍କ େଭଟବିାକୁ
ଗେଲ, କିନୁ୍ତ ମରିୟମ ଗହୃେର ବସ ିରହେିଲ । 21 ମାଥର୍ା ଯୀଶୁଙୁ୍କ
କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିଆପଣ ଏଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇଥାଆେନ୍ତ,
ତାହାେହେଲ େମାହର ଭାଇ ମରି ନ ଥା'ନ୍ତ ା । 22 କିନୁ୍ତ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଯାହା କିଛ ିମାଗିେବ, ଈଶ୍ୱର େଯ ତାହା ଆପଣଙୁ୍କ େଦେବ, ଏହା ଏେବ
ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଜାେଣ । 23 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ପୁଣ,ି ଉଠିବ ।
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24 ମାଥର୍ା ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େସ େଯ େଶଷ ଦନିେର ପୁନରୁତ୍ଥାନ
ସମୟେର ଉଠିବ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ । 25 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ
ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ; େଯ େମା'ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ ଯଦ୍ୟପି
ମେର, ତଥାପି େସ ବଞ୍ଚବି, 26 ପୁଣ,ି େଯ େକହ ିବେଞ୍ଚ ଓ େମା'ଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ; ଏହା କ'ଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ ?
27 େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ହଁ, ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆଗମନ
କରିବାର ଥିଲା, ଆପଣ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର େସହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହା େମାହର
ବଶି୍ୱାସ ।

ଯୀଶୁ କାନ୍ଦେିଲ

28 ଏହା କହଲିା ଉତ୍ତାେର େସ ଯାଇ ଆପଣା ଭଉଣୀ ମରିୟମଙୁ୍କ
େଗାପନେର ଡାକି କହେିଲ, ଗରୁୁ ଆସେିଲଣ ିଆଉ େତାେତ ଡାକୁଅଛନି୍ତ ।
29 େସ ଏହା ଶୁଣ ିଶୀଘ୍ର ଉଠି ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ । 30 ଯୀଶୁ
େସେତେବେଳ ଗ୍ରାମ ଭତିରକୁ ଆସ ିନ ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ମାଥର୍ା ତାହାଙୁ୍କ େଯଉଁ
ସ୍ଥାନେର େଭଟଥିିେଲ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଥିେଲ ।
31 ଅତଏବ, େଯଉଁ ଯିହୂଦୀମାେନ ତାଙ୍କ ସହତି ଗହୃେର ଥାଇ ତାଙୁ୍କ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଉଥିେଲ, େସମାେନ ମରିୟମଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ବାହାରିଯିବା େଦଖି,
େସ ସମାଧି ନକିଟେର େରାଦନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଯାଉଅଛନି୍ତ , ଏହା ମେନ
କରି ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ । 32 େସଥିେର ଯୀଶୁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର
ଥିେଲ, ମରିୟମ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ତାହାଙ୍କର
ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ ିକହେିଲ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦ ିଆପଣ ଏଠାେର ଉପସି୍ଥତ
େହାଇଥାଆେନ୍ତ, ତାହାେହେଲ େମା' ଭାଇ ମରି ନ ଥା'ନ୍ତ ା । 33 ଅତଏବ,
ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ସହତି ଆସଥିିବା ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ େରାଦନ କରୁଥିବା
େଦଖି ଆତ୍ମାେର ଗଭୀର ଭାେବ ଆେଲାଡତି େହେଲ, ପୁଣ,ି କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ସାଧନ
ନମିେନ୍ତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପେର ପଚାରିେଲ, 34 ତାଙୁ୍କ େକଉଁଠାେର ରଖିଅଛ ?
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ, ଆସ ିେଦଖନୁ୍ତ । 35 ଯୀଶୁ କାନି୍ଦେଲ ।
36 େସଥିେର ଯିହୂଦୀମାେନ କହେିଲ, େଦଖ, େସ ତାଙୁ୍କ କିପରି େସ୍ନହ
କରୁଥିେଲ । 37 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିେକହ ିକହେିଲ, ଏହି
େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ େସହ ିଅନ୍ଧର ଆଖି ଫିଟାଇଥିେଲ, େସ କ'ଣ ଏହାର ମୃତୁ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ନବିାରଣ କରି ପାରି ନ ଥାଆେନ୍ତ ?

ମୃତ ଲାଜାରଙୁ୍କ ଜୀବନ ଦାନ

38 େସଥିେର ଯୀଶୁ ପୁନବର୍ାର ଅନ୍ତରେର ବରିକ୍ତ େହାଇ ସମାଧି ନକିଟକୁ
ଆସେିଲ; ତାହା େଗାଟଏି ଗହୁା, ପୁଣ,ି ତା' ମୁହଁେର େଗାଟାଏ ପଥର ଥିଲା
। 39 ଯୀଶୁ କହେିଲ, ଏହ ିପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇଦଅି । ମୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ମାଥର୍ା
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ, େସ ବାସଗିଲାଣ,ି କାରଣ େସ ଚାରି ଦନି େହଲା
ମଲାଣ ି। 40 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ କର, ତାହାେହେଲ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା େଦଖିବ, ଏହା କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହଲି ିନାହିଁ ? େସଥିେର
େସମାେନ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇେଦେଲ । 41 ଆଉ, ଯୀଶୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଦୃଷି୍ଟ କରି
କହେିଲ, ପିତଃ, ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଲି େବାଲ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛ ି। 42 ତୁେମ୍ଭ େଯ ସବର୍ଦା େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣଥିାଅ,
ଏହା ମୁଁ ଜାଣଥିିଲ;ି କିନୁ୍ତ େଯଉଁ େଲାକସମୂହ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଠିଆ
େହାଇଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େପ୍ରରଣ କରିଅଛ େବାଲ ିେସମାେନ େଯପରି
ବଶି୍ୱାସ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ େହତୁ ମୁଁ ଏହା କହଲି ି। 43 େସ
ଏହା କହ ିଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକିେଲ, ଲାଜାର, ବାହାରି ଆସ । 44 ମୃତ
େଲାକଟ ିବାହାରି ଆସେିଲ; ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦ ସମାଧିବସ୍ତ୍ରେର ବନ୍ଧା
େହାଇଥିଲା, ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ମୁଖେର ଖେଣ୍ଡ ଗାମୁଛା ଗଡୁ଼ା େହାଇଥିଲା । ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଚାଲଯିିବାକୁ ଦଅି ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଚକ୍ର ାନ୍ତ
(ମାଥିଉ 26:1-5; ମାକର୍ 14:1,2; ଲୂକ 22:1,2)

45 ଅତଏବ, ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅେନେକ, ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁମାେନ
ମରିୟମଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କମର୍ େଦଖିଥିେଲ, େସମାେନ
ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ; 46 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହି
ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ, ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ, େସହ ିସବୁ
େସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ । 47 େସଥିେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ

ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କରି କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କରୁଅଛୁ ? ଏ େଲାକ
ତ ଅେନକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କରୁଅଛ ି। 48 ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ଏପରି
ଛାଡ଼େିଦବା, ତାହାେହେଲ ସମେସ୍ତ ତାହାଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିେବ, ଆଉ
େରାମୀୟମାେନ ଆସ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିସ୍ଥାନ ଓ ଜାତ ିଉଭୟଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ
କରିେଦେବ । 49 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, ଅଥର୍ାତ୍, କୟାଫା ନାମକ
େସହ ିବଷର୍ର ମହାଯାଜକ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିଜାଣ
ନାହିଁ; 50 ସମୁଦାୟ ଜାତ ିବନିଷ୍ଟ ନ େହାଇ େଲାକସାଧାରଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଜେଣ େଯ ମରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ମଙ୍ଗଳଜନକ, ଏହା ମଧ୍ୟ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଚିାର କରୁ ନାହଁ । 51 େସ ଆପଣାଠାରୁ ଏହା କହେିଲ
ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େସ େସହ ିବଷର୍ର ମହାଯାଜକ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ େଯ ଜାତି
ନମିେନ୍ତ, 52 ଆଉ େକବଳ େସହ ିଜାତ ିନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ , ଏଥିସକାେଶ ଏହ ିଭାବବାଣୀ କହେିଲ ।
53 େତଣୁ େସହ ିଦନିଠାରୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା
କେଲ । 54 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆଉ ପ୍ରକାଶେର
ଗମନାଗମନ କେଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େସ େସ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଯାଇ ପ୍ରାନ୍ତର
ନକିଟେର ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଏଫ୍ର ୟିମ ନାମକ େଗାଟଏି ନଗରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କେଲ, ଆଉ େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େସଠାେର ରହେିଲ ।
55 ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ନସି୍ତାର ପବର୍ ସନି୍ନ କଟ ଥିଲା, ପୁଣ,ି ପଲ୍ଲ ୀଗ୍ରାମଗଡୁ଼କିରୁ
ଅେନେକ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ ନସି୍ତାର ପବର୍ ପୂେବର୍
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କେଲ । 56 େସଥିେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର
ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁ କରୁ ମନି୍ଦରେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ସମୟେର ପରସ୍ପର
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ମେନ କରୁଅଛ ? େସ କି ପବର୍କୁ
ଆସେିବ ନାହିଁ ? 57 ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଧରିବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର, େସ େକଉଁଠାେର ଅଛନି୍ତ , ଏହା ଯଦ ିେକହ ିଜାେଣ, ତାହା
ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ ।

େବଥନୀୟାେର ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଭେିଷକ
(ମାଥିଉ 26:6-13; ମାକର୍ 14:3-9)

ଇତମିଧ୍ୟେର ଯୀଶୁ ନସି୍ତାର ପବର୍ର ଛଅ ଦନି ପୂବର୍ରୁ
େବଥନୀୟାକୁ ଆସେିଲ; େଯଉଁ ଲାଜାରଙୁ୍କ େସ ମୃତମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିେଲ, େସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଥିେଲ । 2 େତଣୁ

େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନେର େଗାଟଏି ରାତି୍ରେଭାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କେଲ; ମାଥର୍ା ପରିଚଯର୍୍ୟା କରୁଥିେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି
େଭାଜନେର ବସେିଲ, ଲାଜାର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଥିେଲ ।
3 େସେତେବେଳ ମରିୟମ ଅଧ େସର ଅତ ିବହୁମୂଲ୍ୟ ବଶିୁଦ୍ଧ ଜଟାମାଂସୀ
େତୖଳ େଘନ ିଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦେର ତାହା ଲଗାଇ ଆପଣା େକଶେର ତାହାଙ୍କ
ପାଦ େପାଛେିଦେଲ, ଆଉ େତୖଳର ସୁବାସେର ଘରଟ ିମହକିଗଲା ।
4 କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଷ୍କାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂଦା ନାମକ
େଯଉଁ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, େସ
କହଲିା, 5 ଏହ ିେତୖଳ େଦଢ଼ଶହ ଟଙ୍କାେର ବକି୍ରୟ କରାଯାଇ କାହିଁକି
ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ ଦଆି ନ ଗଲା ? 6 େସ େଯ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଚନି୍ତ ା
କରୁଥିଲା େବାଲ ିଏହା କହଲିା, ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େସ ଜେଣ େଚାର,
ଆଉ ତାହା ନକିଟେର ଟଙ୍କାଥଳୀ ଥିବାରୁ, େସଥିେର ଯାହା ଯାହା
ରଖାଯାଉଥିଲା, ତାହା େସ େଚାରି କରି େନଇଯାଉଥିଲା । 7 େସଥିେର
ଯୀଶୁ କହେିଲ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି, େଯପରି େମାର ସମାଧି ଦନି ନମିେନ୍ତ
େସ ଏହା ରଖି ପାେର । 8 ଦରିଦ୍ରମାେନ ତ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଅଛନି୍ତ , ମାତ୍ର ମୁଁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ନ ଥିବ ି।

ଲାଜାରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

9 ଇତମିଧ୍ୟେର ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଯିହୂଦୀ େଲାକ େସ େସଠାେର ଅଛନି୍ତ
େବାଲ ିଜାଣ ିପାରି େକବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାେଶ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ
ଲାଜାରଙୁ୍କ େସ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିେଲ, ତାଙୁ୍କ େଦଖିବା ନମିେନ୍ତ
ମଧ୍ୟ ଆସେିଲ । 10 କିନୁ୍ତ ଲାଜାରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକମାେନ ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ, 11 କାରଣ ତାଙ୍କ େଯାଗୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ ।

େଯାହନ 11:24 670 େଯାହନ 12:11
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ଯୀଶୁଙ୍କ ବଜିୟ ଯାତ୍ରା
(ମାଥିଉ 21:1-11; ମାକର୍ 11:1-11; ଲୂକ 19:28-40)

12 ତହିଁ ଆରଦନି ପବର୍କୁ ଆସଥିିବା ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଯୀଶୁ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସୁଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଶୁଣି 13 ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା େଘନ ିତାହାଙୁ୍କ
େଭଟବିା ନମିେନ୍ତ ବାହାରିଗେଲ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ,
େହାଶାନ୍ନ ା । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ ଧନ୍ୟ; ଧନ୍ୟ
ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା । 14 ଆଉ, ଯୀଶୁ େଗାଟଏି ଗଦ୍ଦର୍ଭ ଶାବକ ପାଇ ତାହା
ଉପେର ଆେରାହଣ କେଲ, େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି 15 ଆେଗା ସେିୟାନର
କେନ୍ୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ; େଦଖ, େତାର ରାଜା ଆସୁଅଛନି୍ତ , େସ ଗଦ୍ଦର୍ଭ
ଶାବକ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଆସୁଅଛନି୍ତ । 16 ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ପ୍ରଥେମ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ବୁଝେିଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ମହମିାନି୍ୱ ତ େହଲା
ଉତ୍ତାେର ଏସମସ୍ତ ବଷିୟ େଯ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଲଖାଯାଇଥିଲା, ପୁଣ,ି
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସମାେନ େଯ ଏହ ିସବୁ କରିଥିେଲ, ତାହା େସମାନଙ୍କ
ମନେର ପଡ଼ଲିା । 17 ଆଉ, େସ ଲାଜାରଙୁ୍କ ସମାଧିରୁ ଡାକି ମୃତମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇବା ସମୟେର େଯଉଁ େଲାକସମୂହ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ,
େସମାେନ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ । 18 ଏହ ିକାରଣରୁ ମଧ୍ୟ
େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େଯଣୁ େସ ଏହି
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କରିଅଛନି୍ତ େବାଲ ିେସମାେନ ଶୁଣଥିିେଲ । 19 େସଥିେର
ଫାରୂଶୀମାେନ ପରସ୍ପର କୁହାେକାହ ିେହେଲ, େଦଖୁଛ ତ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସମସ୍ତ େଚଷ୍ଟା ବଫିଳ େହଉଅଛ;ି େଦଖ, ଜଗତଟାଯାକ ତାହାର ପଛେର
ଗେଲଣ ି।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନେର େକେତକ ଗ୍ରୀକ୍ େଲାକ

20 ପବର୍ ସମୟେର ଉପାସନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆସଥିିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େକେତକ ଗ୍ରୀକ୍ େଲାକ ଥିେଲ । 21 େସମାେନ ଗାଲଲିୀସ୍ଥ
େବଥ୍ସାଇଦାନବିାସୀ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରି
କହେିଲ, ମହାଶୟ, ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ।
22 ଫିଲପି୍ପ ଯାଇ ଆନ୍ଦ୍ର ୀୟଙୁ୍କ କହେିଲ, ପୁଣ,ି ଆନ୍ଦ୍ର ୀୟ ଓ ଫିଲପି୍ପ ଯାଇ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ କହେିଲ । 23 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
ମହମିାନି୍ୱ ତ େହବା ନମିେନ୍ତ ସମୟ ଉପସି୍ଥତ । 24 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଗହମବୀଜ ଯଦ ିମୃତି୍ତକାେର ପଡ଼ ିନ ମେର,
ତାହାେହେଲ ତାହା ଏକମାତ୍ର ଥାଏ, କିନୁ୍ତ ଯଦ ିମେର, ତାହାେହେଲ ବହୁତ
ଫଳ ଫେଳ । 25 େଯ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପି୍ରୟ ଜ୍ଞାନ କେର, େସ ତାହା
ହରାଇବ, ଆଉ େଯ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ଇହଜଗତେର ଘୃଣା କେର, େସ
ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନମିେନ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବ । 26 େକହ ିେଯେବ େମାହର
େସବକ, େତେବ େସ େମାହର ଅନୁଗମନ କରୁ; ଆଉ, ମୁଁ େଯଉଁଠାେର
ଥାଏ, େମାହର େସବକ ମଧ୍ୟ େସହଠିାେର ରହବି; େକହ ିେଯେବ େମାହର
େସବା କେର, େତେବ ପିତା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ େଦେବ ।

ନଜି ମୃତୁ୍ୟ ବଷିୟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ସୂଚନା

27 ଏେବ େମାହର ପ୍ରାଣ ଉଦି୍ୱ ଗ୍ନ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହବି ି?
ପିତଃ, େମାେତ ଏହ ିସମୟଠାରୁ ରକ୍ଷା କର ? କିନୁ୍ତ ଏଥିସକାେଶ ତ ମୁଁ
ଏହ ିସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସଅିଛ ି। 28 ପିତଃ, ଆପଣା ନାମ ମହମିାନି୍ୱ ତ କର
। େସଥିେର ଆକାଶରୁ ଏହ ିବାଣୀ େହଲା, ଆେମ୍ଭ ତାହା ମହମିାନି୍ୱ ତ
କରିଅଛୁ, ଆଉ ପୁନବର୍ାର ମହମିାନି୍ୱ ତ କରିବୁ । 29 େତଣୁ ପାଖେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା େଲାକସମୂହ ଏହା ଶୁଣ ିେମଘଗଜର୍ନ େହଲା େବାଲ ିକହେିଲ;
ଅନ୍ୟମାେନ କହେିଲ, ଜେଣ ଦୂତ ଏହାଙୁ୍କ କଥା କହଅିଛନି୍ତ । 30 ଯୀଶୁ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, େମା' ନମିେନ୍ତ ଏହ ିବାଣୀ େହାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େହାଇଅଛ ି। 31 ଏେବ ଏହ ିଜଗତର ବଚିାର ଉପସି୍ଥତ; ଏେବ
ଏହ ିଜଗତର ଅଧିପତକୁି ବାହାେର ପକାଯିବ । 32 ଆଉ, ମୁଁ ଯଦି
ପୃଥିବୀରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉତ୍ଥତି େହବ,ି ତାହାେହେଲ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଆପଣା ନକିଟକୁ
ଆକଷର୍ଣ କରିବ ି। 33 େସ େକଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ
ଯାଉଅଛନି୍ତ , େସଥିର ସୂଚନା େଦଇ ଏହା କହେିଲ । 34 େସଥିେର
େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତକାଳ ରହେିବ େବାଲି
ଆେମ୍ଭମାେନ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଶୁଣଅିଛୁ, େତେବ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ

ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଉତ୍ଥତି େହେବ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭ କିପରି କହୁଅଛ ? ଏହ ିମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର
କିଏ ? 35 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର
େଜ୍ୟାତଃି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛ ି। ଅନ୍ଧକାର େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ
ନ କେର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଜ୍ୟାତଃି ଥାଉ ଥାଉ
ଗମନାଗମନ କର; େଯ ଅନ୍ଧକାରେର ଗମନାଗମନ କେର, େସ େକଉଁଠାକୁ
ଯାଉଅଛ,ି ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ । 36 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି େଜ୍ୟାତଃିର
ସନ୍ତାନ ହୁଅ, େସଥିପାଇଁ େଜ୍ୟାତଃି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଥାଉ ଥାଉ
େଜ୍ୟାତଃିେର ବଶି୍ୱାସ କର । ଯୀଶୁ ଏହ ିସବୁ କଥା କହ ିପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ ଓ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ େଗାପନେର ରହେିଲ ।

େଲାକମାନଙ୍କର ଅବଶି୍ୱାସ

37 କିନୁ୍ତ ଯଦ୍ୟପି େସ େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଏେତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍
କରିଥିେଲ, ତଥାପି େସମାେନ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନ ଥିେଲ,
38 େଯପରି ଭାବବାଦୀ ଯିଶାଇୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉକ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ,
େହ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ୱାଦ ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ ି? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁ
କାହା ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ ି? 39 ଏହ ିକାରଣରୁ େସମାେନ
ବଶି୍ୱାସ କରି ପାରୁ ନ ଥିେଲ, େଯଣୁ ଯିଶାଇୟ ପୁନଶ୍ଚ କହଅିଛନି୍ତ , 40 େସ
େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଡ଼
କରିଅଛନି୍ତ , େଯପରି େସମାେନ ଆଖିେର େଦଖିେବ ନାହିଁ ଓ ହୃଦୟେର
ବୁଝେିବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େଫରିେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ
ନାହିଁ । 41 ଯିଶାଇୟ ଏହ ିସବୁ କହେିଲ, କାରଣ େସ ତାହାଙ୍କର ମହମିା
େଦଖିେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କଥା କହେିଲ । 42 ତଥାପି
େନତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଅେନେକ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ, କିନୁ୍ତ
କାେଳ େସମାେନ ସମାଜଗହୃରୁ ବାହାର ହୁଅନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ
େହତୁ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନ ଥିେଲ, 43 କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
େଗୗରବ ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ େଗୗରବ ଭଲ ପାଇେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟର ବଚିାର

44 ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, େଯ େମା'ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ
େମା'ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କେର; 45 ଆଉ, େଯ େମାେତ ଦଶର୍ନ କେର, େସ େମାହର
େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କେର । 46 େଯ େକହ ିେମା'ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର,
େସ େଯପରି ଅନ୍ଧକାରେର ବାସ ନ କେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ େଜ୍ୟାତଃି
େହାଇ ଆସଅିଛ ି। 47 େକହ ିଯଦ ିେମାହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିପାଳନ କେର
ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତାହାର ବଚିାର କେର ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ ଜଗତର
ବଚିାର କରିବାକୁ ନ ଆସ ିବରଂ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଆସଅିଛ ି।
48 େଯ େମାେତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର ଓ େମାହର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେର ନାହିଁ,
ତାହାର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଅଛ;ି ମୁଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହଅିଛ,ି ତାହା େଶଷ ଦନିେର
ତାହାର ବଚିାର କରିବ । 49 କାରଣ ମୁଁ ଆପଣାଠାରୁ କହ ିନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ
କ'ଣ କହବି ିଓ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ,ି ତାହା େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା ପିତା
େମାେତ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ; 50 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା େଯ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ,
ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ । ଅତଏବ, ମୁଁ େଯ େଯ କଥା କେହ, ପିତା େମାେତ
େଯପରି କହଅିଛନି୍ତ , େସହପିରି କେହ ।

ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ

ନସି୍ତାର ପବର୍ େହବା ପୂବର୍ରୁ ଯୀଶୁ ଏହ ିଜଗତରୁ ପିତାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆପଣାର ପ୍ରୟାଣ କରିବାର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ ଜାଣ,ି
ଜଗତେର ଥିବା ନଜିର େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େସ େପ୍ରମ କରି

ଆସୁଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଚୂଡ଼ାନ୍ତ େପ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କେଲ । 2 ଆଉ,
ରାତି୍ରେଭାଜ ସମୟେର, େଯେତେବେଳ ଶୟତାନ ଶିେମାନର ପୁତ୍ର
ଇଷ୍କାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂଦାର ହୃଦୟେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରିସାରିଥିଲା, 3 େସେତେବେଳ, ପିତା େଯ
ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟରୁ ଆସଅିଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ , 4 ଏହା ଜାଣି
େସ େଭାଜନ ଆସନରୁ ଉଠି ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ ିେଦଇ େଗାଟଏି ଗାମୁଛା
େଘନ ିଆପଣାର କଟ ିବନ୍ଧନ କେଲ । 5 ତତ୍ପେର େସ ପାତ୍ରେର ଜଳ
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ଢ଼ାଳିେଲ, ପୁଣ,ି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଦ େଧାଇେଦଇ ଆପଣା କଟେିର ବନ୍ଧା
େହାଇଥିବା ଗାମୁଛାେର େପାଛବିାକୁ ଲାଗିେଲ । 6 କ୍ରେମ େସ ଶିେମାନ
ପିତରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିଲ; େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ େମାର
ପାଦ େଧାଇ େଦଉଅଛନି୍ତ ? 7 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ ଯାହା
କରୁଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଏେବ ଜାଣୁ ନାହଁ, କିନୁ୍ତ ପେର ବୁଝବି । 8 ପିତର
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆପଣ କଦାପି େମାର ପାଦ େଧାଇେଦେବ ନାହିଁ । ଯୀଶୁ
ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଯଦ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଧୗତ ନ କେର, ତାହାେହେଲ େମା'
ସହତି ତୁମ୍ଭର େକୗଣସ ିଅଂଶ ନାହିଁ । 9 ଶିେମାନ ପିତର ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ପ୍ରଭୁ, େକବଳ େମାର ପାଦ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େମାହର ହସ୍ତ ଓ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ।
10 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଯ ସ୍ନାନ କରିଅଛ,ି ତାହାର ପାଦ େଧାଇବା
ବନିା ଆଉ କିଛ ିପ୍ରେୟାଜନ ନାହିଁ, େସ ପ୍ରକୃତେର ଶୁଚ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଚି
ଅଟ, କିନୁ୍ତ ସମେସ୍ତ ନୁହଁ । 11 କାରଣ େଯ ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କରିବ, େସ ତାକୁ ଜାଣଥିିେଲ; ଅତଏବ େସ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ ଶୁଚ ିନୁହଁ । 12 ତତ୍ପେର େସ େସମାନଙ୍କର ପାଦ େଧାଇେଦଇ
ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ପିନି୍ଧ ପୁନବର୍ାର ବସଲିା ଉତ୍ତାେର େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ'ଣ କରିଅଛ,ି ତାହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବୁଝୁଅଛ ?
13 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଗରୁୁ ଓ ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିଡାକୁଅଛ, ଆଉ ଯଥାଥର୍
କହୁଅଛ; କାରଣ ମୁଁ ତ େସହ ି। 14 ଅତଏବ, ପ୍ରଭୁ ଓ ଗରୁୁ େଯ ମୁଁ, ମୁଁ
ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଦ େଧାଇ େଦଇଅଛ,ି େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ
ପରସ୍ପରର ପାଦ େଧାଇବା କତ୍ତର୍ବ୍ୟ । 15 କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିମୁଁ
େଯପରି କରିଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େଯ େସପରି କର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଆଦଶର୍ େଦଖାଇଅଛ ି। 16 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଦାସ ଆପଣା କତ୍ତର୍ାଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ନୁେହଁ, କିମ୍ୱା େପ୍ରରିତ
ଆପଣା େପ୍ରରକଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ନୁେହଁ । 17 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସବୁ
ଜାଣ, େତେବ େସହ ିପ୍ରକାର କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ । 18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର କହୁ ନାହିଁ; େକଉଁ ପ୍ରକାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁଁ
ମେନାନୀତ କରିଅଛ,ି ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ; କିନୁ୍ତ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିବାକ୍ୟ
େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, େସଥିପାଇଁ ଏହପିରି ଘଟୁଅଛ,ି େଯ େମାହର ଅନ୍ନ
ଖାଏ, େସ େମାହର ବରୁିଦ୍ଧେର େଗାଇଠା ଉଠାଇଲା । 19 ତାହା ଘଟବିା
ସମୟେର, ମୁଁ େସହ ିଅେଟ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ବଶି୍ୱାସ କର,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତାହା ଘଟବିା ପୂେବର୍ ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ ି।
20 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େଯ େମାହର େପ୍ରରିତ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ
ଗ୍ରହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର ଓ େଯ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କେର,
େସ େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେର ।

ବଶି୍ୱାସଘାତକ ସମ୍ପକର୍େର ଯୀଶୁଙ୍କ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 26:20-25; ମାକର୍ 14:17-21; ଲୂକ 22:21-23)

21 ଯୀଶୁ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହଲିା ଉତ୍ତାେର ଆତ୍ମାେର ଉଦି୍ୱ ଗ୍ନ େହେଲ
ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହେିଲ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାେତ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ। 22 େସ
କାହା ସମ୍ୱନ୍ଧେର କହେିଲ, େସ ବଷିୟେର ହତବୁଦି୍ଧ େହାଇ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିେଲ । 23 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ -
ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ େପ୍ରମ କରୁଥିେଲ - େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର ବସି
େଭାଜନ କରୁଥିେଲ । 24 ଅତଏବ, ଶିେମାନ ପିତର ତାଙୁ୍କ ସେଙ୍କତ କରି
କହେିଲ, େସ କାହା ସମ୍ୱନ୍ଧେର କହୁଅଛନି୍ତ , ତାହା କୁହ । 25 େସ େସହି
ପ୍ରକାର ବସଥିାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେର ଆଉଜିପଡ଼ ିତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ,
ପ୍ରଭୁ, େସ କିଏ ? 26 େତଣୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଯାହା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏହି
ରୁଟଖିଣ୍ଡକ ବୁଡ଼ାଇବ ିଓ ଯାହାକୁ ତାହା େଦବ,ି େସ । ତହିଁେର େସ େସହି
ରୁଟଖିଣ୍ଡକ ବୁଡ଼ାଇ ତାହା େଘନ ିଇଷ୍କାରିେୟାତୀୟ ଶିେମାନର ପୁତ୍ର ଯିହୂଦାକୁ
େଦେଲ । 27 େସ ରୁଟଖିଣ୍ଡକ ପାଇଲା ଉତ୍ତାେର ଶୟତାନ ତାହା ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରେବଶ କଲା । େସଥିେର ଯୀଶୁ ତାକୁ କହେିଲ, ଯାହା କରୁଅଛ, ତାହା
ଶୀଘ୍ର କର । 28 କିନୁ୍ତ େସ କି ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାକୁ ଏହ ିକଥା କହଥିିେଲ,
ତାହା େଭାଜେର ବସଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜାଣେିଲ ନାହିଁ ।
29 କାରଣ ଯିହୂଦା ନକିଟେର ଟଙ୍କାଥଳୀ ଥିବାରୁ, ପବର୍ ନମିେନ୍ତ ଯାହା
ଯାହା ପ୍ରେୟାଜନ, ତାହା କ୍ରୟ କରିବାକୁ କିମ୍ୱା ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ କିଛ ିଦାନ
କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହେିଲ େବାଲ ିେକହ ିେକହ ିମେନ କେଲ ।

ନୂତନ ଆଜ୍ଞା

30 ରୁଟଖିଣ୍ଡକ ଗ୍ରହଣ କରି େସ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରିଗଲା, େସେତେବେଳ
ରାତି୍ରକାଳ । 31 େସ ବାହାରିଗଲା ଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ କହେିଲ, ଏେବ
ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମହମିାନି୍ୱ ତ େହେଲ ଓ ତାହାଙ୍କଠାେର ଈଶ୍ୱର ମହମିାନି୍ୱ ତ
େହେଲ । 32 ଯଦ ିଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କଠାେର ମହମିାନି୍ୱ ତ େହେଲ, େତେବ
ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ଆପଣାଠାେର ମହମିାନି୍ୱ ତ କରିେବ, ପୁଣ,ି ଶୀଘ୍ର
ତାହାଙୁ୍କ ମହମିାନି୍ୱ ତ କରିେବ । 33 ବତ୍ସଗଣ, ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଅଛ ି। ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିବ; ଆଉ
ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପାର ନାହିଁ,
ଏହା ମୁଁ େଯପରି ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହଲି,ି େସହପିରି ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
କହୁଅଛ ି। 34 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କର, ଏହ ିନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଉଅଛ;ି ମୁଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କର । 35 ଯଦି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ
େମାହର ଶିଷ୍ୟ, ଏହା ସମେସ୍ତ ତଦ୍ୱ ାରା ଜ୍ଞାତ େହେବ ।

ପିତରଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାରର ପୂବର୍ ସୂଚନା
(ମାଥିଉ 26:31-35; ମାକର୍ 14:27-31; ଲୂକ 22:31-34)

36 ଶିେମାନ ପିତର ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ େକଉଁଠାକୁ
ଯାଉଅଛନି୍ତ ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ମୁଁ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ
ବତ୍ତର୍ମାନ େମାହର ପେଛ ପେଛ େସଠାକୁ ଯାଇ ପାର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ପେର
ଯିବ । 37 ପିତର ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ କାହିଁକି
ଆପଣଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ପାେର ନାହିଁ ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନଜି
ପ୍ରାଣ େଦବ ି। 38 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ େମା' ନମିେନ୍ତ ନଜି
ପ୍ରାଣ େଦବ ? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ,ି କୁକୁଡ଼ା ନ ଡାକୁଣୁ ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ ତନି ିଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ।

ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦି୍ୱ ଗ୍ନ ନ େହଉ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କର, େମା'ଠାେର ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କର ।
2 େମାହର ପିତାଙ୍କ ଗହୃେର ଅେନକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛ;ି ଯଦ ିନ

ଥାଆନ୍ତା, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଥିାଆନି୍ତ , ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ;ି 3 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଲ ପୁନବର୍ାର ଆସବି,ି ଆଉ ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଥାଏ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି େସହ ିସ୍ଥାନେର ରହବି, େସଥିନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ନକିଟକୁ େଘନଯିିବ ି। 4 ପୁଣ,ି ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ
ଯାଉଅଛ,ି ତାହାର ପଥ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ । 5 େଥାମା ତାହାଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ େକଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ , ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣୁ ନାହିଁ; ପଥ ବା କିପରି ଜାଣ ିପାରୁ ? 6 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ
ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ; େମା' େଦଇ ନ ଗେଲ େକହ ିପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଏ ନାହିଁ । 7 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଜାଣଥିାଆନ୍ତ, ତାହାେହେଲ
େମାହର ପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାଣଥିାଆନ୍ତ; ଏେବ େହଁ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣୁଅଛ ଓ
ତାହାଙୁ୍କ େଦଖିଅଛ । 8 ଫିଲପି୍ପ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପିତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରାଉନୁ୍ତ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯେଥଷ୍ଟ । 9 ଯୀଶୁ
ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଫିଲପି୍ପ, ଏେତକାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଅଛ,ି ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ େମାେତ ଜାଣଲି ନାହିଁ ? େଯ େମାେତ ଦଶର୍ନ କରିଅଛ,ି େସ
ପିତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରିଅଛ;ି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପିତାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରାଉନୁ୍ତ େବାଲି
ତୁେମ୍ଭ କିପରି କହୁଅଛ ? 10 ମୁଁ େଯ ପିତାଙ୍କଠାେର ଅଛ ିଓ ପିତା
େମା'ଠାେର ଅଛନି୍ତ , ଏକଥା କ'ଣ ବଶି୍ୱାସ କରୁ ନାହଁ ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯ
ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କେହ, େସହ ିସବୁ େମା' ନଜିରୁ କେହ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ପିତା
େମା'ଠାେର ଥାଇ ଆପଣା କମର୍ କରୁଅଛନି୍ତ । 11 ମୁଁ େଯ ପିତାଙ୍କଠାେର
ଅଛ ିଓ ପିତା େମା'ଠାେର ଅଛନି୍ତ , େମାହର ଏହ ିକଥା ବଶି୍ୱାସ କର,
ନତୁବା କମର୍ େଯାଗୁଁ େହେଲ ବଶି୍ୱାସ କର । 12 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି େମା'ଠାେର େଯ ବଶି୍ୱାସ କେର, ମୁଁ େଯଉଁ େଯଉଁ
କମର୍ କରୁଅଛ,ି େସ ମଧ୍ୟ େସହ ିସବୁ କରିବ, ଆଉ େସ ସବୁ ଅେପକ୍ଷା
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ଅଧିକ ମହତ କମର୍ କରିବ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛ ି।
13 ପୁଣ,ି ପିତା େଯପରି ପୁତ୍ରଙ୍କଠାେର ମହମିାନି୍ୱ ତ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା' ନାମେର ଯାହା କିଛ ିମାଗିବ, ତାହା ମୁଁ କରିବ ି।
14 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମା' ନାମେର େକୗଣସ ିବଷିୟ େମାେତ ମାଗିବ, ମୁଁ
ତାହା କରିବ ି।

ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନର ପ୍ରତଜି୍ଞା

15 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େପ୍ରମ କର, ତାହାେହେଲ େମାହର
ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିବ । 16 ଆଉ, ମୁଁ ପିତାଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରିବ,ି ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଅନନ୍ତକାଳ ରହବିା ନମିେନ୍ତ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଉ
ଜେଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙୁ୍କ, 17 ଅଥର୍ାତ୍ େସହ ିସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ େଦେବ ।
ଜଗତ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି ପାେର ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙୁ୍କ େଦେଖ
ନାହିଁ କିମ୍ୱା ଜାେଣ ନାହିଁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣ, କାରଣ େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥାଆନି୍ତ , ପୁଣ,ି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ରହେିବ ।
18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନାଥ କରି ଛାଡ଼ଯିିବ ିନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସୁଅଛ ି। 19 ଅଳ୍ପମାତ୍ର ସମୟ ରହଲିା, ଜଗତ େମାେତ ଆଉ େଦଖିବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଦଖିବ, କାରଣ ମୁଁ ଜୀବତି, ଆଉ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଜୀବତି ରହବି । 20 ମୁଁ େଯ େମାହର ପିତାଙ୍କଠାେର
ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ େମା'ଠାେର ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଅଛ,ି ଏହା
େସ ଦନି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି । 21 େଯ େମାହର ଆଜ୍ଞାସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି
ପାଳନ କେର, େସହ ିତ େମାେତ େପ୍ରମ କେର, ଆଉ େଯ େମାେତ େପ୍ରମ
କେର, େମାହର ପିତା ତାହାକୁ େପ୍ରମ କରିେବ, ପୁଣ,ି ମୁଁ ତାହାକୁ େପ୍ରମ
କରିବ ିଓ ତାହା ନକିଟେର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ି। 22 ଯିହୂଦା
(ଇଷ୍କାରିେୟାତୀୟ ନୁେହଁ) ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ େହଲା େଯ,
ଆପଣ ଜଗତ ନକିଟେର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ ? 23 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଯଦି
େକହ ିେମାେତ େପ୍ରମ କେର, ତାହାେହେଲ େସ େମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ
କରିବ, ପୁଣ,ି େମାହର ପିତା ତାହାକୁ େପ୍ରମ କରିେବ, ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାହା ନକିଟକୁ ଆସ ିତାହା ସହତି ବାସ କରିବା । 24 େଯ େମାେତ େପ୍ରମ
କେର ନାହିଁ, େସ େମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର ନାହିଁ, ଆଉ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣୁଅଛ, ତାହା େମାହର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ା
ପିତାଙ୍କର । 25 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥାଉ ଥାଉ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
ସମସ୍ତ କଥା କହଲି ି। 26 କିନୁ୍ତ େସହ ିସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁ
ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ପିତା େମା' ନାମେର େପ୍ରରଣ କରିେବ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଶିକ୍ଷା େଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଯାହା କହଅିଛ,ି
େସହ ିସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରାଇେବ । 27 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତ
ଦାନ କରି ଯାଉଅଛ,ି େମାହର ନଜିର ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାନ କରୁଅଛ;ି
ଜଗତ େଯପରି ଦାନ କେର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସପରି ଦାନ କରୁ ନାହିଁ ।
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦି୍ୱ ଗ୍ନ କି ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ନ େହଉ । 28 ମୁଁ େଯ ଯାଉଅଛି
ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପୁଣ,ି ଆସୁଅଛ,ି େମାହର ଏହ ିକଥା ତ ଶୁଣଅିଛ
। ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େପ୍ରମ କରୁଥାଆନ୍ତ, ତାହାେହେଲ ମୁଁ େମାହର
ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛ ିେବାଲ ିଆନନ୍ଦ କରିଥାଆନ୍ତ, କାରଣ ପିତା
େମା'ଠାରୁ ମହାନ । 29 ଆଉ, ତାହା ଘଟବିା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ବଶି୍ୱାସ କରିବ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତାହା ଘଟବିା ପୂେବର୍ ମୁଁ ଏେବ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଅିଛ ି। 30 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଆଉ ଅଧିକ କଥାବାତ୍ତର୍ା
କରିବ ିନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତର ଅଧିପତ ିଆସୁଅଛ;ି ଆଉ, େମା'ଠାେର
ତାହାର କିଛ ିହିଁ ନାହିଁ; 31 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େଯ ପିତାଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର ଓ ପିତାଙ୍କ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେର, ଏହା େଯପରି ଜଗତ ଜାଣ ିପାେର, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ଏପରି ଘଟୁଅଛ ି। ଉଠ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସ୍ଥାନରୁ ଚାଲଯିାଉ ।

ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା

ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା, ପୁଣ,ି େମାହର ପିତା କୃଷକ ।
2 େମା'ଠାେର ଥିବା େଯେକୗଣସ ିଶାଖା ଫଳ ନ ଫେଳ,
ତାହା େସ କାଟପିକାନି୍ତ ; ଆଉ, େଯେକୗଣସ ିଶାଖା ଫଳ

ଫେଳ, ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନମିେନ୍ତ େସ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନି୍ତ । 3 ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହଅିଛ,ି େସଥିେଯାଗୁଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିଷ୍କତୃ
େହାଇସାରିଅଛ । 4 େମା'ଠାେର ରୁହ, େସଥିେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର

ରହବି ି। ଶାଖା େଯପରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ନ ରହେିଲ ନଜିରୁ ଫଳ ଫଳି
ପାେର ନାହିଁ, େସହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େମା'ଠାେର ନ ରହେିଲ ଫଳ
ଫଳି ପାର ନାହିଁ । 5 ମୁଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାଖା; େଯ େମା'ଠାେର
ରେହ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାେର ରେହ, େସ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫେଳ; କାରଣ େମା'
ବନିା ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଛ ିକରି ପାର ନାହିଁ । 6 େକହ ିେଯେବ େମା'ଠାେର
ନ ରେହ, ତାହାେହେଲ େସ ଶାଖା ପରି ବାହାେର ପକାଇ ଦଆିଯାଏ ଓ
ଶୁଖିଯାଏ, ପୁଣ,ି େଲାେକ େସଗଡୁ଼ାକ ଏକାଠି କରି ନଆିଁେର ପକାଇ ଦଅିନି୍ତ
ଓ େସଗଡୁ଼ାକ େପାଡ଼ଯିାଏ । 7 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େମା'ଠାେର ରୁହ, ଆଉ
େମାହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ରୁେହ, ତାହାେହେଲ େଯେକୗଣସ ିବଷିୟ
ଇଚ୍ଛା କର, ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତାହା ସାଧିତ େହବ ।
8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିେଲ େମାହର ପିତା ମହମିାନି୍ୱ ତ େହେବ,
ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ େହବ । 9 ପିତା େଯପ୍ରକାର
େମାେତ େପ୍ରମ କରିଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିଅଛ;ି
େମାହର େପ୍ରମେର ସି୍ଥର େହାଇ ରହଥିାଅ । 10 ମୁଁ େଯପରି େମାହର
ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ େପ୍ରମେର ସି୍ଥର େହାଇ ରହଥିାଏ,
େସପ୍ରକାର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ େମାହର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହାେହେଲ
େମାହର େପ୍ରମେର ସି୍ଥର େହାଇ ରହବି । 11 େମାହର ଆନନ୍ଦ େଯପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଥାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ େଯପରି ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି ି। 12 ମୁଁ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େପ୍ରମ କରିଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କର, ଏହି
େମାହର ଆଜ୍ଞା । 13 ଆପଣା ବନୁ୍ଧମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନଜି ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା
ଅେପକ୍ଷା କାହାରି ଆଉ ଅଧିକ େଶ୍ରଷ୍ଠ େପ୍ରମ ନାହିଁ । 14 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି ତାହା ଯଦ ିପାଳନ କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େମାହର ବନୁ୍ଧ । 15 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଦାସ େବାଲ ିକହୁ ନାହିଁ, କାରଣ
କତ୍ତର୍ା କ'ଣ କରନି୍ତ , ଦାସ ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନୁ୍ଧ
େବାଲ ିକହଅିଛ,ି କାରଣ ମୁଁ େମାହର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣଅିଛ,ି
େସହ ିସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଅଛ ି। 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ମେନାନୀତ
କରି ନାହଁ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରିଅଛ,ି ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛ ି। େସଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା'
ନାମେର ପିତାଙୁ୍କ ଯାହା କିଛ ିମାଗିବ, େସ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦେବ;
17 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ ି।

ବଶି୍ୱାସୀଙୁ୍କ ଜଗତର ଘୃଣା

18 ଯଦ ିଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା
କରିବା ପୂେବର୍ ତାହା େଯ େମାେତ ଘୃଣା କରିଅଛ,ି ଏହା ଜାଣ । 19 ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇଥାଆନ୍ତ, େତେବ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆପଣାର େଲାକ ଜାଣ ିେପ୍ରମ କରନ୍ତା; କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ
େହାଇ ନାହଁ, ବରଂ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ,ି
ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କେର । 20 ଦାସ ଆପଣା
କତ୍ତର୍ାଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ନୁେହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିେଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହଅିଛ,ି ତାହା
ସ୍ମରଣ କର । ଯଦ ିେସମାେନ େମାେତ ତାଡ଼ନା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାେହେଲ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଡ଼ନା କରିେବ; ଯଦ ିେସମାେନ େମାହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ
କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିେବ ।
21 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିବାରୁ େମାହର
ନାମ ସକାେଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିସମସ୍ତ କରିେବ । 22 ଯଦ ିମୁଁ ଆସି
େସମାନଙୁ୍କ କହ ିନ ଥାଆନି୍ତ , ତାହା- େହେଲ େସମାନଙ୍କ ପାପ େହାଇ ନ
ଥାଆନ୍ତା; କିନୁ୍ତ ଏେବ େସମାନଙ୍କ ପାପ ବଷିୟେର େସମାେନ େକୗଣସି
ବାହାନା କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ । 23 େଯ େମାେତ ଘୃଣା କେର, େସ େମାର
ପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କେର । 24 େଯଉଁ କମର୍ସବୁ ଆଉ େକହ ିକରି ନାହିଁ,
ମୁଁ ଯଦ ିେସହ ିସବୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କରି ନ ଥାଆନି୍ତ , ତାହାେହେଲ
େସମାନଙ୍କର ପାପ େହାଇ ନ ଥାଆନ୍ତା; କିନୁ୍ତ ଏେବ େସମାେନ େଦଖିଅଛନି୍ତ ,
ଆଉ େମାେତ ଓ େମାହର ପିତା ଉଭୟଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିଅଛନି୍ତ । 25 ମାତ୍ର
େସମାେନ ଅକାରଣେର େମାେତ ଘୃଣା କେଲ, େସମାନଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଲଖିିତ ଏହ ିବାକ୍ୟ େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଏପରି
ଘଟୁଅଛ ି। 26 ପିତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଯଉଁ
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ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କରିବ,ି ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବହିର୍ଗତ େସହ ିସତ୍ୟମୟ
ଆତ୍ମା ଆସେିଲ େମା' ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେବ; 27 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆରମ୍ଭରୁ େମା' ସହତି ରହଅିଛ ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ବଘି୍ନ ନ ପାଅ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହଅିଛ ି। 2 େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମାଜଗହୃରୁ ବାହାର କରିେବ, ହଁ, ଏପରି ସମୟ

ଆସୁଅଛ,ି େଯେତେବେଳ େଯ େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଧ କେର, େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉପାସନାରୂପ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରୁଅଛ ିେବାଲ ିମେନ କରିବ ।
3 ଆଉ, େସମାେନ ଏହାସବୁ କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ ପିତାଙୁ୍କ କିମ୍ୱା
େମାେତ ଜାଣ ିନାହଁାନି୍ତ । 4 ମାତ୍ର ଏସମସ୍ତ ଘଟବିାର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ, ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଥିିଲ,ି ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ମରଣ
କର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏହ ିସବୁ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଅିଛ ି। ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏହ ିସବୁ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲିି
ନାହିଁ ।

ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ

5 କିନୁ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ମୁଁ େମାହର େପ୍ରରଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛ,ି ଆଉ
ତୁେମ୍ଭ େକଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛ େବାଲ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେମାେତ
ପଚାରୁ ନାହଁ । 6 ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହଥିିବାରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ ି। 7 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି େମାହର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, କାରଣ
ମୁଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କେଲ େସହ ିସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସେିବ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଗେଲ ତାହାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଦବ ି।
8 େସ ଆସ ିପାପ, ଧାମିର୍କତା ଓ ବଚିାର ବଷିୟେର ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ
େଦେବ; 9 ପାପ ବଷିୟେର - କାରଣ େସମାେନ େମା'ଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କରନି୍ତ ନାହିଁ; 10 ଧାମିର୍କତା ବଷିୟେର- କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଉଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ; 11 ବଚିାର
ବଷିୟେର- କାରଣ ଏହ ିଜଗତର ଅଧିପତ ିବଚିାରିତ େହାଇଅଛ ି।
12 େମାହର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆହୁରି ଅେନକ କଥା କହବିାର ଅଛ,ି ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ େସହ ିସବୁ ସହ ିପାର ନାହିଁ । 13 କିନୁ୍ତ େସ, ଅଥର୍ାତ୍,
ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସେିଲ େସ ପଥ େଦଖାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟେର
ପ୍ରେବଶ କରାଇେବ, କାରଣ େସ ଆପଣାଠାରୁ କଥା କହେିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଯାହା ଯାହା ଶୁଣେିବ, େସହ ିସବୁ କହେିବ, ପୁଣ,ି ଆଗାମୀ ବଷିୟସବୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେବ । 14 େସ େମାେତ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିେବ, କାରଣ
େସ େମା' ବଷିୟ େଘନ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେବ । 15 ଯାହା ଯାହା
ପିତାଙ୍କର, େସହ ିସବୁ େମାହର; ଏହ ିେହତୁ ମୁଁ କହଲି,ି େସ େମାହର
ବଷିୟ େଘନ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେବ ।

ବଷିାଦ ଓ ଆନନ୍ଦ

16 ଅଳ୍ପମାତ୍ର ସମୟ ରହଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ,
ପୁନବର୍ାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଦଖିବ ।
17 େସଥିେର ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିପରସ୍ପର କହେିଲ,
ଅଳ୍ପମାତ୍ର ସମୟ ରହଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଦଖିବ ନାହିଁ, ପୁନବର୍ାର
ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଦଖିବ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଉଅଛ,ି ଏହ ିେଯଉଁ କଥା େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛନି୍ତ , ଏହା କ'ଣ ?
18 ଏଣୁ େସମାେନ କହେିଲ, ଅଳ୍ପ ସମୟ େବାଲ ିଏ କ'ଣ କହୁଅଛନି୍ତ ?
େସ କ'ଣ କହୁଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ବୁଝ ିପାରୁ ନାହୁଁ । 19 େସମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନି୍ତ େବାଲ ିବୁଝ ିଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଅଳ୍ପମାତ୍ର ସମୟ ରହଲିା, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଦଖିବ ନାହିଁ,
ପୁନବର୍ାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଦଖିବ, ମୁଁ ଏହି
େଯଉଁ କଥା କହଲି,ି େସ ବଷିୟ େଘନ ିତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ପରସ୍ପର
ବାଦାନୁବାଦ କରୁଅଛ ? 20 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େରାଦନ ଓ ବଳିାପ କରିବ, କିନୁ୍ତ ଜଗତ ଆନନ୍ଦ କରିବ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖିତ େହବ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦେର ପରିଣତ
େହବ। 21 ପ୍ରସବ ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଦୁଃଖ ପାଏ; କିନୁ୍ତ
େସ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲା ଉତ୍ତାେର ଜଗତେର ଜେଣ ମାନବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
କଲା, ଏହ ିଆନନ୍ଦ େଯାଗୁଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ସ୍ମରଣ କେର ନାହିଁ । 22 େସହପିରି

ତୁେମ୍ଭମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ ଦୁଃଖ ପାଉଅଛ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦଶର୍ନ େଦବ,ି ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନି୍ଦତ େହବ ଓ େକହି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ । 23 େସ ଦନି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ କିଛ ିପଚାରିବ ନାହିଁ । ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହୁଅଛ,ି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ପିତାଙୁ୍କ କିଛ ିମାଗିବ, େତେବ େମା' ନାମେର
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହା େଦେବ । 24 ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା'
ନାମେର କିଛ ିମାଗି ନାହଁ; ମାଗ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ େଯପରି
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, େସଥିନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ପାଇବ ।

ଜଗତ ଉପେର ବଜିୟ ଲାଭ

25 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉପମା ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହଅିଛ;ି ସମୟ
ଆସୁଅଛ,ି େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଆଉ ଉପମା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହବି ିନାହିଁ,
କିନୁ୍ତ ପିତାଙ୍କ ବଷିୟ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବ ି। 26 େସ ଦନି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା' ନାମେର ମାଗିବ; ଆଉ, ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର
ପିତାଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରିବ,ି ଏହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁ ନାହିଁ; 27 କାରଣ
ପିତା ସ୍ୱୟଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , େଯଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େସ୍ନହ
କରିଅଛ ଓ ମୁଁ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆସଅିଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ । 28 ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନକିଟରୁ ଜଗତକୁ ଆସଅିଛ;ି ପୁନବର୍ାର
ମୁଁ ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛ ି। 29 ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ କହେିଲ, େଦଖନୁ୍ତ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ କହୁଅଛନି୍ତ ଓ
ଉପମା କଥା ଆଉ କହୁ ନାହଁାନି୍ତ । 30 ଆପଣ େଯ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଜାଣନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି େକହ ିଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର େଯ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେୟାଜନ ନାହିଁ,
ତାହା ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଲୁି; ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆପଣ ଆସଅିଛନି୍ତ
େବାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛୁ । 31 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଏେବ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ ? 32 େଦଖ,
ସମୟ ଆସୁଅଛ,ି ହଁ, ଆସଲିାଣ,ି େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ
େହାଇ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଘରକୁ ପଳାଇଯିବ, ଆଉ େମାେତ
ଏକାକୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ; ତଥାପି ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁେହଁ, କାରଣ ପିତା େମା'
ସାଙ୍ଗେର ଅଛନି୍ତ । 33 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି େମା'ଠାେର ଶାନି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସବୁ ବଷିୟ କହଅିଛ ି। ଜଗତେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େକ୍ଳଶ ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ସାହସ ଧର; ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ
କରିଅଛ ି।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ରାଥର୍ନା

ଯୀଶୁ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହ ିସ୍ୱଗର୍ ଆେଡ଼ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ଦୃଷି୍ଟ କରି
କହେିଲ, ପିତଃ, ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲାଣ;ି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ମହମିାନି୍ୱ ତ କର, େଯପରି ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ମହମିାନି୍ୱ ତ କରନି୍ତ ,

2 େଯପ୍ରକାର ତୁେମ୍ଭ ତାହାଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ,
େସମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ େଦବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ମତ୍ତର୍୍ୟ ଉପେର
ଅଧିକାର େଦଲ । 3 ଆଉ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭକୁ ଓ
ତୁମ୍ଭର େପ୍ରରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଜାଣବିା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅେଟ । 4 ତୁେମ୍ଭ
େମାେତ େଯଉଁ କମର୍ କରିବାକୁ େଦଇଅଛ, ତାହା ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରି
ପୃଥିବୀେର ତୁମ୍ଭକୁ ମହମିାନି୍ୱ ତ କରିଅଛ ି। 5 ଆଉ ଏେବ, େହ ପିତା,
ଜଗତର ସୃଷି୍ଟ ପୂେବର୍ ତୁମ୍ଭ ସହତି େମାହର େଯଉଁ ମହମିା ଥିଲା, ତଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ତୁମ୍ଭ ସହତି ମହମିାନି୍ୱ ତ କର । 6 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜଗତ
ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦାନ କଲ, ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭର
ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ;ି େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଥିେଲ ଓ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ
େମାେତ ଦାନ କଲ, ଆଉ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛନି୍ତ ।
7 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଯାହା ଯାହା ଦାନ କରିଅଛ, େସହ ିସବୁ େଯ ତୁମ୍ଭଠାରୁ
ଉତ୍ପନ୍ନ , ଏହା େସମାେନ ଏେବ ବୁଝଅିଛନି୍ତ; 8 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଯ
ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦାନ କଲ, ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ େସହ ିସବୁ ଦାନ କରିଅଛ,ି ଆଉ
େସମାେନ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭ ନକିଟରୁ ଆସଅିଛ,ି ତାହା
ସତ୍ୟ ରୂେପ ଜାଣଅିଛନି୍ତ ଓ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େପ୍ରରଣ କରିଅଛ େବାଲି
ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛନି୍ତ । 9 ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ;ି ଜଗତ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ,
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ,ି କାରଣ େସମାେନ ତୁମ୍ଭର; 10 ଯାହା
ଯାହା େମାହର, େସହ ିସବୁ ତୁମ୍ଭର, ପୁଣ,ି ଯାହା ଯାହା ତୁମ୍ଭର, େସହ ିସବୁ
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େମାହର; ଆଉ, ମୁଁ େସମାନଙ୍କଠାେର ମହମିାନି୍ୱ ତ େହାଇଅଛ ି। 11 ମୁଁ
ଆଉ ଏ ଜଗତେର ରହୁ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଏମାେନ ଜଗତେର ରହୁଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି
ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛ ି। ପବତି୍ର ପିତଃ, ତୁମ୍ଭ ନାମେର େସମାନଙୁ୍କ
ରକ୍ଷା କର (େଯଉଁ ନାମ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଇଅଛ), େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ
େଯପ୍ରକାର ଏକ, େସମାେନ େସପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନି୍ତ । 12 େସମାନଙ୍କ
ସହତି ରହୁଥିବା ସମୟେର ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ନାମେର ରକ୍ଷା କରି
ଅ◌ାସଅିଛ ି(େଯଉଁ ନାମ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଇଅଛ), ଆଉ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ
ସାବଧାନେର ରକ୍ଷା କରିଅଛ ିଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ବନିାଶର ସନ୍ତାନ ବନିା େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େକହ ିବନିଷ୍ଟ
େହାଇ ନାହିଁ । 13 କିନୁ୍ତ ଏେବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛ,ି ଆଉ
େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେର େମାହର ଆନନ୍ଦ େଯପରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, େସଥିନମିେନ୍ତ
ଜଗତେର ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଏହାସବୁ କହୁଅଛ ି। 14 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର
ବାକ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛ,ି ଆଉ ଜଗତ େସମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କରିଅଛ,ି କାରଣ ମୁଁ
େଯପରି ଏ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନୁେହଁ, େସମାେନ େସହପିରି ଏହ ିଜଗତରୁ
ଉତ୍ପନ୍ନ  ନୁହଁନି୍ତ । 15 ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ଜଗତରୁ େଘନଯିାଅ େବାଲ ିମୁଁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର େବାଲ ିପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଅଛ ି। 16 ମୁଁ େଯପରି ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନୁେହଁ, େସମାେନ େସପରି
ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ନୁହଁନି୍ତ । 17 ସତ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର କର, ତୁମ୍ଭର
ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ । 18 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଯପରି ଜଗତକୁ େପ୍ରରଣ କରିଅଛ,
ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ େସପରି ଜଗତକୁ େପ୍ରରଣ କରିଅଛ ି। 19 ଆଉ,
େସମାେନ ସୁଦ୍ଧା େଯପରି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପବତି୍ରୀକୃତ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାକୁ ପବତି୍ର କରୁଅଛ ି। 20 ମୁଁ େକବଳ ଏମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁମାେନ
େମା'ଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ,ି
21 େଯପରି େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକ ହୁଅନି୍ତ; େହ ପିତା, ତୁେମ୍ଭ
େଯପ୍ରକାେର େମା'ଠାେର ଅଛ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାେର ଅଛ,ି େସମାେନ ମଧ୍ୟ
େସପ୍ରକାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ରହନୁ୍ତ, େଯପରି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େପ୍ରରଣ
କଲ େବାଲ ିଜଗତ ବଶି୍ୱାସ କେର । 22 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଯଉଁ
ମହମିା େଦଇଅଛ, ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ତାହା େଦଇଅଛ,ି େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ
େଯପ୍ରକାେର ଏକ, େସମାେନ େସପ୍ରକାେର ଏକ ହୁଅନି୍ତ; 23 ମୁଁ
େସମାନଙ୍କଠାେର, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େମା'ଠାେର, େଯପରି େସମାେନ ସଦି୍ଧ େହାଇ
ଏକ ହୁଅନି୍ତ , େଯପରି ଜଗତ ବୁଝବି େଯ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େପ୍ରରଣ କଲ,
ପୁଣ,ି େମାେତ େଯପ୍ରକାେର େପ୍ରମ କଲ, େସମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସପ୍ରକାେର
େପ୍ରମ କଲ । 24 େହ ପିତା, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ, ମୁଁ
େଯଉଁଠାେର ଥାଏ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି େସଠାେର େମାହର ସହତି
ରହେିବ ଓ ଜଗତର ପତ୍ତନ ପୂେବର୍ ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େପ୍ରମ କରିଥିବାରୁ
େମାେତ େଯଉଁ ମହମିା େଦଇଅଛ, େମାହର େସହ ିମହମିା େସମାେନ
େଯପରି େଦଖିେବ, ଏହା େମାହର ଇଚ୍ଛା । 25 େହ ଧାମିର୍କ ପିତା, ଜଗତ
ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣ ିନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣଅିଛ;ି ଆଉ, ତୁେମ୍ଭ େଯ େମାେତ
େପ୍ରରଣ କଲ, ତାହା ଏମାେନ ଜାଣଅିଛନି୍ତ; 26 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଯଉଁ
େପ୍ରମେର େପ୍ରମ କଲ, ତାହା େଯପରି େସମାନଙ୍କଠାେର ଥାଏ ଓ ମୁଁ
େସମାନଙ୍କଠାେର ରେହ, ଏନମିେନ୍ତ ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜଣାଇଅଛି
ଓ ଜଣାଇବ ି।

ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ
(ମାଥିଉ 26:47-56; ମାକର୍ 14:43-50; ଲୂକ 22:47-53)

ଯୀଶୁ ଏହ ିସବୁ କଥା କହ ିଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
କିେଦ୍ର ାଣ େଜାଡ଼ର ଆରପାଖକୁ ବାହାରିଗେଲ । େସଠାେର
େଗାଟଏି ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ଆଉ େସ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାେନ

େସଥିେର ପ୍ରେବଶ କେଲ । 2 େଯଉଁ ଯିହୂଦା ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର
ସମପର୍ଣ କଲା, େସ ମଧ୍ୟ େସହ ିସ୍ଥାନ ଜାଣଥିିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁ ଅେନକ
ଥର ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େସ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିେଲ । 3 ଅତଏବ,
ଯିହୂଦା େସୖନ୍ୟଦଳ ପୁଣ,ି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ
ପଦାତକିମାନଙୁ୍କ େଘନ ିବତୀ, ମଶାଲ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି େସଠାକୁ ଆସଲିା
। 4 େସଥିେର ଯୀଶୁ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା ଘଟବିାକୁ ଯାଉଅଛ,ି
େସହ ିସବୁ ଜାଣ ିଆଗକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
କାହାକୁ େଖାଜୁଅଛ ? 5 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ନାଜରିତୀୟ

ଯୀଶୁକୁ । େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ େସହ ି। େଯଉଁ ଯିହୂଦା ତାହାଙୁ୍କ
ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲା, େସ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଠିଆ
େହାଇଥିଲା । 6 ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ େସହ,ି
େସେତେବେଳ େସମାେନ ପଛକୁ ହଟଯିାଇ ଭୂମିେର ପଡ଼ଗିେଲ ।
7 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଥେର ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହାକୁ
େଖାଜୁଅଛ ? େସମାେନ କହେିଲ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ । 8 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ମୁଁ େଯ େସହ,ି ଏହା ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି ି। ଏଣୁ ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଖାଜୁଅଛ, ତାହାେହେଲ ଏମାନଙୁ୍କ ଯିବା ପାଇଁ
ଛାଡ଼ଦିଅି । 9 େସ ଏହା କହେିଲ, େଯପରି ତାହାଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟ
ସଫଳ ହୁଏ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ
ଜଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ହରାଇ ନାହିଁ । 10 ଶିେମାନ ପିତରଙ୍କ ପାଖେର ଖଣ୍ଡା ଥିବାରୁ
େସ ତାହା ବାହାର କରି ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦାସକୁ ଆଘାତ କେଲ ଓ ତାହାର
ଡାହାଣ କାନ କାଟପିକାଇେଲ; େସହ ିଦାସର ନାମ ମାଲ୍ଖ ।
11 େସଥିେର ଯୀଶୁ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ, ଖଣ୍ଡା ଖାପେର ରଖ; ପିତା େମାେତ
େଯଉଁ ପାତ୍ର େଦଇଅଛନି୍ତ , ମୁଁ କ'ଣ େସଥିରୁ ପାନ କରିବ ିନାହିଁ ?

ହାନାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯୀଶୁ

12 ଏହାପେର େସୖନ୍ୟଦଳ, ପ୍ରଧାନ େସନାପତ,ି ପୁଣ,ି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ପଦାତକିମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରିେଲ 13 ଓ ତାହାଙୁ୍କ ବାନି୍ଧ ପ୍ରଥେମ ହାନାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଘନଗିେଲ, କାରଣ େସ େସହ ିବଷର୍ର ମହାଯାଜକ କୟାଫାଙ୍କର
ଶ୍ୱଶୁର ଥିେଲ । 14 େଲାକସାଧାରଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଜେଣ ମରିବା
ମଙ୍ଗଳଜନକ େବାଲ ିଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ େଯ ପରାମଶର୍ େଦଇଥିେଲ, ଏ େସହି
କୟାଫା ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପିତରଙ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର
(ମାଥିଉ 26:69,70; ମାକର୍ 14:66-68; ଲୂକ 22:55-57)

15 ଶିେମାନ ପିତର ଓ ଆଉ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ଯାଉଥିେଲ । େସହ ିଶିଷ୍ୟ ମହାଯାଜକଙ୍କର ପରିଚତି ଥିେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସହତି ମହାଯାଜକଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେର ପ୍ରେବଶ କେଲ; 16 କିନୁ୍ତ ପିତର
ବାହାେର ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇ ରହେିଲ । ଅତଏବ, େସହ ିେଯଉଁ
ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମହାଯାଜକଙ୍କ ପରିଚତି ଥିେଲ, େସ ବାହାରକୁ ଯାଇ
ଦ୍ୱ ାରରକି୍ଷକାକୁ କହ ିପିତରଙୁ୍କ ଭତିରକୁ ଆଣେିଲ । 17 େସଥିେର େସହି
ଦ୍ୱ ାରରକି୍ଷକା ଦାସୀ ପିତରଙୁ୍କ କହଲିା, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏହ ିେଲାକର
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନୁହଁ ? େସ କହେିଲ, ମୁଁ ନୁେହଁ । 18 ଶୀତ
େହତୁ ଦାସ ଓ ପଦାତକିମାେନ ଅଙ୍ଗାର ଜାଳି େସଠାେର ଠିଆ େହାଇ ନଆିଁ
େପାଉଁଥିେଲ; ପିତର ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଠିଆ େହାଇ ନଆିଁ
େପାଉଁଥିେଲ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମହାଯାଜକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
(ମାଥିଉ 26:59-66; ମାକର୍ 14:55-64; ଲୂକ 22:66-71)

19 ଇତମିଧ୍ୟେର ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ପଚାରିେଲ । 20 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ମୁଁ ଜଗତ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶେର କଥା କହଅିଛ;ି େଯଉଁଠାେର
ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀ ଏକତ୍ର ହୁଅନି୍ତ , ଏପରି ସମାଜଗହୃ ଓ ମନି୍ଦରେର ମୁଁ ସବର୍ଦା
ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ;ି ମୁଁ େଗାପନେର କିଛ ିକହ ିନାହିଁ । 21 େମାେତ କାହିଁକି
ପଚାରୁଅଛନି୍ତ ? ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ କ'ଣ କହଅିଛ,ି େଯଉଁମାେନ ଶୁଣଅିଛନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରନୁ୍ତ; େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହଅିଛ,ି େସମାେନ େସହି
ସବୁ ଜାଣନି୍ତ । 22 େସ ଏହା କହବିାରୁ ପଦାତକିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖେର
ଠିଆ େହାଇଥିବା ଜେଣ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହଲିା, ତୁ ମହାଯାଜକଙୁ୍କ
ଏପରି ଉତ୍ତର େଦଉଅଛୁ ? 23 ଯୀଶୁ ତାକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଯଦ ିମୁଁ ମନ୍ଦ
କହଲି,ି ତାହାେହେଲ ମନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ଦଅି; କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଭଲ କହଲି,ି
ତାହାେହେଲ କାହିଁକି େମାେତ ମାରୁଅଛ ? 24 େସଥିେର ହାନାନ ତାହାଙୁ୍କ
ବନ୍ଧା େହାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାେର ମହାଯାଜକ କୟାଫାଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇେଦେଲ ।

େଯାହନ 17:11 675 େଯାହନ 18:24
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ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପିତରଙ୍କ ପୁନବର୍ାର ଅସ୍ୱୀକାର
(ମାଥିଉ 26:71-75; ମାକର୍ 14:69-72; ଲୂକ 22:58-62)

25 ଇତମିଧ୍ୟେର ଶିେମାନ ପିତର ଠିଆ େହାଇ ନଆିଁ େପାଉଁଥିେଲ ।
େସଥିେର େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ନୁହଁ ? େସ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହେିଲ, ମୁଁ ନୁେହଁ
। 26 ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, ଅଥର୍ାତ୍ ପିତର ଯାହାର
କାନ କାଟପିକାଇଥିେଲ, ତାହାର ଜେଣ ଆତ୍ମୀୟ କହଲିା, ମୁଁ କ'ଣ େତାେତ
ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ବଗିଚାେର େଦଖି ନ ଥିଲ ି? 27 େସଥିେର ପିତର
ପୁନବର୍ାର ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ; ଆଉ, େସହକି୍ଷଣ ିକୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା ।

ପୀଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଯୀଶୁ
(ମାଥିଉ 27:1,2,11-14; ମାକର୍ 15:1-5; ଲୂକ 23:1-5)

28 ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ କୟାଫାଙ୍କ ନକିଟରୁ ପ୍ରାସାଦକୁ
େଘନଗିେଲ; େସେତେବେଳ ପ୍ରାତଃକାଳ େହାଇଥିଲା; ଆଉ, େସମାେନ
େଯପରି ଅଶୁଚ ିନ େହାଇ ନସି୍ତାର ପବର୍ର େଭାଜ ପ୍ରତପିାଳନ କରି ପାରନି୍ତ ,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ ନେିଜ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ନାହିଁ । 29 ଅତଏବ,
ପୀଲାତ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାହାରି ଆସ ିପଚାରିେଲ, ଏ େଲାକ
ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େକଉଁ ଅଭେିଯାଗ ଆଣୁଅଛ ? 30 େସମାେନ ତାଙୁ୍କ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଏ େଲାକଟା ଯଦ ିଦୁଷ୍କମର୍କାରୀ େହାଇ ନ ଥାଆନ୍ତା,
ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରି ନ
ଥାଆନୁ୍ତ । 31 େସଥିେର ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ
େଘନଯିାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ଏହାର ବଚିାର କର ।
ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, କାହାକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ େଦବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଅଧିକାର ନାହିଁ । 32 ଯୀଶୁ େକଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ
ଯାଉଅଛନି୍ତ , େସଥିର ସୂଚନା େଦଇ େସ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହଥିିେଲ, ତାହା
େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଏହା କହେିଲ ।
33 ଅତଏବ, ପୀଲାତ ପୁନବର୍ାର ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ଡାକି ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ?
34 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆପଣ କ'ଣ ନଜିରୁ ଏହା କହୁଅଛନି୍ତ , ନା
ଅନ୍ୟମାେନ େମା' ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଆପଣଙୁ୍କ ଏହା କହଅିଛନି୍ତ ? 35 ପୀଲାତ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆେମ୍ଭ କ'ଣ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ ? ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱଜାତ ିଓ ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ
କରିଅଛ ? 36 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େମାହର ରାଜ୍ୟ ଏହ ିଜଗତ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ନୁେହଁ; ଯଦ ିେମାହର ରାଜ୍ୟ ଏହ ିଜଗତ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ
େହାଇଥାଆନ୍ତା, ତାହାେହେଲ ମୁଁ େଯପରି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ
ନ ହୁଅନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ େମାହର ପରିଚାରକମାେନ ଯୁଦ୍ଧ କରେନ୍ତ; କିନୁ୍ତ
େମାହର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତେର ତତ୍ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ନୁେହଁ । 37 େସଥିେର ପୀଲାତ
ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ ଜେଣ ରାଜା ନୁହଁ ? ଯୀଶୁ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆପଣ ତ କହୁଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ଜେଣ ରାଜା । ମୁଁ େଯପରି
ସତ୍ୟ ପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ  େହାଇଅଛ ିଓ ଜଗତକୁ
ଆସଅିଛ ି। େଯ େକହ ିସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ, େସ େମାହର କଥା ଶୁେଣ ।
38 ପୀଲାତ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ? ଏହା କହ ିେସ ପୁଣ,ି
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ
ଏହାଠାେର େକୗଣସ ିେଦାଷ ପାଉ ନାହୁଁ ।

ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ
(ମାଥିଉ 27:15-31; ମାକର୍ 15:6-20; ଲୂକ 23:13-25)

39 କିନୁ୍ତ ଆେମ େଯ ନସି୍ତାର ପବର୍ ସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଜଣକୁ
ମୁକ୍ତ କରିେଦଉ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରୀତ ିଅଛ;ି ଅତଏବ, ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ରାଜାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିେଦବୁ େବାଲ ିକ'ଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ? 40 େସଥିେର େସମାେନ ପୁନବର୍ାର ଚତି୍କାର କରି
କହେିଲ, ଏ େଲାକଟାକୁ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ବାରବ୍ବାକୁ । ଏହ ିବାରବ୍ବା ଜେଣ
ଡକାଇତ ଥିଲା ।

ଅତଏବ, ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଘନଯିାଇ େକାରଡ଼ା ପ୍ରହାର
କରାଇେଲ । 2 ପୁଣ,ି େସୖନ୍ୟମାେନ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ବନାଇ

ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକେର େଦେଲ ଓ ତାହାଙୁ୍କ କୃଷ୍ଣେଲାହତି ବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇେଲ;
3 େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, େହ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା,
ନମସ୍କାର; ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
4 ପୀଲାତ ପୁନବର୍ାର ବାହାରକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ
େଯ ତାହାଠାେର େକୗଣସ ିେଦାଷ ପାଉ ନାହୁଁ, ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣବି, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାହାର କରି
ଆଣୁଅଛୁ । 5 େସଥିେର ଯୀଶୁ େସହ ିକଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଓ କୃଷ୍ଣେଲାହତି ବଣ୍ଣର୍
ବସ୍ତ୍ରେର ପରିହତି େହାଇ ବାହାରକୁ ଆସେିଲ । ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, େଦଖ, େସହ ିେଲାକ ! 6 େସଥିେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ
ପଦାତକିମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଅ,
କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଅ । ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ
େଘନଯିାଇ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଅ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତାହାଠାେର େକୗଣସ ିେଦାଷ
ପାଉ ନାହୁଁ । 7 ଯିହୂଦୀମାେନ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
େଗାଟଏି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛ ିଓ େସହ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର
େସ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର େଯାଗ୍ୟ, କାରଣ େସ ନଜିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର େବାଲି
କହଅିଛି 8 େସଥିେର ପୀଲାତ ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିଅଧିକ ଭୀତ େହେଲ;
9 ପୁଣ,ି େସ ପୁନବର୍ାର ପ୍ରାସାଦେର ପ୍ରେବଶ କରି ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ,
ତୁେମ୍ଭ େକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛ ? କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ ନାହିଁ ।
10 େସଥିେର ପୀଲାତ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆମ୍ଭକୁ କଥା କହୁ ନାହଁ ? ତୁମ୍ଭକୁ
ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇବାକୁ
ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର ଅଛ,ି ଏହା କି ତୁେମ୍ଭ ଜାଣୁ ନାହଁ ? 11 ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ଯଦ ିଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ଆପଣଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇ ନ ଥାଆନ୍ତା, ତାହାେହେଲ େମା'
ବରୁିଦ୍ଧେର ଆପଣଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଧିକାର ନ ଥାଆନ୍ତା; ଏଣୁ େଯ େମାେତ
ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛ,ି ତାହାର ପାପ ଗରୁୁତର ।
12 େସଥିେର ପୀଲାତ ତାହାଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ, କିନୁ୍ତ
ଯିହୂଦୀମାେନ ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକକୁ ମୁକ୍ତ କର,
ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ କାଇସରଙ୍କର ମିତ୍ର ନୁହଁ; େଯ େକହ ିଆପଣାକୁ ରାଜା
େବାଲ ିକେହ, େସ କାଇସରଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର କଥା କେହ । 13 ଅତଏବ,
ପୀଲାତ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣି
"ପ୍ରସ୍ତରମଣ୍ଡପ', ଯାହାକୁ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର "ଗବ୍ବଥା' େବାଲ ିକହନି୍ତ , େସହି
ସ୍ଥାନେର ବଚିାରାସନେର ଉପବଷି୍ଟ େହେଲ । 14 େସ ଦନି ନସି୍ତାର ପବର୍ର
ଆେୟାଜନ ଦନି, ଆଉ େସେତେବେଳ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ଛଅ ଘଣ୍ଟା େହାଇଥିଲା
। ପୁଣ,ି େସ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜା !
15 େସଥିେର େସମାେନ ଚତି୍କାର କେଲ, ତାହାକୁ ବଧ କର, ବଧ କର,
କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଅ । ପୀଲାତ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ରାଜାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇବା ? ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
କାଇସରଙ୍କ ବନିା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଉ ରାଜା ନାହିଁ । 16 େସଥିେର େସ
େଯପରି କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଆନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ, େସ ତାହାଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ସମପର୍ଣ କେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ
(ମାଥିଉ 27:32-44; ମାକର୍ 15:21-32; ଲୂକ 23:26-43)

17 ତହିଁେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଘନଗିେଲ; ଆଉ, ଯୀଶୁ ଆେପ କ୍ରୁଶ
ବହ ିକପାଳସ୍ଥଳ ନାମକ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ଗଲ୍ଗଥା େବାଲି
କହନି୍ତ , େସଠାକୁ ବାହାରିଗେଲ । 18 େସଠାେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ ଚଢ଼ାଇେଲ, ଦୁଇ
ପାଖେର ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ ଓ ମଝେିର ଯୀଶୁଙୁ୍କ । 19 ଆଉ, ପୀଲାତ େଗାଟଏି
ଅଭେିଯାଗପତ୍ର ମଧ୍ୟ େଲଖି କ୍ରୁଶ ଉପେର ଲଗାଇେଦେଲ । େସଥିେର
େଲଖା ଥିଲା, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ।
20 ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଏହ ିଅଭେିଯାଗପତ୍ର ପାଠ କେଲ,
କାରଣ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା, ତାହା ନଗରର
ନକିଟେର ଥିଲା; ପୁଣ,ି େସହ ିପତ୍ର ଏବ୍ର ୀ, ଲାଟୀନ୍ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାେର
େଲଖା େହାଇଥିଲା । 21 େତଣୁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ
ପୀଲାତଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା େବାଲ ିନ େଲଖି ବରଂ ମୁଁ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା େବାଲ ିେସ କହଲିା, ଏହା େଲଖନୁ୍ତ । 22 ପୀଲାତ
ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆେମ୍ଭ ଯାହା େଲଖିଛୁ, େଲଖିଛୁ । 23 େସୖନ୍ୟମାେନ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଇଲା ଉତ୍ତାେର ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର େଘନ ିଚାରି ଭାଗ
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କେଲ, ପ୍ରେତ୍ୟକ େସୖନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଭାଗ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ
ଅଙ୍ଗରଖା ମଧ୍ୟ େନେଲ । େସହ ିଅଙ୍ଗରଖା ସେିଲଇ ନ େହାଇ ଉପରୁ ତଳ
ଯାଏ ସମୁଦାୟ ବୁଣା େହାଇଥିଲା । 24 େତଣୁ େସମାେନ ପରସ୍ପର
କହେିଲ, ଏହାକୁ ଚରିିବା ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଏହା କାହାର େହବ, େସଥିପାଇଁ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କରିବା, େଯପରି ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର େମାହର ବସ୍ତ୍ର ଭାଗ କେଲ, ପୁଣ,ି େମାହର
ଅଙ୍ଗରଖା ନମିେନ୍ତ ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ । େତଣୁ େସୖନ୍ୟମାେନ ଏହାସବୁ କେଲ
। 25 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ନକିଟେର ତାହାଙ୍କ ମାତା, ତାହାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ
ଭଗ୍ନୀ, େକ୍ଳ ାପାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ଓ ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ଠିଆ େହାଇଥିେଲ
। 26 ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ େଯଉଁ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଥିେଲ, ତାଙୁ୍କ
ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖି ମାତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଗା ନାରୀ, େଦଖ,
ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ! 27 ତତ୍ପେର େସ େସହ ିଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖ, ତୁମ୍ଭର
ମାତା ! ଆଉ, େସହ ିଦଣ୍ଡରୁ େସହ ିଶିଷ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ଆପଣା ଗହୃକୁ େଘନଗିେଲ
।

ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ
(ମାଥିଉ 27:45-56; ମାକର୍ 15:33-41; ଲୂକ 23:44-49)

28 ଏହାପେର ଯୀଶୁ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଏେବ ସମାପ୍ତ େହାଇଅଛ ିେବାଲ ିଜାଣ ିକହେିଲ,
େମାେତ ତୃଷା ଲାଗଅୁଛ ି। 29 େସଠାେର ଅମ୍ଳରସ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େଗାଟଏି ପାତ୍ର
ଥିଲା; େତଣୁ େସମାେନ ଅମ୍ଳରସ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େଗାଟଏି ସ୍ପଞ୍ଜ ଖଣ୍ଡଏି
ଏେଜାପନଳେର ଲଗାଇ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ପାଖକୁ େଦେଲ । 30 େସଥିେର
ଯୀଶୁ େସହ ିଅମ୍ଳରସ ପାନ କରି କହେିଲ, ସମାପ୍ତ େହଲା; ଆଉ, େସ
ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଶ୍ୱର୍େଦଶେର ବଚ୍ଛର୍ାଘାତ

31 େସହ ିଦନି ଆେୟାଜନ ଦନି ଥିବାରୁ, ଶରୀରଗଡୁ଼କି େଯପରି
ବଶି୍ରାମବାରେର କ୍ରୁଶ ଉପେର ନ ରେହ (କାରଣ େସହ ିବଶି୍ରାମବାର
ମହାଦନି ଥିଲା), େସଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ େଗାଡ଼ ଭଙ୍ଗାଯାଉ ଓ େସମାେନ
ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନଆିଯାଆନୁ୍ତ େବାଲ ିଯିହୂଦୀମାେନ ପୀଲାତଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ
କେଲ । 32 ଅତଏବ, େସୖନ୍ୟମାେନ ଆସ ିପ୍ରଥମ ଜଣକର େଗାଡ଼ ଓ
ତାହା ସହତି େଯଉଁ ଜଣକ କ୍ରୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା, ତାହାର େଗାଡ଼ ମଧ୍ୟ
ଭାଙି୍ଗ େଦେଲ । 33 ମାତ୍ର େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିେସ
ମରିଗେଲଣ ିେବାଲ ିେଦଖି ତାହାଙ୍କ େଗାଡ଼ ଭାଙି୍ଗେଲ ନାହିଁ, 34 କିନୁ୍ତ
େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ବଚ୍ଛର୍ାେର ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷେଦଶ ବନିି୍ଧଲା, ଆଉ
ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାର େହଲା । 35 େଯ େଦଖିଅଛ,ି େସ
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛ,ି େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କର; ପୁଣ,ି ତାହାର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆଉ େସ େଯ ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି ଏହା େସ ଜାଣନି୍ତ ।
36 କାରଣ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିବାକ୍ୟ ସଫଳ େହବା ନମିେନ୍ତ ଏସମସ୍ତ
ବଷିୟ ଘଟଲିା, ତାହାଙ୍କର ଖେଣ୍ଡ ଅସି୍ଥ ଭଗ୍ନ େହବ ନାହିଁ । 37 ପୁନବର୍ାର
ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଉ େଗାଟଏି ବାକ୍ୟ ଏହ,ି େସମାେନ ଯାହାଙୁ୍କ ବଦି୍ଧ କେଲ,
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରିେବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଧି
(ମାଥିଉ 27:57-61; ମାକର୍ 15:42-47; ଲୂକ 23:50-56)

38 ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣା ପେର, େଯଉଁ ହାରାମାଥୀୟାର େଯାେଷଫ
ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଭୟେର ଗପୁ୍ତ ଭାବେର
ଥିେଲ, େସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର େଘନଯିିବା ନମିେନ୍ତ ପୀଲାତଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ
କେଲ । େସଥିେର ପୀଲାତ ଅନୁମତ ିେଦେଲ । େତଣୁ େସ ଆସ ିତାହାଙ୍କ
ଶରୀର େଘନଗିେଲ । 39 େଯଉଁ ନୀକଦୀମ ପ୍ରଥେମ ରାତି୍ରକାଳେର
ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ, େସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ େସର ଗନ୍ଧରସ
ମିଶି୍ରତ ଅଗରୁୁ େଘନ ିଆସେିଲ । 40 େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର େଘନି
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ସମାଧି େଦବା ରୀତ ିଅନୁସାେର ତାହା ସୁଗନି୍ଧଦ୍ର ବ୍ୟ ସହତି
ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରେର ଗଡୁ଼ାଇେଦେଲ । 41 େସ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର କ୍ରୁଶେର
ଚଢ଼ାଯାଇଥିେଲ, େସ ସ୍ଥାନେର େଗାଟଏି ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ଆଉ େସହି
ଉଦ୍ୟାନେର େଗାଟଏି ନୂତନ ସମାଧି ଥିଲା, େସଥିେର େକହ ିେକେବ

ରଖାଯାଇ ନ ଥିଲା । 42 ଅତଏବ, ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଆେୟାଜନ ଦନି
େହତୁ େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ରଖିେଦେଲ, କାରଣ େସହି
ସମାଧି ନକିଟେର ଥିଲା ।

ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି
(ମାଥିଉ 28:1-8; ମାକର୍ 16:1-8; ଲୂକ 24:1-12)

ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦନି ପ୍ରତୁ୍ୟଷେର ଅନ୍ଧକାର ଥାଉ ଥାଉ
ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ସମାଧି ନକିଟକୁ ଆସ ିେସଥିରୁ ପଥର
ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଥିବା େଦଖିେଲ । 2 େତଣୁ େସ େଦୗଡ଼ଯିାଇ ଶିେମାନ

ପିତର ଓ ଯୀଶୁ ଯାହାଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରୁଥିେଲ, େସହ ିଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆସେିଲ, ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େକଉଁମାେନ ସମାଧିରୁ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
େଘନଯିାଇଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ତାହାଙୁ୍କ େକଉଁଠାେର ରଖିଅଛନି୍ତ , ତାହା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ନାହୁଁ । 3 େସଥିେର ପିତର ଓ େସହ ିଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ
ସମାଧି ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିେଲ । 4 େସମାେନ ଦୁେହଁ
ଏକସାଙ୍ଗେର େଦୗଡ଼ବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େସହ ିଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପିତରଙୁ୍କ
ପଛେର ପକାଇ ଆେଗ ସମାଧି ନକିଟେର ପହଞ୍ଚେିଲ, 5 ପୁଣ,ି ନଇଁପଡ଼ି
ଭତିରକୁ ଚାହିଁ ସରୁ ଲୁଗାସବୁ ପଡ଼ଥିିବା େଦଖିେଲ, ତଥାପି େସ ଭତିେର
ପଶିେଲ ନାହିଁ । 6 ପେର ଶିେମାନ ପିତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଆସି
ପହଞ୍ଚେିଲ ଓ ସମାଧି ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରି େଦଖିେଲ େଯ, ସରୁ
ଲୁଗାଗଡୁ଼କି ପଡ଼ଅିଛ,ି 7 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡେର େଯଉଁ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା
େହାଇଥିଲା, ତାହା ସରୁ ଲୁଗା ସହତି ନ ଥାଇ ଅଲଗା େଗାଟଏି ସ୍ଥାନେର
ଗଡୁ଼ା େହାଇ ରହଅିଛ ି। 8 େସେତେବେଳ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଆେଗ
ସମାଧି ନକିଟକୁ ଆସଥିିେଲ, େସ ମଧ୍ୟ ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କରି େଦଖିେଲ ଓ
ବଶି୍ୱାସ କେଲ; 9 କାରଣ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙୁ୍କ େଯ ଉତ୍ଥାନ
କରିବାକୁ େହବ, ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିବାକ୍ୟ େସମାେନ େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୁଝ ିନ
ଥିେଲ । 10 ପେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ପୁନବର୍ାର େସମାନଙ୍କ ଗହୃକୁ ଚାଲଗିେଲ ।

ପୁନରୁତ୍ଥତି ଯୀଶୁଙ୍କ ମରିୟମଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ
(ମାଥିଉ 28:9,10; ମାକର୍ 16:9-11)

11 କିନୁ୍ତ ମରିୟମ େରାଦନ କରୁ କରୁ ବାହାେର ସମାଧି ନକିଟେର ଠିଆ
େହାଇ ରହେିଲ; ପୁଣ,ି େରାଦନ କରୁ କରୁ େସ ନଇଁପଡ଼ ିସମାଧି ଭତିରକୁ
ଚାହିଁ, 12 ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ରଖାଯାଇଥିଲା, େସଥିର ମୁଣ୍ଡ
ପାଖେର ଜେଣ ଓ ପାଦ ପାଖେର ଆଉ ଜେଣ, ଏହପିରି ଦୁଇ ଜଣ ଶୁକ୍ଳ
ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଦୂତଙୁ୍କ ବସଥିିବା େଦଖିେଲ । 13 େସମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
େଗା ନାରୀ, କାହିଁକି େରାଦନ କରୁଅଛ ? େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
େକଉଁମାେନ େମାହର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଘନଯିାଇଅଛନି୍ତ , ଆଉ ତାହାଙୁ୍କ େକଉଁ
ସ୍ଥାନେର ରଖିଅଛନି୍ତ , ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ । 14 େସ ଏହା କହ ିପଛକୁ
ବୁଲପିଡ଼ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖିେଲ, କିନୁ୍ତ େସ େଯ ଯୀଶୁ, ତାହା
ଜାଣେିଲ ନାହିଁ । 15 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଗା ନାରୀ, କାହିଁକି େରାଦନ
କରୁଅଛ ? କାହାର ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଛ ? େସ ତାହାଙୁ୍କ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳୀ
େବାଲ ିମେନ କରି କହେିଲ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦ ିତାହାଙୁ୍କ
େଘନଯିାଇଅଛନି୍ତ , ତାହାେହେଲ ତାହାଙୁ୍କ େକଉଁ ସ୍ଥାନେର ରଖିଅଛନି୍ତ ,
େମାେତ କୁହନୁ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ େଘନଯିିବ ି। 16 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ମରିୟମ । େସ ବୁଲପିଡ଼ ିଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ରାବୂ୍ବନୀ,
ଅଥର୍ାତ୍, େହ ଗରୁୁ । 17 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାେତ ଧରି ରଖ ନାହିଁ,
କାରଣ ମୁଁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆେରାହଣ କରି ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ େମାର
ଭାଇମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ କୁହ, ମୁଁ େମାହର ପିତା ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, େମାହର ଈଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଆେରାହଣ କରୁଅଛ ି। 18 ମଗ୍ଦଲୀନୀ ମରିୟମ ଯାଇ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ
େଦଖିଅଛ,ି ଆଉ େସ େମାେତ ଏହ ିସବୁ କହଅିଛନି୍ତ େବାଲ ିଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ସମ୍ୱାଦ େଦେଲ ।

ପୁନରୁତ୍ଥତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ
(ମାଥିଉ 28:16-20; ମାକର୍ 16:14-18; ଲୂକ 24:36-49)

19 େସହ ିଦନି, ଅଥର୍ାତ୍, ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦନି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାେନ େଯଉଁ ଗହୃେର ଥିେଲ, େସଥିର ଦ୍ୱ ାରଗଡୁ଼କି
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ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଭୟେର ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସ ିମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର
ଠିଆ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ େହଉ । 20 ପୁଣ,ି
ଏହା କହ ିେସ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ହସ୍ତ ଓ କକ୍ଷେଦଶ େଦଖାଇେଲ ।
େସଥିେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦଖି ଆନନି୍ଦତ େହେଲ । 21 ଯୀଶୁ
େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ େହଉ; ପିତା
େଯପ୍ରକାେର େମାେତ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େପ୍ରରଣ କରୁଅଛ ି। 22 େସ ଏହା କହ ିେସମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କର । 23 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦି
କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା େହବ; ପୁଣ,ି ଯଦ ିକାହାରି
ପାପ କ୍ଷମା ନ କରିବ, ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା େହବ ନାହିଁ ।

ଯୀଶୁ ଓ େଥାମା

24 କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଆସଥିିେଲ, େସେତେବେଳ ଦ୍ୱ ାଦଶଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େଥାମା ନାମକ ଜେଣ, ଯାହାଙୁ୍କ ଦଦୁିମ କହନି୍ତ , େସ େସମାନଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର ନ ଥିେଲ । 25 ଅତଏବ, ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାେନ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େଦଖିଅଛୁ । କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତାହାଙ୍କ
ହାତେର କଣ୍ଟାର ଚହି୍ନସବୁ ନ େଦଖିେଲ ଓ େସହ ିସବୁ ସ୍ଥାନେର େମାହର
ଆଙୁ୍ଗଳି ନ େଦେଲ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷେଦଶେର େମାହର ହାତ ନ େଦେଲ
ମୁଁ କଦାପି ବଶି୍ୱାସ କରିବ ିନାହିଁ । 26 ଆଠ ଦନି ପେର ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାେନ ପୁନବର୍ାର ଭତିେର ଥିେଲ ଓ େଥାମା େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ଥିେଲ । ଦ୍ୱ ାରସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟେର ଯୀଶୁ ଆସ ିମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଠିଆ
େହାଇ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନି୍ତ େହଉ । 27 ପେର େସ େଥାମାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଏଆେଡ଼ ତୁମ୍ଭର ଆଙୁ୍ଗଳି ବଢ଼ାଇ େମାହର ହାତ େଦଖ ଓ ହାତ
ବଢ଼ାଇ େମାହର କକ୍ଷେଦଶେର ଦଅି; ଅବଶି୍ୱାସୀ ନ େହାଇ ବଶି୍ୱାସୀ ହୁଅ ।
28 େଥାମା ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େମାହର ପ୍ରଭୁ, େମାହର ଈଶ୍ୱର ।
29 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େମାେତ େଦଖିବାରୁ ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ ?
େଯଉଁମାେନ ନ େଦଖି ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ ।

ଏହ ିପୁସ୍ତକର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ

30 ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଏହପିରି ଅେନକ ଓ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ସାଧନ କେଲ, େସହ ିସବୁ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର େଲଖା େହାଇ
ନାହିଁ; 31 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ବଶି୍ୱାସ କର େଯ, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ , ପୁଣ,ି ବଶି୍ୱାସ କରି େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ
ନାମେର ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଏସମସ୍ତ େଲଖାଯାଇଅଛ ି।

ସାତ ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦଶର୍ନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ ତବିରିୀୟା ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ପୁନବର୍ାର ଦଶର୍ନ େଦେଲ । େସ ଏହ ିପ୍ରକାେର ଦଶର୍ନ େଦେଲ;
2 ଶିେମାନ ପିତର, େଥାମା, ଯାହାଙୁ୍କ ଦଦୁିମ କହନି୍ତ ,

ଗାଲଲିୀର କାନ୍ନ ାନବିାସୀ ନଥିନେିୟଲ, େଜବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାେନ ଓ ତାହାଙ୍କ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ର ଥିେଲ । 3 ଶିେମାନ ପିତର
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ି। େସମାେନ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେର ଯିବୁ । େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ
େନୗକାେର ଚଢ଼େିଲ, ଆଉ େସହ ିରାତେିର କିଛ ିଧରି ପାରିେଲ ନାହିଁ ।
4 କିନୁ୍ତ ପାହାନ୍ତା େହଲା ଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ କୂଳେର ଠିଆ େହେଲ; ତଥାପି
େସ ଯୀଶୁ େବାଲ ିଶିଷ୍ୟମାେନ ଜାଣେିଲ ନାହିଁ । 5 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, ପିଲାମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର କ'ଣ କିଛ ିଖାଇବାର ଅଛ ି?
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ନାହିଁ । 6 େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
େନୗକାର ଡାହାଣ ପାଖେର ଜାଲ ପକାଅ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଇବ ।
େସଥିେର େସମାେନ ଜାଲ ପକାଇେଲ, ଆଉ ଏେତ ମାଛ ପଡ଼ଲିା େଯ,
େସମାେନ ତାହା ଟାଣ ିପାରିେଲ ନାହିଁ । 7 େସଥିେର ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ
େପ୍ରମ କରୁଥିେଲ, େସ ପିତରଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏ ତ ପ୍ରଭୁ। ଶିେମାନ ପିତର ଏ
ତ ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିଶୁଣ ିଫୁଙ୍ଗା େଦହ େହାଇଥିବାରୁ ଆପଣା ଅଙ୍ଗରଖା ପିନି୍ଧ
ସମୁଦ୍ର କୁ େଡଇଁପଡ଼େିଲ; 8 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାେନ ମାଛେର ଭତ୍ତିର୍
େହାଇଥିବା ଜାଲ ଟାଣ ିଟାଣ ିସାନ ନାଆେର ଆସେିଲ, କାରଣ େସମାେନ
କୂଳରୁ ଅଧିକ ଦୂରେର ନ ଥିେଲ, େକବଳ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଶହ ହାତ ଦୂରେର

ଥିେଲ । 9 େସମାେନ କୂଳେର ଓହ୍ଳାଇ େସଠାେର ଅଙ୍ଗାରର ନଆିଁ, ପୁଣ,ି
ତାହା ଉପେର ଭଜା ମାଛ ଓ ରୁଟ ିଥୁଆ େହାଇଥିବା େଦଖିେଲ ।
10 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ େଯଉଁ ମାଛ ଧରିଅଛ,
େସଥିରୁ କିଛ ିଆଣ । 11 ଶିେମାନ ପିତର ଯାଇ ଏକ ଶହ େତପନ ବଡ଼
ବଡ଼ ମାଛେର ଭତ୍ତିର୍ େହାଇଥିବା ଜାଲ କୂଳକୁ ଟାଣ ିଆଣେିଲ; ଆଉ ଏେତ
ମାଛେର ସୁଦ୍ଧା ଜାଲ ଛଣି୍ଡଲିା ନାହିଁ । 12 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆସି
େଭାଜନ କର । ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିତୁେମ୍ଭ କିଏ େବାଲ ିତାହାଙୁ୍କ
ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କରୁ ନ ଥିେଲ, କାରଣ େସ େଯ ପ୍ରଭୁ, ଏହା
େସମାେନ ଜାଣଥିିେଲ । 13 ଯୀଶୁ ଆସ ିରୁଟ ିେଘନ ିେସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ,
ଆଉ େସହ ିପ୍ରକାେର ମାଛ ମଧ୍ୟ େଦେଲ । 14 ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥତି
େହଲା ଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଏହ ିତୃତୀୟ ଥର ଦଶର୍ନ େଦେଲ ।

ପିତରଙୁ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆେଦଶ

15 େସମାେନ େଭାଜନ କଲା ଉତ୍ତାେର ଯୀଶୁ ଶିେମାନ ପିତରଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, େହ େଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ, ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ େମାେତ
ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ େପ୍ରମ କରୁଅଛ ? େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ହଁ, ପ୍ରଭୁ,
ମୁଁ େଯ ଆପଣଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରୁଅଛ,ି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ । େସ ତାଙୁ୍କ
କହେିଲ, େମାହର େମଷଶାବକମାନଙୁ୍କ ଚରାଅ । 16 େସ ପୁନବର୍ାର
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ତାଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, େହ େଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ, ତୁେମ୍ଭ
କ'ଣ େମାେତ େପ୍ରମ କରୁଅଛ ? େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ହଁ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଯ
ଆପଣଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରୁଅଛ,ି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ । େସ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
େମାହର େମଷମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତପିାଳନ କର । 17 େସ ତୃତୀୟ ଥର ତାଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, େହ େଯାହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶିେମାନ, ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ େମାେତ େସ୍ନହ
କରୁଅଛ ? ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ େମାେତ େସ୍ନହ କରୁଅଛ, ଏହା କହ ିେସ ତୃତୀୟ
ଥର ପିତରଙୁ୍କ ପଚାରିବାରୁ େସ ଦୁଃଖିତ େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ପ୍ରେଭା,
ଆପଣ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଜାଣନି୍ତ; ମୁଁ େଯ ଆପଣଙୁ୍କ େସ୍ନହ କରୁଅଛ,ି ତାହା
ଆପଣ ଜାଣନି୍ତ । ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାହର େମଷମାନଙୁ୍କ ଚରାଅ ।
18 ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛ,ି ଯୁବକ ଥିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା କଟ ିବନ୍ଧନ କରି େଯଉଁ ଆେଡ଼ ଇଚ୍ଛା, େସହ ିଆେଡ଼ ଭ୍ରମଣ
କରୁଥିଲ, କିନୁ୍ତ ବୃଦ୍ଧ େହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ
ଜେଣ ତୁମ୍ଭର କଟ ିବନ୍ଧନ କରି, େଯଉଁ ଆେଡ଼ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ନ ଥିବ,
େସଆେଡ଼ ତୁମ୍ଭକୁ େଘନଯିିବ । 19 େସ େକଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ ଦ୍ୱ ାରା
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିେବ, େସଥିର ସୂଚନା େଦଇ େସ ଏହା କହେିଲ
। ଏହା କହଲିା ଉତ୍ତାେର େସ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାହର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ ।

ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପି୍ରୟ ଶିଷ୍ୟ

20 ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଥିେଲ ଓ େଯ ମଧ୍ୟ ରାତି୍ରେଭାଜ
ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେର ଆଉଜିପଡ଼,ି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙୁ୍କ କିଏ ଶତ୍ରୁ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବ େବାଲ ିପଚାରିଥିେଲ, େସହ ିଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ପିତର
ବୁଲପିଡ଼ ିପଛେର ଆସୁଥିବା େଦଖିେଲ । 21 ପିତର ତାଙୁ୍କ େଦଖି ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ପଚାରିେଲ, ପ୍ରଭୁ, ଏହାର ବଷିୟେର କ'ଣ ? 22 ଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହେିଲ,
େମାହର ଆଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ରହୁ େବାଲ ିଯଦ ିମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର,
ତାହାେହେଲ େସଥିେର ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଅଛ ି? ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ
। 23 େସଥିେର େସହ ିଶିଷ୍ୟ େଯ ମରିବ ନାହିଁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହି
କଥା ବ୍ୟାପିଗଲା, ମାତ୍ର େସ ମରିବ ନାହିଁ େବାଲ ିଯୀଶୁ ତାଙୁ୍କ କହ ିନ
ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େମାହର ଆଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ରହୁ େବାଲ ିଯଦ ିମୁଁ ଇଚ୍ଛା
କେର, ତାହାେହେଲ େସଥିେର ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଅଛ ିେବାଲ ିକହଥିିେଲ ।
24 େଯ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛନି୍ତ ଓ ଏହ ିସମସ୍ତ
େଲଖିଅଛନି୍ତ , େସ େସହ ିଶିଷ୍ୟ; ଆଉ, ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଯ ସତ୍ୟ, ତାହା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ।

ଉପସଂହାର

25 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ ଆହୁରି ଅେନକ ଅେନକ କମର୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିେଲ; େସହି
ସବୁ ଯଦ ିେଗାଟ ିେଗାଟ ିକରି େଲଖା ଯାଆନ୍ତା, ତାହାେହେଲ ଏେତ ପୁସ୍ତକ
େଲଖା ହୁଅନ୍ତା େଯ, େମାହର ବଚିାରେର ସମୁଦାୟ ଜଗତେର ସୁଦ୍ଧା େସହି
ସବୁ ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।
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େପ୍ରରିତ

ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା

େହ ଥୀୟଫିଲ, େଯଉଁ ଦନି ଯୀଶୁ ଆପଣା ମେନାନୀତ
େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଜ୍ଞା େଦଇ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ
ନଆିଗେଲ, 2 େସହ ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େଯଉଁ ସବୁ କାଯର୍୍ୟ

କରିବାକୁ ଓ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିେଲ, େସହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ େନଇ
ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲୂକ ପୁସ୍ତକଟ ିେଲଖିଅଛ ି। 3 େସ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଦୁଃଖେଭାଗ
ଉତ୍ତାେର ଅେନକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ନଜିକୁ ଜୀବତି
େଦଖାଇେଲ, ପୁଣ,ି ଚାଳିଶ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ୱାର େସମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ
େଦଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଷିୟ ଗଡୁ଼କି କହେିଲ । 4 ଥେର
େସମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନେର ବସବିା ସମୟେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଏହି
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ପିତାଙ୍କର େଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା ବଷିୟ େମା'ଠାରୁ ଶୁଣଅିଛ, େସଥିର ଅେପକ୍ଷାେର
ରହଥିାଅ; 5 କାରଣ େଯାହନ ଜଳେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦେଲ ସତ, କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଳ୍ପ ଦନି ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ବାପି୍ତଜିତ େହବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ

6 ଅତଏବ, େସମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ;
"େହ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କଣ ଏହ ିସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ ହସ୍ତେର ପୁନବର୍ାର
ରାଜ୍ୟଭାର ସମପର୍ଣ କରୁଅଛନି୍ତ ?" 7 େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ''େଯଉଁ
ସମସ୍ତ କାଳ କି ସମୟ ପିତା ଆପଣା କ୍ଷମତାର ଅଧୀନେର ରଖିଅଛନି୍ତ ,
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାଣବିା ବଷିୟ ନୁେହଁ । 8 କିନୁ୍ତ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଅବତୀଣ୍ଣର୍ ହୁଅେନ୍ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶକି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ,
ଆଉ ଯିରୂଶାଲମ, ସମସ୍ତ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶ ଓ ଶମିେରାଣ, ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀର
ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା େମାହର ସାକ୍ଷୀ େହବ ।" 9 େସ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା
କହବିା ପେର, େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ େସ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ନୀତ େହେଲ, ଆଉ
ଖେଣ୍ଡ େମଘ ତାହାଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚରରୁ େଘନଗିଲା । 10 େସ
ଯାଉ ଯାଉ େସମାେନ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁଅଛନି୍ତ; ଏପରି
ସମୟେର, େଦଖ, ଶୁକ୍ଳ  ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, 11 ପୁଣ,ି େସମାେନ କହେିଲ, େହ ଗାଲଲିୀୟ
େଲାେକ, କାହିଁକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ େହାଇଅଛ ?
ଏହ ିେଯଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ସ୍ୱଗର୍େର ଗହୃୀତ େହେଲ, ତାହାଙୁ୍କ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ପ୍ରକାେର ସ୍ୱଗର୍କୁ ଯିବାର େଦଖିଲ, େସ େସହ ିପ୍ରକାେର
ଆଗମନ କରିେବ ।

ଯିହୂୂଦାରସ୍ଥାନ ପୂରଣ

12 ଏହାପେର େସମାେନ ଜୀତ ନାମକ ପବର୍ତରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ବାହୁଡ଼ି
ଆସେିଲ । େସହ ିପବର୍ତ ଯିରୂଶାଲମ ପାଖେର, େଗାଟଏି ବଶି୍ରାମବାରର
ବାଟ ଦୂରେର ଥିଲା । 13 େସମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍ ପିତର, େଯାହନ, ଯାକୁବ,
ଆନି୍ଦ୍ରୟ, ଫିଲପି୍ପ, େଥାମା, ବାଥର୍ଲମୀ, ମାଥିଉ, ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ,
'ଉଦ୍େଯାଗୀ' ଶିେମାନ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିହୂଦା, ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କରି,
େଯଉଁ ଉପର େକାଠରୀେର େସମାେନ ବାସ କରୁଥିେଲ, େସଠାକୁ ଗେଲ ।
14 ଏମାେନ ସମେସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାତା
ମରିୟମ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି ଏକ ମନେର ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଲାଗି
ରହେିଲ । 15 େସହ ିସମୟେର ପିତର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ
କହେିଲ; (େସଠାେର ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗତ ପ୍ରାୟ ଶେହ େକାଡ଼ଏି ଜଣ
ଥିେଲ), 16 େମାର ଭାଇମାେନ, େଯଉଁ ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଧରିବା

େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାଟ େଦଖାଇଥିଲା, ତାହା ବଷିୟେର ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ପୂବର୍ରୁ
ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖେର ଯାହା କହଥିିେଲ, େସହ ିଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହବା
ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା; 17 କାରଣ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ େବାଲି
ଗଣାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହ ିେସବାପଦେର ଅଂଶ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିଲା । 18 ଏହି
େଲାକ (ଯିହୂଦା) ଅଧମର୍ର ମୁଲ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଖଣ୍ଡଏି େକ୍ଷତ ପାଇଲା, ପୁଣ,ି େସ
ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ିେହାଇ ପଡ଼ବିାରୁ ତାହାର େପଟ ଫାଟଗିଲା ଓ ଅନ୍ତବୁଜୁଳି
ବାହାରିପଡ଼ଲିା; 19 ଆଉ, ଏହା ଯିରୂୂଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ
େଲାକ ଜାଣବିାରୁ, େସହ ିେକ୍ଷତ େସମାନଙ୍କ ନଜି ଭାଷାେର 'ହକଲ୍ଦମା',
ଅଥର୍ାତ୍ ରକ୍ତେକ୍ଷତ୍ର େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହଲା । 20 ଆଉ, ଗୀତସଂହତିାେର
େଲଖା ଅଛ,ି ତାହାର ବାସସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ େହଉ, େସଠାେର େକହ ିବାସ ନ
କରୁ । ଏବଂ ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଅନ୍ୟ ଜଣଙୁ୍କ ଦଆିଯାଉ । 21 ଅତଏବ,
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ େଯାହନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବାପି୍ତସ୍ମ େନବା ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ନଆିଯିବା ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯେତ ସମୟ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରୁଥିେଲ, 22 େସହ ିସମୟେର େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାକ୍ଷୀ େହବା ଆବଶ୍ୟକ ।
23 େସଥିେର େସମାେନ ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍ େଯାେଷଫଙୁ୍କ, ଯାହାକୁ
ବଶର୍ବ୍ବା େବାଲ ିକହନି୍ତ ଓ ଯାହାଙ୍କ ଉପନାମ ଯୂସ୍ତ, ତାଙୁ୍କ ଓ ମଥିୟଙୁ୍କ
ପୃଥକ୍ କରି ଏହ ିପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, 24 "େହ ପ୍ରେତ୍ୟକ ହୃଦୟକୁ ଜାଣବିାର
ପ୍ରଭୁ, ଯିହୂଦା ନଜି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଯଉଁ େସବା ଓ
େପ୍ରରିତ ପଦରୁ ପତତି େହାଇଅଛ,ି 25 େସହ ିପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ
ଏହ ିଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁେମ୍ଭ କାହାକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ, ତାହା
େଦଖାଇଦଅି ।" 26 ଆଉ, େସମାେନ େସହ ିଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଗଲୁବିାଣ୍ଟ କେଲ, ପୁଣ,ି ମଥିୟଙ୍କ ନାମେର ଗଲୁ ିଉଠିଲା; େସଥିେର େସ
ଏଗାର ଜଣ େପ୍ରରିତଙ୍କ ସହତି ଗଣତି େହେଲ ।

ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ

େପଣି୍ଟକଷ୍ଟ ଦବିସ ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, ସମେସ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାନେର
ଏକାଠି ଥିେଲ । 2 ଆଉ, ପ୍ରବଳ େବଗେର ବହୁଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ
ପବନର ଶବ୍ଦ ତୁଲ୍ୟ େଗାଟଏି ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆସ,ି

େଯଉଁ ଗହୃେର େସମାେନ ବସଥିିେଲ, େସହ ିଗହୃର ଚାରିଆେଡ଼ ବ୍ୟାପିଗଲା,
3 ଆଉ ନଆିଁ ଭଳି ଜିହ୍ୱାଗଡୁ଼କି େସମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚର େହାଇ େଗାଟି
େଗାଟ ିକରି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଉହ୍ଲାଇ ଆସଲିା ।
4 େସଥିେର ସମେସ୍ତ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ, ପୁଣ,ି ଆତ୍ମା
େସମାନଙୁ୍କ େଯପରି କହବିାକୁ ଶକି୍ତ େଦେଲ, ତଦନୁସାେର େସମାେନ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାେର କଥା କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ । 5 ଏହ ିସମୟେର
େପଣି୍ଟକଷ୍ଟ ପବର୍ ପାଳନ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆକାଶ ତେଳ ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜାତରୁି
ଭକ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ ଆସ ିଯିରୂୂଶାଲମେର ବାସ କରୁଥିେଲ । 6 ଆଉ,
େସହ ିଶବ୍ଦ ହୁଅେନ୍ତ, ବହୁ ଜନତା ଏକାଠି େହାଇ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା
ଆପଣା ଭାଷାେର େସମାନଙୁ୍କ କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣବିାରୁ ଅବାକ୍ େହାଇଗେଲ
। 7 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆଚମି୍ୱତ ଓ ଚମତୃ୍କତ େହାଇ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ,
େଦଖ,ଏହ ିେଯଉଁ େଲାକମାେନ କଥା କହୁଛନି୍ତ , େସମାେନ ସମେସ୍ତ କ'ଣ
ଗାଲଲିୀୟ ନୁହଁନି୍ତ ? 8 େତେବ, ଆେମ୍ଭମାେନ କିପରି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା ଜନ୍ମ ଭୂମିର ଭାଷାେର କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ ? 9 ପାଥର୍ୀୟ,
ମାଦୀୟ ଓ ଏଲାମୀୟ, ପୁଣ,ି େମସପଟାମିଆ, ଯିହୂଦା େଦଶ ଓ
କାପ୍ପାଦକିଆ, ପନ୍ତ ଓ ଆସଆି, 10 ଫ୍ରୁ ଗିଆ ଓ ଫଫୂଲଆି, ମିସର ଓ
କୂରୀଣୀ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଲବିଆି ଅଞ୍ଚଳ ନବିାସୀ ଏବଂ େରାମରୁ ଆସଥିିବା
ଯିହୂଦୀ ଓ ଯିହୂଦୀ ଧମର୍ାବଲମ୍ୱୀ ପ୍ରବାସୀ, 11 ପୁଣ,ି କ୍ର ୀତୀୟ ଓ ଆରବୀୟ
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େଲାକ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାେର ଏମାନଙୁ୍କ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ ମହତ କମର୍ର କଥା କହବିା ଶୁଣୁଅଛୁ । 12 ଆଉ,
ସମେସ୍ତ ଆଚମି୍ୱତ ଓ ଅବାକ୍ େହାଇ ପରସ୍ପର କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ,ଏହାର
ଅଥର୍ କ'ଣ ? 13 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟମାେନ ପରିହାସ କରି କହେିଲ, ଏମାେନ
ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ମତ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ ।

ପିତରଙ୍କ ବକୃ୍ତତା

14 କିନୁ୍ତ ପିତର ଏଗାରଜଣଙ୍କ ସହତି ଠିଆ େହାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର
େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବକୃ୍ତତା େଦଇ କହେିଲ, େହ ଯିହୂଦୀ େଲାେକ, ଓ
ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀ ସମେସ୍ତ, ଆପଣମାେନ ଏହା ଜାଣନୁ୍ତ ଓ େମାହର କଥା
ଶୁଣନୁ୍ତ । 15 କାରଣ ଆପଣମାେନ େଯପରି ମେନ କରୁଅଛନି୍ତ ,ଏମାେନ
େସପରି ମାତାଲ ନୁହଁନି୍ତ , େଯଣୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟ ସକାଳ ନଅ ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର
। 16 କିନୁ୍ତ େଯାେୟଲ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯାହା ଉକ୍ତ ଅଛ,ିଏହା େସହି
ଘଟଣା ଅେଟ; 17 ଈଶ୍ୱର କହନି୍ତ , େଶଷକାଳେର ଏପରି ଘଟବି େଯ,
ଅ◌ାେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ମତ୍ତର୍୍ୟ ଉପେର ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷି୍ଟ କରିବା, େସଥିେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାେନ ଭାବବାଣୀ କହେିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଯୁବାମାେନ ଦଶର୍ନ ପାଇେବ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନମାେନ ସ୍ୱପ୍ନ
େଦଖିେବ । 18 ହଁ, େସହ ିକାଳେର ଅ◌ାେମ୍ଭ ନଜି ଦାସଦାସୀ, ଉଭୟ
ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପେର ଆପଣା ଆତ୍ମା ବୃଷି୍ଟ କରିବା, େସଥିେର
େସମାେନ ଭାବବାଣୀ କହେିବ । 19 ଅ◌ାେମ୍ଭ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ଆକାଶେର ନାନା
ଅଦୂ୍ଭତ କମର୍; ପୁଣ,ି ଅଧଃସ୍ଥ ପୃଥିବୀେର ନାନା ଲକ୍ଷଣ, ରକ୍ତ, ଅଗି୍ନ ଓ ନବିଡି଼
ଧୂମ େଦଖାଇବା । 20 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ଓ ପ୍ରସଦିଧ ଦନିର ଆଗମନ
ପୂବର୍େର, ସୂଯର୍୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ରକ୍ତମୟ େହାଇଯିବ ।
21 ଆଉ,ଏପରି ଘଟବି େଯ, େଯ େକହ ିପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ,
େସ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ । 22 େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ, ଏହ ିସମସ୍ତ
କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ । ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ନାନା ଶକି୍ତର କାଯର୍୍ୟ, ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍ ଓ
ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରରିତ ବ୍ୟକି୍ତ େବାଲି
ପ୍ରମାଣତି େହାଇଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱର େଯ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଏହ ିସମସ୍ତ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ ,ଏହା ଅ◌ାପଣମାେନ ନେିଜ ଜାଣନି୍ତ; 23 େସହି
ବ୍ୟକି୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନରୂୂିପିତ ସଙ୍କଳ୍ପ ଓ ପୂବର୍ାଜ୍ଞାନୁସାେର ସମପିର୍ତ ହୁଅେନ୍ତ,
ଆପଣମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା କ୍ରୁଶାେରାପଣ କରି ବଧ
କରିଥିେଲ; 24 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମୃତୁ୍ୟର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙୁ୍କ
ଉଠାଇଅଛନି୍ତ , କାରଣ େସ େଯ ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆବଦ୍ଧ ରହେିବ ତାହା
ଅସମ୍ଭବ । 25 ଦାଉଦ ତ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର କହନି୍ତ , ମୁଁ ସବର୍ଦା େମାହର
ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରୁଥିଲ,ି କାରଣ ମୁଁ େଯପରି ବଚିଳିତ ନ ହୁଏ,
େସଥିପାଇଁ େସ େମାହର ଦକ୍ଷିଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଅଛନି୍ତ । 26 େତଣୁ େମାହର
ହୃଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ  ଓ େମାହର ଜିହ୍ୱା ଉଲ୍ଲ ସତି େହଲା, ଆହୁରି େମାହର
ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭରସାେର ବାସ କରିବ, 27 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ପ୍ରାଣକୁ
ପାତାଳେର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ପବତି୍ର ଜଣକୁ କ୍ଷୟ
ପାଇବାକୁ େଦବ ନାହିଁ । 28 ତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜୀବନର ପଥ ଜ୍ଞାତ
କରାଇଅଛ, ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଛାମୁେର େମାେତ ଆନନ୍ଦେର ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ ।
29 େହ ଭାଇମାେନ, ପିତୃକୁଳପତ ିଦାଉଦଙ୍କ ବଷିୟେର ମୁଁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ
ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠେର କହପିାେର େଯ, େସ ମେଲ, ପୁଣ,ି ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ,
ଆଉ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛ ି। 30 ରାଜା
ଦାଉଦ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ଭାବେର ତାହାଙ୍କର ଔରସଜାତ ଜଣଙୁ୍କ ତାଙ୍କ
ସଂିହାସନେର ରାଜା କରି ବସାଇବା ପାଇଁ ପରେମଶ୍ୱର ତାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଥିେଲ େବାଲ ିଜାଣଥିିେଲ । 31 ଏହା ଜାଣବିାରୁ େସ ଭବଷି୍ୟଦ ଦଶର୍ନ
ଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବଷିୟେର କହଥିିେଲ, କାରଣ େସ ପାତାଳେର
ପରିତ୍ୟକ୍ତ େହେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ ।
32 ଏହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିବଷିୟେର ଅେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ । 33 ଅତଏବ, ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ କରି ତାହାଙ୍କ
ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ବସାଇ ତାହାଙ୍କ ସହତି ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ ଅଧିକାର
େଦେଲ, ଏବଂ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙୁ୍କ େଦେଲ ଯାହାଙୁ୍କ
ଆପଣମାେନ େଦଖୁଅଛନି୍ତ ଓ ଶୁଣୁଅଛନି୍ତ । 34 କାରଣ ଦାଉଦ
ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ କରି ନ ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େସ ନେିଜ କହନି୍ତ , ପ୍ରଭୁ େମାହର
ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କହେିଲ, 35 ଅ◌ାେମ୍ଭ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର
ପାଦପୀଠ କରି ନାହୁଁ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ "ଆମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣେର ବସଥିାଅ" ।

36 ଅତଏବ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୂଳ ନଶି୍ଚୟ ଜାଣନୁ୍ତ େଯ, େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ଆପଣମାନ କ୍ରୁଶେର ବଧ କେଲ, ତାହାଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ
ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ । 37 ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିେସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ
ବଦିୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଗଲା, ପୁଣ,ି େସମାେନ ପିତର ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ,ଭାଇମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କରିବା ? 38 େସଥିେର ପିତର
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆପଣମାେନ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରନୁ୍ତ, ଆଉ ନଜି ନଜି
ପାପ କ୍ଷମା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ବାପି୍ତଜିତ
େହଉନୁ୍ତ; ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ
। 39 କାରଣ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ, ଆପଣମାନଙ୍କର
ସନ୍ତାନସନ୍ତତମିାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ, ପୁଣ,ି ଦୂରବତ୍ତର୍ୀ େଯେତ େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନକିଟକୁ ଡାକିେବ, େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଅେଟ । 40 ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅେନକ କଥା ଦ୍ୱ ାରା େସ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଇ କହେିଲ, "ଏହ ିକୁଟଳି ବଂଶଠାରୁ
ଆପଣମାେନ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ େହଉନୁ୍ତ" । 41 େସଥିେର େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେଲ, େସମାେନ ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ, ଆଉ େସହ ିଦନି ପ୍ରାୟ
ତନି ିସହସ୍ର େଲାକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ େହେଲ ।

ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା

42 େସମାେନ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାେର, ସହଭାଗିତାେର, ରୁଟି
ଭାଙି୍ଗବାେର ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାେର ନବିଷି୍ଟ ଚତି୍ତ େହାଇ ରହେିଲ ।
43 ଆଉ, େଲାକ ସମେସ୍ତ ଭୀତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ; େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ମଧ୍ୟ ଅେନକ ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା । 44 ମାତ୍ର
େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକତ୍ର ରହ ିସବୁ ପଦାଥର୍
ସାଧାରଣ ସମ୍ପତି୍ତ େବାଲ ିଜ୍ଞାନ କରୁଥିେଲ । 45 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତି୍ତ ବକି୍ରୟ କରି, ଯାହାର େଯପରି ପ୍ରେୟାଜନ
େସହ ିଅନୁସାେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବାଣି୍ଟେଦବାକୁ ଲାଗିେଲ । 46 ଆଉ, େସମାେନ
ଏକଚତି୍ତ େହାଇ ପ୍ରତଦିନି ମନି୍ଦରେର ସମେବତ େହାଇ ରହୁଥିେଲ ଓ ଘେର
ଘେର ରୁଟ ିଭାଙି୍ଗ ଆନନ୍ଦେର ଓ ସରଳ ହୃଦୟେର େଭାଜନପାନ କରି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିେଲ । 47 ଏବଂ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର ପି୍ରୟପାତ୍ର
େହଉଥିେଲ ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଥିବା େଲାକଙୁ୍କ ପ୍ରତଦିନି
ମଣ୍ଡଳୀ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଖଞ୍ଜ ଭକି୍ଷୁକର ସୁସ୍ଥତା

ଦେିନ ପ୍ରାଥର୍ନାର ନଦି୍ଧିର୍ଷ୍ଟ ସମୟେର, ଅଥର୍ାତ୍ ଅପରାହ୍ନ ତନି ିଘଣ୍ଟା
େବେଳ ପିତର ଓ େଯାହନ ମନି୍ଦରକୁ ଯାଉଥିେଲ । 2 ଏପରି
ସମୟେର ମାତୃଗଭର୍ରୁ ଖଞ୍ଜ ଜେଣ େଲାକ ବୁହା େହାଇ

ଯାଉଥିଲା । ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭକି୍ଷା ମାଗିବା
ନମିେନ୍ତ େଲାେକ ତାହାକୁ ପ୍ରତଦିନି େସଥିର ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱ ାରେର
ରଖିେଦଉଥିେଲ । 3 େସ ପିତର ଓ େଯାହନଙୁ୍କ ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ
କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା େଦଖି ଭକି୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା 4 ପିତର ଓ େଯାହନ
ତାହା ପ୍ରତ ିସି୍ଥର ଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁେଲ, ପୁଣ,ି ପିତର କହେିଲ, "ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଆଡ଼◌଼କୁ ଚାହଁ ।" 5 େସଥିେର େସ େସମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛ ିପାଇବା
ଆଶାେର େସମାନଙ୍କ ଆଡ଼◌଼କୁ ଚାହିଁ ରହଲିା । 6 କିନୁ୍ତ ପିତର କହେିଲ,
"ରୂପା କି ସୁନା େମାହର ନାହିଁ; ମାତ୍ର େମାହର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ େଦଉଅଛ;ି ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ଚାଲ ।" 7 ପୁଣ,ି
େସ ତା'ର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଉଠାଇେଲ; େସଥିେର େସହକି୍ଷଣି
ତା'ର ପାଦ ଓ େଗାଡ଼ର ଗଣି୍ଠସବୁ ବଳ ପାଇଲା, 8 ଆଉ େସ କୁଦା ମାରି
ଠିଆ େହଲା; ପୁଣ,ି ଚାଲବିାକୁ ଲାଗିଲା; ଆଉ, େସ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଓ କୁଦା
ମାରୁ ମାରୁ, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କଲା । 9 େସଥିେର େଲାକ ସମେସ୍ତ ତାହାକୁ ଚାଲବିା
ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା େଦଖିେଲ, 10 ଆଉ େଯଉଁ ଜଣକ ମନି୍ଦରର
ସୁନ୍ଦର-ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ବସ ିଭକି୍ଷା ମାଗଥୁିଲା,ଏ େସହ ିେଲାକ େବାଲି
େସମାେନ ଚହି୍ନେିଲ, ପୁଣ,ି ତା' ପ୍ରତ ିଯାହା ଘଟଥିିଲା, ତାହା େଦଖି
େସମାେନ ଅତଶିୟ ବସି୍ମୟାପନ୍ନ  ଓ ଆଚମି୍ୱତ େହେଲ । 11 େସ ପିତର ଓ
େଯାହନଙୁ୍କ ଧରି ରହଥିିବା ସମୟେର େଲାକ ସମେସ୍ତ ଅତଶିୟ ବସି୍ମୟାପନ୍ନ
େହାଇ ଶେଲାମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏକତ୍ର େଦୗଡ଼ଆିସେିଲ
। 12 ପିତର ତାହା େଦଖି େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
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େଲାକମାେନ, ଆପଣମାେନ କାହିଁକି ଏହ ିେଲାକ ବଷିୟେର ଚମତୃ୍କତ
େହଉଅଛନି୍ତ ? କିମ୍ୱା ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ନଜି ଶକି୍ତ ଅବା ଭକି୍ତ ବଳେର
ଏହାକୁ ଚାଲବିା ଶକି୍ତ େଦଇଅଛୁ, ତାହା ଭାବ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକାହିଁକି
ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହୁଁଅଛନି୍ତ ? 13 ଅବ୍ରହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ଈଶ୍ୱର,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣା ଦାସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଗୗରବାନିି୍ୱ ତ
କରିଅଛନି୍ତ; େସହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ଆପଣମାେନ ସମପର୍ଣ କେଲ, ପୁଣ,ି
େଯେତେବେଳ ପୀଲାତ ତାହାଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିେଲ,
େସେତେବେଳ ତାହାଙୁ୍କ ଆପଣମାେନ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ
। 14 ଆପଣମାେନ େସହ ିପବତି୍ର ଓ ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର କେଲ,
ଆଉ ଜେଣ ନରଘାତକ େଯପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୁକ୍ତ
କରାଯାଏ,ଏହା ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, 15 କିନୁ୍ତ ଜୀବନର କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ବଧ କେଲ;
ତାହାଙୁୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ େସଥିର
ସାକ୍ଷୀ । 16 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ନାମେର ବଶି୍ୱାସ କରିବାରୁ ଏହ ିେଯଉଁ
େଲାକକୁ ଆପଣମାେନ େଦଖୁଛନି୍ତ ଓ ଜାଣଅିଛନି୍ତ ,ଏହାକୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ
ବଳବାନ କରିଅଛ;ି ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଦଆିଯାଇଥିବା ବଶି୍ୱାସ ଆପଣ
ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛ ି। 17 ଆଉ
ଏେବ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େଯପରି, ଆପଣମାେନ
ମଧ୍ୟ େସପରି ଅଜ୍ଞାନତା େହତୁ ଏହା କରିଅଛନି୍ତ େବାଲ ିମୁଁ ଜାେଣ ।
18 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖେଭାଗ ବଷିୟେର ସମସ୍ତ
ଭାବବାଦୀଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ଯାହା ଯାହା ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିେଲ, େସହି
ସବୁ େସ ଏହ ିପ୍ରକାେର ସଫଳ କରିଅଛନି୍ତ । 19 ଅତଏବ, େଯପରି
ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପେମାଚନ େହାଇ ପାେର, ଏଥିନମିେନ୍ତ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ
କରି େଫରି ଆସନୁ୍ତ, 20 ତାହାେହେଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାର ସମୟ
ଉପସି୍ଥତ େହବ; ପୁଣ,ି ଆପଣମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପୂବର୍ନରୂିପିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଅଥର୍ାତ୍
ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସ େପ୍ରରଣ କରିେବ । 21 ସମସ୍ତ ବଷିୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନର େଯଉଁ
ସମୟର କଥା ଅତ ିପ୍ରାଚୀନକାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପବତି୍ର
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା କହଅିଛନି୍ତ , େସହ ିସମୟ ଉପସି୍ଥତ ନ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ନଶି୍ଚୟ ସ୍ୱଗର୍େର ଗହୃୀତ େହବାକୁ େହବ । 22 େମାଶା ତ
କହଥିିେଲ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େମାହର ସଦୃଶ ଜେଣ ଭାବବାଦୀଙୁ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିେବ; େଯଉଁ େଯଉଁ
ବଷିୟେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହେିବ, େସହ ିସବୁ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣବି । 23 କିନୁ୍ତ ଏପରି ଘଟବି େଯ, େଯଉଁ ପ୍ରାଣୀ େସହି
ଭାବବାଦୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣବି ନାହିଁ, େସ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବନିଷ୍ଟ
େହବ । 24 ହଁ, ଶାମୁେୟଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରବତ୍ତର୍ୀ ସମୟଠାରୁ େଯେତ
ଭାବବାଦୀ କଥା କହଅିଛନି୍ତ , େସମାେନ ସମେସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହ ିକାଳର ବଷିୟ
ପ୍ରଚାର କରିଅଛନି୍ତ 25 ଆପଣମାେନ େସହ ିଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ,
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ
େହେବ, ଏହ ିବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙୁ୍କ କହ ିଆପଣମାନଙ୍କ
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ନୟିମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିେଲ, ଆପଣମାେନ
େସହ ିନୟିମର ସନ୍ତାନ ଅଟନି୍ତ । 26 ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥେମ ଆପଣମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଆପଣାର େସହ ିଦାସଙୁ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରି େପ୍ରରଣ କେଲ, େଯପରି େସ
ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣଙୁ୍କ ନଜି ନଜି ଦୁଷ୍ଟତାରୁ େଫରାଇ ଆଶୀବର୍ାଦ
କରନି୍ତ ।

ଯିହୂଦୀ ମହା ସମାଜେର ପିତର ଓ େଯାହନ

େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର କଥା କହୁଥିବା ସମୟେର
ଯାଜକମାେନ, ମନି୍ଦର େସନାପତ ିଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; 2 େସମାେନ ବରିକ୍ତ େହାଇଥିେଲ,

କାରଣ େପ୍ରରିତମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା
ଧରି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବଷିୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିେଲ । 3 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଧରି ପରଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରେର ରଖିେଲ,
କାରଣ େସେତେବେଳ ସନ୍ଧ୍ୟା େହାଇଥିଲା । 4 ତଥାପି ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିା
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ବଶି୍ୱାସ କେଲ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର
ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର େହଲା । 5 ପରଦନି େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ,
ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଯିରୂୂଶାଲମେର ଏକତି୍ରତ େହେଲ; 6 େସଠାେର
ମହାଯାଜକ ହାନାନ, କୟାଫା, େଯାହନ, ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡର, ପୁଣ,ି
ମହାଯାଜକୀୟ ବଂଶର ସମସ୍ତ େଲାକ ଉପସି୍ଥତ ଥିେଲ । 7 େସମାେନ

େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ କରାଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କି
ଶକି୍ତେର ବା େକଉଁ ନାମେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା କରିଅଛ ? 8 େସଥିେର
ପିତର ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ
େଲାକମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାେନ, 9 ଆଜି ଯଦ ିଜେଣ େରାଗୀ
ପ୍ରତ ିକରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପଚରାଯାଏ
େଯ,ଏହ ିେଲାକ କି ଉପାୟେର ସୁସ୍ଥ େହାଇଅଛ ି? 10 ତାହାେହେଲ
ଆପଣମାେନ ସମେସ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ ଜ୍ଞାତ େହଉନୁ୍ତ େଯ,
େଯଉଁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଆପଣମାେନ କ୍ରୁଶେର ବଧ କରିଅଛନି୍ତ ,
ଯାହାଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ନାମେର, ହଁ,
ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିେଲାକଟ ିସୁସ୍ଥ େହାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଠିଆ
େହାଇଅଛ ି। 11 ଗହୃ ନମିର୍ାଣକାରୀ େଯ ଆପଣମାେନ, ଆପଣମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ େହାଇଥିଲା, ଯାହା େକାଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର
େହଲା, େସ େସହ ିପ୍ରସ୍ତର ଅଟନି୍ତ । 12 ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାେର
ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ; କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ
େହବ, ଆକାଶ ତେଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକୗଣସ ିନାମ
ଦଆିଯାଇ ନାହିଁ । 13 େସମାେନ ପିତର ଓ େଯାହନଙ୍କ ସାହସ େଦଖି
ଏବଂ େସମାେନ େଯ ଅଶିକି୍ଷତ ଓ ଅଜ୍ଞାନ େଲାକ,ଏହା ବୁଝ ିଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ
େହେଲ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିେଲ େବାଲ ିେସମାନଙୁ୍କ
ଚହି୍ନେିଲ, 14 ଆଉ େସହ ିସୁସ୍ଥ େହାଇଥିବା େଲାକଟ ିେସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖି, େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିକହ ିପାରିେଲ ନାହିଁ
। 15 ପେର େସମାନଙୁ୍କ ସଭାରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ େସମାେନ
ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟେର ପରାମଶର୍ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିକ'ଣ କରିବା ? 16 କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯ, େଗାଟଏି ମହା
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ସାଧିତ େହାଇଅଛ ିଏହା ଯିରୂୂଶାଲମ ନବିାସୀସମସ୍ତଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଅସ୍ୱୀକାର କରି
ନ ପାରୁ; 17 କିନୁ୍ତ ଏ କଥାଟା େଯପରି େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆହୁରି
ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ନ ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହ ିନାମେର େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ଆଉ
କିଛ ିନ କହବିାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ଭୟ େଦଖାଇବା । 18 ପେର େସମାନଙୁ୍କ
ଡାକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ଆେଦୗ କଥା ନ କହବିାକୁ ବା ଶିକ୍ଷା ନ େଦବାକୁ
ଦୃଢ଼ରୂେପ େସମାନଙୁ୍କ ଅ◌ାଜ୍ଞା େଦେଲ । 19 କିନୁ୍ତ ପିତର ଓ େଯାହନ
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣବିା ଅେପକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କ
କଥା ଶୁଣବିା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯଥାଥର୍ କି ନା, ତାହା ଆପଣମାେନ ବଚିାର
କରନୁ୍ତ 20 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣଅିଛୁ, େସହି
ସବୁ ନ କହ ିରହ ିନ ପାରୁ । 21 େସଥିେର େସମାେନ େଲାକମାନଙ୍କ
େହତୁ େସମାନଙୁ୍କ ଦଣ୍ଡ େଦବାର େକୗଣସ ିବାଟ ନ ପାଇବାରୁ େସମାନଙୁ୍କ
ଅଧିକ ଭୟ େଦଖାଇ ଛାଡ଼େିଦେଲ, େଯଣୁ ଯାହା ଘଟଥିିଲା, େସଥିନମିେନ୍ତ
େଲାକ ସମେସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା କୀତ୍ତର୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 22 କାରଣ
େଯଉଁ େଲାକଠାେର େସହ ିଆେରାଗ୍ୟର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କରାଯାଇଥିଲା,
ତାହାର ବୟସ ଚାଳିଶ ବଷର୍ରୁ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ ଥିଲା ।

ନଭିର୍ୀକତା ନମିେନ୍ତ େପ୍ରରିତଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

23 ଶିଷ୍ୟମାେନ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ
ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଯାହା କହଥିିେଲ, େସହି
ସବୁ ଜଣାଇେଲ । 24 େସମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିଏକଚତି୍ତେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ ତୁେମ୍ଭ ଆକାଶ,
ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର  ଏବଂ େସ ସବୁ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ
। 25 ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖ େଦଇ ପବତି୍ର
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିକଥା କହଅିଛ, ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ କାହିଁକି କଳହ
କେଲ, ଆଉ େଲାକମାେନ କାହିଁକି ଅନଥର୍କ ବଷିୟ କଳ୍ପନା କେଲ ?
26 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଭଷିିକ୍ତଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର, ପୃଥିବୀର
ରାଜାମାେନ ଠିଆ େହେଲ, ପୁଣ,ି ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ ଏକତ୍ର େହେଲ ।
27 କାରଣ ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ ପବତି୍ର ଦାସ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ଅଭଷିିକ୍ତ କଲ,
ପ୍ରକୃତେର ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େହେରାଦ ଏବଂ ପନି୍ତୟ ପୀଲାତ ଉଭୟ
ଅଣଯିହୂଦୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଏହ ିନଗରେର, 28 ତୁମ୍ଭର
ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱ ାରା େଯ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଘଟବି େବାଲ ିପୂବର୍ରୁ ନରୂିପିତ
େହାଇଥିଲା, ତାହା କରିବାକୁ ଏକତ୍ର େହେଲ । 29 ଆଉ ଏେବ, େହ ପ୍ରଭୁ,
େସମାନଙ୍କ ତଜର୍ନଗଜର୍ନ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କର; ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଦାସମାନଙୁୁ୍କ
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ପୂଣ୍ଣର୍ ସାହସ ସହ ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ କହବିାକୁ ଶକି୍ତ ଦଅି, 30 ଆଉ େସଥି
ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ତୁମ୍ଭର ପବତି୍ର ଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ସୁସ୍ଥ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍ମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ବସି୍ତାର
କର । 31 େସମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା କଲା ଉତ୍ତାେର, େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଏକତ୍ର
େହାଇଥିେଲ, ତାହା କମି୍ପ ଉଠିଲା, ପୁଣ,ି ସମେସ୍ତ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣର୍
େହାଇ, ସାହସେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ସମ୍ପତି୍ତେର ସମାନ ଅଧିକାର

32 ବଶି୍ୱାସକାରୀ େଲାକସମୂୂହ ଏକଚତି୍ତ ଓ ଏକପ୍ରାଣ ଥିେଲ; େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େକହେିହେଲ ଆପଣା ସମ୍ପତି୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଛ ିନଜିର େବାଲ ିକହୁ ନ
ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା ।
33 େପ୍ରରିତମାେନ ମହାଶକି୍ତ ସହତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବଷିୟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣ,ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ।
34 େଯଣୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କାହାରି େକୗଣସ ିଅଭାବ ନ ଥିଲା, କାରଣ
େଯେତ େଲାକଙ୍କର ଭୂୂମି ବା ଗହୃ ଥିଲା, େସମାେନ ତାହା ବକି୍ରୟ କରି
ବକି୍ର ୀତ ସମ୍ପତି୍ତର ମୂୂଲ୍ୟ ଆଣ ିେପ୍ରରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତେଳ ରଖୁଥିେଲ,
35 ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ତା'ର ଅଭାବ ଅନୁସାେର ତାହା ବତିରଣ
କରାଯାଉଥିଲା । 36 ପୁଣ,ି େଯାେଷଫ, େଯ େଲବୀ ବଂଶଜାତ ଜେଣ
ସାଇପ୍ରସ୍ ଜାତରି େଲାକ, ଯାହାଙୁ୍କ େପ୍ରରିତମାେନ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା େବାଲ ିଉପନାମ
େଦଇଥିେଲ (ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହାର ଅଥର୍ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାର ପୁତ୍ର), 37 ତାଙ୍କର
ଖେଣ୍ଡ େକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା; େସ ତାହା ବକି୍ରୟ କରି େସଥିର ଟଙ୍କା ଆଣି
େପ୍ରରିତମାନଙ୍କର ପାଦ ତେଳ େଥାଇେଲ ।

ହନନୀୟ ଓ ଶଫୀରା

େତେବ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହନନୀୟ ଓ
ଯାହାଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଶଫୀରା ଥିଲା େସ ଏବଂ ଶଫୀରା
ଏକତ୍ର େସମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତରୁ କିଛ ିବକି୍ରୟ କେଲ । 2 ପୁଣ,ି

ଭାଯର୍୍ୟାର ଜ୍ଞାତସାରେର େସଥିର ମୂୂଲ୍ୟରୁ କିଛ ିଲୁଚାଇ ରଖି, ଅବଶିଷ୍ଟ
ଅଂଶମାତ୍ର ଆଣ ିେପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ଚରଣ ତେଳ େଥାଇଲା । 3 େସଥିେର
ପିତର କହେିଲ, େହ ହନନୀୟ, ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା କହବିାକୁ
ଓ ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛ ିଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଧିକାର କରିଅଛନି୍ତ ? 4 ବକି୍ରୟ ନ େହବା ପୂେବର୍ ତାହା କ'ଣ
ତୁମ୍ଭ ନଜିର େହାଇ ରହ ିନ ଥିଲା ? ଆଉ, ବକି୍ରୟ େହବା ଉତ୍ତାେର
େସଥିର ମୂୂଲ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭ ନଜି ଅଧିକାରେର ନ ଥିଲା ? େତେବ ତୁେମ୍ଭ କିପରି
ଆପଣା ହୃଦୟେର ଏହ ିବଷିୟ ଭାବଲି ? ତୁେମ୍ଭ େଯ ମନୁଷ୍ୟ ନକିଟେର
ମିଥ୍ୟା କହଲି, ତାହା ନୁେହଁଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ମିଥ୍ୟା କହଲି ।
5 ଏହ ିସବୁ କଥା ଶୁଣ ିହନନୀୟ କଚାଡ଼ ିେହାଇ ପଡ଼ ିପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା ।
େସଥିେର େଯେତ େଲାକ ଏହା ଶୁଣେିଲ, ସମେସ୍ତ ଅତଶିୟ ଭୟ କେଲ ।
6 ଆଉ, ଯୁବକମାେନ ଉଠି ତାହାକୁ ଲୁଗାେର ଗଡୁ଼ାଇେଲ ଏବଂ ବାହାରକୁ
େଘନଯିାଇ ସମାଧି େଦେଲ । 7 ପ୍ରାୟ ତନି ିଘଣ୍ଟା ପେର ତାହାର ଭାଯର୍୍ୟା
ଆସଲିା, କିନୁ୍ତ କ'ଣ ଘଟଅିଛ,ି ତାହା େସ ଜାଣ ିନ ଥିଲା । 8 ଆଉ,
ପିତର ତାହାକୁ ଉତ୍ତର େଦେଲ, "କୁହ ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କଅଣ ଏତକିି
ଟଙ୍କାେର ଭୂମି ବକି୍ରୟ କଲ" ? େସ କହଲିା, ହଁ, େସତକିିେର ।
9 େସଥିେର ପିତର ତାହାକୁ କହେିଲ, "ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁକି ଏକମତ େହଲ" ? େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭ
ସ୍ୱାମୀକୁ ସମାଧି େଦଇଛନି୍ତ , େସମାେନ ଦ୍ୱ ାର ପାଖେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲଣ,ି
ଆଉ େସମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାରକୁ ବହେିନଇଯିେବ । 10 େସହକି୍ଷଣୀ େସ
ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ କଚାଡ଼ ିେହାଇ ପଡ଼ ିପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା, ପୁଣ,ି
ଯୁବକମାେନ ଭତିରକୁ ଆସ ିତାହାକୁ ମୃତ େଦଖି ବାହାରକୁ ବହେିନଇଗେଲ
ଏବଂ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖେର ତାହାକୁ ସମାଧି େଦେଲ । 11 େସଥିେର
ସମୁଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ େଯେତ େଲାକ ଏହ ିସବୁ ବଷିୟ ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ
ସମେସ୍ତ ଅତଶିୟ ଭୟଭୀତ େହେଲ ।

ଅେଲୗକିକ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍

12 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ ଅେନକ
ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍ ସାଧିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ

ଏକଚତି୍ତେର ଶେଲାମନଙ୍କ ମଣ୍ଡପେର ଉପସି୍ଥତ େହଉଥିେଲ, 13 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେସମାନଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦବାକୁ ସାହସ
କରୁ ନ ଥିେଲ; ତଥାପି େଲାକମାେନ େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିେଲ,
14 ପୁଣ,ି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅେନକ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବଶି୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ, 15 ଏପରିକି, ପିତର ଆସବିା ସମୟେର
ଅନ୍ତତଃ ତାହାଙ୍କ ଛାୟା େଯପରି େରାଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରି
ଉପେର ପେଡ଼,ଏଥି ନମିେନ୍ତ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ େବାହେିନଇ
ଆସ ିେଶଯ ଓ ଖଟଆିେର ରଖିେଦଉଥିେଲ । 16 ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ
ନଗରସମୂହରୁ େଲାକସମୂୂହ ମଧ୍ୟ େରାଗୀମାନଙୁ୍କ ଓ ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା
ଆକ୍ର ାନ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆଣ ିଏକତ୍ର େହଉଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ସମେସ୍ତ
ସୁସ୍ଥ େହେଲ ।

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାଡ଼ନା

17 ପେର ମହାଯାଜକ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମେସ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍, ସାଦୂ୍ଦକୀ ଦଳ,
ଈଷର୍ାେର ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ େହାଇ ଉଠିେଲ 18 ଓ େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ଧରି ସାଧାରଣ
କାରାଗାରେର ରଖିେଲ । 19 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ରାତି୍ରକାଳେର
କାରାଗାରର ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଫିଟାଇେଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣି
କହେିଲ, 20 "ଯାଅ, ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଏହି
ଜୀବନ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କଥା କୁହ" । 21 ଏହା ଶୁଣ ିେସମାେନ ପ୍ରଭାତ
ସମୟେର ମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରି ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ । ଇତମିଧ୍ୟେର
ମହାଯାଜକ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାେନ ଆସ ିମହାସଭା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ଙୁ୍କ ଡାକି ଏକତ୍ର କେଲ, ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ
ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ କାରାଗାରକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ । 22 କିନୁ୍ତ
କମର୍ଚାରୀମାେନ ଯାଇ କାରାଗାରେର େସମାନଙୁ୍କ ନ ପାଇ େଫରିଆସି
କହେିଲ, 23 "ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଲୁ, କାରାଗାର ଦୃଢ଼ରୂେପ ରୁଦ୍ଧ େହାଇଅଛି
ଓ ଦ୍ୱ ାରଗଡୁ଼କିେର ରକ୍ଷକମାେନ ଠିଆ େହାଇଅଛନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାେନ୍ତ
ଭତିେର ଆେମ୍ଭମାେନ କାହାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ।" 24 ଏହ ିସବୁ କଥା ଶୁଣି
ମନି୍ଦରର େସନାପତ ିଓ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାେନ ଏଥିର ପରିଣାମ କ'ଣ େହବ
ଭାବ ିେସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଅବାକ୍ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ । 25 ଏପରି
ସମୟେର ଜେଣ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ସମ୍ୱାଦ େଦଲା, େଦଖନୁ୍ତ, ଆପଣମାେନ
େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ କାରାଗାରେର ରଖିଥିେଲ, େସମାେନ ମନି୍ଦରେର ଠିଆ
େହାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛନି୍ତ । 26 େସେତେବେଳ େସନାପତି
କମର୍ଚାରୀମାନଙ୍କ ସହତି ଯାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣେିଲ, କିନୁ୍ତ ବଳପୂବର୍କ
ନୁେହଁ, କାରଣ କାେଳ େଲାେକ େସମାନଙୁ୍କ ପଥର େଫାପାଡ଼େିବ,ଏହା ଭୟ
କରୁଥିେଲ । 27 େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଆଣ ିମହାସଭା ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ
କରାଇେଲ । େସଥିେର ମହାଯାଜକ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ,
28 "ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିନାମେର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଅତି
ଦୃଢ଼ରୂେପ ନେିଷଧ କରିଥିଲୁୁ", ତଥାପି "େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଶିକ୍ଷାେର ଯିରୂୂଶାଲମ ପୂୂଣ୍ଣର୍ କରି େସହ ିେଲାକର ରକ୍ତପାତର େଦାଷ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ବତ୍ତର୍ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ ।" 29 କିନୁ୍ତ ପିତର ଓ ଅନ୍ୟ
େପ୍ରରିତମାେନ ଉତ୍ତର େଦେଲ , ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା କତ୍ତର୍ବ୍ୟ । 30 େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ
ଆପଣମାେନ କ୍ରୁଶେର ଟଙ୍ଗାଇ ବଧ କରିଥିେଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ
ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଉଠାଇଅଛନି୍ତ । 31 ପୁଣ,ି େସ େଯପରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମନ
ପରିବତ୍ତର୍ନ ଓ ପାପ କ୍ଷମା ଦାନ କରନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା
ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଅଧିପତ ିଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ସ୍ୱରୂୂେପ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନି୍ତ ।
32 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟର ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ େଯଉଁ ପବତି୍ର
ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସ ମଧ୍ୟ
ସାକ୍ଷୀ । 33 ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିେସମାେନ ଅତଶିୟ ରାଗିଗେଲ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସି୍ଥର କେଲ । 34 କିନୁ୍ତ ଗମଲୀେୟଲ୍
ନାମକ ଜେଣ ଫାରୂଶୀ, େଯ କି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ
ନକିଟେର ସମ୍ମାନପାତ୍ର ଥିେଲ, େସ ମହାସଭାେର ଠିଆ େହାଇ
େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ କିଛ ିସମୟ ନମିେନ୍ତ ବାହାର କରିେଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
35 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ,
ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣମାେନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହଉଅଛନି୍ତ , େସହି
ବଷିୟେର ସାବଧାନ େହଉନୁ୍ତ । 36 କାରଣ ଏଥିପୂୂେବର୍ ଥିଉଦା ଉଠି ନଜିକୁ
ଜେଣ ମହାପୁରୁଷ େବାଲ ିକହଲିା, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଶହ େଲାକ ତାହା
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ସହତି େଯାଗ େଦେଲ; େସ ହତ େହଲା, ପୁଣ,ି େଯେତ େଲାକ ତାହାର
ଅନୁସରଣ କେଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  ଓ ବଫିଳ େହେଲ ।
37 େସହ ିେଲାକ ଉତ୍ତାେର ଜନଗଣନା ସମୟେର ଗାଲଲିୀୟ ଯିହୂଦା ଉଠି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆପାଣା ପଛେର ଟାଣେିନଇ ବପି୍ଳବ କରାଇଲା; େସ ମଧ୍ୟ
ବନିଷ୍ଟ େହଲା, ପୁଣ,ି େଯେତ େଲାକ ତାହାର ଅନୁଗତ େହାଇଥିେଲ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଗେଲ । 38 ଏେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ
କହୁଅଛ,ି ଆପଣମାେନ ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକିଛ ିନ କରି େସମାନଙୁ୍କ
ଛାଡ଼ଦିଅିନୁ୍ତ, କାରଣ ଏହ ିମନ୍ତ୍ରଣା ବା ଏହ ିକମର୍ ଯଦ ିମନୁଷ୍ୟଠାରୁ
େହାଇଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତା'ହା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଯିବ; 39 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତାହା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େହାଇଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ
କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହେବ ନାହିଁ, କାେଳ ଆପଣମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନି୍ତ େବାଲ ିେଦଖାଯିେବ । 40 େସମାେନ ତାହାଙ୍କ କଥାେର
ସମ୍ମତ େହେଲ, ପୁଣ,ି େପ୍ରରିତମାନଙୁ୍କ ନକିଟକୁ ଡାକି େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର
କେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର କଥା ନ କହବିାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ
। 41 େସଥିେର େସମାେନ େଯ େସହ ିନାମ ସକାେଶ ଅପମାନ େଭାଗିବାକୁ
େଯାଗ୍ୟ େବାଲ ିଗଣତି େହାଇଥିେଲ, େସଥିନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଆନନ୍ଦ କରୁ
କରୁ ମହାସଭାରୁ ବାହାରିଗେଲ; 42 ଆଉ େସମାେନ ପ୍ରତଦିନି ମନି୍ଦରେର
ଓ ଘେର ଘେର ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଓ ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ,ଏହ ିସୁସମାଚାର
ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କେଲ ନାହିଁ ।

େସବାକାଯର୍୍ୟାେଥର୍ ସାତ ଜଣ ମେନାନୀତ

ଏହ ିସମୟେର, େଯେତେବେଳ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦି୍ଧ
ପାଉଥିଲା, େସେତେବେଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାବାଦୀ ଯିହୂଦୀମାେନ
ଏବ୍ର ୀୟମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷେର ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ

େଦୖନକି ଖାଦ୍ୟ ବତିରଣ କରିବାେର ବଧିବାମାନଙୁ୍କ ଅବେହଳା
କରାଯାଉଥିଲା । 2 େସଥିେର ବାର ଜଣ, ଶିଷ୍ୟସମୂହକୁ ନକିଟକୁ ଡାକି
କହେିଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖାଦ୍ୟ ପରିେବଷଣେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ରହବିା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁେହଁଁ । 3 ଅତଏବ େହ
ଭାଇମାେନ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟେର ନଯିୁକ୍ତ କରି
ପାରୁ,ଏପରି ସୁଖ୍ୟାତ ିସମ୍ପନ୍ନ  ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ସାତ
ଜଣଙୁ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛ ିସି୍ଥର କରନୁ୍ତ; 4 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଓ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର େସବା କାଯର୍୍ୟେର ଏକାଗ୍ରଭାେବ ଲାଗିରହବିା
। 5 ଏହ ିକଥା ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ େଦଖାଗଲା, ଆଉ
େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ ଓ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ସି୍ତଫାନ ନାମକ ଜେଣ
ବ୍ୟକି୍ତଙି୍କ, ପୁଣ,ି ଫିଲପି୍ପ, ପ୍ରଖର, ନୀକାେନାର, ତୀେମାନ, ପାମର୍ନା ଓ
ଆନି୍ତୟଖିଆର ଯିହୂଦୀମତାବଲମ୍ୱୀ ନୀକଲାୟଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରି,
6 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରି େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପେର ହାତ ରଖି ସମପର୍ଣ କେଲ । 7 ଏଣୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଯିରୂଶାଲମେର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା; ଆଉ, ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଅେନକ ଅେନକ େଲାକ ବଶି୍ୱାସମାଗର୍ ଅବଲମ୍ୱନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ମହାସଭାେର ସି୍ତଫାନ

8 ସି୍ତଫାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶକି୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ମହା ମହା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 9 କିନୁ୍ତ
ଲବିତ୍ତର୍ୀନ, କୂୂରୀଣୀୟ ଓ ଅ◌ାେଲକଜାଣ୍ଡ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ନାମେର ଖ୍ୟାତ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ସମାଜଗହୃର େକେତକ ଜଣ, ପୁଣ,ି କିଲକିିୟା ଓ
ଆସଆିନବିାସୀ େକେତକ େଲାକ ଉଠି ସି୍ତଫାନଙ୍କ ସହତି ବାଦାନୁବାଦ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 10 ମାତ୍ର େସ େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକି୍ତେର କଥା
କହୁଥିେଲ, େସମାେନ ତାହା ପ୍ରତେିରାଧ କରିବାକୁ ସମଥର୍ େହେଲ ନାହିଁ ।
11 େସଥିେର େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ମତାଇେଲ, ଆଉ େସମାେନ
କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ େମାଶା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ନନି୍ଦାକଥା
କହବିା ଶୁଣଅିଛୁ । 12 ଆଉ, େସମାେନ ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ, ପୁଣ,ି ପ୍ରାଚୀନ
ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଉେତ୍ତଜିତ କରି ତାହାଙୁ୍କ ଆକ୍ରମଣ କେଲ ଓ ତାହାଙୁୁ୍କ
ବଳେର ଧରି ମହାସଭାକୁ ଆଣେିଲ, 13 ଆଉ ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀମାନଙୁ୍କ ଠିଆ
କରାଇେଲ; େସମାେନ କହେିଲ,ଏ େଲାକଟା ଏହ ିପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଓ େମାଶାଙ୍କ
ଦତ୍ତ ନୟିମ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କହବିାକୁ ବନ୍ଦ କରୁ ନାହିଁ, 14 କାରଣ

ନାଜରିତୀୟ େସହ ିଯୀଶୁ ଏହ ିସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ କରିେବ, ଆଉ େମାଶା
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ େଯଉଁ ରୀତନିୀତ ିେଦଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିସବୁ ପରିବତ୍ତର୍ନ
କରିେବ େବାଲ ିେସ କହୁଥିବା ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛୁ । 15 େସେତେବେଳ
ମହାସଭାେର ବସଥିିବା ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ ତାହାଙ୍କ
ମୁଖ ଦୂତଙ୍କ ମୁଖ ସଦୃଶ େଦଖିେଲ ।

ସି୍ତଫାନଙ୍କ ବକୃ୍ତତା

େସଥିେର ମହାଯାଜକ ପଚାରିେଲ,ଏହ ିସମସ୍ତ ଅଭେିଯାଗ କି
ସତ୍ୟ? 2 ସି୍ତଫାନ କହେିଲ, େହ ଭାଇ ଓ ପିତାମାେନ, ଶୁଣନୁ୍ତ ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ହାରଣେର ବାସ କରିବା ପୂୂେବର୍

େଯେତେବେଳ େସ େମସପଟାମିଆେର ଥିେଲ,େସେତେବେଳ େସ
େଗୗରବମୟ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ, 3 ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱେଦଶରୁ
ଓ ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
େଯଉଁ େଦଶ େଦଖାଇବା, େସହ ିେଦଶକୁ ଯାଅ । 4 େସଥିେର
କଲଦୀୟମାନଙ୍କ େଦଶରୁ ବାହାରି େସ ହାରଣେର ବାସ କେଲ, ପୁଣ,ି
ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ଉତ୍ତାେର େସଠାରୁ, ଆପଣମାେନ ଏେବ େଯଉଁ
େଦଶେର ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ ,ଏହ ିେଦଶକୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ େନଇଆସେିଲ,
5 ଆଉ, େସ ତାହାଙୁ୍କ େସଥିେର େକୗଣସ ିଅଧିକାର େଦେଲ ନାହିଁ, ନା,
ଏକ ପାଦ ପରିମିତ ଭୂମି ହିଁ େଦେଲ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କର
ସନ୍ତାନ ନ ଥିେଲ ସୁଦ୍ଧା େସ ତାହାଙୁ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କ ଭବଷି୍ୟଦ ବଂଶଧରକୁ
ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ନମିେନ୍ତ େଦେବ େବାଲ ିପ୍ରତଜି୍ଞା କେଲ । 6 ଈଶ୍ୱର
ଏହପିରି କହେିଲ, ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ବେିଦଶେର ପ୍ରବାସ କରିେବ ଏବଂ େସ
ସ୍ଥାନର େଲାେକ େସମାନଙୁ୍କ ଚାରି ଶହ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦାସତ୍ୱ େର ରଖି
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟାଚାର କରିେବ । 7 ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱର କହେିଲ, େସମାେନ
େଯଉଁ ଜାତରି ଦାସ େହେବ, ଆେମ୍ଭ ତାହାର ବଚିାର କରିବା; ତାହା ପେର
େସମାେନ ବାହାରି ଆସ ିଏହ ିସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭର ଉପାସନା କରିେବ ।
8 ଆଉ, େସ ତାହାଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତର ନୟିମ ପ୍ରଦାନ କେଲ, ପୁଣ,ି ତଦନୁସାେର
ଅବ୍ରହାମ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦଇ ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର ତାହାଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ କେଲ;
ଇସ୍ହାକ ଯାକୁବଙୁ୍କ ପୁଣ,ି ଯାକୁବ ବାର ଜଣ ପିତୃକୁଳପତଙୁି୍କ ଜନ୍ମ  େଦଇ
େସପରି କେଲ । 9 ପିତୃକୁଳପତମିାେନ େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଈଷର୍ା କରି ମିସରକୁ
ନଆିଯିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ବକି୍ରୟ କେଲ; କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଥିେଲ, 10 ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ େକ୍ଲଶରୁ ତାଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ମିସରର ରାଜା
ଫାେରାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନ େଦେଲ; େସଥିେର
ଫାେରା ତାହାଙୁ୍କ ମିସର ଓ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଗହୃର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ସ୍ୱରୂେପ
ନଯିୁକ୍ତ କେଲ । 11 ପେର ସମସ୍ତ ମିସର ଓ କିଣାନେର ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ଲିା,
ପୁଣ,ି ମହାେକ୍ଲଶ ଘଟଲିା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ
ପାରିେଲ ନାହିଁ । 12 କିନୁ୍ତ ମିସରେର ଶସ୍ୟ ଅଛ ିେବାଲ ିଶୁଣ,ି ଯାକୁବ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଥମେର େପ୍ରରଣ କେଲ । 13 ପୁଣ,ି
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପରିଚତି େହେଲ,
ଆଉ ଫାେରା େଯାେଷଫଙ୍କ ଜାତରି ପରିଚୟ ପାଇେଲ । 14 ତା'ପେର
େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବ ଓ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଜଣ ଜ୍ଞାତକୁିଟୁମ୍ୱ ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଡକାଇପଠାଇେଲ । େସଥିେର ଯାକୁବ ମିସରକୁ ଗେଲ, 15 ପୁଣ,ି େସ
ନେିଜ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ, 16 ଆଉ
େସମାେନ ଶିଖିମକୁ ନଆିଯାଇ, ଅବ୍ର ହାମ େସଠାର ହେମାର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ ସମାଧି େରୗପ୍ୟ ମୂୂଲ୍ୟ େଦଇ କ୍ରୟ କରିଥିେଲ,
େସଥିେର ସମାଧିସ୍ଥ େହେଲ । 17 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ନକିଟେର
େଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ସଫଳ େହବା ସମୟ ସନି୍ନ କଟ
ହୁଅେନ୍ତ, େଲାକମାେନ ମିସରେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େହାଇ ଉଠିେଲ
। 18 ଅବେଶଷେର ମିସରେର ଆଉ ଜେଣ ରାଜା େହେଲ, େସ
େଯାେଷଫଙୁ୍କ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ । 19 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାତ ିପ୍ରତ ିଖଳ
ବ୍ୟବହାର କେଲ, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େଯପରି ଆପଣା
ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି ନ ରହବିା ପାଇଁ ବାହାେର ପକାଇ ଦଅିନି୍ତ ,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅତ୍ୟାଚାର କେଲ । 20 େସହ ିସମୟେର
େମାଶା ଜନ୍ମ  େହେଲ, େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅତ ିସୁନ୍ଦର ଥିେଲ ଓ ତନିି
ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରତପିାଳିତ େହେଲ । 21 ପେର
େସ େଯେତେବେଳ ବାହାେର ପକାଗେଲ, େସେତେବେଳ ଫାେରାଙ୍କ କନ୍ୟା
ତାହାଙୁ୍କ ଉଠାଇେନଇ ଆପଣା ପୁତ୍ରରୂେପ ପ୍ରତପିାଳନ କେଲ । 22 ଆଉ
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େମାଶା ମିସରୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଦି୍ୟାେର ଶିକି୍ଷତ େହାଇ ବାକ୍ୟ ଓ
କମର୍େର ପରାକ୍ରମୀ େହେଲ । 23 ତା'ଙୁ୍କ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପୂଣ୍ଣର୍ େହଉଥିବା
ସମୟେର ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ,
ପରିଦଶର୍ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତା'ଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାତ େହଲା । 24 େସେତେବେଳ
ଜଣକ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଥିବା େଦଖି େସ ତାହାର ସପକ୍ଷ େହେଲ ଓ
େସହ ିମିସରୀୟେଲାକକୁ ବଧ କରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ େହଉଥିବା େଲାକ ପ୍ରତି
ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତକିାର କେଲ । 25 ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱର େଯ ତାହାଙ୍କ
ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛନି୍ତ ,ଏହା େସମାେନ ବୁଝେିବ େବାଲ ିେସ ମେନ
କରିଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ବୁଝେିଲ ନାହିଁ । 26 ପରଦନି େସମାେନ
ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ସମୟେର େସ େଦଖା େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ ମିଳନ କରିବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର କହେିଲ, ଆେହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପର ଭାଇ, କାହିଁକି ଏକ
ଆେରକ ପ୍ରତ ିଅନ୍ୟାୟ କରୁଅଛ ? 27 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ଜଣକ ପ୍ରତବିାସୀ ପ୍ରତି
ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲା, େସ ତାହାଙୁ୍କ େପଲେିଦଇ କହଲିା, କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଓ ବଚିାରକସ୍ୱରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କଲା ?
28 କାଲ ିେଯପରି େସହ ିମିସରୀୟକୁ ବଧ କରିଥିଲ, େସପରି କି େମାେତ
ବଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ? 29 ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିେମାଶା ପଳାଇଯାଇ
ମିଦୀୟନ େଦଶେର ପ୍ରବାସୀ େହେଲ; େସଠାେର ତାହାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ
େହେଲ। 30 ପେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅେନ୍ତ ସୀନୟ ପବର୍ତର ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଜେଣ ଦୂତ େଗାଟଏି ବୁଦାର ଅଗି୍ନଶିଖାେର ତାହାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ ।
31 େମାଶା େସହ ିଦୃଶ୍ୟ େଦଖି ଚମତୃ୍କତ େହେଲ, ପୁଣ,ି ଭଲରୂେପ
େଦଖିବା ନମିେନ୍ତ ନକିଟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହ ିବାଣୀ
େହଲା, 32 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର, ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ
ଯାକୁବର ଈଶ୍ୱର । େସଥିେର େମାଶା କମି୍ପ ଉଠି, ଭଲରୂେପ େଦଖିବାକୁ
ସାହାସ କେଲ ନାହିଁ । 33 ତା'ପେର ପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ
ପାଦୁକା କାଢ଼ପିକାଅ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଠିଆ େହାଇଅଛ,
ତାହା ପବତି୍ର ଭୂମି । 34 ମିସରେର େମାର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅଛନି୍ତ , ମୁଁ
େସମାନଙ୍କର େକ୍ଲଶ ନଶି୍ଚୟ େଦଖିଅଛ ିଓ େସମାନଙ୍କର ଆତ୍ତର୍ନାଦ ଶୁଣଛି,ି
ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଓହ୍ଲାଇ ଆସଅିଛ,ି ଆଉ ଏେବ
ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମିସରକୁ େପ୍ରରଣ କରିବ ି। 35 କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାସନକତ୍ତର୍ା
ଓ ବଚିାରକ ସ୍ୱରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କଲା େବାଲ ିକହ ିଏହ ିେଯଉଁ େମାଶାଙୁ୍କ
େସମାେନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ, ତାହାଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ବୁଦାେର ଦଶର୍ନ େଦଇଥିବା
ଦୂତଙ୍କ ସହାୟତାେର ଶାସକ ଓ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା କରି େପ୍ରରଣ କେଲ ।
36 ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ ମିସର େଦଶ, ସୂଫ ସାଗର ଓ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପ୍ରାନ୍ତରେର ନାନା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କରି େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର
କରି ଆଣେିଲ । 37 ଏହ ିେମାଶା ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େମାହର
ସଦୃଶ ଜେଣ ଭାବବାଦୀଙୁ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିେବ । 38 ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ
ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟେର ସୀନୟ ପବର୍ତେର ତାହାଙ୍କ ସହତି କଥା କହୁଥିବା ଦୂତଙ୍କ
ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଥିେଲ; େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ ।
39 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ
କରି ତାହାଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟେର ମିସରକୁ
ବାହୁଡ଼ଯିାଇ ହାେରାଣଙୁ୍କ କହେିଲ, 40 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆେଗ ଆେଗ ଯିବା
ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଦବତାମାନଙୁ୍କ ନମିର୍ାଣ କର, କାରଣ ଏହି
େଯଉଁ େମାଶା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣେିଲ, ତାହାଙ୍କ
ପ୍ରତ ିକଅଣ ଘଟଅିଛ,ି ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ନାହୁଁ । 41 ଆଉ େସହି
ସମୟେର େସମାେନ େଗାଟଏି େଗାବତ୍ସ ନମିର୍ାଣ କେଲ ଏବଂ େସହ ିପ୍ରତମିା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରି ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତନମିିର୍ତ ବସ୍ତୁେର ଆନନ୍ଦ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 42 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବମିୁଖ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ
ଆକାଶବାହନିୀର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଛାଡ଼େିଦେଲ, େଯପରି
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରେର େଲଖା ଅଛ,ି େହ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ପ୍ରାନ୍ତରେର
ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ କଅଣ ଆମ୍ଭ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପଶୁବଳି ଓ
େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିଥିଲ? 43 ବରଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉପାସନା କରିବା
ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ମୁତ୍ତିର୍ଗଡୁ଼କି ଗଢ଼ଥିିଲ, େସହ ିେମାଲଖର ତମ୍ୱୁ ଓ େରମ୍ଫାନ୍
େଦବତାର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଘନ ିବହନ କଲ । ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବାବଲିର ଆରପାଖକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପଠାଇବ ି। 44 ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ଆଦଶର୍
େଦଖିଅଛ, ତଦନୁସାେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ୱୁ ନମିର୍ାଣ କର େବାଲ ିେମାଶାଙୁ୍କ େଯ

କହଥିିେଲ, ତାହାଙ୍କ ଆେଦଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ
ପ୍ରାନ୍ତରେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ୱୁ ପାଇଥିେଲ । 45 ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ, ଈଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ େଯଉଁ
ଜାତମିାନଙୁ୍କ ବାହାର କରିେଦେଲ, େସହ ିଜାତମିାନଙ୍କ ଅଧିକାରେର
େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙ୍କ େନତୃତ୍ତ୍ୱ େର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରଖିେଲ । 46 ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଅନୁଗ୍ରହପାତ୍ର େହାଇ
ଯାକୁବଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ବାସସ୍ଥାନ ଆେୟାଜନ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ । 47 କିନୁ୍ତ ଶେଲାମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ମନି୍ଦର
ନମିର୍ାଣ କେଲ । 48 ତଥାପି େଯ ମହାନ ଈଶ୍ୱର, େସ ହସ୍ତନମିିର୍ତ ଗହୃେର
ବାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ, େଯପରି ଭାବବାଦୀ କହନି୍ତ , 49 ସ୍ୱଗର୍ ଆମ୍ଭର
ସଂିହାସନ, ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର ପାଦପୀଠ; ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭ
ନମିେନ୍ତ କି ପ୍ରକାର ଗହୃ ନମିର୍ାଣ କରିବ ? କିମ୍ୱା ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମସ୍ଥାନ କାହିଁ
? 50 ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ କ'ଣ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ସୃଷି୍ଟ କରି ନାହିଁ ? 51 େହ
ଦାମି୍ଭକମାେନ ପୁଣ,ି ଅସୁନ୍ନ ତ ିହୃଦୟ ଓ କଣ୍ଣର୍ ବଶିିଷ୍ଟ େଲାେକ, ଆପଣମାେନ
ସବର୍ଦା ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତେିରାଧ କରୁଅଛନି୍ତ; ଆପଣମାନଙ୍କର
ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େଯପରି ଆପଣମାେନ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ।
52 ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ
ତାଡ଼ନା କରି ନ ଥିେଲ? େଯଉଁମାେନ େସହ ିଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଆଗମନ
ବଷିୟେର ପୂବର୍ରୁ ଜଣାଇଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େସମାେନ ବଧ କେଲ; ଏେବ
ଆପଣମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରି ବଧ କରିଅଛନି୍ତ;
53 ଆପଣମାେନ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଦଷି୍ଟ (ଆଦ୍ୟ) ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପାଇଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ତାହା ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ ।

ପ୍ରସ୍ତରାଘାତେର ସି୍ତଫାନଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

54 ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣ ିେସମାେନ ଅତଶିୟ ରାଗିଗେଲ, ପୁଣ,ି
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 55 କିନୁ୍ତ େସ ପବତି୍ର
ଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ସ୍ୱଗର୍ ପ୍ରତ ିସି୍ଥର ଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁେଲ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ମହମିା ଓ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖି
କହେିଲ, 56 େଦଖନୁ୍ତ, ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍କୁ େଖାଲା େହାଇଥିବା ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଠିଆ େହାଇଥିବା େଦଖୁଅଛ ି। 57 କିନୁ୍ତ
େସମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଚତି୍କାର କରି ଆପଣା ଆପଣା କଣ୍ଣର୍ ବନ୍ଦ କେଲ,
ଆଉ ଏକସଙ୍ଗେର ତାହାଙ୍କ ଉପେର ମାଡ଼ପିଡ଼େିଲ, 58 ପୁଣ,ି େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ନଗରରୁ ବାହାର କରିେଦଇ ପଥର େଫାପାଡ଼ ିମାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ;
ଆଉ, ସାକ୍ଷୀମାେନ ଶାଉଲ ନାମକ ଜେଣ ଯୁବକଙ୍କ ପାଦ ପାଖେର ଆପଣା
ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରଖିେଲ । 59 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସି୍ତଫାନଙୁ୍କ ପଥର
େଫାପାଡ଼ ିମାରୁଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ, େମାହର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର । 60 ପୁଣ,ି େସ ଆେଣ୍ଠାଇପଡ଼ି
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକି କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, ଏହ ିପାପ ଏମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଗଣନା କର ନାହିଁ । େସ ଏହା କହ ିମହାନଦି୍ର ା (ମୃତୁ୍ୟ) ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ ।

ମଣ୍ଡଳୀ ଉପେର ଶାଉଲଙ୍କ େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ

ଶାଉଲ, ସି୍ତଫାନଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଶେର ଏକମତ ଥିେଲ । େସହ ିଦନି
ଯିରୂଶାଲମେର ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିଅତଶିୟ ତାଡ଼ନା ଘଟଲିା;
େସଥିେର େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟସମେସ୍ତ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶ ଓ

ଶମିେରାଣ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହର ଚାରିଆେଡ଼ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଗେଲ । 2 ତଥାପି
େକେତକ ଜଣ ଭକ୍ତ େଲାକ ସି୍ତଫାନଙୁ୍କ ସମାଧି େଦଇ ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ବହୁତ ବଳିାପ କେଲ । 3 କିନୁ୍ତ ଶାଉଲ ଘେର ଘେର ପଶି ପୁରୁଷ ଓ
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙୁ୍କ ଟାଣଆିଣ ିକାରାଗାରେର ସମପର୍ଣ କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧ୍ୱଂସ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଶମିେରାଣେର ଫିଲିପ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଚାର

4 େସଥିେର େଯଉଁମାେନ ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇଥିେଲ,େସମାେନ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କେଲ । 5 ପୁଣ,ି ଫିଲପି୍ପ
ଶମିେରାଣର ପ୍ରଧାନ ନଗରକୁ ଯାଇ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ
େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 6 ଆଉ େଲାକସମୂହ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ କଥା ଶୁଣି
ଓ େସ କରିଥିବା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ସବୁ େଦଖି ଏକଚତି୍ତେର ତାହାଙ୍କ କଥାେର
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ମେନାେଯାଗ କରୁଥିେଲ । 7 କାରଣ ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାବଷି୍ଟ ଅେନକ
େଲାକଙ୍କଠାରୁ େସହ ିଆତ୍ମାଗଡୁ଼ାକ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଚତି୍କାର କରି
ବାହାରିଆସବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣ,ି ଅେନକ ପକ୍ଷାଘାତେରାଗୀ ଓ ଖଞ୍ଜ ସୁସ୍ଥ
େହେଲ । 8 େସଥିେର େସ ନଗରେର ମହା ଆନନ୍ଦ େହଲା ।

କୁହୁକ ଶିେମାନ

9 କିନୁ୍ତ ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ଏଥିପୂେବର୍ େସହ ିନଗରେର
କୁହୁକକମର୍ କରି ନଜିକୁ ଜେଣ ମହାପୁରୁଷ େବାଲ ିକହ ିଶମିେରାଣୀୟ ଜାତି
କି ଆଚମି୍ୱତ କରୁଥିଲା; 10 ଈଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ ଶକି୍ତକୁ ମହାନ େବାଲି
କୁହାଯାଏ, ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମେସ୍ତ ଏ େସହ ିେବାଲ ିକହ ିତାହାଙୁ୍କ
ମାନ୍ୟ କରୁଥିେଲ । 11 େସମାେନ ତାହାକୁ ମାନ୍ୟ କରୁଥିବାର କାରଣ ଏହି
େଯ, େସ ବହୁକାଳ େହଲା ନଜି କୁହୁକକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙୁ୍କ ଆଚମି୍ୱତ
କରିଥିଲା । 12 କିନୁ୍ତ ଫିଲପି୍ପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ
ବଷିୟକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ େସମାେନ େଯେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ
କଥାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ, େସେତେବେଳ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ବାପି୍ତଜିତ
େହବାକୁ ଲାଗିେଲ । 13 ଆଉ, ଶିେମାନ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କରି
ବାପି୍ତଜିତ େହଲା ଓ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ସାେଥ ସାେଥ ରହଲିା, ଆଉ ନାନା ଲକ୍ଷଣ
ଓ ମହା ମହା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟର କାଯର୍୍ୟ େଦଖି ଆଚମି୍ୱତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ଶମିେରାଣେର ପିତର ଓ େଯାହନ

14 ଶମିେରାଣର େଲାକମାେନ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ
କରିଅଛନି୍ତ ,ଏହା େଯେତେବେଳ ଯିରୂଶାଲମେର ଥିବା େପ୍ରରିତମାେନ
ଶୁଣେିଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ପିତର ଓ େଯାହନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପଠାଇେଲ । 15 େସମାେନ ଯାଇ,େସହ ିେଲାକମାେନ େଯପରି
ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ,
16 କାରଣ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଉପେର ଆସ ିନ
ଥିେଲ, େକବଳ େସମାେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଥିେଲ ।
17 େସେତେବେଳ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କେଲ, ଆଉ
େସମାେନ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ । 18 େପ୍ରରିତମାନଙ୍କର ହସ୍ତାପର୍ଣ
ଦ୍ୱ ାରା ଆତ୍ମା ଆସୁଥିବା େଦଖି, ଶିେମାନ େସମାନଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ଯାଚ ିକହଲିା,
19 େମାେତ ମଧ୍ୟ ଏହ ିଶକି୍ତ ଦଅିନୁ୍ତ, େଯପରି ମୁଁ େଯେକୗଣସ ିେଲାକ
ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କରିବ,ି େସ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ । 20 କିନୁ୍ତ ପିତର
ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ଟଙ୍କା ତୁମ୍ଭ ସହତି ବନିଷ୍ଟ େହଉ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ
ଟଙ୍କା ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ କିଣବିାକୁ ଭାବଲି । 21 ଏବଷିୟେର ତୁମ୍ଭର
ଅଂଶ ନାହିଁ କି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ
ସରଳ ନୁେହଁ । 22 ଅତଏବ, ତୁମ୍ଭର ଏହ ିଦୁଷ୍ଟ ପଣରୁ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ
କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର, େକଜାଣ ିଅବା ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟର କଳ୍ପନା
କ୍ଷମା େହାଇ ପାେର; 23 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ତକି୍ତ ବଷିେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ
ଅଧମର୍ରୂପ ବନ୍ଧନେର ଆବଦ୍ଧ ଅଛ େବାଲ ିମୁଁ େଦଖୁଅଛ ି। 24 େସଥିେର
ଶିେମାନ ଉତ୍ତର କଲା, ଆପଣମାେନ ଯାହା ଯାହା କହେିଲ, େସଥିରୁ
େକୗଣସ ିବଷିୟ େଯପରି େମା ପ୍ରତ ିନ ଘେଟ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାେନ େମା
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନୁ୍ତ । 25 ଏହ ିପ୍ରକାେର େସମାେନ
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହ ିଶମିେରାଣୀୟମାନଙ୍କ ଅେନକ ଗ୍ରାମେର
ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ବାହୁଡ଼ଗିେଲ ।

ଫିଲିପ୍ପ ଓ ଇଥିଓପିଆ ନପୁଂସକ

26 ପେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜେଣ ଦୂତ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ କହେିଲ, ଉଠ, ଦକି୍ଷଣ ଦଗିେର
େଯଉଁ ପଥ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଗଜ୍ଜ ା ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ଅିଛ,ି େସହ ିପଥକୁ ଯାଅ ।
ତାହା ମରୁଭୂମି । 27 େସଥିେର େସ ଉଠି ଗମନ କେଲ । ଆଉ େଦଖ,
ଇଥିଓପିଆ େଦଶୀୟମାନଙ୍କ କାଣ୍ଡାକୀ ନାମ୍ନୀ ରାଣୀଙ୍କର ଅଧିନସ୍ଥ ଜେଣ
ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଥିଓପିଆର ନପୁଂସକ, େଯ ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧନଭଣ୍ଡାରର
େବବତ୍ତର୍ା (େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ) ଥିେଲ, େସ ଉପାସନା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସଥିିେଲ; 28 େସ ବାହୁଡ଼ ିଯାଉ ଯାଉ ଆପଣା ରଥେର
ବସ ିଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ କରୁଥିେଲ । 29 େସେତେବେଳ
ଆତ୍ମା ଫିଲପି୍ପଙ୍କ କହେିଲ, ନକିଟକୁ ଯାଇ ଏହ ିରଥର ସାଙ୍ଗ ଧର ।
30 େସଥିେର ଫିଲପି୍ପ େଦୗଡ଼ଯିାଇ େସ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ

କରୁଥିବା ଶୁଣ ିପଚାରିେଲ, ଆପଣ ଯାହା ପାଠ କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା କଅଣ
ବୁଝୁଅଛନି୍ତ ? 31 େସ କହେିଲ, େକହ ିେମାେତ ବୁଝାଇ ନ େଦେଲ ମୁଁ
କିପରି ବୁଝ ିପାରିବ ି? ଆଉ, େସ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ଚଢ଼ ିଆସ ିଆପଣା ନକିଟେର
ବସବିାକୁ ବନିତ ିକେଲ । 32 ଶାସ୍ତ୍ରର େଯଉଁ ଅଂଶ େସ ପାଠ କରୁଥିେଲ,
ତାହା ଏହ,ି େସ େମଷ ତୁଲ୍ୟ ହତ େହବା ନମିେନ୍ତ ନଆିଗେଲ, ପୁଣ,ି
େଲାମେଚ୍ଛଦକ ସମ୍ମୁଖେର େମଷଶାବକେଯପରି ନୀରବ ରୁେହ, େସହପିରି
େସ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇେଲ ନାହିଁ । 33 ତାହାଙ୍କ ଅବନତ େହବାେର
ତାହାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅପସାରିତ େହଲା; ତାହାଙ୍କ ବଂଶ କିଏ ବଣ୍ଣର୍ନା କରି ପାରିବ
? କାରଣ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପୃଥିବୀରୁ ଅପସାରିତ େହଲା । 34 ନପୁଂସକ
ଉତ୍ତର େଦଇ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ନେିବଦନ କେର,
ଭାବବାଦୀ କାହା ବଷିୟେର ଏକଥା କହନି୍ତ ? ଆପଣା ବା ଆଉ କାହା
ବଷିୟେର ? 35 େସଥିେର ଫିଲପି୍ପ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିବାକ୍ୟରୁ
ଆରମ୍ଭ କରି ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କେଲ ।
36 ଆଉ େସମାେନ ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ େକୗଣସ ିେଗାଟଏି ଜଳାଶୟ
ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ; େସଥିେର ନପୁଂସକ କହେିଲ,ଏଠାେର ତ ଜଳ
ଅଛ,ିେମାହର ବାପି୍ତଜିତ େହବା ନମିେନ୍ତ କ'ଣ ବାଧା ଅଛ ି? 37 [ଫିଲପି୍ପ
କହେିଲ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହତି ଯଦ ିବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ,
ତାହାେହେଲ େହାଇ ପାେର । େସଥିେର େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର,ଏହା ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ ି।] 38 ପୁଣ,ି େସ ରଥ ଠିଆ
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ଆଉ ଫିଲପି୍ପ ଓ ନପୁଂସକ ଉଭୟ ଜଳ ଭତିରକୁ
ଓହ୍ଲାଇଗେଲ, ଆଉ ଫିଲପି୍ପ ତାହାଙୁ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦେଲ । 39 େସମାେନ ଜଳ
ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସେନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଫିଲପି୍ପଙ୍କ େଘନଗିେଲ, ପୁଣ,ି
ନପୁଂସକ ତାହାଙୁ୍କ ଆଉ େଦଖିେଲ ନାହିଁ; ତଥାପି େସ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ
ଆପଣା ପଥେର ଚାଲଗିେଲ । 40 କିନୁ୍ତ ଫିଲପି୍ପ ଅଷ୍େଦାଦ୍ ନାମକ
ସ୍ଥାନେର େଦଖାଗେଲ, ଆଉ େସ ଯାଉ ଯାଉ ନଗେର ନଗେର ସୁସମାଚାର
ପ୍ରଚାର କରି କାଇସରିୟାେର ଯାଇ ପହଞ୍ଚେିଲ ।

ଶାଉଲଙ୍କ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ
(େପ୍ରରିତ 22:6-16; 26:12-18)

କିନୁ୍ତ ଶାଉଲ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଭୟ ଓ ପ୍ରାଣନାଶର କଥା କହ ିମହାଯାଜକଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ,
2 ପୁଣ,ି ଏହ ିମାଗର୍ର େଯେକୗଣସ ିପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀର େଦଖା

ପାଆନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େଯପରି ବାନି୍ଧ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣ ିପାରନି୍ତ ,ଏଥିସକାେଶ
ଦେମ୍ମସକର ସମସ୍ତ ସମାଜଗହୃ ନକିଟକୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପତ୍ର ମାଗିେଲ ।
3 ପେର େସ ଯାଉ ଯାଉ ଦେମ୍ମସକର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅେନ୍ତ ଅକସ୍ମାତ୍
ଆକାଶରୁ ଆେଲାକ ତାହାଙ୍କ ଚାରିଆେଡ଼ ଚମକିଉଠିଲା । 4 େସଥିେର େସ
ଭୂମିେର ପଡ଼ଯିାଇ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉକ୍ତ ଏହ ିବାଣୀ ଶୁଣେିଲ, େହ ଶାଉଲ,
େହ ଶାଉଲ କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ? 5 େସ କହେିଲ, େହ
ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଏ? ଆଉ େସ କହେିଲ, ଯାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ,
ଆେମ୍ଭ େସହ ିଯୀଶୁ । 6 କିନୁ୍ତ ଉଠ, ନଗରେର ପ୍ରେବଶ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ
କ'ଣ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା କୁହାଯିବ । 7 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହାଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର ଯାତ୍ରା କରୁଥିେଲ, େସମାେନ େସହ ିଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିକାହାରିକି ନ
େଦଖିବାରୁ ଅବାକ୍ େହାଇ ରହେିଲ । 8 ପୁଣ,ିଶାଉଲ ଭୂମିରୁ ଉଠି
େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଆଖି ଫିଟାଇେଲ, େସେତେବେଳ େସ କିଛ ିେଦଖି
ପାରିେଲ ନାହିଁ । ଏଣୁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାହାଙୁ୍କ ଦେମ୍ମସକକୁ
େଘନଗିେଲ । 9 ଆଉ, େସ ତନି ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୃଷି୍ଟହୀନ େହାଇ ରହେିଲ,
ପୁଣ,ି କିଛ ିଖାଇେଲ ନାହିଁ କି ପିଇେଲ ନାହିଁ । 10 ଦେମ୍ମସକେର ହନନୀୟ
ନାମକ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିେଲ; ପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦଇ କହେିଲ,
ହନନୀୟ । େସ କହେିଲ, େହ ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା କରିବା େହଉନୁ୍ତ ।
11 େସଥିେର ପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଉଠ, ସଳଖ ନାମକ ପଥକୁ ଯାଇ
ଯିହୂଦାର ଗହୃେର ତାଷର୍ ନଗରର ଶାଉଲ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତର
ଅନୁସନ୍ଧାନ କର; କାରଣ େଦଖ, େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ;ି 12 ଆଉ, େସ
େଯପରି ଦୃଷି୍ଟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ହନନୀୟ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ
ଆସ ିତାହା ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କରୁଅଛ ିେବାଲ ିେସ ଦଶର୍ନ ପାଇଅଛ ି।
13 କିନୁ୍ତ ହନନୀୟ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ପ୍ରଭୂ, ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣଙ୍କ
ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିେଲାକ େଯ େକେତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଅଛ,ି ତାହା ମୁଁ
ଅେନକଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିେଲାକ ବଷିୟେର ଶୁଣଅିଛ ି। 14 ଆଉ, ଏହି
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ସ୍ଥାନେର େଯେତ େଲାକ ଆପଣଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ
ବାନି୍ଧବା ନମିେନ୍ତ େସ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷମତା ପାଇଅଛ ି।
15 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଯାଅ; କାରଣ େସ ଅଣଯିହୂଦୀ, ରାଜା ଓ
ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆମ୍ଭର ନାମ ବହନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଆମ୍ଭର ଜେଣ ମେନାନୀତ ପାତ୍ର ଅେଟ; 16 େଯଣୁ ଆମ୍ଭର ନାମ ସକାେଶ
ତାହାକୁ େଯ େକେତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ଜଣାଇବା । 17 େସଥିେର ହନନୀୟ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି େସହ ିଗହୃେର ପ୍ରେବଶ
କେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କରି କହେିଲ, ଶାଉଲ ଭାଇ,
ପ୍ରଭୁ, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭର ଆସୁଥିବା ପଥେର ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶର୍ନ
େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଦୃଷି୍ଟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଓ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
ହୁଅ,ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସ େମାେତ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ । 18 େସହକି୍ଷଣି
ତାହାଙ୍କ ଆଖିରୁ କାତ ିପରି କ'ଣ ଖସପିଡ଼ଲିା ଓ େସ ଦୃଷି୍ଟ ପାଇେଲ; ପୁଣ,ି
େସ ଉଠି ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ, 19 ଆଉ େସ େଭାଜନ କରି ବଳ ପାଇେଲ
।ଏଥିଉତ୍ତାେର େସ ଦେମ୍ମସକେର ଥିବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି େକେତକ ଦନି
ରହେିଲ;

ଦେମ୍ମସକେର ଶାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର

20 ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଏହା େସ ଅବଳିମ୍ୱେର
ସମାଜଗହୃ ସମୂହେର େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 21 ଆଉ,
େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିଲ, େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଆଚମି୍ୱତ େହାଇ
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ,ଏହ ିନାମ ଧରି ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯ
ଯିରୂଶାଲମେର ବନିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆଉ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ ବାନି୍ଧ ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଘନଯିାଇ ପାେର, େସହ ିଅଭପି୍ରାୟେର ଏହି
ସ୍ଥାନକୁ ଆସଥିିଲା,ଏ କି େସହ ିନୁେହଁ ? 22 କିନୁ୍ତ, 'ଶାଉଲ' ଅଧିକତର
ଶକି୍ତଶାଳୀ େହାଇ ଉଠିେଲ, ପୁଣ,ି ଏ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ,ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି
ଦେମ୍ମସକନବିାସୀ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ନରୁିତ୍ତର କରିେଦଉଥିେଲ । 23 ଅେନକ
ଦନି ଗତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର
ମନ୍ତ୍ରଣା କେଲ; 24 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ର ାନ୍ତ ଶାଉଲଙ୍କର କଣ୍ଣର୍େଗାଚର
େହଲା । ଆଉ, େସମାେନ େଯପରି ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରି ପାରନି୍ତ ,ଏଥି ନମିେନ୍ତ
ଦବିାରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଗର-ଦ୍ୱ ାରସବୁ ଜଗି ରହେିଲ, 25 କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ରାତି୍ରକାଳେର ତାହାଙୁ୍କ େଘନ ିେଗାଟଏି େଟାେକଇେର ପ୍ରାଚୀର
େଦଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇେଦେଲ ।

ଯିରୂଶାଲମେର ଶାଉଲ

26 ପେର େସ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ମିଶିବାକୁ େଚଷ୍ଟା
କରୁଥିେଲ; ମାତ୍ର େସ େଯ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ, ଏହା ବଶି୍ୱାସ ନ କରି ସମେସ୍ତ
ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କରୁଥିେଲ । 27 କିନୁ୍ତ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ତାହାଙୁ୍କ ସଙ୍ଗେର େଘନି
େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣେିଲ, ପୁଣ,ି ବାଟେର େସ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଦଶର୍ନ ପାଇଥିେଲ ଓ େସ େଯ ତାହାଙ୍କ ସହତି କଥା କହଥିିେଲ, ଆଉ
କିପ୍ରକାେର େସ ଦେମ୍ମସକେର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ସାହସପୂବର୍କ ପ୍ରଚାର
କରିଥିେଲ,ଏହ ିସବୁ େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ ।
28 ଆଉ,େସ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯିରୂଶାଲମେର ଗମନାଗମନ କରି,
29 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସାହସପୂବର୍କ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣ,ି େସ
ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାବାଦୀ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା ଓ ତକର୍ବତିକର୍
କରୁଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ । 30 ତାହା ଜାଣ ିପାରି ଭାଇମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କାଇସରିୟାକୁ
େଘନଯିାଇ ତାଷର୍କୁ ପଠାଇେଦେଲ । 31 ଏହ ିପ୍ରକାେର ସମୁଦାୟ ଯିହୂଦା
ପ୍ରେଦଶ, ଗାଲଲିୀ ଓ ଶମିେରାଣ ମଣ୍ଡଳୀ ନଷି୍ଠାପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଭୟେର ଆଚରଣ କରି ଶାନି୍ତ େଭାଗ କେଲ, ପୁଣ,ି ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ
ସାହାଯ୍ୟେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଲୂଦ ଓ ଯାେଫାେର ପିତର

32 ଇତମିଧ୍ୟେର ପିତର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଲୂଦନବିାସୀ
ସାଧୁମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସେିଲ । 33 େସ ସ୍ଥାନେର େସ ଏନୀୟ
ନାମକ ଜେଣ େଲାକଙ୍କର େଦଖାପାଇେଲ, େସ ଆଠ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିେଲ; ତାହାଙୁ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ େହାଇଥିଲା । 34 ପିତର ତାହାଙୁ୍କ

କହେିଲ, ଏନୀୟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଅଛନି୍ତ; ଉଠ, ତୁମ୍ଭର
େଶଯ ସଜାଡ଼ । େସଥିେର େସ େସହକି୍ଷଣ ିଉଠିେଲ । 35 ଆଉ, ଲୂଦ ଓ
ଶାେରାଣନବିାସୀ ସମେସ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିେଲ ।
36 ଯାେଫାେର ଟାବୀଥା ନାମେର ଜେଣ ଶିଷ୍ୟା ଥିେଲ, ଅନୁବାଦ କେଲ
ଏହ ିନାମର ଅଥର୍ ଦକର୍ା । େସ ନାନା ସତ୍କମର୍ ଓ ଦାନକି୍ରୟାେର ପୂଣ୍ଣର୍
ଥିେଲ । 37 େସହ ିସମୟେର େସ ପୀଡ଼ତିା େହାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ,
େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ସ୍ନାନ କରାଇ େଗାଟଏି ଉପର େକାଠରୀେର
ଶୁଆଇେଦେଲ । 38 ପୁଣ,ି ଲୂଦ ଯାେଫାର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ଥିବାରୁ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ପିତର େସଠାେର ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଶୁଣ,ି ଦୁଇ ଜଣ େଲାକଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ପଠାଇ ଏହା ନେିବଦନ କେଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବିା
ପାଇଁ ବଳିମ୍ୱ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ । 39 ଏଣୁ ପିତର ଉଠି େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ଗେଲ । େସ ଆସେନ୍ତ, େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େସହ ିଉପର େକାଠରୀକୁ
େଘନଗିେଲ, ଆଉ ବଧିବାମାେନ ସମେସ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ େଘରି ବଳିାପ କରୁ କରୁ,
ଦକର୍ା େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିବା ସମୟେର େଯଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗରଖା ଓ
ବସ୍ତ୍ରଗଡୁ଼କି ବୁଣଥିିେଲ, େସହ ିସବୁ େଦଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ । 40 କିନୁ୍ତ,
ପିତର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ବାହାର କରିେଦଇ ଆଣୁ୍ଠ ମାଡ଼ ିପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, ପୁଣ,ି ଶବ
ଆଡ଼କୁ ବୁଲପିଡ଼ ିକହେିଲ, ଟାବୀଥା, ଉଠ । େସଥିେର େସ ଆଖି େମଲା
କେଲ, ଆଉ ପିତରକୁ େଦଖି ଉଠି ବସେିଲ । 41 ପୁଣ,ି େସ ହାତ େଦଇ
ତାହାଙୁ୍କ ଉଠାଇେଲ ଏବଂ ସାଧୁମାନଙୁ୍କ ଓ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ ଡାକି ତାହାଙୁ୍କ
ଜୀବତି େଦଖାଇେଲ । 42 ଏହ ିକଥା ଯାେଫାର ସବୁଆେଡ଼ ଜଣାପଡ଼ଲିା
ଓ ଅେନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ । 43 ପୁଣ,ି ପିତର ଅେନକ ଦନି
ଯାେଫାେର ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ ଚମର୍କାରକ ସହତି ବାସ କେଲ ।

ପିତର ଓ କଣ୍ଣିର୍ଲୀୟ

କାଇସରିୟା ନଗରେର କଣ୍ଣିର୍ଲୀୟ ନାମକ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ଥିେଲ,
େସ ଇତାଲକି ନାମକ େସୖନ୍ୟଦଳର ଜେଣ ଶତେସନାପତି
ଥିେଲ; 2 େସ ଜେଣ ଭକ୍ତ, ଆଉ ସପରିବାରେର ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ

ଭୟ କରୁଥିେଲ । େସ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଦାନ େଦଉଥିେଲ, ଆଉ
ସବର୍ଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ । 3 ଦେିନ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ
ତନି ିଘଣ୍ଟା ସମୟେର େସ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ େଗାଟଏି ଦଶର୍ନ ପାଇେଲ, େଯପରି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହୁଅଛନି୍ତ , େହ କଣ୍ଣିର୍ଲୀୟ
। 4 େସ େସଥିେର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ ଭୀତ େହାଇ କହେିଲ,
େହ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ? େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ଦାନସବୁ
ସ୍ମରଣାଥର୍କ ବଳି ସ୍ୱରୂେପ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଉଠିଅଛ ି। 5 ଏେବ
ତୁେମ୍ଭ ଯାେଫାକୁ େଲାକ ପଠାଇ ଶିେମାନଙୁ୍କ ଡକାଇ ଆଣ, ତାହାଙ୍କ
ଉପନାମ ପିତର; 6 େସ ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ ଚମର୍କାରଙ୍କ
ଅତଥିିସ୍ୱରୂେପ ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ଘର ସମୁଦ୍ର କୂଳେର । 7 ତାହାଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର କଥା କହୁଥିବା ଦୂତ ଗଲା ପେର େସ ଆପଣା ଗହୃର ଦାସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କର େସବା କରୁଥିବା େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଭକ୍ତ େସୖନ୍ୟକୁ ଡାକିେଲ, 8 ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ କଥା
ବୁଝାଇ ଯାେଫାକୁ ପଠାଇେଲ ।

ପିତରଙ୍କ ଦଶର୍ନ

9 ପରଦନି େସମାେନ ଯାଉ ଯାଉ େଯେତେବେଳ େସହ ିନଗରର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେଲ, େସେତେବେଳ ପିତର ପ୍ରାୟ ଦନି ବାର ଘଣ୍ଟା
ସମୟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଛାତ ଉପରକୁ ଗେଲ, 10 ଆଉ େସ
କ୍ଷୁଧିତ େହାଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରୁଥିବା ସମୟେର େସ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହାଇ ଦଶର୍ନ େଦଖିେଲ, 11 ଆକାଶ
େଖାଲା େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି େଗାଟଏି ପାତ୍ର ତଳକୁ ଆସୁଅଛ,ି େଯପରି
େଗାଟଏି ବଡ଼ ଚାଦର ଚାରି େକାଣେର ଧରା େହାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ
ଖସାଇ ଦଆିଯାଉଅଛ;ି 12 େସଥିେର ପୃଥିବୀର ସବୁପ୍ରକାର ଚାରିେଗାଡଆି
ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଡୁ଼କି ଅଛନି୍ତ । 13 ଆଉ, ତାହାଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଏହ ିବାଣୀ େହଲା, େହ ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି ଖାଅ । 14 କିନୁ୍ତ
ପିତର କହେିଲ, ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େକେବେହେଲ େକୗଣସ ିଅପବତି୍ର ଓ
ଅଶୁଚ ିପଦାଥର୍ ଖାଇ ନାହିଁ । 15 ପୁଣ,ି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହି
ବାଣୀ େହଲା, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଶୁଚ ିକରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଅଶୁଚ ିେବାଲି
ନ କୁହ । 16 ଏହ ିପ୍ରକାର ତନି ିଥର େହଲା, ଆଉ ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ େସହି
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ପାତ୍ରଟ ିଆକାଶକୁ ଉଠାଇ ନଆିଗଲା । 17 ପିତର େଯଉଁ ଦଶର୍ନ
ପାଇଥିେଲ, େସଥିର ଅଥର୍ କ'ଣ, ତାହା ଭାବ ିେସ ଅବାକ୍ େହଉଥିବା
ସମୟେର, େଦଖ, କଣ୍ଣିର୍ଲୀୟଙ୍କ େପ୍ରରିତ େଲାକମାେନ ଶିେମାନଙ୍କ ଗହୃର
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇ, 18 ପିତର ଉପନାମପ୍ରାପ୍ତ
ଶିେମାନ େସଠାେର ଅତଥିି ସ୍ୱରୂେପ ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ କି ନାହିଁ, ତାହା ଡାକି
ପଚାରିେଲ । 19 ପିତର େସହ ିଦଶର୍ନ ବଷିୟ ଚନି୍ତ ା କରୁଥିବା ସମୟେର
ଆତ୍ମା ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦଖ, ତନି ିଜଣ େଲାକ ତୁମ୍ଭକୁ େଖାଜୁଅଛନି୍ତ ।
20 ଉଠ, ତଳକୁ ଯାଇ କିଛ ିସେନ୍ଦହ ନ କରି େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଯାଅ,
କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଅଛୁ । 21 େସଥିେର ପିତର େସହି
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ିକହେିଲ, େଦଖ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହାକୁ
େଖାଜୁଅଛ, ମୁଁ େସହ ି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆସବିାର କାରଣ କ'ଣ ?
22 େସମାେନ କହେିଲ, କଣ୍ଣିର୍ଲୀୟ ନାମକ ଜେଣ ଶତେସନାପତ,ି େଯ
ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀ ଜାତଙି୍କ
ନକିଟେର ସୁଖ୍ୟାତ ିପ୍ରାପ୍ତ, େସ ନଜି ଗହୃକୁ ଆପଣଙୁ୍କ ଡକାଇପଠାଇ
ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କଥା ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ
ପାଇଅଛନି୍ତ । 23 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଭତିରକୁ ଡାକି େନଇ
େସମାନଙ୍କର ଆତଥି୍ୟ କେଲ । ତହିଁ ଆରଦନି େସ ଉଠି େସମାନଙ୍କ ସହତି
ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ, ପୁଣ,ି ଯାେଫାନବିାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ
ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଗେଲ ।

କଣ୍ଣିର୍ଲୀୟଙ୍କ ଘେର ପିତର

24 ପରଦନି େସମାେନ କାଇସରିିୟାେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, ଆଉ କଣ୍ଣିର୍ଲୀୟ
ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ ଓ ନକିଟସ୍ଥ ବନୁ୍ଧମାନଙୁ୍କ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି େସମାନଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ । 25 ପିତର ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ କଣ୍ଣିର୍ଲୀୟ ତାହାଙୁ୍କ
େଭଟ ିଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ ିତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କେଲ । 26 କିନୁ୍ତ ପିତର
ତାହାଙୁ୍କ ଉଠାଇ କହେିଲ, ଠିଆ ହୁଅ; ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ।
27 େସଥିେର େସ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଆଳାପ କରୁ କରୁ ଭତିରକୁ ଯାଇ
େଦଖିେଲ, ଅେନକ େଲାକ ଏକତି୍ରତ େହାଇଅଛନି୍ତ , 28 ଆଉ େସ
େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଅନ୍ୟ ଜାତରି େକୗଣସ ିେଲାକ ସାଙ୍ଗେର ମିଶିବା କିମ୍ୱା
ତାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଯିହୂଦୀ େଲାକ ପକ୍ଷେର କିପରି ବଧିିସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ,
ତାହା ଆପଣମାେନ ଜାଣନି୍ତ; ତଥାପି େକୗଣସ ିେଲାକକୁ ଅପବତି୍ର କି ଅଶୁଚି
େବାଲ ିନ କହବିାକୁ ଈଶ୍ୱର େମାେତ େଦଖାଇଅଛନି୍ତ । 29 େସଥିପାଇଁ
େମାେତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବା ମାେତ୍ର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପତି୍ତ ନ କରି ଆସଲି ି। ଏଣୁ
ମୁଁ ପଚାେର, କି ନମିେନ୍ତ ଆପଣମାେନ େମାେତ ଡକାଇଅଛନି୍ତ ?
30 କଣ୍ଣିର୍ଲୀୟ କହେିଲ, ଚାରି ଦନି ପୂେବର୍ ଠିକ୍ ଏହ ିସମୟେର ମୁଁ ଆପଣା
ଗହୃେର ଅପରାହ୍ନ ତନି ିଘଣ୍ଟା ସମୟର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିଲ;ି ଆଉ େଦଖନୁ୍ତ,
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ େମା ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ,
କଣ୍ଣିର୍ଲୀୟ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣାଯାଇଅଛ,ି 31 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ଦାନସବୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଅଛ ି। 32 ଅତଏବ ଯାେଫାକୁ
େଲାକ ପଠାଇ ପିତର ଉପନାମପ୍ରାପ୍ତ ଶିେମାନଙୁ୍କ ପାଖକୁ ଡକାଇ ଆଣ, େସ
ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ଶିେମାନ ଚମର୍କାରଙ୍କ ଗହୃେର ଅତଥିି ରୂେପ ବାସ କରୁଅଛନି୍ତ
। 33 ଏନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଅବଳିମ୍ୱେର ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲାକ ପଠାଇଲ,ି
ଆଉ ଆପଣ େଯ ଆସଅିଛନି୍ତ , ଭଲ କରିଅଛନି୍ତ । ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙୁ୍କ
ଯାହାସବୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତାହା ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉପସି୍ଥତ ଅଛୁ । 34 େସଥିେର ପିତର ମୁଖ
ଫିଟାଇ କହେିଲ, ଈଶ୍ୱର େଯ ପକ୍ଷପାତ କରନି୍ତ ନାହିଁ,

ପିତରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା

35 କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜାତେିର େଯ େକହ ିତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କରି ଧମର୍ାଚରଣ
କେର, େସ େଯ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୁଝୁଅଛି
। 36 େସ ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶାନି୍ତର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଇ
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିବାକ୍ୟ େପ୍ରରଣ କେଲ; େସହ ିଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ । 37 ଆପଣମାେନ ଜାଣନି୍ତ େଯ ବାପି୍ତଜକ
େଯାହନଙ୍କ ସମୟରୁ େସହ ିସୁସମ୍ୱାଦ ଗାଲଲିୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର
ଯିହୂଦା େର ପ୍ରଚାରିତ େହାଇଅଛ,ି 38 ଅଥର୍ାତ୍ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା,
କିପରି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଶକି୍ତେର ଅଭଷିିକ୍ତ କେଲ, ଆଉ
େସ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ ଓ ଶୟତାନ କତୃ୍ତର୍କ ପ୍ରପୀଡ଼ତି ସମସ୍ତ

େଲାକଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରୁ କରୁ ସବର୍ତ୍ର ଭ୍ରମଣ କେଲ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ
ସହବତ୍ତର୍ୀ ଥିେଲ । 39 ପୁଣ,ି େସ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ େଦଶ ଓ ଯିରୂଶାଲମେର
ଯାହା ଯାହା ସାଧନ କେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସମସ୍ତର ସାକ୍ଷୀ; ତାହାଙୁ୍କ
େସମାେନ କ୍ରୁଶେର ଟଙ୍ଗାଇ ବଧ କେଲ । 40 ତାହାଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ତୃତୀୟ
ଦବିସେର ଉଠାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ େହବାକୁ େଦେଲ; 41 ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କର
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ େହବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପୂବର୍ନରୂିପିତ ସାକ୍ଷୀ
େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ େହବାକୁ େଦେଲ । େସ
ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲା ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି
େଭାଜନପାନ କଲୁ, 42 ଆଉ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ,
ପୁଣ,ି ମୃତ ଓ ଜୀବତିମାନଙ୍କର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା େହବା ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ
ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ େବାଲ ିସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ
। 43 େଯ େକହ ିତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ େଯ ତାହାଙ୍କ ନାମେର
ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ, ଏହା ସମସ୍ତ ଭାବବାଦୀ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ଦଅିନି୍ତ ।

ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଲାଭ

44 ପିତର ଏହ ିସବୁ କଥା କହୁଥିବା ସମୟେର େଯେତ େଲାକ ବାକ୍ୟ
ଶୁଣୁଥିେଲ, େସହ ିସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କେଲ ।
45 େସଥିେର ପିତରଙ୍କ ସହତି ଆଗତ ସୁନ୍ନ ତ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ସମେସ୍ତ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଉପେର ସୁଦ୍ଧା ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ବୃଷି୍ଟ କରାଯିବା
େଦଖି ଆଚମି୍ଭତ େହେଲ; 46 କାରଣ େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବଭିନି୍ନ
ଭାଷାେର କଥା କହୁଥିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଶୁଣୁଥିେଲ ।
47 େସେତେବେଳ ପିତର ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଏହ ିେଯଉଁ େଲାକମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏମାେନ େଯପରି
ବାପି୍ତଜିତ ନ ହୁଅନି୍ତ , େସଥିନମିେନ୍ତ କି େକହ ିଜଳ ନେିଷଧ କରି ପାେର ?
48 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ବାପି୍ତସ୍ମ େନବା ନମିେନ୍ତ
ଆେଦଶ େଦେଲ । ପେର େସମାେନ କିଛ ିଦନି ରହବିା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ
ଅନୁେରାଧ କେଲ ।

ଯିରୂଶାଲମ ମଣ୍ଡଳୀେର ପିତରଙ୍କ ବବୃିତି

ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ
କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା େପ୍ରରିତମାେନ ଓ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶେର ଥିବା
ଭାଇମାେନ ଶୁଣେିଲ । 2 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ପିତର

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେିଲ, େସେତେବେଳ ସୁନ୍ନ ତ ିଶିଷ୍ୟମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି
ବବିାଦ କରି କହେିଲ, 3 ତୁେମ୍ଭ ଅସୁନ୍ନ ତ ିେଲାକମାନଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ
କରି େସମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନ କରିଅଛ । 4 କିନୁ୍ତ ପିତର ବଷିୟଟରି
ସବୁ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହେିଲ, 5 ମୁଁ ଯାେଫା ନଗରେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିଲ ିଏବଂ ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହାଇ ଏହ ିଦଶର୍ନ ପାଇଲ,ି େଗାଟଏି ପାତ୍ର
ତଳକୁ ଆସୁଅଛ,ି େଯପରି େଗାଟଏି ବଡ଼ ଚାଦର ଚାରି େକାଣେର ଧରା
େହାଇ ଆକାଶରୁ ଖସାଇ ଦଆିଯାଉଅଛ,ି 6 ଆଉ ତାହା େମା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆସଲିା; ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତ ିଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ ଚନି୍ତ ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲ ିଓ
େସଥିେର ପୃଥିବୀର ଚାରିେଗାଡ଼ଆି ପ୍ରାଣୀ, ବନ୍ୟପଶୁ, ସରୀସୃପ ଓ
ଆକାଶର ପକ୍ଷୀସବୁ େଦଖିଲ,ି 7 ପୁଣ,ି େମାେତ କୁହାଯାଉଥିବା େଗାଟଏି
ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣଲି,ି େହ ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି େଭାଜନ କର ।
8 କିନୁ୍ତ ମୁଁ କହଲି,ି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅପବତି୍ର କି ଅଶୁଚ ିବସ୍ତୁ େମାହର ମୁଖେର
େକେବେହେଲ ପ୍ରେବଶ କରି ନାହିଁ । 9 କିନୁ୍ତ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଆକାଶରୁ
େଗାଟଏି ସ୍ୱର ଉତ୍ତର େଦଲା, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଶୁଚ ିକରିଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭ ତାହା
ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିନ କୁହ । 10 ଏହ ିପ୍ରକାେର ତନି ିଥର େହଲା, ପେର
ସମସ୍ତ ପୁନବର୍ାର ଆକାଶକୁ ନଆିଗଲା । 11 ପୁଣ,ି େଦଖନୁ୍ତ, େସହକି୍ଷଣି
ତନି ିଜଣ େଲାକ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଗହୃେର ଥିଲୁ, େସଥିର ସମ୍ମୁଖେର
ଆସ ିଠିଆ େହେଲ, େସମାେନ କାଇସରିୟାରୁ େମା ନକିଟକୁ େପ୍ରରିତ
େହାଇଥିେଲ । 12 ପୁଣ,ି କିଛ ିସେନ୍ଦହ ନ କରି େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଯିବା
ନମିେନ୍ତ ଆତ୍ମା େମାେତ କହେିଲ । ଆଉ, ଏହ ିଛଅ ଜଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟ େମା
ସାଙ୍ଗେର ଗେଲ, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କଲୁ
। 13 େସ କିପରି ଜେଣ ଦୂତଙ୍କର ଦଶର୍ନ ପାଇଥିେଲ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଇେଲ, େସହ ିଦୂତ କିପରି ତାହାଙ୍କ ଗହୃେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ,
ଯାେଫାକୁ େଲାକ ପଠାଇ ପିତର ଉପନାମପ୍ରାପ୍ତ ଶିେମାନଙୁ୍କ ଡକାଇ ଆଣ;
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14 େଯ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ
ପାଇବ, େସ ତୁମ୍ଭକୁ େସହ ିସବୁ କହେିବ । 15 ପେର ମୁଁ କଥା କହବିାକୁ
ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟେର ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ଅବତରଣ କଲାପରି େସମାନଙ୍କ ଉପେର ସୁଦ୍ଧା ଅବତରଣ କେଲ ।
16 େସେତେବେଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହ ିବାକ୍ୟ େମାହର ସ୍ମରଣେର ପଡ଼ଲିା,
େଯାହନ ଜଳେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦେଲ ସତ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର
ବାପି୍ତଜିତ େହବ । 17 ଅତଏବ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କରିବା ସମୟେର ଈଶ୍ୱର େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାନ େଦଇଥିେଲ,
େସହପିରି େଯେବ େସମାନଙୁ୍କ ସୁଦ୍ଧା ସମାନ ଦାନ େଦେଲ, ମୁଁ କିଏ େଯ
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରତେିରାଧ କରି ପାରିଥାନି୍ତ ? 18 ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣବିାରୁ
େସମାେନ ନରୁିତ୍ତର େହେଲ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କହେିଲ, େତେବ
ଈଶ୍ୱର ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୀବନପ୍ରାପି୍ତ ନମିେନ୍ତ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ ଦାନ
କରିଅଛନି୍ତ ।

ଆନି୍ତୟଖିଆର ମଣ୍ଡଳୀ

19 ଇତମିଧ୍ୟେର ସି୍ତଫାନଙ୍କ ସକାେଶ ଘଟଥିିବା େକ୍ଲଶ େହତୁ େଯଉଁମାେନ
ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େହାଇ ଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ େଫୖନକିିଆ, ସାଇପ୍ରସ୍ ଓ
ଆନି୍ତୟଖିଆ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରି େକବଳ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ବନିା ଆଉ
କାହାରି ନକିଟେର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁ ନ ଥିେଲ । 20 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ସାଇପ୍ରସ୍ ଓ କୂରୀଣୀୟ େଲାକ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ
ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମଧ୍ୟ କଥା କହ ିପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 21 ଆଉ େସମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଥିଲା,
ପୁଣ,ି ଅେନକ ଅେନକ େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିେଲ ।
22 େସମାନଙ୍କ ବଷିୟକ ସମ୍ୱାଦ ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀର କଣ୍ଣର୍େଗାଚର
େହଲା, େସଥିେର େସମାେନ ଆନି୍ତୟଖିଆ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କେଲ
। 23 େସ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ େଦଖି ଆନନି୍ଦତ େହେଲ,
ଆଉ େଯପରି େସମାେନ ହୃଦୟର ଏକାଗ୍ରତାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆସକ୍ତ
େହାଇ ରୁହନି୍ତ , େସଥିନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ େଦେଲ; 24 କାରଣ େସ
ଜେଣ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକି୍ତ , ପୁଣ,ି ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଓ ବଶି୍ୱାସେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଥିେଲ ।
ଏହ ିପ୍ରକାେର ଅେନକ ଅେନକ େଲାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସଂଯୁକ୍ତ େହେଲ ।
25 ପେର େସ ଶାଉଲଙୁ୍କ େଖାଜିବା ପାଇଁ ତାଷର୍କୁ ବାହାରିଗେଲ, 26 ପୁଣ,ି
େସ ତାହାଙୁ୍କ ପାଇ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ େଘନ ିଆସେିଲ । େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଏକ
ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସହତି ରହ ିଅେନକ େଲାକଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ, ପୁଣ,ି
ଆନି୍ତୟଖିଆେର ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ରଥମେର ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନ େବାଲ ିନାମିତ େହେଲ ।
27 େସହ ିସମୟେର େକେତକ ଜଣ ଭାବବାଦୀ ଯିରୂଶାଲମରୁ
ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ଆସେିଲ । 28 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗାବ ନାମକ ଜେଣ
ବ୍ୟକି୍ତ ଉଠି ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ମହାଦୁଭିର୍କ୍ଷ ପଡ଼ବି େବାଲ ିଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଜଣାଇେଲ; ତାହା କ୍ଲ ାଉଦଅିଙ୍କ ସମୟେର ଘଟଲିା । 29 େସଥିେର
ଶିଷ୍ୟମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶ
ନବିାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ େପ୍ରରଣ କରିବାକୁ ସି୍ଥର କେଲ,
30 ଆଉ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହା କରି ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତେର
ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇେଦେଲ ।

ଯାକୁବ ହତ ଓ ପିତର ବନ୍ଦୀ

ପ୍ରାୟ େସହ ିସମୟେର େହେରାଦ ରାଜା ମଣ୍ଡଳୀର େକେତକ
ଜଣଙୁ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ହସ୍ତେକ୍ଷପ କେଲ । 2 େସ
େଯାହନଙ୍କ ଭାଇ ଯାକୁବଙୁ୍କ ଖଡଡ଼୍ଗେର ବଧ କେଲ । 3 ଆଉ

ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ େସଥିେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହବାର େଦଖି େସ ପିତରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ
ଧରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର େହେଲ । େସହ ିସମୟେର ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁଟରି ପବର୍
ଥିଲା । 4 ପେର େସ ତାହାଙୁ୍କ ଧରି କାରାଗାରେର ନେିକ୍ଷପ କେଲ, ପୁଣ,ି
ନସି୍ତାର ପବର୍ ଉତ୍ତାେର େସ ତାହାଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାହାର କରି
ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ମନସ୍ଥ କରି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଳେର ଚାରି ଜଣ େଲଖାଏଁ ଥିବା
ଚାେରାଟ ିେସନାଦଳ ନକିଟେର ତାହାଙୁ୍କ ଜଗିବା ପାଇଁ ସମପର୍ଣ କେଲ ।
5 ଅତଏବ ପିତର କାରାଗାରେର ରୁଦ୍ଧ େହାଇ ରହେିଲ, କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱ ାରା ଏକାଗ୍ର ଭାବେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କରାଯାଉଥିଲା ।

କାରାଗାରରୁ ପିତରଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର

6 ପେର େହେରାଦ େଯଉଁ ଦନି ପିତରଙୁ୍କ ବାହାର କରି ଆଣବିା ପାଇଁ
ଯାଉଥିେଲ, େସହ ିରାତେିର େସ ଦୁଇଟା ଶିକୁଳିେର ବନ୍ଧା େହାଇ ଦୁଇ ଜଣ
େସୖନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଶାଇଥିେଲ, ଆଉ ପ୍ରହରୀମାେନ ଦ୍ୱ ାର ସମ୍ମୁଖେର
କାରାଗାର ରକ୍ଷା କରୁଥିେଲ । 7 ଆଉ େଦଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ
ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ପୁଣ,ି େକାଠରୀଟ ିଆେଲାକମୟ େହଲା, ଆଉ େସ
ପିତରଙ୍କ କକ୍ଷେଦଶେର ଆଘାତ କରି ତାହାଙୁ୍କ ଉଠାଇ କହେିଲ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ
। େସଥିେର ତାହାଙ୍କ ହାତରୁ ଶିକୁଳି ଖସପିଡ଼ଲିା । 8 ପୁଣ,ି ଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, କଟ ିବନ୍ଧନ କର ଓ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧ । େସ େସପରି କେଲ । ଆଉ
େସ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େଦହେର ଚାଦର ପକାଇ େମାହର ପେଛ ପେଛ
ଆସ । 9 େସ ବାହାରି ତାହାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ; କିନୁ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଯାହା କରାଗଲା, ତାହା େଯ ପ୍ରକୃତ, େସ ତାହା ନ ବୁଝ ିଦଶର୍ନ
େଦଖୁଅଛନି୍ତ େବାଲ ିମେନ କରୁଥିେଲ । 10 େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ପ୍ରଥମ ଓ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପ୍ରହରୀଦଳ ଅତକି୍ରମ କରି, େଯଉଁ େଲୗହଦ୍ୱ ାର େଦଇ
ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ନକିଟକୁ ଆସେିଲ, େସେତେବେଳ େସହି
ଦ୍ୱ ାର ଆପଣା ମନକୁ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େମଲା େହାଇଗଲା, ଆଉ
େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ େଗାଟଏି ଦାଣ୍ଡର େଶଷ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଗେଲ, ପୁଣ,ି
େସହକି୍ଷଣ ିେସହ ିଦୂତ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ େହାଇଗେଲ ।
11 େସେତେବେଳ ପିତର ସେଚତନ େହାଇ କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ େଯ ଆପଣା
ଦୂତଙୁ୍କ ପଠାଇ େହେରାଦଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଓ ଯିହୂଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ
ଆକାଂକ୍ଷାରୁ େମାେତ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ମୁଁ ଏେବ ନଶି୍ଚୟ ଜାଣଲି ି।
12 େସ ଏହ ିକଥା ଆେଲାଚନା କରି ମାକର୍ ଉପନାମପ୍ରାପ୍ତ େଯାହନଙ୍କ ମାତା
ମରିୟମଙ୍କ ଗହୃକୁ ଆସେିଲ; େସହ ିସ୍ଥାନେର ଅେନେକ ଏକତି୍ରତ େହାଇ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିେଲ । 13 େସ ବାହାର ଦ୍ୱ ାରେର ଆଘାତ କରେନ୍ତ େରାଦା
ନାମକ ଜେଣ ଦାସୀ କିଏ େବାଲ ିପଚାରିବାକୁ ଗଲା । 14 େସ ପିତରଙ୍କର
ସ୍ୱର ବାରି ଆନନ୍ଦ ସକାେଶ ଦ୍ୱ ାର ନ ଫିଟାଇ ଭତିରକୁ େଦୗଡ଼ଯିାଇ, ଦ୍ୱ ାର
ପାଖେର ପିତର ଠିଆ େହାଇଅଛନି୍ତ େବାଲ ିକହଲିା । 15 େସମାେନ
ତାହାକୁ କହେିଲ, ତୁ ବାୟାଣୀ । କିନୁ୍ତ େସ ତାହା ସତ େବାଲ ିଦୃଢ଼ରୂେପ
କହବିାକୁ ଲାଗିଲା । େସମାେନ କହେିଲ, ଏ ତାଙ୍କର ଦୂତ । 16 କିନୁ୍ତ
ପିତର ଦ୍ୱ ାରେର ବାରମ୍ୱାର ଆଘାତ କରୁଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଫିଟାଇ
ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ଆଚମି୍ଭତ େହେଲ । 17 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ତୁନ ିେହାଇ
ରହବିା ପାଇଁ ହାତେର ଠାରି, ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାହାଙୁ୍କ କାରାଗାରରୁ ବାହାର
କରି ଆଣଅିଛନି୍ତ , ତାହା େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ । ପୁଣ,ି େସ
କହେିଲ, ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଯାକୁବ ଓ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଜଣାଅ । ଆଉ େସ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲଗିେଲ । 18 ସକାଳ େହବା ପେର ପିତର
କୁଆେଡ଼ ଗେଲ େବାଲ ିେସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଡ଼ ଚହଳ ପଡ଼ଗିଲା ।
19 ଆଉ େହେରାଦ ତାହାଙୁ୍କ େଖାଜି ନ ପାଇବାରୁ ପ୍ରହରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
କଲା ଉତ୍ତାେର େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ । ପେର େସ
ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶରୁ କାଇସରିୟାକୁ ଯାଇ େସଠାେର ରହେିଲ ।

େହେରାଦଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ

20 େସେତେବେଳ େହେରାଦ େସାର ଓ ସୀେଦାନ େଲାକଙ୍କ ଉପେର
ଭୟଙ୍କର ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଥିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଏକମତ େହାଇ ତାହାଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସେିଲ ଓ ରାଜାଙ୍କ ଶୟନାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ଲ ାସ୍ତଙୁ୍କ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ସପକ୍ଷ କରି ଶାନି୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ ରାଜାଙ୍କ େଦଶରୁ
େସମାନଙ୍କ େଦଶକୁ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା । 21 ଏଣୁ େଗାଟଏି ନରୂିପିତ
ଦନିେର େହେରାଦ ରାଜବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସଂିହାସନେର ବସ ିେସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର େଗାଟଏି ଭାଷଣ େଦେଲ; 22 େସଥିେର େଲାକମାେନ ପାଟ ିକରି
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ତ େଦବତାଙ୍କ ସ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ନୁେହଁ ।
23 ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ତାଙୁ୍କ ଆଘାତ କେଲ, କାରଣ େସ
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଗୗରବ େଦେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙୁ୍କ େପାକ ଖାଇବା ଦ୍ୱ ାରା େସ
ମେଲ । 24 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା
। 25 ପେର ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶାଉଲ ଆପଣାମାନଙ୍କର େସବାକାଯର୍୍ୟ ସମାପ୍ତ
କରି ମାକର୍ ଉପନାମପ୍ରାପ୍ତ େଯାହନଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େଘନ ିଯିରୂଶାଲମରୁ
ବାହୁଡ଼ଗିେଲ ।
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ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶାଉଲଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ

େସେତେବେଳ ଆନି୍ତୟଖିଆସି୍ଥତ ମଣ୍ଡଳୀେର ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା,
ଶିମିେୟାନ, ଯାହାଙୁ୍କ ନଗିର େବାଲ ିକହନି୍ତ , କୂରୀଣୀୟ
ଲୂକୀୟ, ସାମନ୍ତରାଜା େହେରାଦଙ୍କ ସହପାଳିତ ମନେହମ୍ ଓ

ଶାଉଲ, ଏହପିରି ଭାବବାଦୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାେନ ଥିେଲ । 2 େସମାେନ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା ଓ ଉପବାସ କରୁଥିବା ସମୟେର ପବତି୍ର ଆତ୍ମା କହେିଲ,
େଯଉଁ କମର୍ ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶାଉଲକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ,
େସଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ୍ କର । 3 େସଥିେର େସମାେନ ଉପବାସ ଓ
ପ୍ରାଥର୍ନା କଲା ଉତ୍ତାେର େସମାନଙ୍କ ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ
ବଦିାୟ େଦେଲ ।

କୁପ୍ରେର କାଯର୍୍ୟ

4 ଏହ ିପ୍ରକାେର େସମାେନ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ େହାଇ
େସଲୂକିଆକୁ ଗେଲ; େସଠାରୁ େସମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ ିକୁପ୍ରକୁ ଗେଲ ।
5 େସମାେନ ସାଲାମିେର ପହଞ୍ଚଲିା ଉତ୍ତାେର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ
ସମାଜଗହୃେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ େଯାହନ
ମଧ୍ୟ ପରିଚାରକସ୍ୱରୂେପ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଥିେଲ । 6 ପୁଣ,ି େସମାେନ
ସମସ୍ତ ଦ୍ୱ ୀପ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ପାଫକୁ ଆସ ିଜେଣ ମାୟାବୀ ଭଣ୍ଡ
ଭାବବାଦୀକୁ େଦଖିେଲ; େସ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ, ଆଉ ତାହାର ନାମ ବଯର୍ୀଶୁ ।
7 େସ ଶାସନକତ୍ତର୍ା େସଗିର୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିଲା, େସହ ିଶାସନକତ୍ତର୍ା
ଜେଣ ବୁଦି୍ଧମାନ ବ୍ୟକି୍ତ । େସ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ଶାଉଲଙୁ୍କ ଆପଣା ନକିଟକୁ ଡାକି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ । 8 କିନୁ୍ତ େସହ ିମାୟାବୀ ଅଲ୍ଲ ୀମା
(ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହ ିନାମର ଅଥର୍ ମାୟାବୀ) େସହ ିଶାସନକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ
ବଶି୍ୱାସରୁ ବମିୁଖ କରିବା େଚଷ୍ଟାେର େସମାନଙ୍କର ପ୍ରତେିରାଧ କରିବାକୁ
ଲାଗିଲା । 9 ମାତ୍ର ଶାଉଲ, ଯାହାକୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନି୍ତ , ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର
ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ତାହାକୁ ନରିୀକ୍ଷଣ କରି କହେିଲ, 10 ଆେର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
ଛଳ ଓ ମନ୍ଦତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧାମିର୍କତାର ଶତ୍ରୁ ,
ଶୟତାନର ସନ୍ତାନ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରଳ ପଥକୁ ବକ୍ର  କରିବାରୁ କି କ୍ଷାନ୍ତ
େହବ ନାହିଁ ? 11 ଆଉ ଏେବ େଦଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଉପେର
ରହଅିଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ଧ େହାଇ େକେତକ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୂଯର୍୍ୟ େଦଖିବ ନାହିଁ
। େସହକି୍ଷଣ ିକୁହୁଡ଼ ିଓ ଅନ୍ଧକାର ତାହାକୁ େଘାଡ଼ାଇପକାଇଲା, େତଣୁ
ତାହାକୁ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ାଇବା ନମିେନ୍ତ େସ ଏେଣ େତେଣ ଦରାଣ୍ଡି
େଲାକ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା । 12 େସହ ିଶାସନକତ୍ତର୍ା ଏହ ିଘଟଣା େଦଖି
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ େହାଇ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ।

ପିସଦିଆିର ଆନି୍ତୟଖିଆେର କାଯର୍୍ୟ

13 ପେର ପାଉଲ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାେନ ପାଫରୁ ଜଳଯାତ୍ରା କରି
ପଂଫୂଲଆିର ପଗର୍ୀକୁ ଆସେିଲ; କିନୁ୍ତ େଯାହନ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଯିରୂଶାଲାମକୁ ବାହୁଡ଼ଗିେଲ । 14 େସମାେନ ପଗର୍ୀଠାେର ଯାତ୍ରା କରି
ପିସଦିଆିର ଆନି୍ତୟଖିଆେର ପହଞ୍ଚେିଲ, ଆଉ ବଶି୍ରାମବାରେର ସମାଜଗହୃକୁ
ଯାଇ ବସେିଲ । 15 ପୁଣ,ି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀଶାସ୍ତ୍ରପାଠ
ପେର ସମାଜଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହା କହି
ପଠାଇେଲ, ଭାଇମାେନ, େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯଦ ିଆପଣମାନଙ୍କର
େକୗଣସ ିଉପେଦଶର କଥା ଅଛ,ି େତେବ କହନୁ୍ତ । 16 େସଥିେର ପାଉଲ
ଠିଆ େହାଇ ହସ୍ତେର ସେଙ୍କତ କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀମାେନ, ଶ୍ରବଣ କରନୁ୍ତ । 17 ଏହି
ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତରି ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ,
ଆଉ େସମାେନ ମିସର େଦଶେର ପ୍ରବାସ କରୁଥିବା ସମୟେର େସମାନଙୁ୍କ
ଉନ୍ନତ କେଲ, ପୁଣ,ି ପରାକ୍ରମୀ ବାହୁ ଦ୍ୱ ାରା େସଠାରୁ େସମାନଙୁ୍କ କଢ଼ାଇ
ଆଣେିଲ । 18 ପେର ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରେର େସ
େସମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ କେଲ, 19 ପୁଣ,ି କିଣାନ େଦଶେର
ସାତେଗାଟ ିଜାତକୁି ବନିାଶ କରି ପ୍ରାୟ ଚାରିଶ ପଚାଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ େଦଶ ଅଧିକାରସ୍ୱରୂେପ େଦେଲ । 20 ଏଥିଉତ୍ତାେର
ଭାବବାଦୀ ଶାମୁଏଲଙ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେଲ ।
21 ତତ୍ପେର େସମାେନ ଜେଣ ରାଜା ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, ଆଉ

ଈଶ୍ୱର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀର କୀଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାଉଲଙୁ୍କ
େସମାନଙୁ୍କ େଦେଲ । 22 ପେର େସ ତାହାଙୁ୍କ ପଦଚୁ୍ୟତ କରି େସମାନଙ୍କର
ରାଜା େହବା ନମିେନ୍ତ ଦାଉଦଙୁ୍କ ଉତ୍ଥାପନ କେଲ; େସ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ
ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହେିଲ, ଆେମ୍ଭ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦକୁ ପାଇଅଛୁ,
େସ ଆମ୍ଭର ମନର ମତ ବ୍ୟକି୍ତ , େସ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା
ପାଳନ କରିେବ । 23 ତାହାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ରାଏଲ
ନମିେନ୍ତ ଜେଣ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା; ଅଥର୍ାତ୍ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିଅଛନି୍ତ ।
24 ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ପୂେବର୍ େଯାହନ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରଥମେର ମନପରିବତ୍ତର୍ନର ବାପି୍ତସ୍ମ େଘାଷଣା କରିଥିେଲ;
25 ଆଉ େଯାହନ ଆପଣାର ନରୂିପିତ କମର୍ ସମାପ୍ତ କରୁ କରୁ କହେିଲ, ମୁଁ
େଯ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନ କରୁଅଛ, ମୁଁ େସ ନୁେହଁ । କିନୁ୍ତ େଦଖ,
େମା ପଛେର ଜେଣ ଆସୁଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ପାଦର ପାଦୁକା ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ
େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ । 26 େହ ଭାଇମାେନ, ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ବଂଶର ସନ୍ତାନସନ୍ତତି
ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଏହ ିପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ େପ୍ରରିତ େହାଇଅଛ ି। 27 କାରଣ ଯିରୂଶାଲମ
ନବିାସୀମାେନ ଆଉ େସମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ତାହାଙୁ୍କ ପୁଣ,ି ପ୍ରତି
ବଶି୍ରାମବାରେର ପାଠ କରାଯାଉଥିବା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟସବୁକୁ ନ
ଜାଣବିାରୁ ତାହାଙୁ୍କ େଦାଷୀ କରି େସ ସମସ୍ତ ସଫଳ କେଲ, 28 ଆଉ
ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର େକୗଣସ ିକାରଣ ନ ପାଇେଲ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙୁ୍କ ବଧ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ପୀଲାତଙୁ୍କ ନେିବଦନ କେଲ । 29 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର
ଯାହାସବୁ େଲଖା ଅଛ,ି େସ ସମସ୍ତ ପୂଣ୍ଣର୍ କଲା ଉତ୍ତାେର ତାହାଙୁ୍କ କ୍ରୁଶରୁ
ଓହ୍ଲାଇ ଆଣ ିସମାଧିେର ରଖିେଦେଲ । 30 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ
ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇେଲ, 31 ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଗାଲଲିୀରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସଥିିେଲ, େସମାେନ ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାହାଙ୍କ ଦଶର୍ନ ପାଇେଲ; େସମାେନ ବତ୍ତର୍ମାନ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ । 32 ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର କୃତ ପ୍ରତଜି୍ଞା
ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସୁସମାଚାର ଜଣାଉଅଛୁ େଯ,
33 ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉତ୍ଥାପନ କରି େସମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ସଫଳ କରିଅଛନି୍ତ , େଯପରି ଗୀତସଂହତିା
ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟେର ମଧ୍ୟ େଲଖା ଅଛ,ି "ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ  େଦଲୁ" । 34 େସ େଯ ତାହାଙୁ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠାଇଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି େସ େଯ ଆଉ କ୍ଷୟସ୍ଥାନକୁ େଫରିେବ ନାହିଁ,
ଏବଷିୟେର େସ ଏହ ିପ୍ରକାର କହଅିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଦାଉଦଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରତଜି୍ଞାତ ପବତି୍ର ଓ ଅଟଳ ଆଶୀବର୍ାଦ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
35 ପୁଣ,ି େସ ମଧ୍ୟ ଆଉ େଗାଟଏି ଗୀତସଂହତିାେର କହଅିଛନି୍ତ , ''ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପବତି୍ର ଜଣକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ େଦବ ନାହିଁ ।'' 36 ଦାଉଦ ତ
ଆପଣା ସମକାଳୀନ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍କଳ୍ପ ଅନୁସାେର
େସବକର କାଯର୍୍ୟ କଲା ଉତ୍ତାେର ମହାନଦି୍ର ାପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ ଏବଂ ଆପଣା
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସମାଧିସ୍ଥ େହାଇ କ୍ଷୟ ପାଇେଲ; 37 କିନୁ୍ତ
ଯାହାଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇଅଛନି୍ତ , େସ କ୍ଷୟ ପାଇ ନାହଁାନି୍ତ । 38 ଅତଏବ,
େହ ଭାଇମାେନ, ଆପଣମାେନ ଏହା ଅବଗତ େହଉନୁ୍ତ, ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଅଛ,ି 39 ପୁଣ,ି
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା େଯ ସମସ୍ତ ବଷିୟରୁ ଆପଣମାେନ ମୁକ୍ତ େହାଇ
ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ, ବଶି୍ୱାସକାରୀ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ
ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଧାମିର୍କ ଗଣତି ହୁଅନି୍ତ ।
40 େତଣୁ ସାବଧାନ, କାେଳ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରେର ଯାହା
କୁହାଯାଇଅଛ,ି ତାହା େଯପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ ଘେଟ, 41 "େହ
ଅବଜ୍ଞାକାରୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖି ପୁଣ,ି ଚମତୃ୍କତ େହାଇ ବନିଷ୍ଟ ହୁଅ;
େଯଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମୟେର େଗାଟଏି କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛୁ,
ଯଦ ିେକହ ିେସହ ିକାଯର୍୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବଣ୍ଣର୍ନା କେର, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ତାହା ବଶି୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ"। 42 େସମାେନ
ବାହାରିଯାଉଥିବା ସମୟେର, େଯପରି ପରବତ୍ତର୍ୀ ବଶି୍ରାମବାରେର େସହ ିସବୁ
କଥା େସମାନଙୁ୍କ କୁହାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ବନିତ ିକରିବାକୁ ଲାଗିେଲ
। 43 ସଭା ସମାପ୍ତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଯିହୂଦୀ ଓ ଯିହୂଦୀମତାବଲମ୍ୱୀ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କ ପେଛ ପେଛ
ଗେଲ; େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହତି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର
ସି୍ଥର େହାଇ ରହବିାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇେଲ ।
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ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରଚାର କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ

44 ପୁଣ,ି ପରବତ୍ତର୍ୀ ବଶି୍ରାମବାରେର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣବିା ନମିେନ୍ତ ଏକତି୍ରତ େହେଲ । 45 କିନୁ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ
େଲାକସମୂହଙୁ୍କ େଦଖି ଇଷର୍ାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହେଲ, ପୁଣ,ି ନନି୍ଦା କରୁ କରୁ
ପାଉଲଙ୍କ କଥାର ପ୍ରତବିାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । 46 େସଥିେର ପାଉଲ ଓ
ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ସାହସପୂବର୍କ କହେିଲ, ପ୍ରଥମେର ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା; ଆପଣମାେନ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
କରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅେଯାଗ୍ୟ େବାଲ ିବଚିାର
କରୁଥିବାରୁ, େଦଖନୁ୍ତ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛୁ,
47 କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛନି୍ତ , "ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆେଲାକସ୍ୱରୂେପ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ,
େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣବି" ।
48 ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ଏହା ଶୁଣ ିଆନନି୍ଦତ େହେଲ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର
େଗୗରବ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣ,ି େଯେତ େଲାକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନମିେନ୍ତ
ନରୂିପିତ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ, 49 ଆଉ ସମୁଦାୟ
ଅଞ୍ଚଳେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା । 50 କିନୁ୍ତ ଯିହୂଦୀମତାବଲମ୍ୱୀ
ଅଣଯିହୂଦୀ ପ୍ରମୁଖ ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଓ ନଗରର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ
ଯିହୂଦୀମାେନ ଉେତ୍ତଜିତ କେଲ, ପୁଣ,ି ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାଡ଼ନା
ଘଟାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାର କରିେଦେଲ ।
51 େସଥିେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଦର ଧୂଳି େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଝାଡ଼େିଦଇ ଇକନୀୟକୁ ଗେଲ, 52 ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାେନ ଆନନ୍ଦେର
ଓ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ପୂଣ୍ଣର୍ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଇକନୀୟେର କାଯର୍୍ୟ

ଇକନୀୟେର ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାର ଘଟଲିା; େସମାେନ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି ଏପରି କଥା
କହେିଲ େଯ, ଯିହୂଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ

େଲାକ ବଶି୍ୱାସ କେଲ । 2 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ଯିହୂଦୀମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ,
େସମାେନ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ମନକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କରି ଭାଇମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ ଭାବ ଜନ୍ମ ାଇେଦେଲ । 3 େସମାେନ ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େସହ ିସ୍ଥାନେର ରହ ିପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର କରି ସାହସେର ପ୍ରଚାର
କେଲ; ଆଉ େସ େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ନାନା ଲକ୍ଷଣ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍
ସାଧନ କରି ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ । 4 କିନୁ୍ତ
ନଗରର େଲାକସମୂହ ଦୁଇ ଦଳ େହେଲ, ଦେଳ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର
ଆଉ ଦେଳ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର । 5 େଯେତେବେଳ ଅଣଯିହୂଦୀ ଓ
ଯିହୂଦୀମାେନ େସମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହତି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େଦୗରାତ୍ମ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ପଥର େଫାପାଡ଼ବିାକୁ ଉଠିେଲ, 6 େସେତେବେଳ
େସମାେନ ତାହା ଜାଣ ିପାରି ଲୁକାୟନଆିର ଲୁସ୍ତ୍ରା ଓ ଦବର୍ୀ ନଗର ପୁଣ,ି
ଚାରିଆଡ଼ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇଗେଲ, 7 ଆଉ େସମାେନ େସଠାେର
ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଲୁସ୍ତ୍ରା ଓ ଦବର୍ୀେର କାଯର୍୍ୟ

8 ଲୁସ୍ତ୍ରାେର ଜେଣ େଲାକ ରହୁଥିଲା, ତାହାର ପାଦ ଦୁବର୍ଳ, େସ
ମାତୃଗଭର୍ରୁ ଖଞ୍ଜ, ଆଉ େସ େକେବ ଚାଲ ିନ ଥିଲା । 9 େସହ ିେଲାକଟି
ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଥିଲା । ପାଉଲ ତାହାକୁ ଏକଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ ସୁସ୍ଥ
େହବା ପାଇଁ ତାହାର ବଶି୍ୱାସ ଥିବାର େଦଖି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ,
10 ତୁମ୍ଭର ପାଦର ଭାର େଦଇ ସଧିା ଠିଆ ହୁଅ । େସଥିେର େସ କୁଦା
ମାରି ଚାଲବିାକୁ ଲାଗିଲା । 11 ପାଉଲ ଯାହା କରିଅଛନି୍ତ , େଲାକସମୂହ
ତାହା େଦଖି ଲୁକାୟନଆି ଭାଷାେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ,
େଦବତାମାେନ ମନୁଷ୍ୟରୂପେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସଅିଛନି୍ତ ।
12 େସମାେନ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙୁ୍କ ବୃହସ୍ପତ ିେବାଲ ିକହେିଲ, ପୁଣ,ି ପାଉଲ ପ୍ରଧାନ
ବକ୍ତ ା ଥିବାରୁ ତାହାଙୁ୍କ ବୁଧ େବାଲ ିକହେିଲ । 13 ନଗର ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା
ବୃହସ୍ପତଙି୍କ ମନି୍ଦରର ଯାଜକ େକେତକ ବୃଷ ଓ ପୁଷ୍ପହାର ଦ୍ୱ ାରା ନକିଟକୁ
ଆଣ ିେଲାକସମୂହ ସହତି ବଳି େଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିେଲ । 14 କିନୁ୍ତ
େପ୍ରରିତମାେନ, ଅଥର୍ାତ୍ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ପାଉଲ, ଏହା ଶୁଣ ିଆପଣା ଆପଣାର

ବସ୍ତ୍ର ଚରିି େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟକୁ େବେଗ େଦୗଡ଼ଯିାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ, 15 େହ ମହାଶୟମାେନ, କାହିଁକି ଏସମସ୍ତ କରୁଅଛନି୍ତ ?
ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖଦୁଃଖେଭାଗୀ ମନୁଷ୍ୟ,
ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, େଯପରି
ଆପଣମାେନ ଏହ ିସବୁ ଅସାର ବସ୍ତୁଠାରୁ ବମିୁଖ େହାଇ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରତ ିେଫରନି୍ତ । େସ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର  ଓ େସସବୁେର ଥିବା
ସମସ୍ତ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ; 16 େସ ଅତୀତ ପୁରୁଷପରମ୍ପରାେର ସମସ୍ତ
ଜାତରି େଲାକଙୁ୍କ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଚାଲବିାକୁ ଛାଡ଼େିଦଇଥିେଲ ।
17 ତଥାପି େସ ଆପଣାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହିୀନ କରି ରଖି ନାହଁାନି୍ତ , କାରଣ େସ
ମଙ୍ଗଳ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଆକାଶରୁ ବୃଷି୍ଟ ଓ ଫଳଦାୟକ ଋତୁ ଗଡୁ଼କି
େଦଇ ଭକ୍ଷ ଓ ଆନନ୍ଦେର ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିତୃପ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ ।
18 ଏହ ିସବୁ କଥା କହ ିେସମାେନ ଅତ ିକଷ୍ଟେର େସମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କରିବାରୁ େଲାକସମୂହଙୁ୍କ ନବୃିତ୍ତ କେଲ ।

ଲୁସ୍ତ୍ରାେର ପାଉଲଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ

19 କିନୁ୍ତ ଆନି୍ତୟଖିଆ ଓ ଇକନୀୟରୁ େସଠାକୁ ଯିହୂଦୀମାେନ ଆସି
େଲାକସମୂହକୁ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇେଲ, ପୁଣ,ି ପାଉଲଙୁ୍କ ପଥର ମାରି େସ ମରିଅଛନି୍ତ
େବାଲ ିମେନ କରି ବାହାରକୁ ଟାଣ ିେଘନଗିେଲ । 20 ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ େଘରି ଠିଆ ହୁଅେନ୍ତ େସ ଉଠି ନଗର ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କେଲ ।
ପରଦନି େସ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କ ସହତି ଦବର୍ୀକୁ ବାହାରିଗେଲ । 21 େସମାେନ
େସହ ିନଗରେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଓ ଅେନକଙୁ୍କ ଶିଷ୍ୟ କଲା
ଉତ୍ତାେର ଲୁସ୍ତ୍ରା, ଇକନୀୟ ଓ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ବାହୁଡ଼ ିଆସେିଲ, 22 ପୁଣ,ି
େସ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କେର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସି୍ଥର କେଲ ଓ ବଶି୍ୱାସେର
ଅଟଳ ରହବିା ପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହେିଲ, ଅେନକ
େକ୍ଲଶ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ
େହବ । 23 ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମଣ୍ଡଳୀେର
ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରି ଉପବାସ ସହତି ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, ପୁଣ,ି େଯଉଁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିଥିେଲ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର େସମାନଙୁ୍କ
ସମପର୍ଣ କେଲ ।

ସରିିୟାର ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

24 ପେର େସମାେନ ପିସଦିଆି ମଧ୍ୟ େଦଇ ପଂଫୂଲଆିକୁ ଆସେିଲ,
25 ଆଉ ପଗର୍ୀେର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଆତ୍ତାଲଆିକୁ ଗେଲ ।
26 େସଠାରୁ େସମାେନ ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ଜାହାଜେର ଯାତ୍ରା କେଲ; େସମାେନ
େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରିଥିେଲ, ତାହା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହେର ସମପିର୍ତ େହାଇ େସ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଥିେଲ । 27 େସମାେନ
ପହଞ୍ଚ ିମଣ୍ଡଳୀ କି ଏକତ୍ର କେଲ, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥାଇ
େଯ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିେଲ ଓ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସର ଦ୍ୱ ାର
ଫିଟାଇେଦଇଥିେଲ, େସହ ିସବୁ ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ । 28 ଆଉ େସମାେନ
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହେିଲ ।

ଯିରୂଶାଲମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଭା

ଏଥିମଧ୍ୟେର େକେତକ େଲାକ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶରୁ ଆସି
ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, େମାଶାଙ୍କ ବଧିି
ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ ନ େହେଲ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ

ପାରିବ ନାହିଁ । 2 ଏଥିେର ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କର େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ଅେନକ ବାଗ୍ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବାଦାନୁବାଦ େହବାରୁ ଭାଇମାେନ ପାଉଲ, ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ େକେତକ ଜଣ ଏହ ିପ୍ରଶ୍ନ େଘନ ିଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ
େପ୍ରରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଆନୁ୍ତ େବାଲ ିସି୍ଥର କେଲ ।
3 ଅତଏବ ମଣ୍ଡଳୀ େସମାନଙୁ୍କ ବାଟ ବଳାଇ ବଦିାୟ େଦଲା ଉତ୍ତାେର
େସମାେନ େଫୖନୀକିଆ ଓ ଶମିେରାଣ େଦଇ ଯାଉ ଯାଉ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ ବଷିୟ ବଣ୍ଣର୍ନା କରି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ
ଜନ୍ମ ାଇେଲ । 4 ପେର େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ମଣ୍ଡଳୀ
ପୁଣ,ି େପ୍ରରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଭ୍ୟଥର୍ନା ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ, ଆଉ
ଈଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥାଇ େଯ ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରିଥିେଲ, େସହି
ସବୁ ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ । 5 କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀଦଳର େକେତକ ଜଣ େଯଉଁମାେନ
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ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିେଲ ଉଠି କହେିଲ, ଅଣଯିହୂଦୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ କରିବା
ଓ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା େଦବା
ଆବଶ୍ୟକ । 6 ପେର ଏହ ିବଷିୟ ଆେଲାଚନା କରିବା ନମିେନ୍ତ େପ୍ରରିତ
ଓ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ସମେବତ େହେଲ । 7 ଅେନକ ତକର୍ବତିକର୍ େହଲା
ଉତ୍ତାେର ପିତର ଉଠି େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆପଣମାେନ
ଜାଣନି୍ତ େଯ, େମାହର ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ େଯପରି ସୁସମାଚାର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ିବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ଅେନକ ଦନି ପୂେବର୍ ଈଶ୍ୱର
ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ । 8 ଅନ୍ତଯର୍୍ୟାମୀ
ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯପରି ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ
ମଧ୍ୟ େସହପିରି ଦାନ କରି େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ ।
9 ଆଉ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସ ିପ୍ରେଭଦ ନ ରଖି
ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଚ ିକରିଅଛନି୍ତ । 10 ଏଣୁ େଯଉଁ
ଯୁଆଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଆେମ୍ଭମାେନ ବହବିାକୁ ଅକ୍ଷମ େହଲୁ,
େସହ ିଜୁଆଳି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାନ୍ଧେର େଦଇ କାହିଁକି ଆପଣମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନି୍ତ ? 11 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େଯପ୍ରକାର, ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
େସପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ
କରୁଅଛୁ । 12 ଏଥିେର ସଭାସ୍ଥ ସମେସ୍ତ ନୀରବ ରହେିଲ, ଆଉ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ
ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ୱର େଯ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଓ
ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍ମାନ ସାଧନ କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କଠାରୁ େସଥିର ବବିରଣୀ
ଶୁଣବିାକୁ ଲାଗିେଲ । 13 େସମାନଙ୍କ କଥା େଶଷ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଯାକୁବ
ଉତ୍ତର େଦଇ କହେିଲ, େହ ଭାଇମାେନ େମାହର କଥା ଶୁଣନୁ୍ତ ।
14 ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ନମିେନ୍ତ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଳ େଲାକ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିପ୍ରକାେର ପ୍ରଥେମ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକୃପାଦୃଷି୍ଟ
କରିଥିେଲ, ତାହା ଶିେମାନ ବଣ୍ଣର୍ନା କରିଅଛନି୍ତ । 15 ପୁଣ,ି
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା ସହତି ମିଶୁଅଛ,ି େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି
16 ଏଥିଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ ବାହୁଡ଼ଆିସ ିଦାଉଦର ପତତି କୁଟୀର ପୁନଃନମିର୍ାଣ
କରିବା, ପୁଣ,ି ତାହାର ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନସବୁ ପୁନଃନମିର୍ାଣ କରି ତାହା ପୁନଃସ୍ଥାପନ
କରିବା, 17 େଯପରି ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାେକ ଓ େଯ ସମସ୍ତ ଅଣଯିହୂଦୀ ଆମ୍ଭ
ନାମେର ଖ୍ୟାତ, େସମାେନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ , ସବର୍ ସାଧନକତ୍ତର୍ା
ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ । 18 ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର ସମସ୍ତ କମର୍
ଜଣାଇଛନି୍ତ । 19 ଅତଏବ, େମାହର ବଚିାର ଏହ,ି ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ; 20 କିନୁ୍ତ ପ୍ରତମିା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଅଶୁଚତିା, ପରଦାର,
ଶ୍ୱାସେରାଧ ଦ୍ୱ ାରା ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ରକ୍ତରୁ ପୃଥକ୍ ରହବିା ନମିେନ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ େଲଖୁ । 21 କାରଣ ପ୍ରାଚୀନକାଳରୁ ପ୍ରତି
ନଗରେର େମାଶାଙ୍କର ପ୍ରଚାରକମାେନ ଅଛନି୍ତ , େଯଣୁ ପ୍ରତ ିବଶି୍ରାମବାରେର
ସମାଜଗହୃସମୂହେର ତାହାଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠ କରାଯାଉଅଛ ି।

ଅଣଯିହୂଦୀ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର

22 େସେତେବେଳ େପ୍ରରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହତି
ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଲାକ, ଅଥର୍ାତ୍ ଭ୍ର ାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ
ବଶର୍ବ୍ବା ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଯିହୂଦା ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରି ପାଉଲ ଓ
ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କ ସହତି ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ପଠାଇବାକୁ ନଷି୍ପତି୍ତ େନେଲ, 23 ଆଉ,
େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ହାତେର ଏହା େଲଖି ପଠାଇେଲ, ଆନି୍ତୟଖିଆ,
ସରିିୟା ଓ କିଲକିିୟାସ୍ଥ ଅଣଯିହୂଦୀ ଭ୍ର ାତୃବୃନ୍ଦଙୁ୍କ େପ୍ରରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନ
ଭ୍ର ାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ନମସ୍କାର । 24 ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛୁ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ
େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହୁଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଏପ୍ରକାର େକେତକ େଲାକ କଥା ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ ଅସି୍ଥର କରି
ଆପଣମାନଙୁ୍କ ବଚିଳିତ କରିଅଛନି୍ତ; 25 ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପି୍ରୟପାତ୍ର େଯଉଁ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଓ ପାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛନି୍ତ , 26 ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକମତ େହାଇ େକେତକ
େଲାକଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରି େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଇବା ଉଚତି ମେନକଲୁ । 27 ଏଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିହୂଦା ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ
ପଠାଇଲୁ, ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ମୁଖେର ଆପଣମାନଙୁ୍କ େସହ ିସମସ୍ତ କଥା
ଜଣାଇେଦେବ । 28 କାରଣ ପ୍ରତମିା ନକିଟେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ପ୍ରସାଦ, ରକ୍ତ,
ଶ୍ୱାସେରାଧ ଦ୍ୱ ାରା ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଓ ପରଦାରରୁ ପୃଥକ୍ ରହବିା, ଏହି
େକେତାଟ ିଆବଶ୍ୟକୀୟ ବଷିୟ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପେର ଆଉ

ଅଧିକ ଭାର ନ େଦବାକୁ, ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ
େଦଖାଗଲା; 29 ଏହ ିସବୁରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯତ୍ନ ସହ ରକ୍ଷା କେଲ
ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ େହବ । ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ େହଉ ।
30 େସମାେନ ବଦିାୟ େହାଇ ଆନି୍ତୟଖିଅ◌ାକୁ ଆସେିଲ ଆଉ ଶିଷ୍ୟସମୂହକୁ
ଏକତ୍ର କରି ପତ୍ର ଖଣ୍ଡକି େଦେଲ । 31 େସମାେନ ତାହା ପାଠ କରି
ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ । 32 ପୁଣ,ି ଯିହୂଦା ଓ ଶୀଲା ନେିଜ
ନେିଜ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଦୀ ଥିବାରୁ ଅେନକ କଥା ଦ୍ୱ ାରା ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ
େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସି୍ଥର କେଲ । 33 ଆଉ େସମାେନ େସଠାେର
େକେତକ କାଳ ରହଲିା ପେର େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କରିଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ବାହୁଡ଼ଯିିବାକୁ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଶାନି୍ତେର ବଦିାୟ େନେଲ,
34 (କିନୁ୍ତ ଶୀଲା େସଠାେର ରହବିା ଉତ୍ତମ ମେନ କେଲ ।) 35 ପୁଣ,ି
ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ଆନି୍ତୟଖିଆେର ରହ ିଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅେନକ େଲାକଙ୍କ ସହତି
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ପାଉଲ ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବେିଚ୍ଛଦ

36 େକେତକ ଦନି ପେର ପାଉଲ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସବୁ ନଗରେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ,
େସହ ିସମସ୍ତ ନଗରକୁ ଏେବ ବାହୁଡ଼ଯିାଇ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରି,
େସମାେନ କିପ୍ରକାେର ଅଛନି୍ତ େଦଖିବା । 37 େସଥିେର ମାକର୍ ନାମେର
ଖ୍ୟାତ େଯାହନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେର େଘନଯିିବା ପାଇଁ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା,
38 କିନୁ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିପଂଫୂଲଆିରୁ ଚାଲ ିଆସଥିିେଲ ଓ
େସମାନଙ୍କ ସହତି କାଯର୍୍ୟକୁ ଯାଇ ନ ଥିେଲ, ତାହାଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନବାକୁ
ପାଉଲ ଉଚତି ମେନ କେଲ ନାହିଁ । 39 େସଥିେର େଘାର ବବିାଦ
ଘଟବିାରୁ େସମାେନ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ େହେଲ, ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ମାକର୍ଙୁ୍କ
ସାଙ୍ଗେର େଘନ ିଜାହାଜେର କୁପ୍ରକୁ ଗମନ କେଲ, 40 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ
ଶୀଲାଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କରି ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ସମପିର୍ତ
େହାଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ, 41 ଆଉ େସ ସରିିୟା ଓ କିଲକିିୟା େଦଇ ଯାଉ
ଯାଉ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହଙୁ୍କ ସୁସି୍ଥର କେଲ ।

ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙ୍କ ସହତି ତୀମଥିଙ୍କ ଯାତ୍ରା

ପେର ପାଉଲ ଦବର୍ୀ ଓ ଲୁସ୍ତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସେିଲ, ଆଉ େଦଖ,
େସ ସ୍ଥାନେର ତୀମଥି ନାମେର ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିେଲ, େସ ଜେଣ
ବଶି୍ୱାସନିୀ ଯିହୂଦୀ ମହଳିାର ପୁତ୍ର, କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କର ପିତା ଜେଣ

ଗ୍ରୀକ୍ େଲାକ । 2 ଲୁସ୍ତ୍ରା ଓ ଇକନୀୟେର ଥିବା ଭାଇମାେନ ତାଙ୍କ ସୁଖ୍ୟାତି
କରୁଥିେଲ । 3 ତାଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େନଇଯିବାକୁ ପାଉଲ ଇଚ୍ଛା କେଲ, ଆଉ
େସହ ିସବୁ ଅଞ୍ଚଳେର ଥିବା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ େହତୁ ତାହାଙୁ୍କ େଘନଯିାଇ
ସୁନ୍ନ ତ କେଲ; କାରଣ ତାହାଙ୍କର ପିତା ଜେଣ ଗ୍ରୀକ୍ େଲାକ େବାଲ ିସମେସ୍ତ
ଜାଣଥିିେଲ । 4 ପୁଣ,ି େସମାେନ ନଗରସମୁହ େଦଇ ଯାଉ ଯାଉ
ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ େପ୍ରରିତ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନରୂିପିତ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ
କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସମପର୍ଣ କରୁଥିେଲ । 5 ଏହି
ପ୍ରକାେର ମଣ୍ଡଳୀସମୂହ ବଶି୍ୱାସେର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ େହାଇ ଦନିକୁ ଦନି ସଂଖ୍ୟାେର
ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ମାକିଦନଆିର ଆହ୍ୱାନ

6 େସମାେନ ଆସଆିେର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ନବିାରିତ େହାଇ ଫ୍ରୁ ଗିଆ ଓ ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ େଦଇ ଯାତ୍ରା କେଲ,
7 ଆଉ େସମାେନ ମୂସଆି ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ବୀଥୂନଆିକୁ ଯିବା
ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିେଦେଲ
ନାହିଁ । 8 େସମାେନ ମୂସଆି ପାଖ େଦଇ େତ୍ରାୟାକୁ ଆସେିଲ । 9 ଆଉ
ରାତି୍ରକାଳେର ପାଉଲ େଗାଟଏି ଦଶର୍ନ ପାଇେଲ, ମାକିଦନଆିର ଜେଣ ଠିଆ
େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ ବନିତ ିକରି କହୁଅଛ,ି ମାକିଦନଆିକୁ ପାର େହାଇ ଆସି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କର । 10 େସ ଏହ ିଦଶର୍ନ ପାଇଲା ପେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମାକିଦନଆିକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କଲୁ, କାରଣ
େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ ବୁଝଲୁି ।
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11 େତଣୁ େତ୍ରାୟାରୁ ଜାହାଜେର ଆେମ୍ଭମାେନ ସଳଖ ପଥେର
ସାମଥ୍ରାକୀକୁ ଓ ପରଦନି ନୟିାପଲକୁି ଗଲୁ, 12 େସଠାରୁ ଫିଲପି୍ପୀକୁ ଗଲୁ,
ଏହା ମାକିଦନଆିର େସହ ିଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରଧାନ ନଗର, ପୁଣ,ି େଗାଟଏି
େରାମୀୟ ଉପନେିବଶ; େସହ ିନଗରେର ଆେମ୍ଭମାେନ େକେତକ ଦନି
ରହଲୁି । 13 ବଶି୍ରାମବାରେର ଆେମ୍ଭମାେନ ନଗର ଦ୍ୱ ାରରୁ ବାହାରି
ନଦୀକୂଳକୁ ଗଲୁ, େସଠାେର ପ୍ରାଥର୍ନାର ସ୍ଥାନ ଅଛ ିେବାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ
ମେନ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ବସ ିସମେବତ େହାଇଥିବା
ମହଳିାମାନଙୁ୍କ କଥା କହବିାକୁ ଲାଗିଲୁ । 14 ପୁଣ,ି ଥୁୟାଥିରା ନଗରର
ବାଇଗଣଆି ବସ୍ତ୍ର ବକି୍ରୟକାରିଣୀ ଲୂଦଆି ନାମ୍ନୀ ଜେଣ ମହଳିା, େଯ
ଈଶ୍ୱରଭକ୍ତ ା ଥିେଲ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିେଲ । େସ େଯପରି
ପାଉଲଙ୍କର କହଥିିବା ବଷିୟ ପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗ କରନି୍ତ ,ଏଥି ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଭୁ
ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫିଟାଇେଦେଲ । 15 ପୁଣ,ି େସ ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର
ବାପି୍ତଜିତ େହଲା ଉତ୍ତାେର େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିତ ିକରି କହେିଲ,
ଆପଣମାେନ ଯଦ ିେମାେତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ େବାଲ ିବଚିାର
କରିଥାଆନି୍ତ , େତେବ େମାହର ଗହୃକୁ ଆସ ିବାସ କରନୁ୍ତ; ଆଉ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କେଲ ।

ଫିଲିପ୍ପୀର କାରାଗାରେର ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା

16 ଦେିନ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ଯାଉ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାବଷି୍ଟ
ଜେଣ ଦାସୀ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଭଟଲିା, ତାହାର ଭାଗ୍ୟଗଣନା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାର
କତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ େହଉଥିଲା । 17 େସ ପାଉଲ ଓ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପେଛ ପେଛ ଆସ ିଚତି୍କାର କରି କହବିାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି
ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ପରମ ପ୍ରଧାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ, େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । 18 େସ ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହା
କଲା । କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ବରିକ୍ତ େହାଇ ବୁଲପିଡ଼ ିେସହ ିଆତ୍ମାକୁ କହେିଲ,
ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ମୁଁ େତାେତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ଆଜ୍ଞା
େଦଉଅଛ ି। ଏଥିେର େସ େସହ ିମୁହୁତ୍ତର୍େର ବାହାରିଗଲା । 19 କିନୁ୍ତ
ତାହାର କତ୍ତର୍ାମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଲାଭର ଆଶା ଚାଲଗିଲା େବାଲ ିେଦଖି
ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ ଧରି େସମାନଙୁ୍କ ଛକସ୍ଥାନକୁ ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଟାଣ ିେଘନଗିେଲ । 20 ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ
ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣ ିକହେିଲ,ଏହ ିେଲାକଗଡୁ଼ାକ
ଯିହୂଦୀ,ଏମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗରେର େଗାଳମାଳ କରୁଅଛନି୍ତ । 21 ଆମ୍ଭ
େରାମୀୟ େଲାକମାନଙ୍କର େଯଉଁ ସବୁ ରୀତନିୀତ ିଗ୍ରହଣ ବା ପାଳନ
କରିବା ବଧିିସଙ୍ଗତ ନୁେହଁ, ତାହା ଏମାେନ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନି୍ତ ।
22 େସଥିେର େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଉଠିେଲ, ପୁଣ,ି
ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାେନ େସମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ପିକାଇ େସମାନଙୁ୍କ େବତ୍ରାଘାତ
କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ । 23 େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ପ୍ରହାର
କରାଇଲା ଉତ୍ତାେର କାରାଗାରେର ନେିକ୍ଷପ କରି େସମାନଙୁ୍କ ସାବଧାନେର
ରକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ କାରାରକ୍ଷକଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ । 24 େସ ଏହି
ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଭତିର କାରାଗାରେର ନେିକ୍ଷପ
କରି େସମାନଙ୍କ ପାଦେର ବଡ କାଠଗଣ୍ଡ ିବାନି୍ଧେଦେଲ ।

କାରାରକ୍ଷକର ପରିବତ୍ତର୍ନ

25 କିନୁ୍ତ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେର ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିେଲ, ଆଉ ବନ୍ଦୀମାେନ ଶୁଣୁଥିେଲ ।
26 େସେତେବେଳ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହା ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା େଯ, କାରାଗାରର
ଭତିି୍ତମୂଳ କମି୍ପବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱ ାର େଖାଲା
େହାଇଗଲା, ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟଗିଲା । 27 ଏଥିେର
କାରାରକ୍ଷକ ନଦି୍ର ାରୁ ଉଠି କାରାଗାରର ଦ୍ୱ ାର େଖାଲା େହବା େଦଖି
ବନ୍ଦୀମାେନ ପଳାଇଯାଇଅଛନି୍ତ େବାଲ ିମେନ କରି, ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି
ଆପଣାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ । 28 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକି
କହେିଲ, ଆପଣାର େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିକର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ ଏଠାେର ଅଛୁ । 29 େସଥିେର େସ ଦୀପ ଆଣବିାକୁ କହି
େଡଇଁପଡ଼ ିଭୟେର ଥରି ଥରି ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ପଡ଼ଗିେଲ,

30 ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ ବାହାରକୁ ଆଣ ିକହେିଲ, ମହାଶୟମାେନ, ପରିତ୍ରାଣ
ପାଇବା ନମିେନ୍ତ େମାେତ କ'ଣ କରିବାକୁ େହବ ? 31 େସମାେନ କହେିଲ,
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କର, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ
ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ । 32 ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଓ ତାହାଙ୍କ
ଗହୃେର ଥିବା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେିଲ । 33 ଆଉ େସ
େସମାନଙୁ୍କ ରାତି୍ରର େସହ ିସମୟେର େଘନଯିାଇ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରହାରର
କ୍ଷତସବୁ େଧାଇେଦେଲ, ପୁଣ,ି େସ ଓ ତାହାଙ୍କର ସମେସ୍ତ େସହକି୍ଷଣି
ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ । 34 େସଥିେର େସ େସମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଗହୃକୁ
େଘନଯିାଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିେବଷଣ କେଲ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହତି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନି୍ଦତ େହେଲ । 35 ସକାଳ
ହୁଅେନ୍ତ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାେନ ପଦାତକିମାନଙୁ୍କ ଏହା କହ ିପଠାଇେଲ, େସହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ଦିଅି । 36 ଏଥିେର କାରାରକ୍ଷକ ପାଉଲଙୁ୍କ ଏହ ିକଥା
କହ ିଜଣାଇେଲ, ଆପଣମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼େିଦବା ନମିେନ୍ତ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାେନ
େଲାକ ପଠାଇଅଛନି୍ତ । ଏଣୁ ଏେବ ବାହାରି ଆସ ିଶାନି୍ତେର ଚାଲଯିାଉନୁ୍ତ ।
37 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, େରାମୀୟ େଲାକ େଯ
ଆେମ୍ଭମାେନ,ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଚିାର ନ କରି େସମାେନ ପ୍ରକାଶେର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରହାର କଲା ପେର କାରାଗାରେର ପକାଇଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଏେବ
କି େଗାପନେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼େିଦଉଅଛନି୍ତ ? ତାହା େହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
େସମାେନ ନେିଜ ଆସ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାହାରକୁ େଘନଯିାଉନୁ୍ତ । 38 େସଥିେର
ପଦାତକିମାେନ ବଚିାରକତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇେଲ, ପୁଣ,ି
େସମାେନ େଯ େରାମୀୟ େଲାକ,ଏହା ଶୁଣ ିେଲାକମାେନ ଭୟ କେଲ,
39 ଆଉ େସମାେନ ଆସ ିେସମାନଙୁ୍କ ବନିତ ିକେଲ, ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ
ବାହାର କରି ଆଣ ିନଗରରୁ ବାହାରିଯିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ
କେଲ । 40 େସଥିେର େସମାେନ କାରାଗାରରୁ ବାହାରିଯାଇ ଲୂଦଆିଙ୍କ
ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ସାକ୍ଷାତ କରି
େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ େଦଲା ଉତ୍ତାେର ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ ।

େଥସଲନୀକୀେର କାଯର୍୍ୟ

ପେର େସମାେନ ଆଂଫିପଲ ିଓ ଆପେଲ୍ଲ ାନଆି େଦଇ ଯାତ୍ରା
କରି େଥସଲନୀକୀକୁ ଆସେିଲ; େସଠାେର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
େଗାଟଏି ସମାଜଗହୃ ଥିଲା । 2 ଆଉ ପାଉଲ ଆପଣା ରୀତି

ଅନୁସାେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଗେଲ, ପୁଣ,ି ତେିନାଟ ିବଶି୍ରାମବାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ େଘନ ିେସମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦେଲ, 3 ପୁଣ,ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
େଯ ଦୁଃଖେଭାଗ ଓ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା,
ଆଉ େସ େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଘାଷଣା କରୁଅଛନି୍ତ , େସ
େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ,ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ େଦେଲ । 4 େସଥିେର େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତକ ଜଣ ବଶି୍ୱାସ କରି ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦେଲ;
ପୁଣ,ି ଯିହୂଦୀମତାବଲମ୍ୱୀ ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଓ
ଅେନକ ଭଦ୍ର  ମହଳିା େସମାନଙ୍କ ସହତି େଯାଗ େଦେଲ। 5 କିନୁ୍ତ
ଯିହୂଦୀମାେନ ଈଷର୍ାେର ଜଳିଉଠି ବଜାରର େକେତକ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକଙୁ୍କ
ସାଙ୍ଗେର େଘନ ିେଲାକଗହଳ କରି ନଗରେର ଗଣ୍ଡେଗାଳ ଲଗାଇେଦେଲ,
ଆଉ ଯାେସାନଙ୍କ ଗହୃ ଆକ୍ରମଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ବାହାର କରି ଆଣବିା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କେଲ । 6 ମାତ୍ର େସମାନଙୁ୍କ ନ
ପାଇବାରୁ େସମାେନ ଯାେସାନ ଓ େକେତକ ବଶି୍ୱାସୀ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ନଗରର
ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଟାଣଆିଣ ିଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକି କହେିଲ, ଏ
େଯଉଁ େଲାକଗଡୁ଼ାକ ଜଗତକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରି ପକାଇେଲଣ,ି େସମାେନ
ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସଅିଛନି୍ତ; େସମାନଙୁ୍କ ଯାେସାନ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ି। 7 ଯୀଶୁ
ନାମେର ଆଉ ଜେଣ ରାଜା ଅଛ ିେବାଲ ିକହ ିଏମାେନ ସମେସ୍ତ
କାଇସରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ବରୁିଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଅଛନି୍ତ । 8 େସମାନଙ୍କର ଏହ ିକଥା
ଶୁଣ ିେଲାକସମୂହ ଓ ନଗରର ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ ବଚିଳିତ େହେଲ ।
9 ପେର େସମାେନ ଯାେସାନ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାମିନ୍ େନଇ
େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିେଦେଲ ।

େବରିୟାେର କାଯର୍୍ୟ

10 ପୁଣ,ି ଭାଇମାେନ ଅବଳିମ୍ୱେର ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ୍କ ରାତ ିସମୟେର
େବରିୟାକୁ ପଠାଇେଦେଲ; େସମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ପହଞ୍ଚ ିଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ସମାଜଗହୃକୁ ଗେଲ । 11 େଥସଲନୀକୀେର ଥିବା ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ
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ଏମାେନ ସୁଶୀଳ ଥିେଲ । ଏମାେନ ପୂଣ୍ଣର୍ ଆଗ୍ରହେର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେଲ,
ପୁଣ,ି ଏହ ିସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନା, ତାହା ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତଦିନି ଶାସ୍ତ୍ର
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିେଲ । 12 େତଣୁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଓ
ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମହଳିା ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କେଲ
। 13 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ େଥସଲନୀକୀୟ ଯିହୂଦୀମାେନ ଜାଣେିଲ େଯ,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େବରୟାେର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚାରିତ େହଉଅଛ,ି
େସେତେବେଳ େସମାେନ େସ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ ିେଲାକସମୂହଙୁ୍କ ଉେତ୍ତଜିତ
ଓ ବଚିଳିତ କେଲ । 14 େସଥିେର ଭାଇମାେନ ଅବଳିମ୍ୱେର ପାଉଲଙୁ୍କ
ସମୁଦ୍ର  ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଠାଇେଦେଲ, ଆଉ ଶୀଲା ଓ ତୀମଥି େସହି
ସ୍ଥାନେର ରହେିଲ । 15 କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର େଘନଗିେଲ,
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଏେଥନ୍ସ ୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଣେିଲ, ଆଉ ଶୀଲା ଓ ତୀମଥି
େଯପରି ଅତଶିୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସନି୍ତ , ଏହ ିଆଜ୍ଞା ପାଇ େସମାେନ
ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ ।

ଆଥିନୀେର ପାଉଲଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ

16 ଆଥିନୀେର ପାଉଲ େସମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷାେର ଥିବା ସମୟେର େସହି
ନଗରକୁ ପ୍ରତମିାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େଦଖି ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉତ୍ତପ୍ତ େହାଇ ଉଠିଲା
। 17 େତଣୁ େସ ସମାଜଗହୃେର ଯିହୂଦୀ ଓ ଯିହୂଦୀମତାବଲମ୍ୱୀ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ସହତି, ଆଉ ବଜାର ଛକେର ପ୍ରତଦିନି େଯଉଁମାନଙ୍କ
ସାଙ୍ଗେର େଦଖା େହଉଥିଲା, େସମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦଉଥିେଲ ।
18 େସଥିେର ଏପିକୂୂରୀୟ ଓ େସ୍ତାୟିକ େକେତକ ଦାଶର୍ନକି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ
ସହତି ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣ,ି େକହ ିେକହ ିକହେିଲ, ଏ
ବାଚାଳଟା କ'ଣ କହବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ? ଆଉ େକହ ିେକହ ିକହେିଲ,
େସ ଅଜଣା େଦବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରକ େହଲା ପରି ଜଣାଯାଉଅଛ;ି
କାରଣ େସ ଯୀଶୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବଷିୟକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିେଲ
। 19 ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଆରିୟପାଗକୁ େଘନଯିାଇ କହେିଲ, ଏହି
େଯ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ େଦଉଅଛନି୍ତ , ତାହା କ'ଣ େବାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣ ିପାରିବା କି ? 20 କାରଣ ଆପଣ େକେତକ ଅଦୁ୍ଭତ ବଷିୟ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େଗାଚର କରୁଅଛନି୍ତ; ଅତଏବ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥାର ଅଥର୍
କ'ଣ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଜାଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ । 21 ଆଥିନୀେର େଲାକ
ସମେସ୍ତ ଓ େସଠାେର ପ୍ରବାସୀ ବେିଦଶୀୟମାେନ େକବଳ େକୗଣସ ିନୂତନ
କଥା କହବିା ଓ ଶୁଣବିା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହିଁେର କାଳେକ୍ଷପଣ କରୁ ନ ଥିେଲ
।

ଆରିୟପାଗେର ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର

22 ଏଥିେର ପାଉଲ ଆରିୟପାଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ,
େହ ଆଥିନୀର େଲାକମାେନ , ଆପଣମାେନ େଯ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ବଡ଼
େଦବ ଭକ୍ତ, ଏହା ମୁଁ େଦଖୁଅଛ ି। 23 କାରଣ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିବା
ସମୟେର ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂଜିତ ବସ୍ତୁସମସ୍ତ େଦଖୁ େଦଖୁ େଗାଟଏି େବଦି
ମଧ୍ୟ େଦଖିଲ,ି ଯାହା ଉପେର ଏହ ିକଥା େଲଖା େହାଇଅଛ,ି 'ଅଜ୍ଞାତ
େଦବତାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ।' ଅତଏବ, ଆପଣମାେନ ନ ଜାଣ ିଯାହାଙ୍କର
ପୂଜା କରୁଅଛନି୍ତ , ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ ି।
24 େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପଦାଥର୍ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ , େସ
ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ େହବାରୁ ହସ୍ତନମିିର୍ତ ମନି୍ଦରସମୂହେର ବାସ କରନି୍ତ
ନାହିଁ, 25 କିଅବା ତାହାଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଭାବ ଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
େସବତି ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ, େଯଣୁ େସ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଜୀବନ, ନଶି୍ୱାସ, ଓ
ସମସ୍ତ ପଦାଥର୍ ଦାନ କରନି୍ତ । 26 ଆଉ, େସ ପୃଥିବୀର ସବର୍ତ୍ର ବାସ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତଠାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବଜାତ ିସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ; େସ
େସମାନଙ୍କର ନଦି୍ଦିର୍ଷ୍ଟ କାଳ ଓ ନବିାସର ସୀମା ସି୍ଥର କରିଅଛନି୍ତ ,
27 େସମାେନ େଯପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅେନ୍ୱଷଣ କରି କାେଳ ଦରାଣ୍ଡ ିଦରାଣ୍ଡି
ତାହାଙ୍କର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ପାଇ ପାରନି୍ତ , ଯଦ୍ୟପି େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାହାରିଠାରୁ
ଦୂରେର ନାହଁାନି୍ତ । 28 କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସି୍ତ, ଗତ ିଓ
ସି୍ଥତ,ି େଯପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ନଜି କବମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା େକେତକ
କହଅିଛନି୍ତ , "କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ।" 29 େତେବ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶ େହବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ
ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାେର େଖାଦତି ସ୍ୱଣ୍ଣର୍ କି େରୗପ୍ୟ କି ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ବୁଝବିା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି ନୁେହଁ । 30 ଈଶ୍ୱର େସହ ିଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ

ଉେପକ୍ଷା କରିଅଛନି୍ତ ସତ୍ୟ, କିନୁ୍ତ ଏେବ େସ ସବର୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙୁ୍କ ମନ
ପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଜଣାନି୍ତ ; 31 କାରଣ େଯଉଁ ଦନି େସ ଆପଣା
ନରୂିପିତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କତାେର ଜଗତର ବଚିାର କରିେବ, ଏହପିରି
େଗାଟଏି ଦନି ସି୍ଥର କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ତାହାଙୁ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ
କରି ଏବଷିୟେର ସମସ୍ତଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରମାଣ େଦଇଅଛନି୍ତ ।
32 ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଥା ଶୁଣ ିେକହ ିେକହ ିପରିହାସ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ; ଆଉ େକହ ିେକହ ିକହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ଥେର
ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିବଷିୟ ଶୁଣବିା । 33 ଏହ ିପ୍ରକାେର ପାଉଲ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଗେଲ । 34 କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିେକୗଣସ ିେଲାକ
ତାହାଙ୍କ ସପକ୍ଷ େହାଇ ବଶି୍ୱାସ କେଲ; େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏରିୟପାଗୀୟ
ଦୟିନୂସୀୟ, ଦାମାରି ନାମ୍ନୀ ଜେଣ ମହଳିା େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆଉ
େକେତକ େଲାକ ଥିେଲ ।

କରିନ୍ଥେର ପାଉଲଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ

ଏହ ିସମସ୍ତ ଘଟଣା ପେର ପାଉଲ ଆଥିନୀରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି
କରିନ୍ଥକୁ ଆସେିଲ । 2 ଆଉ, େସ ଆକି୍ୱଲା ନାମକ ଜେଣ
ଯିହୂଦୀଙ୍କ େଦଖାପାଇେଲ, ପନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ; େସ ଅଳ୍ପ

ଦନି େହଲା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀସି୍କଲ୍ଲ ା ସହତି ଇତାଲଆିରୁ ଆସଥିିେଲ, କାରଣ
କ୍ଲ ାଉଦଅି ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀଙୁ୍କ େରାମରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ ।
େସ େସମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ୍ କରିବାକୁ ଗେଲ, 3 ପୁଣ,ି ସମବ୍ୟବସାୟୀ
ଥିବାରୁ େସମାନଙ୍କ ସହତି ବାସ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ କମର୍ କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ, କାରଣ ବ୍ୟବସାୟେର େସମାେନ ତମ୍ୱୁ ନମିର୍ାଣକାରୀ ଥିେଲ ।
4 ପୁଣ,ି ପ୍ରତ ିବଶି୍ରାମବାରେର େସ ସମାଜଗହୃେର ଉପେଦଶ େଦଇ ଯିହୂଦୀ
ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ । 5 େଯେତେବେଳ
ଶୀଲା ଓ ତୀମଥି ମାକିଦନଆିରୁ ଆସେିଲ, େସେତେବେଳ ପାଉଲ ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଚାରେର ନତିାନ୍ତ ନବିଷି୍ଟ ଥାଇ, ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ , ଏହା
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଥିେଲ । 6 କିନୁ୍ତ େସମାେନ
ପ୍ରତେିରାଧ ଓ ନନି୍ଦା କରିବାରୁ େସ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଝାଡ଼ ିେସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
ଆପଣମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପେର ବତୁ୍ତର୍; ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ;
ଏଣକିି ମୁଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ ି। 7 େସଥିେର େସ େସ
ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ତୀତସ୍ ଯୂସ୍ତ ନାମକ ଜେଣ ଈଶ୍ୱରଭକ୍ତଙ୍କ ଗହୃକୁ
ଗେଲ, ତାହା ସମାଜଗହୃକୁ ଲାଗିଥିଲା । 8 କିନୁ୍ତ ସମାଜଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
କ୍ର ୀଷ୍ପ ଏବଂ ସପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ, ଆଉ
କରିନ୍ଥୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ଶୁଣ ିବଶି୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ
ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ । 9 ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁ ରାତି୍ରେର ଦଶର୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ପାଉଲଙୁ୍କ
କହେିଲ, "ଭୟ କର ନାହିଁ, ନୀରବ ନ ରହ ିକଥା କୁହ, 10 କାରଣ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେର ଅଛୁ, େକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତ ିକରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, େଯଣୁ ଆମ୍ଭର ଅେନକ େଲାକ ଏହ ିନଗରେର
ଅଛନି୍ତ ।" 11 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା
େଦଇ େଦଢ଼ବଷର୍ େସଠାେର ବାସ କେଲ । 12 କିନୁ୍ତ ଗାଲି୍ଲ େୟାନ୍
ଆଖାୟାର ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଥିବା ସମୟେର ଯିହୂଦୀମାେନ ପାଉଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏକମତ େହାଇ ଉଠି ତାହାଙୁ୍କ ବଚିାରାସନ ଛାମୁକୁ େଘନଆିସ ିକହେିଲ,
13 ଏହ ିେଲାକଟା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବପିରୀତ ଭାବେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉପାସନା କରିବାକୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କେର । 14 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ମୁଖ
ଫିଟାଇ କଥା କହବିାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅେନ୍ତ, ଗାଲ୍ଲ ୀେୟାନ୍ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ
କହେିଲ, େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ବା ଦୁଷ୍କମର୍ ଯଦ ିେହାଇଥାନ୍ତା, େତେବ,
େହ ଯିହୂଦୀମାେନ, ଧିର େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣବିା ଯୁକି୍ତସଙ୍ଗତ
େହାଇଥାନ୍ତା, 15 ମାତ୍ର ଯଦ ିଏହ ିସବୁ େକବଳ ବାକ୍ୟ, ନାମ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବବିାଦ ଅେଟ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ତାହା ବୁଝ; ଆେମ୍ଭ ଏହ ିସବୁ ବଷିୟେର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା
େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହୁଁ । 16 ପୁଣ,ି େସ େସମାନଙୁ୍କ ବଚିାରାସନ
ସମ୍ମୁଖରୁ ତଡ଼େିଦେଲ । 17 େସଥିେର ସମେସ୍ତ ସମାଜଗହୃର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
େସାେସ୍ଥାନାଙୁ୍କ ଧରି ବଚିାରାସନ ସମ୍ମୁଖେର ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; କିନୁ୍ତ
ଗାଲି୍ଲ େୟାନ୍ େସହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଦୃଷି୍ଟ କେଲ ନାହିଁ ।
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ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ

18 ଏହା ଉତ୍ତାେର ପାଉଲ ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସହ ିସ୍ଥାନେର ରହି
ଭାଇମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ବଦିାୟ େଘନ ିଜାହାଜେର ଚଢ଼ ିସରିିୟାକୁ ଯାତ୍ରା
କେଲ । ପ୍ରୀସି୍କଲ୍ଲ ା ଓ ଆକି୍ୱଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଗେଲ; ତାଙ୍କର େଗାଟଏି
ମାନତ ଥିବାରୁ େସ େକେଙ୍କ୍ରୟାେର ଆପଣା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କରାଇେଲ ।
19 ପେର େସମାେନ ଏଫିସକୁ ଆସେିଲ, ପୁଣ,ି େସ େସ ସ୍ଥାନେର
େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ ିନେିଜ ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ
ଉପେଦଶ େଦେଲ । 20 ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଅଧିକ ସମୟ ରହବିାକୁ
ଅନୁେରାଧ କରେନ୍ତ େସ ଏକମତ େହେଲ ନାହିଁ, 21 ମାତ୍ର େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ବଦିାୟ େଘନ ିକହେିଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା େହେଲ ଆଉ ଥେର ଆପଣମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ବାହୁଡ଼ ିଆସବି;ି ପୁଣ,ି େସ ଏଫିସରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ ।
22 କାଇସରିୟାେର ପହଞ୍ଚ ିେସ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇେଲ, ଆଉ ଯାଇ
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନମସ୍କାର କରି ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ଚାଲଗିେଲ । 23 େସ ସ୍ଥାନେର
େକେତକ ସମୟ ରହଲିା ପେର େସ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ, ପୁଣ,ି କ୍ରମାନ୍ୱ େୟ
ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଫ୍ରୁ ଗିଆ େଦଇ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଶିଷ୍ୟସମସ୍ତଙୁ୍କ
ସୁସି୍ଥର କରୁଥିେଲ ।

ଏଫିସ ଓ କରିନ୍ଥେର ଆପଲ୍ଲ

24 ଇତମିଧ୍ୟେର ଆପଲ୍ଲ  ନାମକ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ ଏଫିସକୁ ଆସେିଲ,
ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡି୍ରଆ; େସ ସୁବକ୍ତ ା ଓ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର
ଶକି୍ତଶାଳୀ ଥିେଲ । 25 ଏହ ିବ୍ୟକି୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଗର୍ ବଷିୟେର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇଥିେଲ, ପୁଣ,ି ଆତ୍ମାେର ଉତ୍ତପ୍ତ େହାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟ ସୂକ୍ଷ୍ମରୂେପ
କହ ିଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େସ େକେବଳ େଯାହନଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମ ବଷିୟ
ଜାଣଥିିେଲ; 26 େସ ସମାଜଗହୃେର ସାହସ ସହତି କଥା କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ । କିନୁ୍ତ ପ୍ରୀସି୍କଲ୍ଲ ା ଓ ଆକି୍ୱଲା ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ିତାହାଙୁ୍କ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ରଖି ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂେପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଗର୍ ବଷିୟ
ତାହାଙୁ୍କ ବୁଝାଇେଦେଲ । 27 େସ ଆଖାୟା େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା
କରିବାରୁ ଭାଇମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ େଦଇ ତାହାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଲଖିେଲ । େସ େସଠାେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ,
େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିଥିେଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କର
ବହୁତ ଉପକାର କେଲ, 28 କାରଣ ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏହା ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର
ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରମାଣ କରି େସ ପ୍ରକାଶେର ଶକି୍ତ ସହତି ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଯୁକି୍ତସବୁ
ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।

ଏଫିସେର ପାଉଲ

ଆପଲ୍ଲ  କରିନ୍ଥେର ଥିବା ସମୟେର ପାଉଲ ପୂବର୍ ଅଞ୍ଚଳ େଦଇ
ଯାତ୍ରା କରି ଏଫିସ ନଗରକୁ ଆସ ିେକେତକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ
େଦଖାପାଇେଲ । 2 େସ େସମାନଙୁ୍କ ପଚାରିେଲ, ବଶି୍ୱାସ

କରିବା ସମୟେର କ'ଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ପାଇଥିଲ ?
େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ନା ପବତି୍ର ଆତ୍ମା େଯ ଦତ୍ତ
େହାଇଅଛନି୍ତ , ତାହା ସୁଦ୍ଧା ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣନିାହୁଁ । 3 େତଣୁ େସ
ପଚାରିେଲ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁେର ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଥିଲ ?
େସମାେନ କହେିଲ, େଯାହନଙ୍କ ବାପି୍ତସ୍ମେର । 4 େସଥିେର ପାଉଲ
କହେିଲ, େଯାହନ ମନପରିବତ୍ତର୍ନର ବାପି୍ତସ୍ମେର ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଇ, ତାହାଙ୍କ
ପେର େଯ ଆସେିବ, ତାହାଙ୍କଠାେର ଅଥର୍ାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କରିବାକୁ େହବ େବାଲ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ । 5 େସମାେନ ଏହା ଶୁଣି
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ, 6 ଆଉ ପାଉଲ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କରେନ୍ତ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଅବତରଣ
କେଲ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ନାନା ଭାଷାେର କଥା କହବିାକୁ ଓ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ । 7 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ପ୍ରାୟ ବାର ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିେଲ
। 8 ପେର େସ ସମାଜଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସାହସ
ସହତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଷିୟେର ଉପେଦଶ େଦଇ ବଶି୍ୱାସ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 9 କିନୁ୍ତ େସେତେବେଳ େକେତକ େଲାକ
କଠିନ ଓ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ େଲାକସମୂହ ସାକ୍ଷାତେର ଏହ ିମାଗର୍ ବଷିୟେର
ନନି୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସେତେବେଳ େସ େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି

ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ୍ କେଲ, ଆଉ ପ୍ରତଦିନି ତୁରାନ୍ନ ର ବଦି୍ୟାଳୟେର
ଉପେଦଶ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ । 10 ଏହପିରି ଦୁଇ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚାଲଲିା;
େସଥିେର ଆସଆି ନବିାସୀ ଯିହୂଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ସମେସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ
କେଲ ।

େସ୍କବାର ପୁତ୍ରମାେନ

11 ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଅଦୁ୍ଭତ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ
କରୁଥିେଲ, 12 ଏପରିକି ତାହାଙ୍କ େଦହରୁ ରୁମାଲ କିମ୍ୱା ଗାମୁଛା
େରାଗୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଅଣାଯାଆେନ୍ତ େସମାନଙ୍କଠାରୁ େରାଗ
ଛାଡ଼ଯିାଉଥିଲା ଓ ମନ୍ଦଆତ୍ମାଗଡୁ଼ାକ ବାହାରିଯାଉଥିେଲ । 13 କିନୁ୍ତ
ଭ୍ରମଣକାରୀ ଯିହୂଦୀୟ ଭୂତୁଡ଼ଆିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା
ଲାଗିଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଉପେର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ
ପ୍ରବୃତ୍ତ େହାଇ କହେିଲ, େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନି୍ତ , ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର ଆେଦଶ େଦଉଅଛ ି। 14 ପୁଣ,ି େସ୍କବା ନାମକ
ଜେଣ ଯିହୂଦୀୟ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକଙ୍କର ସାତ ପୁତ୍ର ଏହପିରି କରୁଥିେଲ ।
15 େସଥିେର ମନ୍ଦଆତ୍ମା େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦଲା, ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଜାଣୁ
ଓ ପାଉଲଙୁ୍କ ଚହୁି୍ନଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ କିଏ ? 16 େସେତେବେଳ ମନ୍ଦଆତ୍ମା
ଲାଗିଥିବା େଲାକଟା େସମାନଙ୍କ ଉପରକୁ େଡଇଁପଡ଼ ିେସ ଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ
ପରାସ୍ତ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଏପରି ଆଘାତ କଲା େଯ, େସମାେନ ଉଲଙ୍ଗ ଓ
କ୍ଷତବକି୍ଷତ େହାଇ େସହ ିଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗେଲ। 17 ଏହ ିକଥା
ଏଫିସ ନବିାସୀ ଯିହୂଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ସମେସ୍ତ ଜାଣେିଲ । େସଥିେର ସମେସ୍ତ
ଭୀତ େହେଲ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମହମିାନି୍ୱ ତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ।
18 ପୁଣ,ି ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଆସ ିଆପଣା ଆପଣା କମର୍
ସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 19 ଆଉ ଯାଦୁକି୍ରୟା କରୁଥିବା
ଅେନେକ ଆପଣା ଆପଣା ପୁସ୍ତକ ଆଣ ିଏକତ୍ର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
େପାଡ଼ପିକାଇେଲ; େସମାେନ େସ ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ହସିାବ କରି ତାହା ପଚାଶ
ହଜାର ଟଙ୍କା େବାଲ ିେଦଖିେଲ । 20 ଏହ ିପ୍ରକାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ପରାକ୍ରମେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାକୁ ଓ ଜୟଯୁକ୍ତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ଏଫିସେର ହଂିସାକାଣ୍ଡ

21 ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ େଶଷ େହଲା ଉତ୍ତାେର ପାଉଲ ମାକିଦନଆି ଓ
ଆଖାୟା େଦଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିବାକୁ ମନେର ସି୍ଥର କରି କହେିଲ,
େସଠାକୁ ଗଲା ଉତ୍ତାେର େମାେତ େରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ େହବ । 22 ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କର େସବା କରୁଥିେଲ, େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ତୀମଥି ଓ
ଏରାଷ୍ଟ, ଏହ ିଦୁଇ ଜଣଙୁ୍କ ମାକିଦନଆିକୁ େପ୍ରରଣ କରି େସ ଆେପ କିଛି
କାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆସଆିେର ରହେିଲ । 23 ପ୍ରାୟ େସହ ିସମୟେର ଏହି
ମାଗର୍ ବଷିୟେର ମହା ଗଣ୍ଡେଗାଳ ଉଠିଲା । 24 କାରଣ ଦୀମିତ୍ରୀୟ ନାମକ
ଜେଣ ସ୍ୱଣ୍ଣର୍କାର ଆେତ୍ତର୍ମୀର େରୗପ୍ୟ ମନି୍ଦର ନମିର୍ାଣ କରୁଥିଲା, ପୁଣ,ି
ଶିଳ୍ପକାରମାନଙ୍କର ଯେଥଷ୍ଟ ଲାଭ କରାଯାଉଥିଲା । 25 େସ େସମାନଙୁ୍କ ଓ
େସହ ିବ୍ୟବସାୟର କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ଡାକି କହଲିା, ମହାଶୟମାେନ, ଏହି
ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ େବାଲ ିଆପଣମାେନ
ଜାଣନି୍ତ; 26 ଆଉ ହାତ ତଆିରି େଦବତାମାେନ ଈଶ୍ୱର ନୁହଁନି୍ତ େବାଲ ିକହି
ଏହ ିପାଉଲ େକବଳ ଏଫିସେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆସଆିେର
ବହୁତ େଲାକଙୁ୍କ ମତାଇ ଭୁଲାଇଅଛ,ି ଏହା ଆପଣମାେନ େଦଖୁଅଛନି୍ତ ଓ
ଶୁଣୁଅଛନି୍ତ । 27 ଏଥିେର େଯ େକବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏହ ିବ୍ୟବସାୟର
ଦୁନର୍ାମ େହବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ମହାେଦବୀ
ଆେତ୍ତର୍ମୀଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଆସଆି ଓ ଜଗତଯାକ ଉପାସନା କରନି୍ତ , ତାହା ମନି୍ଦର
ମଧ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ େହାଇପଡ଼ବିାର ଓ ତାହାଙ୍କ ମହମିାର ଗ୍ଲାନ ିସୁଦ୍ଧା ଘଟବିାର
ଆଶଙ୍କା ଅଛ ି। 28 ଏହ ିକଥା ଶୁଣ ିେସମାେନ େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ
ଚତି୍କାର କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏଫିସୀୟମାନଙ୍କର ଆେତ୍ତର୍ମୀ ମହାେଦବୀ
ଅଟନି୍ତ । 29 ଏଥିେର ନଗରଟ ିଗଣ୍ଡେଗାଳେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା, ଆଉ
େସମାେନ ଏକେଯାଗେର ପାଉଲଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀ ମାକିଦନଅି◌ାର ଗାୟ ଓ
ଆରିସ୍ତାଖର୍ଙୁ୍କ ଧରି ବଡ଼ େବଗେର ରଙ୍ଗଭୂମିକୁ େଦୗଡ଼ଗିେଲ । 30 ଏଥିେର
ପାଉଲ େଲାକମାନଙ୍କ ଭତିରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ, କିନୁ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ । 31 ଆଉ ଆସଅି◌ାର ପ୍ରଧାନ
କମର୍ଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା େକେତକ ଜଣ ତାହାଙ୍କ ବନୁ୍ଧ ଥିବାରୁ େଲାକ
ପଠାଇ ରଙ୍ଗଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ଦୁଃସାହସ କରି ନ ଯିବାକୁ ତାହାଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ
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କେଲ । 32 େସେତେବେଳ େକହ ିେକହ ିଏକଥା, େକହ ିେକହ ିବା େସ
କଥା କହ ିଚତି୍କାର କରୁଥିେଲ, କାରଣ ସଭା ଗଣ୍ଡେଗାଳେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
େହାଇଥିଲା, ଆଉ େସମାେନ େଯ କାହିଁକି ଏକତ୍ର େହାଇଅଛନି୍ତ , ତାହା
ଅଧିକାଂଶ ଜାଣ ିନ ଥିେଲ । 33 ଆଉ ଯିହୂଦୀମାେନ ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ
ଆଗକୁ ବାହାର କରି ଆଣବିାରୁ େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିତାହାକୁ
ମତାଇେଲ; େସଥିେର ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡର ହସ୍ତେର ସେଙ୍କତ କରି େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର େସମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା । 34 କିନୁ୍ତ
େସ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ େବାଲ ିେଯେତେବେଳ େସମାେନ ଜାଣେିଲ,
େସେତେବେଳ ସମେସ୍ତ ଏକସ୍ୱରେର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଚତି୍କାର କରି
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏଫିସୀୟମାନଙ୍କର ଆେତ୍ତର୍ମୀ ମହାେଦବୀ ଅଟନି୍ତ ।
35 ପେର ନଗରେବବତ୍ତର୍ା େଲାକସମୂହକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ କହେିଲ, େହ
ଏଫିସୀୟ େଲାକମାେନ, ଏଫିସ ନଗରୀ େଯ ମହାେଦବୀ ଆେତ୍ତର୍ମୀ ଓ
ଆକାଶରୁ ପତତି ପ୍ରତମିାର ମନି୍ଦର ପରିଚାରିକା, ଏହା କିଏ ନ ଜାେଣ ?
36 ଅତଏବ ଏହ ିସବୁ କଥା ଅଖଣ୍ଡନୀୟ େହବାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ
େହବା ଓ ଅବେିବଚନା େର େକୗଣସ ିକମର୍ ନ କରିବା ଉଚତି । 37 କାରଣ
ଏହ ିେଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଘନ ିଆସଅିଛ, ଏମାେନ ତ ମନି୍ଦର
ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ନୁହଁନି୍ତ , କିମ୍ୱା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଦବୀଙ୍କ ନନି୍ଦକ ନୁହଁନି୍ତ । 38 ଏଣୁ
ଯଦ ିକାହାରି ବରୁିଦ୍ଧେର ଦୀମିତ୍ରୀୟର ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ଶିଳ୍ପକରମାନଙ୍କର
େକୗଣସ ିକଥା ଥାଏ , ତାହାେହେଲ ବଚିାରାଳୟ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ ଅଛ ିଓ
ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ ଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ପରସ୍ପର ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରନୁ୍ତ
। 39 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଦାବ ିଥାଏ, େତେବ
ନୟିମିତ ସାଧାରଣ ସଭାେର ତାହାର ମୀମାଂସା େହବ । 40 କାରଣ
ପ୍ରକୃତେର ଆଜିର ଗଣ୍ଡେଗାଳ େଘନ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ
େହବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛ;ି ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଗଣ୍ଡେଗାଳର େକୗଣସ ିକାରଣ
େଦଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ । 41 ଏହା କହ ିେସ ସଭାସ୍ଥ ସମସ୍ତଙୁୁ୍କ ବଦିାୟ
େଦେଲ ।

ମାକିଦନଆି ଓ ଗ୍ରୀସ୍େର ପାଉଲ

େସହ ିଗଣ୍ଡେଗାଳ ବନ୍ଦ େହବା ପେର ପାଉଲ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଡକାଇ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ େଦେଲ, ଆଉ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ବଦିାୟ େନଇ ମାକିଦନଆିକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ

2 େସହ ିସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ େଦଇ ଯାତ୍ରା କରି େସ ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ
େଦବା ପେର ଗ୍ରୀସ୍କୁ ଆସେିଲ । 3 େସ େସହ ିସ୍ଥାନେର ତନି ିମାସ ରହି
େଯେତେବେଳ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ ିସରିିୟାକୁ ଯିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ,
େସେତେବେଳ ଯିହୂଦୀମାେନ ପାଉଲଙ୍କ ବେିରାଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରିବାରୁ େସ
ମାକିଦନଆି େଦଇ ବାହୁଡ଼ ିଯିବାକୁ ନଷି୍ପତି୍ତ କେଲ । 4 ଆଉ,
େବରିୟାନବିାସୀ ପୁରଙ୍କ ପୁଅ େସାପାତ୍ର, େଥସଲନୀକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଆରିସ୍ତାଖର୍ ଓ େସକୁନ୍ଦ, ଦବର୍ୀର ଗାୟ, ତୀମଥି, ଆଉ ଆସଆିର
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁଖିକ ଓ ତ୍ରଫିମ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଯାତ୍ରା କେଲ ।
5 ଏମାେନ ସମେସ୍ତ ପ୍ରଥମେର ଯାଇ ତ୍ରୟାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେପକ୍ଷା
କରୁଥିେଲ । 6 ଆଉ, ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁଟରି ପବର୍ ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାହାଜେର ଚଢ଼ ିଫିଲପି୍ପୀରୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ପୁଣ,ି ପାଞ୍ଚ ଦନିେର େତ୍ରାୟାେର
େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଲୁି; ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ସାତ ଦନି
ରହଲୁି ।

େତ୍ରାୟାେର ପାଉଲଙ୍କ େଶଷ ଅବସ୍ଥାନ

7 ଆେମ୍ଭମାେନ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦନିେର େଯେତେବେଳ ରୁଟ ିଭାଙି୍ଗବାକୁ
ଏକତି୍ରତ େହାଇଥିେଲ, ପାଉଲ େସେତେବେଳ ଆରଦନି ଯିେବ େବାଲି
ଉଦ୍ୟତ େହଉଥିବାରୁ, େସମାନଙୁ୍କ ଉପେଦଶ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ
ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଯାଏ ଦୀଘର୍ ଭାଷଣ େଦେଲ । 8 େଯଉଁ ଉପର େକାଠରୀେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇଥିଲୁ, େସ ସ୍ଥାନେର ଅେନକ ଦୀପ ଥିଲା ।
9 ଆଉ, ଝରକା ଉପେର ଇଉତୁଖ ନାମକ ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ ବସଥିିଲା,
ତାହାକୁ ଭାରୀ ନଦି ଲାଗଥୁିଲା; ପୁଣ,ି ପାଉଲ ଆହୁରି ଦୀଘର୍ ଉପେଦଶ
କରିବାରୁ େସ ନଦି୍ର ା ମଗ୍ନ େହାଇ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ତେଳ ପଡ଼ଗିଲା, ଆଉ
ତାହାକୁ ଉଠାଇଲା େବଳକୁ, େସ ମୃତ େବାଲ ିଜଣାଗଲା । 10 ପାଉଲ
େସଥିେର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ିତାହା ଉପେର ପଡ ିତାହାକୁ ଆଲଙି୍ଗନ କରି
କହେିଲ, େକାଳାହଳ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଠାେର ଜୀବନ ଅଛ ି।

11 େସ ପେର ଉପରକୁ ଯାଇ ରୁଟ ିଭାଙି୍ଗ େଭାଜନ କେଲ, ପୁଣ,ି
େସମାନଙ୍କ ସହତି ପ୍ରଭାତ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ
କେଲ । 12 ଆଉ େସମାେନ େସହ ିଯୁବାକୁ ଜୀବତି ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ୱାସ
ପାଇେଲ । 13 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆେଗ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ ିଆସସ୍କୁ ଯାତ୍ରା
କଲୁ, େସଠାରୁ ପାଉଲକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ମେନ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ସ୍ଥଳ
ପଥେର ଯିବା ପାଇଁ େସ ନେିଜ ଇଚ୍ଛା କରି େସପ୍ରକାର ସି୍ଥର କରିଥିେଲ ।
14 େଯେତେବେଳ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆସସ୍େର େଭଟେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙୁ୍କ େଘନ ିମିତୁଲୀନୀକୁ ଆସଲୁି, 15 ଆଉ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଜାହାଜ
ଫିଟାଇ ଆେମ୍ଭମାେନ ପରଦନି ଖୀୟସ୍ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହଲୁ, ଦି୍ୱ ତୀୟ
ଦନିେର ଜାହାଜ ସାମେର ଲଗାଇଲୁ ଓ ଆରଦନି ମୀଲୀତେର ପହଞ୍ଚଲୁି ।
16 କାରଣ ପାଉଲଙ୍କ ଆସଆିେର େଯପରି ସମୟ େକ୍ଷପଣ କରିବାକୁ ନ
ପେଡ଼, ଏଥିପାଇଁ େସ ଏଫିସ ଛାଡ଼ ିଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସି୍ଥର କରିଥିେଲ, େଯଣୁ
ସମ୍ଭବ େହେଲ େପଣି୍ଟକଷ୍ଟ ଦନିେର ଯିରୁଶାଲମେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ପାଇଁ
େସ ଚଞ୍ଚଳ େହଉଥିେଲ ।

ଏଫିସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନଙୁ୍କ ପାଉଲଙ୍କର ବବୃିତି

17 ମୀଲୀତରୁ େସ ଏଫିସକୁ େଲାକ ପଠାଇ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ
ଆପଣା ନକିଟକୁ ଡକାଇ ଆଣେିଲ । 18 େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ ହୁଅେନ୍ତ, େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆସଆିେର ପଦାପର୍ଣ କରିବାର
ପ୍ରଥମ ଦନିଠାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିପରି ଆଚରଣ
କଲ,ି 19 ଅଶ୍ରୁପାତ ସହତି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନମ୍ର ମନେର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ନାନା
ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  େହତୁ, େମାେତ େଯ େଯ ପରୀକ୍ଷା ଘଟୁଥିଲା, େସହ ିସବୁ ମଧ୍ୟେର
କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କରୁଥିଲ,ି 20 କିପରି େକୗଣସ ିହତିକର ବଷିୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଜଣାଇବାକୁ ପୁଣ,ି ପ୍ରକାଶେର ଓ ଘେର ଘେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ 21 ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ସଙୁ୍କଚତି ନ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିମନ
ପରିବତ୍ତର୍ନ ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର
ଯିହୂଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କ ପାଖେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଥିଲ,ିତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ
। 22 ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଆତ୍ମାେର େପ୍ରରଣା ପାଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାଉଅଛ,ି
େସ ସ୍ଥାନେର େମା ପ୍ରତ ିକ'ଣ ସବୁ ଘଟବି, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ;
23 େମା ପାଇଁ େଯ ବନ୍ଧନ ଓ େକ୍ଲଶ ରହଅିଛ,ି େକବଳ ଏତକିି ଜାେଣ,
ଏହା ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ନଗେର ନଗେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛନି୍ତ 24 କିନୁ୍ତ ମୁଁ
େଯପରି େମାହର ନରୁିପିତ ପଥର େଶଷ ଯାଏ େଦୗଡ଼ ିପାେର, ଆଉ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନମିେନ୍ତ
ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ େସବାର କାଯର୍୍ୟ ପାଇଅଛ,ି ତାହା େଯପରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରି
ପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପି୍ରୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରି ତାହା େଛାଟ
ମେନ କରୁଅଛ ି। 25 ପୁଣ,ି ଏେବ େଦଖ, େଯଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େଘାଷଣା କରୁ କରୁ ଭ୍ରମଣ କଲ,ି ଏପରି େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ, ଆଉ େମାହର ମୁଖ େଦଖିବ ନାହିଁ େବାଲ ିମୁଁ ଜାେଣ । 26 ଏ
େହତୁରୁ ମୁଁ େଯ ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ରକ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ରୁ ମୁକ୍ତ , ମୁଁ ଆଜି ଏହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଉଅଛ ି। 27 ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବାକୁ
ପେଛଇ ଯାଇ ନ ଥିଲ ି। 28 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ବଷିୟେର, ଆଉ
େଯଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନଜି ରକ୍ତେର କିଣଛିନି୍ତ , ତାହାଙ୍କର େସହି
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତପିାଳନ କରିବା ନମିେନ୍ତ, ପବତି୍ର ଆତ୍ମା େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସମସ୍ତ ପଲମଧ୍ୟେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ । 29 େମାହର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପେର ନଷୁି୍ଠର ବାଘଗଡୁ଼ାକ
େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରି ପଲ ପ୍ରତ ିଦୟାହୀନ ବ୍ୟବହାର
କରିେବ, 30 ପୁଣ,ି େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଉଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ପଛେର ଟାଣେିନବା ପାଇଁ ବପିରୀତ କଥାଗଡୁ଼ାକ କହେିବ,
ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ । 31 ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଗି ରୁହ, ଆଉ ମୁଁ ତନିି
ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦବିାରାତ୍ର େଲାତକ ସହତି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ େଚତନା
େଦବାକୁ େଯ ବନ୍ଦ କରି ନ ଥିଲ,ି ଏହା ମେନ ପକାଅ । 32 ମୁଁ ଏେବ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଓ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟ ନକିଟେର
ସମପର୍ଣ କରୁଅଛ,ି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଷି୍ଠାବାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଓ
ପବତି୍ରୀକୃତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର େଦବା ନମିେନ୍ତ ସମଥର୍ ଅଟନି୍ତ ।
33 ମୁଁ କାହାରି ରୁପା କି ସୁନା କି ବସ୍ତ୍ର େଲାଭ କରି ନ ଥିଲ ି। 34 େମାର
ଏହ ିହାତ ଦୁଇଟ ିେଯ େମାହର ଓ େମା ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୁରଣ
ନମିେନ୍ତ େସବା କରି ଆସୁଛ,ି ନେିଜ ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ । 35 ଏହି
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ପ୍ରକାେର ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୁବର୍ଳ ମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣ,ି "ଗ୍ରହଣ
କରିବା ଅେପକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ଅତ ିଉତ୍ତମ", ଏହ ିେଯଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ସ୍ୱୟଂ କହଅିଛନି୍ତ , ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯ ଉଚତି, ଏହି
ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଦଶର୍ େଦଖାଇଅଛ ି। 36 ଏହ ିସବୁ
କଥା କହଲିା ପେର, େସ ଆଣୁ୍ଠପାତ ିେସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ,
। 37 ଆଉ େସମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ େରାଦନ କରି ପାଉଲଙ୍କ ଗଳା ଧରି ତାହାଙୁ୍କ
ଚୁମ୍ୱନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 38 େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ପୁଣ,ି ଆଉ ଥେର
େଦଖିେବ ନାହିଁ େବାଲ ିପାଉଲ େଯ କଥା କହଥିିେଲ, େସଥିପାଇଁ
ବେିଶଷରୂେପ ଦୁଃଖ କେଲ । ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଜାହାଜ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଘନଗିେଲ ।

ପାଉଲଙ୍କ ଯିରୂଶାଲମ ଯାତ୍ରା

େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବଦିାୟ େନଇ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି
ସଧିା ବାଟେର େକାସ୍କୁ ଆସଲୁି, ପରଦନି େରାଦାକୁ, ପୁଣ,ି େସ
ସ୍ଥାନରୁ ପାତାରା କୁ ଆସଲୁି । 2 େସଠାେର ଆେମ୍ଭମାେନ

େଫୖନୀକିଆକୁ ପାର େହାଇ ଯାଉଥିବା େଗାଟଏି ଜାହାଜ ପାଇ େସଥିେର
ଚଢ଼ ିଯାତ୍ରା କଲୁ । 3 ପେର କୁପ୍ର େଦଖିବା ମାେତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ବାମ
ପାଖ ଛାଡ଼ ିସରିିୟାକୁ ଯାତ୍ରା କରି େସାରେର ଉପସି୍ଥତ େହଲୁ, କାରଣ
େସଠାେର ଜାହାଜରୁ ମାଲପତ୍ର ଖଲାସ କରିବାର ଥିଲା । 4 େସଠାେର
ଶିଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଖାଜି, େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇ ସାତ ଦନି ରହଲୁି; ପୁଣ,ି
େଯପରି ପାଉଲ ଯିରୂଶାଲମେର ପଦାପର୍ଣ ନ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ । 5 ଆେମ୍ଭମାେନ ସାତ ଦନି ରହଲିା
ଉତ୍ତାେର, େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ
ପିଲାପିଲଙି୍କ ସହତି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନଗରର ବାହାର ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ବିା ନମିେନ୍ତ
ଆସେିଲ, 6 ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ସମୁଦ୍ର କୂଳେର ଆଣୁ୍ଠପାତ ିପ୍ରାଥର୍ନା କଲୁ,
ପୁଣ,ି ପରସ୍ପରଠାରୁ ବଦିାୟ େନଲୁ; ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ଲୁି,
ଆଉ େସମାେନ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ଗିେଲ । 7 େସାରରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜଳଯାତ୍ରା
େଶଷ କରି ପତଲମାଇେର ପହଞ୍ଚଥିିଲୁ ଓ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର କରି,
େଗାଟଏି ଦନି େସମାନଙ୍କ ସହତି ରହଲୁି । 8 ପରଦନି ଆେମ୍ଭମାେନ
କାଇସରିୟାକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲୁ । ଆଉ ସାତ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ତଗର୍ତ,
ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଫିଲପି୍ପଙ୍କ ଗହୃେର ପ୍ରେବଶ କରି ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ରହଲୁି । 9 ତାହାଙ୍କର ଚାରି ଜଣ କୁମାରୀ କନ୍ୟା, ଭାବବାଦନିୀ ଥିେଲ ।
10 ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିସ୍ଥାନେର ଅେନକ ଦନି ରହଲିା ପେର ଆଗାବ
ନାମକ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶରୁ ଆସେିଲ । 11 େସ ପାଉଲଙ୍କ
କଟ ିବନ୍ଧନ େଘନ ିଆପଣା ହସ୍ତପାଦ ବନ୍ଧନ କରି େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଏହା କହନି୍ତ , ଏହ ିକଟବିନ୍ଧନର
ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ଯିରୂଶାଲମ ନବିାସୀ ଯିହୂଦୀମାେନ ଏହପିରି ବାନି୍ଧ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିେବ । 12 ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଓ େସହ ିସ୍ଥାନର େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଯିରୂଶାଲମକୁ ନ ଯିବା
ପାଇଁ ବନିତ ିକଲୁ । 13 ପାଉଲ େସଥିେର ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଓ େମାହର ହୃଦୟକୁ ବଦିୀଣ୍ଣର୍ କରି କ'ଣ କରୁଅଛ? କାରଣ ମୁଁ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନମିେନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମେର େକବଳ ବନ୍ଧା େହବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ,
ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ି। 14 େସ ନ ମାନବିାରୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ କ୍ଷାନ୍ତ େହାଇ କହଲୁି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ େହଉ ।
15 ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ ଦନି ଉତ୍ତାେର ଜିନଷିପତ୍ର େନଇ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ । 16 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
କାଇସରିୟାରୁ ମଧ୍ୟ େକେତକ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗେଲ; େସମାେନ କୁପ୍ରର
ମନାେସାନ ନାମକ ଜେଣ ପୁରୁଣା ଶିଷ୍ୟଙୁ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଆଣେିଲ,ତାହାଙ୍କ
ଘେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରହବିାର ଥିଲା ।

ଯାକୁବଙ୍କ ସହତି ପାଉଲଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ

17 ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ପହଞ୍ଚେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭାଇମାେନ
ଆନନ୍ଦେର ଗ୍ରହଣ କେଲ । 18 ତହିଁ ଆରଦନି ପାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ଯାକୁବଙ୍କ ଗହୃକୁ ଗେଲ, ଆଉ େସ ସ୍ଥାନେର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ । 19 େସ େସମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର କଲା ଉତ୍ତାେର, ଈଶ୍ୱର
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ସବୁ କାଯର୍୍ୟ ତାହାଙ୍କ େସବା ଦ୍ୱ ାରା
ସାଧନ କରିଥିେଲ, େଗାଟ ିେଗାଟ ିକରି େସହ ିସବୁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର

ବଣ୍ଣର୍ନା କେଲ । 20 େସମାେନ ତାହା ଶୁଣ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା ଗଣୁାନୁବାଦ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଭାଇ, ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର େଯ େକେତ ସହସ୍ର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭ େଦଖୁଅଛ,
େସ ସମେସ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକ୍ଷେର ଉେଦ୍ଯାଗୀ । 21 ପୁଣ,ି
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସକାରୀ ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀଙ୍କ ନଜି ନଜି
ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ ନ କରିବାକୁ ଓ ବଧିିବଧିାନ ଅନୁସାେର ନ ଚଳିବାକୁ
କହ,ି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େଯ େସମାନଙୁ୍କ
ଶିକ୍ଷା େଦଇଥାଅ, ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ଏହ ିସମ୍ୱାଦ େସମାେନ େଦଇଅଛନି୍ତ ।
22 େତେବ କ'ଣ କରାଯାଏ ? ତୁେମ୍ଭ ଆସଅିଛ େବାଲ ିେସମାେନ ଅବଶ୍ୟ
ଶୁଣେିବ । 23 ଏଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭଙୁ୍କ ଯାହା କହୁଅଛୁ, ତାହା କର ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେର ଚାରି ଜଣ େଲାକ ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ େଗାଟଏି ବ୍ର ତ
େନଇଅଛନି୍ତ; 24 େସମାନଙୁ୍କ େନଇ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣାକୁ ଶୁଚି
କର, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନର ବ୍ୟୟ ଭାର ବହନ
କର,ତାହାେହେଲ େସମାେନ ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର େଯଉଁ ସବୁ ସମ୍ୱାଦ
ପାଇଅଛନି୍ତ , େସଥିେର େଯ କିଛ ିସତ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁେମ୍ଭ େଯ ନେିଜ ସୁଦ୍ଧା
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ଆଚରଣ କରୁଅଛ, ଏହା ସମେସ୍ତ ଜାଣେିବ
। 25 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ପ୍ରତମିା ନକିଟେର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ଜିନଷି, ରକ୍ତ, ଶ୍ୱାସେରାଧ ଦ୍ୱ ାରା
ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଆଉ ପରଦାରଠାରୁ ନଜି ନଜିକୁ ଦୂେରଇ ରଖିବା େଯ
ଉଚତି, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହା ବଚିାର କରି େଲଖି ଅଛୁ । 26 ପାଉଲ
େସଥିେର େସହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ େନଇ ପରଦନି େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣାକୁ
ଶୁଚ ିକରି ମନି୍ଦର ଭତିେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଶୗଚକମର୍େର େକେତ ଦନି
ଲାଗିବ, ତାହା ଜଣାଇ େଦେଲ ।

ପାଉଲ ମନ୍ଦରି ଭତିେର ଗିରଫ

27 େସହ ିସାତ ଦନି ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅେନ୍ତ, ଆସଆିର ଯିହୂଦୀମାେନ
ମନି୍ଦରେର ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି େଲାକସମୂହକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କେଲ, ପୁଣ,ି ତାହାଙୁ୍କ
ଧରି ଚତି୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 28 େହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ,
ସାହାଯ୍ୟ କର; ସବୁ ସ୍ଥାନେର େଯଉଁ େଲାକଟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତ,ି
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଏହ ିସ୍ଥାନ ବପିକ୍ଷେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଏି, େସ
ଏହ;ି େସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙୁ୍କ ସୁଦ୍ଧା ମନି୍ଦର ଭତିରକୁ ଆଣ ିଏହି
ପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଶୁଚ ିକରୁଅଛ ି। 29 କାରଣ ପୂେବର୍ େସମାେନ ନଗର
ମଧ୍ୟେର ପାଉଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଏଫିସର ତ୍ରଫିମଙୁ୍କ େଦଖିଥିେଲ, ଆଉ ପାଉଲ
ହିଁ ତାହାଙୁ୍କ ମନି୍ଦର ଭତିରକୁ ଆଣଥିିେବ େବାଲ ିଅନୁମାନ କରୁଥିେଲ ।
30 ଏଥିେର ନଗରସାରା ଚହଳ ପଡ଼ଗିଲା, େଲାକମାେନ ଏକାଠି
େଦୗଡ଼େିଲ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ଧରି ମନି୍ଦର ବାହାରକୁ ଟାଣି
ଆଣେିଲ; ଆଉ େସହକି୍ଷଣ ିଦ୍ୱ ାରସବୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା । 31 ପୁଣ,ି ତାହାଙୁ୍କ
େସମାେନ ମାରିପକାଇବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରେନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯିରୂଶାଲମ
ଗଣ୍ଡେଗାଳେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛ ିେବାଲ ିେସୖନ୍ୟଦଳର ସହସ୍ର
େସନାପତଙି୍କ ନକିଟକୁ ସମ୍ୱାଦ ଆସଲିା । 32 ଏଥିେର େସ େସହକି୍ଷଣି
େସୖନ୍ୟ ଓ ଶତେସନାପତମିାନଙୁ୍କ େନଇ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଦୗଡ଼ଗିେଲ ।
େସମାେନ ସହସ୍ର େସନାପତ ିଓ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ େଦଖି ପାଉଲଙୁ୍କ ପ୍ରହାର
କରିବା ବନ୍ଦ କେଲ । 33 େସେତେବେଳ ସହସ୍ର େସନାପତ ିପାଖକୁ ଆସି
ତାଙୁ୍କ ଧରି ଦୁଇଟା ଶିକୁଳିେର ବାନି୍ଧବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ପୁଣ,ି େସ କିଏ
ଓ କ'ଣ କରିଅଛ ିେବାଲ ିପଚାରିେଲ । 34 େସଥିେର େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିଏକଥା, େକହ ିେକହ ିେସ କଥା କହ ିଚତି୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ।
ଆଉ, େସ ଗଣ୍ଡେଗାଳର କାରଣ ନଶି୍ଚୟରୂେପ କିଛ ିଜାଣ ିନ ପାରିବାରୁ,
ତାଙୁ୍କ ଗଡ଼କୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ । 35 ପୁଣ,ି େଯେତେବେଳ
େସ େସାପାନ ଉପରକୁ ଆସେିଲ, େସେତେବେଳ େଲାକସମୂହର ଉଗ୍ରତା
େହତୁ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ତାଙୁ୍କ େବାହ ିେନଇଯିବାକୁ ପଡ଼ଲିା, 36 କାରଣ ତାଙୁ୍କ
ବଧ କର େବାଲ ିଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ ପଛେର ଯାଉ ଯାଉ ଚତି୍କାର କରୁଥିେଲ
।

େଲାକଙୁ୍କ ପାଉଲଙ୍କ ସେମ୍ୱାଧନ

37 େସମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ଗଡ଼ ଭତିରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କରିବା
ସମୟେର, େସ ସହସ୍ର-େସନାପତଙୁି୍କ କହେିଲ, ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ କିଛ ିକହପିାେର

େପ୍ରରିତ 20:36 696 େପ୍ରରିତ 21:37



22

23

କି ? େସଥିେର େସ କହେିଲ ତୁେମ୍ଭ କି ଗ୍ରୀକ୍ ଜାଣ ? 38 େତେବ,
ଏଥିପୂେବର୍ େଯଉଁ ମିସରୀୟ େଲାକ ବେିଦ୍ର ାହ ଲଗାଇ ଚାରି ହଜାର
ଡକାଇତମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ େଘନଯିାଇଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭ କି େସହ ିନୁହଁ ?
39 େସଥିେର ପାଉଲ କହେିଲ, ମୁଁ ତ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ, ତାଷର୍ ନଗରର
େଲାକ, କିଲକିିଆର ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ନଗରର ନାଗରିକ; ଏହି
େଲାକମାନଙୁ୍କ କଥା କହବିା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତ ିେଦବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ
ଆପଣଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରୁଅଛ ି। 40 େସ ଅନୁମତ ିେଦବାରୁ ପାଉଲ
େସାପାନେର ଠିଆ େହାଇ େଲାକମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ସଂେକତ କେଲ; ଆଉ
ସମେସ୍ତ ନରିବ େହଲା ଉତ୍ତାେର େସ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର େସମାନଙୁ୍କ କହବିାକୁ
ଲାଗିେଲ,

ଜନସମାେବଶେର ପାଉଲଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ

ଭାଇମାେନ ଓ ପିତାମାେନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ବତ୍ତର୍ମାନ େଯଉଁ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମଥର୍ନର କଥା କହୁଅଛ,ି ତାହା
ଶୁଣନୁ୍ତ । 2 େସ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର କଥା

କହୁଅଛନି୍ତ ଶୁଣ ିେସମାେନ ଅଧିକ ନୀରବ େହାଇ ରହେିଲ । 3 େସଥିେର
େସ କହେିଲ, ମୁଁ ଜେଣ ଯିହୂଦୀ, କିଲକିିଆର ତାଷର୍େର େମାହର ଜନ୍ମ , କିନୁ୍ତ
ଏହ ିନଗରେର ମୁଁ ଲାଳିତ ପାଳିତ େହାଇଅଛ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନୟିମ ଅନୁସାେର ଗମଲୀେୟଲଙ୍କ ଚରଣ ତେଳ
ବସ ିଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ;ି ସମେସ୍ତ ଆଜି ଆପଣମାେନ େଯପରି ଉେଦ୍ଯାଗୀ
ଅଟନି୍ତ , ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷେର ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ଉେଦ୍ଯାଗୀ ଥିଲ;ି 4 ମୁଁ ଏହି
ମାଗର୍ର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙୁ୍କ ବାନି୍ଧ କାରାଗାରେର ପକାଇ ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲ ି। 5 ଏହ ିବଷିୟେର ମହାଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନବଗର୍
ସମେସ୍ତ େମାହର ସାକ୍ଷୀ; ମୁଁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର
ଗ୍ରହଣ କରି, ଦେମ୍ମସକେର ଥିବା େଲାକମାେନ େଯପରି ଶାସି୍ତ ପାଆନି୍ତ ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ସୁଦ୍ଧା ବାନି୍ଧ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ େସ
ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲ ି।

ଆପଣା ମନପରିବତ୍ତର୍ନର ବଣ୍ଣର୍ନା
(େପ୍ରରିତ 9:1-19; 26:12-18)

6 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେମ୍ମସକର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅେନ୍ତ ହଠାତ୍ ପ୍ରାୟ
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେର େମାହର ଚାରିଆେଡ଼ ଆକାଶରୁ ମହା ଆେଲାକ
ଚମକିଉଠିଲା । 7 ମୁଁ େସଥିେର ଭୂମିେର ପଡ଼ଗିଲ,ି ଆଉ େମା ପ୍ରତ ିଉକ୍ତ
ଏହ ିବାଣୀ ଶୁଣଲି,ି ଶାଉଲ, ଶାଉଲ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ
? 8 ମୁଁ ଉତ୍ତର େଦଲ,ି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଏ ? େସଥିେର େସ େମାେତ
କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ, ଆେମ୍ଭ
େସହ ି। 9 େଯଉଁମାେନ େମା ସାଙ୍ଗେର ଥିେଲ, େସମାେନ େସହ ିଆେଲାକ
େଦଖିେଲ ସତ୍ୟ, କିନୁ୍ତ େଯ େମାେତ କଥା କହେିଲ, େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର
ଶୁଣେିଲ ନାହିଁ । 10 େସଥିେର ମୁଁ କହଲି,ି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବ ି? ପୁଣ,ି
ପ୍ରଭୁ େମାେତ କହେିଲ, ଉଠ, ଦେମ୍ମସକକୁ ଯାଅ, ଆଉ େଯ ସମସ୍ତ କମର୍
ସାଧନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ନରୁିପିତ ଅଛ,ି େସ ସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ
େସଠାେର କୁହାଯିବ । 11 ମୁଁ େସହ ିଆେଲାକର େତଜ େହତୁ େଦଖି ନ
ପାରିବାରୁ, େମା ସାଙ୍ଗେର ଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଚାଳିତ େହାଇ
ଦେମ୍ମସକକୁ ଆସଲି ି। 12 େସହ ିସ୍ଥାନେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଯିହୂଦୀଙ୍କ
ନକିଟେର ସୁକ୍ଷାତସିମ୍ପନ୍ନ  ହନନୀୟ ନାମକ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର
ଜେଣ ଭକ୍ତ େଲାକ, 13 େମା' ନକିଟକୁ ଆସ ିପାଖେର ଠିଆ େହାଇ
େମାେତ କହେିଲ, ଭାଇ ଶାଉଲ, ଦୃଷି୍ଟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ । େସହ ିମୁହୁତ୍ତର୍େର ମୁଁ
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ ି। 14 ପୁଣ,ି େସ କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣବିା ପାଇଁ ଓ େସହ ିଧାମିର୍କ
ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାଣୀ ଶୁଣବିା ପାଇଁ
ମେନାନୀତ କରିଅଛନି୍ତ , 15 କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଯାହା େଦଖିଅଛ ଓ
ଶୁଣଅିଛ, େସହ ିସବୁ ବଷିୟେର ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ସାକ୍ଷୀ େହବ
। 16 ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଏେବ କାହିଁକି ବଳିମ୍ୱ କରୁଅଛ ? ଉଠ, ବାପି୍ତଜିତ ହୁଅ,
ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ନଜି ପାପସବୁ େଧାଇ ପକାଅ ।
17 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରିଆସ ିମନି୍ଦରେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଥିବା
ସମୟେର ମୂଚ୍ଛିର୍ତ େହାଇ ତାହାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କଲ ି। 18 େସ େମାେତ
କହେିଲ, ବଳିମ୍ୱ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଯିରୂଶାଲମରୁ ବାହାରିଯାଅ, କାରଣ

େସମାେନ ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିେବ ନାହିଁ ।
19 େସଥିେର ମୁଁ କହଲି,ି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ େଯ ଆପଣଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମାଜଗହୃେର ଧରି କାରାଗାରେର ପକାଉଥିଲ ିଓ ପ୍ରହାର
କରୁଥିଲ,ି ଏହା େସମାେନ ନେିଜ ଜାଣନି୍ତ; 20 ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ
ସି୍ତଫାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତ େଯେତେବେଳ େହଉଥିଲା, େସେତେବେଳ ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ସମଥର୍ନ କରୁଥିଲ,ି ପୁଣ,ି ଘାତକମାନଙ୍କର
ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲ ି।

ପାଉଲ ଓ ସହସ୍ରେସନାପତି

21 େସଥିେର େସ େମାେତ କହେିଲ, ଯାଅ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୂରକୁ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇବୁ । 22 େଲାକମାେନ ଏହ ିକଥା
ଶୁଣବିା ପେର ବଡ଼ ପାଟେିର କହେିଲ, ଏପରି େଲାକଟାକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର
କର, କାରଣ ତାହାର ବଞ୍ଚ ିରହବିାର ଉଚତି ନୁେହଁ । 23 ପୁଣ,ି
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଚତି୍କାର କରି ନଜି ନଜି ବସ୍ତ୍ର େଫାପାଡ଼ ିଆକାଶ
ଆଡ଼କୁ ଧୂଳି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ, 24 େସେତେବେଳ ସହସ୍ର େସନାପତି
ତାହାଙୁ୍କ ଗଡ଼ ଭତିରକୁ େନଇଯିବାକୁ ଅ◌ାେଦଶ େଦେଲ, ପୁଣ,ି େଲାେକ
କାହିଁକି ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏପ୍ରକାର ଚତି୍କାର କରୁଅଛନି୍ତ , ଏହା ଜାଣବିା
ପାଇଁ େକାରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆେଦଶ
େଦେଲ । 25 େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ େବତ୍ରାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ବାନି୍ଧଲା
ଉତ୍ତାେର,େସ ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ଶତ େସନାପତଙିି୍କ କହେିଲ,
ଜେଣ େରାମୀୟ ପ୍ରଜାର ବଚିାର ନ କରି ତାହାକୁ େକାରଡ଼ା ମାରିବା
ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର କି ଆଇନସଙ୍ଗତ ? 26 େସହ ିଶତେସନାପତ ିଏହା
ଶୁଣ ିସହସ୍ର େସନାପତଙି୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ତାହାଙୁ୍କ େସହ ିକଥା ଜଣାଇ
କହେିଲ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ ? 27 େସଥିେର ସହସ୍ର
େସନାପତ ିଆସ ିତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େମାେତ କୁହ, ତୁେମ୍ଭ କି ଜେଣ
େରାମୀୟ ? େସ କହେିଲ ହଁ । 28 େସଥିେର ସହସ୍ର େସନାପତ ିଉତ୍ତର
େଦେଲ, ଅେନକ ଅଥର୍ େଦଇ ମୁଁ ଏହ ିନାଗରିକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ ି।
ପାଉଲ କହେିଲ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଜନ୍ମ େର େରାମୀୟ । 29 େତେବ େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ, େସମାେନ
େସହକି୍ଷଣ ିେସଥିରୁ ନବୃିତ୍ତ େହେଲ, ସହସ୍ର େସନାପତ ିସୁଦ୍ଧା େସ େଯ ଜେଣ
େରାମୀୟ, ଏହା ବୁଝବିାରୁ ଏବଂ ତାହାଙୁ୍କ ବାନି୍ଧବାରୁ ଭୟ କେଲ ।

ମହାସଭାର ସମ୍ମୁଖେର ପାଉଲ

30 କିନୁ୍ତ କାହିଁକି େସ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଭଯିୁକ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ତାହା
ନଶି୍ଚୟରୂେପ ଜାଣବିା ଇଚ୍ଛାେର େସ ପରଦନି ତାହାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ
ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ସମସ୍ତ ମହାସଭାକୁ ଏକତ୍ର ଆସବିା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
ପୁଣ,ି ପାଉଲଙୁ୍କ େନଇ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ କରାଇେଲ ।

ପୁଣ,ି ପାଉଲ ମହାସଭା ପ୍ରତ ିସି୍ଥର ଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ କହେିଲ,
ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଏହ ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସୁବେିବକେର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆସଅିଛ ି।

2 େସଥିେର ମହାଯାଜକ ହାନାନ ତାଙ୍କ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ମୁଖେର ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ।
3 େସେତେବେଳ ପାଉଲ ତାହାଙୁ୍କ କହେିଲ, େହ ଶୁକ୍ଳ ୀକୃତ ପ୍ରାଚୀର, ଈଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରିେବ, ତୁେମ୍ଭ ଏକାେବେଳ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର
େମାହର ବଚିାର କରିବାକୁ ବସ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରୁିଦ୍ଧେର େମାେତ
ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ ? 4 େସଥିେର ନକିଟେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା େଲାକମାେନ କହେିଲ, ତୁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଯାଜକଙୁ୍କ ନନି୍ଦା
କରୁଅଛୁ ? 5 ପୁଣ,ି ପାଉଲ କହେିଲ, ଭାଇମାେନ, େସ ମହାଯାଜକ େବାଲି
ମୁଁ ଜାଣ ିନ ଥିଲ;ି କାରଣ ଲଖିିତ ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ନଜି େଲାକମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙୁ୍କ
ଅଭଶିାପ େଦବ ନାହିଁ । 6 ପାଉଲ ଏକ ଭାଗ ସାଦୂ୍ଦକୀ ଆଉ ଅପର ଭାଗ
ଫାରୂଶୀ େବାଲ ିଜାଣ ିମହାସଭାେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, ଭାଇମାେନ, ମୁଁ
ଜେଣ ଫାରୂଶୀ ଓ ଫାରୂଶୀର ପୁତ୍ର; ପୁଣ,ି ଏହ ିଭରସା, ଅଥର୍ାତ୍
ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ମୁଁ ବଚିାରିତ େହଉଅଛ ି। 7 େସ ଏହି
କଥା କହବିାରୁ ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂ୍ଦକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବବିାଦ, ଓ ସଭାେର
ଦଳେଭଦ ଘଟଲିା । 8 କାରଣ ସାଦୂ୍ଦକୀମାେନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଦୂତ ଅବା
ଆତ୍ମା ନାହଁାନି୍ତ େବାଲ ିକହନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଫାରୂଶୀମାେନ ଉଭୟ ସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ
। 9 ଏଥିେର ମହା େକାଳାହଳ ଘଟଲିା, ଆଉ ଫାରୂଶୀମାନଙ୍କ ଦଳର

େପ୍ରରିତ 21:38 697 େପ୍ରରିତ 23:9
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େକେତକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ଯୁକି୍ତତକର୍ କରି କହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହି
େଲାକଠାେର େକୗଣସ ିେଦାଷ େଦଖୁ ନାହୁଁ, େକଜାଣ ିେକୗଣସ ିଆତ୍ମା କିମ୍ୱା
ଦୂତ ତାହା ସାଙ୍ଗେର କଥା କହଅିଛନି୍ତ । 10 ଏହ ିପ୍ରକାେର ମହା ବବିାଦ
ଘଟେନ୍ତ, କାେଳ ପାଉଲ େସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଖଣ୍ଡବଖିଣ୍ଡ େହେବ, ଏହି
ଭୟେର ସହସ୍ର େସନାପତ ିେସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙୁ୍କ ବଳପୂବର୍କ ଗଡ଼
ଭତିରକୁ େନଇ ଆସବିା ପାଇଁ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଯିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ ।
11 ପରରାତ୍ରେର ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ, ସାହସ
ଧର, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ େଯପରି ଯିରୂଶାଲମେର ଆମ୍ଭ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇଅଛ, େସହପିରି ତୁମ୍ଭକୁ େରାମେର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ େହବ ।

ପାଉଲଙୁ୍କ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର

12 ଦନି ହୁଅେନ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ ଦଳବଦ୍ଧ େହାଇ ପାଉଲଙୁ୍କ ବଧ ନ
କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ନଜଳ ସ୍ପଶର୍ କେଲ ଅଭଶିପ୍ତ େହେବ େବାଲ,ି ଶପଥେର
ନଜି ନଜିକୁ ଆବଦ୍ଧ କେଲ । 13 ଏହ ିଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  କରିଥିବା େଲାକମାେନ,
ଚାଳିଶ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଥିେଲ । 14 େସମାେନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ
ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିକହେିଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପାଉଲଙୁ୍କ ବଧ ନ
କରିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କିଛ ିଖାଇବୁ ନାହିଁ େବାଲ ିନଜି ନଜିକୁ ଦୃଢ଼ ଶପଥେର
ଆବଦ୍ଧ କରିଅଛୁ । 15 ଅତଏବ ଆପଣମାେନ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂେପ ତାହାର
ବଚିାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଛଳନା କରି ତାହାକୁ
ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଏେବ ମହାସଭା ସହତି ସହସ୍ର
େସନାପତଙୁି୍କ ନେିବଦନ କରନୁ୍ତ । େସ ଆପଣମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସବିା
ପୂେବର୍ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । 16 କିନୁ୍ତ
ପାଉଲଙ୍କ ଭଣଜା େସମାନଙ୍କର ଛକି ରହବିା କଥା ଶୁଣ ିଆସ ିଗଡ଼ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରେବଶ କରି ପାଉଲଙୁ୍କ ଜଣାଇଲା । 17 େସଥିେର ପାଉଲ ଜେଣ ଶତ
େସନାପତଙୁି୍କ ଡାକି କହେିଲ, ଏହ ିଯୁବାଙୁ୍କ ସହସ୍ର େସନାପତଙି୍କ ନକିଟକୁ
େନଇ ଯାଆନୁ୍ତ, କାରଣ ତାହାଙୁ୍କ ଜଣାଇବା ନମିେନ୍ତ ଏହାର କିଛ ିକଥା ଅଛି
। 18 େତଣୁ େସ ତାହାଙୁ୍କ ସହସ୍ରେସନାପତଙି୍କ ନକିଟକୁ େନଇଯାଇ
କହେିଲ, ବନ୍ଦୀ ପାଉଲ ଆପଣା ନକିଟକୁ େମାେତ ଡାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ
ଏହ ିଯୁବାକୁ େନଇ ଆସବିା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ କଲା, ଆପଣଙୁ୍କ କହବିା
ନମିେନ୍ତ ଏହାର କିଛ ିକଥା ଅଛ ି। 19 ସହସ୍ର େସନାପତ ିତାହାକୁ ହାତ
ଧରି ତାହାକୁ ନଜିର୍ନକୁ େନଇଯାଇ ପଚାରିେଲ, େମାେତ ଜଣାଇବା ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଅଛ?ି 20 େସ କହଲିା, ପାଉଲଙ୍କ ବଷିୟେର ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ
ରୂେପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଛଳେର ଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙୁ୍କ କାଲ ିମହାସଭା
ନକିଟକୁ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଆପଣଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକମତ
େହାଇଅଛନି୍ତ । 21 ଏଣୁ ଆପଣ େସମାନଙ୍କ କଥାେର ସମ୍ମତ େହେବ ନାହିଁ,
କାରଣ ତାହାଙୁ୍କ ବଧ ନ କରିବା ଯାଏ ଅନ୍ନଜଳ ସ୍ପଶର୍ କେଲ ଅଭଶିପ୍ତ
େହେବ େବାଲ ିନଜି ନଜିକୁ ଶପଥେର ଆବଦ୍ଧ କରି ଚାଳିଶ ଜଣରୁ ଅଧିକ
େଲାକ ତାହାଙୁ୍କ ଛକି ରହଅିଛନି୍ତ , ଆଉ ଏେବ େସମାେନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ
ଅନୁମତ ିପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହଅିଛନି୍ତ ।
22 େସଥିେର ସହସ୍ର େସନାପତ ିେସହ ିଯୁବାକୁ ବଦିାୟ େଦଇ ତାହାକୁ
ଆେଦଶ କେଲ, ତୁେମ୍ଭ େଯ ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା େମାେତ ଜଣାଇଅଛ, ତାହା
କାହାକୁ କହବି ନାହିଁ ।

େଫଲୀକ୍୍ସଙ୍କ ନକିଟେର ପାଉଲ

23 ପେର େସ ଦୁଇ ଜଣ ଶତ େସନାପତଙୁି୍କ ଡାକି କହେିଲ, କାଇସରିୟା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ରାତ୍ର ତନି ିଘଟକିା ସମୟେର ଦୁଇ ଶହ େସୖନ୍ୟ,
ସତୁରି ଜଣ ଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ ଦୁଇ ଶହ ବଚ୍ଛର୍ାଧାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।
24 ପୁଣ,ି େସମାେନ େଯପରି ପାଉଲଙୁ୍କ ବାହନ ଉପେର ବସାଇ
ଶାସନକତ୍ତର୍ା େଫଲୀକ୍୍ସଙ୍କ ନକିଟକୁ ନରିାପଦେର େନଇଯାଆନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ
ତାହା ଆେୟାଜନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ ଆେଦଶ େଦେଲ । 25 ଆଉ, େସ
ଏହ ିପ୍ରକାେର େଗାଟଏି ଚଠିି େଲଖିେଲ, 26 ମହାମହମି ଶାସନକତ୍ତର୍ା
େଫଲକି୍ସ୍ଙୁ୍କ କ୍ଲ ାଉଦୟି ଲୂସୟିାଙ୍କର ନମସ୍କାର । 27 ଯିହୂଦୀମାେନ ଏହି
େଲାକକୁ ଧରି ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଵା ସମୟେର ମୁଁ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହତି
ଯାଇ େସ ଜେଣ େରାମୀୟ େବାଲ ିଜାଣ ିଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ ି। 28 େକଉଁ
କାରଣରୁ େସମାେନ ଏହାର ବରୁିଦ୍ଧେର େଦାଷାେରାପ କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା
ଜାଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମୁଁ ଏହାକୁ େସମାନଙ୍କର ମହାସଭା ନକିଟକୁ
େନଇଗଲ ି। 29 ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ବା ବନ୍ଧନ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସ ିବଷିୟ ଏହାର

ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରା ନ ଯାଇ େସମାନଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବବିାଦ ବଷିୟେର ଅଭେିଯାଗ କରାଯାଉଅଛ ିେବାଲ ିମୁଁ ବୁଝଲି ି।
30 ଏହ ିେଲାକ ବରୁିଦ୍ଧେର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର  େହବ େବାଲ ିେମାେତ ଖବର
ଦଆିଯିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅବଳିମ୍ୱେର ଆପଣଙ୍କ ନକିଟକୁ ପେଠଇଲ;ି ଏହାର
ଅଭେିଯାଗକାରୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର, ଏହା ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦବାକୁ ଆେଦଶ େଦଲ ି। 31 େସଥିେର େସୖନ୍ୟମାେନ ପ୍ରାପ୍ତ
ଆେଦଶାନୁସାେର ପାଉଲଙୁ୍କ େନଇ ରାତି୍ରକାଳେର ତାହାଙୁ୍କ ଆନି୍ତପାତି୍ରକୁ
ଆଣେିଲ । 32 ପରଦନି େସମାେନ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼େିଦଇ ଗଡ଼କୁ େଫରିଗେଲ । 33 ପେର ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାେନ
କାଇସରିୟାକୁ ଆସ ିଶାସନକତ୍ତର୍ା େଫଲକି୍ସ୍ଙୁ୍କ ଚଠିି େଦେଲ, ପୁଣ,ି
ପାଉଲଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଉପସି୍ଥତ କେଲ । 34 େସ ଚଠିିଟି
ପଢ଼ଲିା ଉତ୍ତାେର, େସ େକଉଁ ପ୍ରେଦଶର େଲାକ େବାଲ ିପଚାରିେଲ; ପୁଣ,ି
େସ େଯ କିଲକିିଆର େଲାକ, ଏହା ଜାଣ ିେସ କହେିଲ, 35 ତୁମ୍ଭର
ଅଭେିଯାଗକାରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କଥା ଶୁଣବିା ।
ଆଉ େସ େହେରାଦଙ୍କ ପ୍ରାସାଦେର ତାହାଙୁ୍କ ରଖିବା ନମିେନ୍ତ ଆେଦଶ
େଦେଲ ।

ମହାମହମି େଫଲୀକ୍୍ସଙ୍କ ସାମନାେର ପାଉଲ

ପାଞ୍ଚ ଦନି ପେର ହାନାନ ମହାଯାଜକ େକେତକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ
ତତୁ୍ତର୍ଲ୍ଲ  ନାମକ ଜେଣ ଓକୀଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଆସେିଲ, ଆଉ
େସମାେନ ପାଉଲଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ନକିଟେର

ଆେବଦନ କେଲ । 2 ତାଙୁ୍କ ଡକାଯାଆେନ୍ତ ତତୁ୍ତର୍ଲ୍ଲ  ତାହାଙୁ୍କ ଅଭେିଯାଗ
କରି କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ମହାମହମି େଫଲୀକ୍୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ମହା ଶାନି୍ତ େଭାଗ କରୁଅଛୁ, ପୁଣ,ି ଆପଣଙ୍କର
ଦୂରଦଶିର୍ତାେର ଏହ ିଜାତ ିନମିେନ୍ତ ନାନା ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ େହାଇଅଛ,ି
3 ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ସବର୍େତାଭାବେର ଓ ସବର୍ସ୍ଥାନେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କୃତଜ୍ଞତା
ସହତି ସ୍ପୀକାର କରୁଅଛୁ । 4 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େଯପରି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଲ ାନି୍ତ
ନ ଜନ୍ମ ାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନଜି ଦୟା ଗଣୁେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େକେତାଟି
କଥା ଶୁଣବିା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରୁଅଛ ି। 5 କାରଣ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଲାକକୁ ମହାମାରୀ ସ୍ୱରୂପ, ଜଗତର ସବର୍ତ୍ର ସମସ୍ତ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବେିଦ୍ର ାହର ପରିଚାଳକ ଓ ନାଜରିତୀୟ ଦଳର
ଜେଣ ପ୍ରଧାନ େନତା େବାଲ ିଜାଣଅିଛୁ; 6 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ମନି୍ଦର ଅଶୁଚି
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହାକୁ ଧରିଲୁ ଆଉ
ଆପଣଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ଏହାର ବଚିାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରିଥିଲୁ । 7 କିନୁ୍ତ ସହସ୍ରେସନାପତ ିଲୂସୀୟା ଆସ ିଅତଶିୟ େଜାେର୍ର
ଏହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇେନେଲ, 8 ଆଉ ଏହାର
ଅଭେିଯାଗକାରୀମାନଙୁ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ପାଇଁ ଆେଦଶ
େଦେଲ । ଏହ ିେଯ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହା ବରୁିଦ୍ଧେର
ଅଭେିଯାଗ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ନେିଜ ଏହାକୁ ପଚାରିେଲ େସହ ିସବୁ ଅବଗତ
େହାଇ ପାରିେବ । 9 ଯିହୂଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଅଭେିଯାଗେର ମିଶି ଏହ ିସମସ୍ତ
କଥା ସତ୍ୟ େବାଲ ିକହେିଲ ।

େଫଲୀକ୍୍ସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାଉଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମଥର୍ନ

10 େସଥିେର ଶାସନକତ୍ତର୍ା କଥା କହବିା ନମିେନ୍ତ ପାଉଲଙୁ୍କ ସେଙ୍କତ
କରେନ୍ତ େସ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ଆପଣ ଅେନକ ବଷର୍ େହଲା ଏହ ିଜାତରି
ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଅଟନି୍ତ େବାଲ ିଜାଣବିାରୁ ମୁଁ ସାହସେର େମାହର ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ
କରୁଅଛ ି। 11 ବାର ଦନିରୁ ଅଧିକ େହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଉପାସନା କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାଇଥିଲ,ି ଏହା ଆପଣ ଜାଣ ିପାରନି୍ତ 12 ଆଉ
ଏମାେନ ମନି୍ଦରେର କି ସମାଜଗହୃେର କି ନଗରେର େମାେତ କାହାରି
ସହତି ବବିାଦ କରିବାର କିମ୍ୱା ଜନତାକୁ ମତାଇବାର େଦଖି ନାହଁାନି୍ତ ,
13 ପୁଣ,ି ଏେବ ଏମାେନ େମା ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ସମସ୍ତ ବଷିୟ େନଇ
ଅଭେିଯାଗ କରୁଅଛନି୍ତ , େସହ ିସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରମାଣ କରି
ପାରନି୍ତ ନାହିଁ । 14 କିନୁ୍ତ ଏମାେନ ଯାହାକୁ େଗାଟଏି ବଧିମର୍ଦଳ େବାଲି
କହନି୍ତ , ମୁଁ େସହ ିମାଗର୍ ଅନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ଉପାସନା କରିଥାଏ; ଯାହା ଯାହା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଯାହା
ଯାହା ଭାବବାଦୀଶାସ୍ତ୍ରେର ଲଖିିତ ଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କେର;
15 ପୁଣ,ି ଧାମିର୍କ ଓ ଅଧାମିର୍କ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ େହବ େବାଲ ିଯାହା
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ଏମାେନ ନେିଜ ଅେପକ୍ଷା କରନି୍ତ , ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର େସହ ିପ୍ରକାର
ଭରସା ରଖିଅଛ ିେବାଲ ିଆପଣଙ୍କ ନକିଟେର ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛ ି। 16 ଏ
େହତୁରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନେିଜ ସବର୍ଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ ିନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
ବେିବକ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଥାଏ । 17 ଅେନକ ବଷର୍ ପେର ମୁଁ
େମାର ଜାତ ିନକିଟକୁ ଦାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଆସଥିିଲି 18 େସହ ିସମୟେର ଏମାେନ େମାେତ ମନି୍ଦରେର ଶୁଚି
େହାଇଥିବାର େଦଖିେଲ; ମୁଁ େକୗଣସ ିଜନତା କିମ୍ୱା ଗଣ୍ଡେଗାଳେର ମିଶି ନ
ଥିଲ,ି କିନୁ୍ତ ଆସଆିର େକେତକ ଯିହୂଦୀ ଥିେଲ; 19 ଯଦ ିେସମାନଙ୍କର
େମା, ବରୁିଦ୍ଧେର େକୗଣସ ିକଥା ଥାଆନ୍ତା, ତାହାେହେଲ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଅଭେିଯାଗ କରିବା େସମାନଙ୍କର ଉଚତି େହାଇଥାଆନ୍ତା
20 ନତୁବା ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ବଚିାରିତ େହଉଅଛ ିେବାଲ ିମୁଁ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଏହ ିେଯଉଁ କଥା କହଥିିଲ,ି 21 େକବଳ େସହ ିେଗାଟଏି କଥା
ଛଡ଼ା ମୁଁ ମହାସଭା ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହବା ସମୟେର ଏମାେନ େମାହର କି
େଦାଷ ପାଇଅଛନି୍ତ ତାହା ଏମାେନ ନେିଜ କହନୁ୍ତ ।

ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାେର ପାଉଲ

22 କିନୁ୍ତ େଫଲୀକ୍୍ସ େସହ ିମାଗର୍ ବଷିୟ େକେତକ ପରିମାଣେର
ଜାଣଥିିବାରୁ ବଚିାର ସ୍ଥଗିତ ରଖି କହେିଲ, ସହସ୍ରେସନାପତ ିଲୂସୀୟା
ଆସେିଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟ ନଷି୍ପତି୍ତ କରିବା 23 ପୁଣ,ି େସ
ଶତେସନାପତଙିି୍କ ତାଙ୍କର େକୗଣସ ିଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କର େସବା
କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ ନ କରିବାକୁ, ପୁଣ,ି ତାଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀରୂେପ ରକ୍ଷା କରି
ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକାମଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ । 24 େକେତକ
ଦନି ପେର େଫଲୀକ୍୍ସ ଦ୍ରୂ ସଲି୍ଲ ା ନାମ୍ନୀ ଆପଣା ଯିହୂଦୀୟା ଭାଯର୍୍ୟାଙ୍କ ସହତି
ଆସ ିପାଉଲଙୁ୍କ ଡକାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟ ତାଙ୍କଠାରୁ
ଶୁଣେିଲ । 25 କିନୁ୍ତ େସ ଧାମିର୍କତା, ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ଆଗାମୀ ବଚିାର
ବଷିୟେର କଥା କହବିା ସମୟେର େଫଲୀକ୍୍ସ ଭୟର ସହତି ଉତ୍ତର
େଦେଲ, ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁେମ୍ଭ ଯାଅ, ସୁବଧିା ସମୟ ପାଇେଲ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଡକାଇବା । 26 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ତାଙୁ୍କ ଲାଞ୍ଚ େଦେବ େବାଲ ିେସ
ଆଶା କରୁଥିେଲ, େସଥିପାଇଁ ଥରକୁଥର ତାଙୁ୍କ ଡକାଇ ତାଙ୍କ ସହତି
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରୁଥିେଲ । 27 କିନୁ୍ତ ଦୁଇ ବଷର୍ ପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା ଉତ୍ତାେର ପକର୍ୀୟ
େଫଷ୍ଟସ୍ େଫଲୀକସ୍ଙ୍କ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ େହେଲ, ଆଉ େଫଲୀକ୍୍ସ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପି୍ରୟପାତ୍ର େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପାଉଲଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାେର
ରଖି ଚାଲଗିେଲ ।

କାଇସରଙ୍କ ନକିଟେର ପାଉଲଙ୍କ ଆେବଦନ

େସଥିେର େଫଷ୍ଟସ୍ ଅଧିପତ ିପଦ ଗ୍ରହଣ କରି ତନି ିଦନି
ଉତ୍ତାେର କାଇସରିୟାରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଗେଲ, 2 ପୁଣ,ି ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକମାେନ ଓ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ପାଉଲଙ୍କ

ବରୁିଦ୍ଧେର ତାଙ୍କ ନକିଟେର ଆେବଦନ କେଲ 3 ଆଉ େସ େଯପରି ତାଙୁ୍କ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଡକାଇ ପଠାନି୍ତ ଏଥି ନମିେନ୍ତ ବନିତପିୁବର୍କ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର
ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ତାଙୁ୍କ ବାଟେର ବଧ କରିବା
ପାଇଁ ଛକି ବସେିଲ । 4 େସଥିେର େଫଷ୍ଟସ୍ ଉତ୍ତର େଦେଲ, ପାଉଲ
କାଇସରିିୟାେର ବନ୍ଦୀ େହାଇ ରହଅିଛ,ି ଆଉ ଆେମ୍ଭ ନେିଜ ଶୀଘ୍ର େସଠାକୁ
ଯାଉଅଛୁ । 5 ଅତଏବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେର ଯାଇ, େସହ ିେଲାକର ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଦାଷ
ଥାଏ, େତେବ ତାହାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରନୁ୍ତ । 6 ପେର େସ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆଠ ବା ଦଶ ଦନିରୁ ଅଧିକ ନ ରହ ିକାଇସରିୟାକୁ
ବାହୁଡ଼ ିଗେଲ, ଆଉ ପରଦନି ବଚିାରାସନେର ବସ ିପାଉଲଙୁ୍କ ଆଣବିା
ନମିେନ୍ତ ଆେଦଶ େଦେଲ । 7 େସ ଆସେନ୍ତ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆଗତ
ଯିହୂଦୀମାେନ ତାଙ୍କ ଚାରିଆେଡ଼ ଠିଆ େହାଇ ତାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅେନକ
ଗରୁୁତର ଅଭେିଯାଗ ଆଣବିାକୁ ଲାଗିେଲ, କିନୁ୍ତ େସମାେନ େସହ ିସବୁ
ପ୍ରମାଣ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ । 8 େସଥିେର ପାଉଲ ଆପଣା ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ
କରି କହେିଲ, ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ମନି୍ଦର କି କାଇସରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ମୁଁ େକୗଣସ ିଅପରାଧ କରି ନାହିଁ । 9 କିନୁ୍ତ େଫଷ୍ଟସ୍
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପି୍ରୟପାତ୍ର େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପାଉଲଙୁ୍କ ଉତ୍ତର େଦେଲ,
ତୁେମ୍ଭ କି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାଇ େସ ସ୍ଥାନେର ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତେର ଏହ ିସବୁ

ବଷିୟ େନଇ ବଚିାରିତ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ? 10 ମାତ୍ର ପାଉଲ
କହେିଲ, ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇଅଛ,ି େସ ସ୍ଥାନେର
େମାହର ବଚିାର େହବା ଉଚତି । ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିଅନ୍ୟାୟ
କରି ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତ ିଉତ୍ତମ ରୂେପ ଜାଣନି୍ତ । 11 େତେବ,
ଯଦ ିମୁଁ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ େହାଇଥାଏ ଓ ମୃତୁ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସ ିକମର୍
କରିଥାଏ, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ ମନା କରୁ ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ
ଏମାେନ େମା, ବରୁିଦ୍ଧେର ଯାହାସବୁ ଅଭେିଯାଗ କରୁଅଛନି୍ତ , େସହ ିସବୁ
ମଧ୍ୟେର ଯଦ ିପେଦ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର େମାେତ ସମପର୍ଣ କରି ପାରିେବ ନାହିଁ । ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁେର
ବଚିାରିତ େହବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ ି। 12 େସଥିେର େଫଷ୍ଟସ୍
ମନ୍ତ୍ର ୀମଣ୍ଡଳ ସହତି ପରାମଶର୍ କରି ଉତ୍ତର େଦେଲ, ତୁେମ୍ଭ କାଇସରଙ୍କ
ଛାମୁେର ବଚିାରିତ େହବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ କାଇସରଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯିବ ।

ଆଗି୍ରପ୍ପା ଓ ବଣ୍ଣର୍ୀକୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାଉଲ

13 େକେତକ ଦନି ଗତ େହଲା ପେର ରାଜା ଆଗି୍ରପ୍ପା ଓ ବଣ୍ଣର୍ୀକୀ
କାଇସରିୟାକୁ ଆସ ିେଫଷ୍ଟସଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କେଲ । 14 େସମାେନ ଅେନକ
ଦନି େସ ସ୍ଥାନେର ରୁହେନ୍ତ, ରାଜାଙ୍କ ଆଗେର େଫଷ୍ଟସ୍ ପାଉଲଙ୍କ କଥା
ଜଣାଇ କହେିଲ, େଫଲୀକ୍ସ୍ ଜେଣ େଲାକଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଯାଇଅଛନି୍ତ
। 15 ମୁଁ ଯିରୂଶାଲମେର ଥିବା ସମୟେର ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ
ଯାଜକବଗର୍ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାେନ ତାହା ବଷିୟେର େମା, ନକିଟେର ଆେବଦନ
କରି ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ବନିତ ିକେଲ । 16 ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତର
େଦଲ,ି ଅଭଯିୁକ୍ତକାରୀ ଓ ଅଭଯିୁକ୍ତ ମୁଖାମୁଖୀ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୁଣ,ି
ଅଭଯିୁକ୍ତ ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର କରାଯାଇଥିବା ଅଭେିଯାଗ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଆତ୍ମପକ୍ଷ
ସମଥର୍ନ କରିବାର ସୁେଯାଗ ନ ପାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ସମପର୍ଣ କରିବା
େରାମୀୟ ମାନଙ୍କର ବଧିି ନୁେହଁ । 17 ଏଣୁ େସମାେନ େମା ସାଙ୍ଗେର ଏ
ସ୍ଥାନକୁ ଆସେନ୍ତ ମୁଁ ବଳିମ୍ୱ ନ କରି ପରଦନି ବଚିାରାସନେର ବସ ିେସହି
େଲାକକୁ ଆଣବିା ନମିେନ୍ତ ଆଜ୍ଞା େଦଲ ି। 18 ଅଭେିଯାଗକାରୀମାେନ ଠିଆ
େହାଇ, ମୁଁ େଯପ୍ରକାର େଦାଷର କଥା ଅେପକ୍ଷା କରୁଥିଲ,ି େସପରି େକୗଣସି
ଅଭେିଯାଗ ତାହା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଆଣେିଲ ନାହିଁ, 19 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କ ସ୍ୱଧମର୍
ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ ନାମକ ଜେଣ ମୃତ ବ୍ୟକି୍ତ , ଯାହାକୁ ପାଉଲ ସଜୀବ େବାଲି
କହୁଥିଲା, େସହ ିସବୁ ବଷିୟେର ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର େସମାନଙ୍କର େକେତକ
ବବିାଦ ଥିଲା । 20 ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ କିପ୍ରକାେର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି
େବାଲ ିମୁଁ ହତବୁଦି୍ଧ େହାଇ, େସ ଯିରୂଶାଲକୁ ଯାଇ େସଠାେର ଏସମସ୍ତ
ବଷିୟେର ବଚିାରିତ େହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେର କି ନାହିଁ, ଏହା ପଚାରିଲ ି।
21 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବଚିାର ନମିେନ୍ତ ରଖା େହବା ପାଇଁ ନେିବଦନ
କରେନ୍ତ, ମୁଁ ତାଙୁ୍କ କାଇସରଙ୍କ ନକିଟକୁ ନ ପଠାଇବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରି
ରଖିବାକୁ ଆେଦଶ େଦଲ ି। 22 େସଥିେର ଆଗି୍ରପ୍ପା େଫଷ୍ଟସଙୁ୍କ କହେିଲ
ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ େସହ ିେଲାକର କଥା ଶୁଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ । େସ
କହେିଲ, କାଲ ିଆପଣ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେିବ । 23 ଅତଏବ, ପରଦନି
ଆଗି୍ରପ୍ପା ଓ ବଣ୍ଣର୍ୀକୀ ମହା ସମାେରାହେର ଆସ ିପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ େସନାପତି
ଓ ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ସହତି ବଚିାରାଳୟେର ପ୍ରେବଶ ହୁଅେନ୍ତ
େଫଷ୍ଟସ୍ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର ପାଉଲ ଅଣାଗେଲ । 24 େସଥିେର େଫଷ୍ଟସ୍
କହେିଲ, େହ ରାଜନ ଆଗି୍ରପ୍ପା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଏହ ିସ୍ଥାନେର
ଉପସି୍ଥତ ମହାଶୟ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାେନ ଏହ ିେଲାକକୁ େଦଖିଅଛନି୍ତ; ଏହା
ବରୁିଦ୍ଧେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ଏହ ିସ୍ଥାନେର ମଧ୍ୟ ଯିହୂଦୀ େଲାକସମୂହ
ଆମ୍ଭ ନକିଟେର ଆେବଦନ କରି ତାହାର ଆଉ ବଞ୍ଚ ିରହବିାର ଉଚତି ନୁେହଁ
େବାଲ ିଚତି୍କାର କେଲ । 25 କିନୁ୍ତ େସ ମୃତୁ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସ ିକମର୍ କରି
ନାହିଁ େବାଲ ିମୁଁ ବୁଝଲି,ି ଆଉ େସ ନେିଜ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଛାମୁେର ବଚିାରିତ
େହବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାରୁ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ପଠାଇବା ନମିେନ୍ତ ସି୍ଥର କଲ ି।
26 େମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତା'ର ବଷିୟେର େଲଖିବା ନମିେନ୍ତ େମାର
େକୗଣସ ିନଶିି୍ଚତ ବଷିୟ ନାହିଁ । ଏଣୁ ବଚିାର କରି େଯପରି ମୁଁ େଲଖିବା
ନମିେନ୍ତ କିଛ ିପାଇ ପାେର, େସଥିପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କ, ବେିଶଷତଃ
େହ ରାଜନ ଆଗି୍ରପ୍ପା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣଅିଛ;ି 27 କାରଣ ବନ୍ଦୀକି
ପଠାଇବା ସମୟେର ତା' ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ ଗଡୁ଼କି ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ନ କରିବା
େମାେତ ଅସଙ୍ଗତ େବାଧ େହଉଅଛ ି।
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ଆଗି୍ରପ୍ପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପାଉଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମଥର୍ନ

େସଥିେର ଆଗି୍ରପ୍ପା ପାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା
ସପକ୍ଷେର କଥା କହବିା ନମିେନ୍ତ ଅନୁମତ ିଦଆିଗଲା ।
େସଥିେର ପାଉଲ ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରି ଆପଣା ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 2 େହ ରାଜନ ଆଗି୍ରପ୍ପା, ଯିହୂଦୀମାେନ େମା ବରୁିଦ୍ଧେର
େଯ ସମସ୍ତ ଅଭେିଯାଗ କରୁଅଛନି୍ତ , େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ମୁଁ େଯ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ
ଛାମୁେର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ କରିବାକୁ ସୁେଯାଗ ପାଇଅଛ,ି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
ଆପଣଙୁ୍କ ସମୃଦି୍ଧମାନ ମେନ କରୁଅଛ,ି 3 ବେିଶଷେର ଏହ ିକାରଣରୁ େଯ,
ଆପଣ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ରୀତନିୀତ ିଓ ମତାମତ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ନପିୁଣ ଅଟନି୍ତ; ଏଥିପାଇଁ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି େମାହର କଥା ଶୁଣବିା
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙୁ୍କ ବନିତ ିକରୁଅଛ ି। 4 େଯୗବନକାଳାବଧି ଆଦ୍ୟରୁ
ସ୍ୱଜାତ ିମଧ୍ୟେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େମାହର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର
ଯିହୂଦୀମାେନ ସମେସ୍ତ ଜାଣନି୍ତ ; 5 େସମାେନ େମାେତ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣଥିିବାରୁ
ଯଦ ିଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େତେବ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ପାରନି୍ତ େଯ, ମୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଧମର୍ର ସବର୍ାେପକ୍ଷା କେଠାର ମତ ଅନୁସାେର ଫାରୂଶୀ େହାଇ ଜୀବନ
ଯାପନ କଲ ି। 6 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନକିଟେର ଈଶ୍ୱର
େଯଉଁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ବଚିାରିତ
େହବା ପାଇଁ ଏେବ ଠିଆ େହାଇଅଛି 7 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାର େଗାଷ୍ଠୀ େସହି
ପ୍ରତଜି୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପି୍ତ ଆଶାେର ଦବିାରାତ୍ର ଏକାଗ୍ର ଚତି୍ତେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା
କରୁଅଛନି୍ତ । େହ ରାଜନ, େସହ ିପ୍ରତ୍ୟାଶା େହତୁ ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଅଭଯିୁକ୍ତ େହଉଅଛ ି। 8 ଈଶ୍ୱର େଯ ମୃତମାନଙୁ୍କ ଉଠାନି୍ତ , ତାହା କାହିଁକି
ଆପଣମାନଙ୍କ ବଚିାରେର ଅବଶି୍ୱାସ୍ୟ େବାଲ ିେବାଧ ହୁଏ ? 9 ନାଜରିତୀୟ
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବରୁିଦ୍ଧେର େମାହର ଅେନକ କାଯର୍୍ୟ କରିବା େଯ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ
ଏହା ମୁଁ ନେିଜ ମେନ କରିଥିଲ ି। 10 ଆଉ, ଯିରୂଶାଲମେର ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ
କରିଥିଲ,ି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକଙୁ୍କ କାରାଗାରେର ବନ୍ଦ କରିଥିଲ,ି ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ
ସମୟେର ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େମାହର ମତ େଦଇଥିଲ,ି
11 ଆଉ ସମସ୍ତ ସମାଜଗହୃେର ଥରକୁଥର େସମାନଙୁ୍କ ଶାସି୍ତ େଦଇ
ଯୀଶୁଙ୍କ ନନି୍ଦା କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲ,ି ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ୍ତ େହାଇ ବେିଦଶୀୟ ନଗରଗଡୁ଼କି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଧା
େସମାନଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲ ି।

ପାଉଲଙ୍କ ପରିବତ୍ତର୍ନର ସାକ୍ଷ୍ୟ
(େପ୍ରରିତ 9:1-19; 26:6-16)

12 ଏହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମତା ଓ
ଆେଦଶପତ୍ର େଘନ ିଦେମ୍ମସକକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟେର, 13 େହ ରାଜନ,
ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେର ପଥ ମଧ୍ୟେର ଆକାଶରୁ ସୂଯର୍୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ େତେଜାମୟ
ଆେଲାକ େମାହର ଓ େମା' ସହଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଚତୁଦିର୍ଗେର ପ୍ରକାଶମାନ
େହବାର େଦଖିଲ ି। 14 ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଭୂମିେର ପଡ଼ଯିାଆେନ୍ତ, ମୁଁ
ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର େମା, ପ୍ରତ ିଏହ ିବାଣୀ ଶୁଣଲି,ି ଶାଉଲ, ଶାଉଲ, କାହିଁକି
ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ? ପାଞ୍ଚଣ କଣ୍ଟାମୁନେର େଗାଇଠା ମାରିବା ତୁମ୍ଭ
ପକ୍ଷେର କଷ୍ଟକର । 15 େସଥିେର ମୁଁ କହଲି,ି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଏ ? େତଣୁ
ପ୍ରଭୁ କହେିଲ େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ, ଆେମ୍ଭ େସହ ି।
16 କିନୁ୍ତ ଉଠ, ପାଦେର ଭରା େଦଇ ଠିଆ ହୁଅ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆମ୍ଭର େସବକ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େଯଉଁ େଯଉଁ ଦଶର୍ନ ପାଇଅଛ ଓ
ପାଇବ, େସହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟର ସାକ୍ଷୀସ୍ୱରୂେପ ମେନାନୀତ କରିବା
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ଦଶର୍ନ େଦଇଅଛୁ । 17 ସ୍ୱଜାତ ିଓ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ
େଯପରି ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆେଲାକ ପ୍ରତ ିଓ ଶୟତାନର ଶକି୍ତରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି
େଫରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ପାପ କ୍ଷମା ଓ ଆମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ପବତି୍ରୀକୃତ
େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , 18 େସଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ
ଚକ୍ଷୁ ଉେନ୍ମ ାଚନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ପଠାଉଅଛୁ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ।

ଆପଣା କାଯର୍୍ୟର ବଣ୍ଣର୍ନା

19 ଅତଏବ, େହ ରାଜନ ଆଗି୍ରପ୍ପା ମୁଁ େସହ ିସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଦଶର୍ନର ଅବାଧ୍ୟ
େହଲ ିନାହିଁ, 20 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଥେମ ଦେମ୍ମସକର ଓ ଯିରୂଶାଲମର େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର, ପେର ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେର, ପୁଣ,ି
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲ,ି େଯପରି
େସମାେନ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିଆସନି୍ତ ଓ
ମନପରିବତ୍ତର୍ନର ଉପଯୁକ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ । 21 ଏହ ିକାରଣରୁ
ଯିହୂଦୀମାେନ ମନି୍ଦରର ମଧ୍ୟେର େମାେତ ଧରି ବଧ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା
କରୁଥିେଲ । 22 ଅତଏବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ମୁଁ ଆଜି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଓ ମହାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନକିଟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ଆସୁଅଛ,ି ପୁଣ,ି
ଭାବବାଦୀମାେନ ଓ େମାଶା ଯାହା ଯାହା ଘଟବି େବାଲ ିକହଅିଛନି୍ତ , େସହି
ସବୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛ ିକହୁ ନାହିଁ, 23 ଅଥର୍ାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଶି୍ଚୟ ଦୁଃଖେଭାଗ
କରି ପୁଣ,ି ପ୍ରଥେମ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥତି େହାଇ ସ୍ୱଜାତ ିଓ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆେଲାକ ପ୍ରକାଶ କରିେବ । 24 ଏହି
ପ୍ରକାେର େସ ଅ◌ାତ୍ମପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ କରୁଥିବା ସମୟେର େଫଷ୍ଟସ୍
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ, ପାଉଲ, ତୁେମ୍ଭ ପାଗଳ; ବହୁ ବଦି୍ୟା ତୁମ୍ଭକୁ ପାଗଳ
କରୁଅଛ ି। 25 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ କହେିଲ, େହ ମହାମହମି େଫଷ୍ଟସ୍, ମୁଁ
ପାଗଳ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ସି୍ଥର ବୁଦି୍ଧର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଅଛ ି।
26 ରାଜା ତ ଏସମସ୍ତ ବଷିୟ ଜାଣନି୍ତ , ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛାମୁେର ମଧ୍ୟ
ସାହସେର କଥା କହୁଅଛ,ି କାରଣ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟର େକୗଣସ ିକଥା
ତାଙ୍କର ଅଜଣା ନାହିଁ େବାଲ ିେମାହର ବଶି୍ୱାସ; ଏହା ତ େଗାପନେର କରା
େହାଇ ନାହିଁ । 27 େହ ରାଜନ ଅ◌ାଗି୍ରପ୍ପା, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବବାଦୀମାନଙୁ୍କ
ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ? ଆପଣ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ େବାଲ ିମୁଁ ଜାେଣ । 28 େସଥିେର
ଆଗି୍ରପ୍ପା ପାଉଲଙୁ୍କ କହେିଲ, ଅଳ୍ପ କଥାେର ତ ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭକୁ ଖ୍ରୀଷି୍ଟଆନ
କରି ପାର େବାଲ ିମେନ କରୁଅଛ । 29 ପାଉଲ କହେିଲ, ଅଳ୍ପେର େହଉ
କି ବହୁତେର େହଉ, େକବଳ ଆପଣ ନୁହଁନି୍ତ , ମାତ୍ର େଯେତ େଲାକ ଆଜି
େମାର କଥା ଶୁଣୁଅଛନି୍ତ , େଯପରି େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଏହ ିବନ୍ଧନ
ବନିା େମାହରି ପରି ହୁଅନି୍ତ , ଏହା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛି
। 30 େସଥିେର ରାଜା, ଶାସନକତ୍ତର୍ା, ବଣ୍ଣର୍ୀକୀ ଓ େସମାନଙ୍କ ସହତି
ବସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତମାେନ ଉଠିଯାଇ, 31 ଅନ୍ତର େହାଇ ପରସ୍ପର କଥାବାତ୍ତର୍ା
କରୁ କରୁ କହେିଲ, ଏହ ିେଲାକ ମୃତୁ୍ୟ କି ବନ୍ଧନ େଯାଗ୍ୟ େକୗଣସ ିକମର୍
କରି ନାହିଁ । 32 ଆଉ ଆଗି୍ରପ୍ପା େଫଷ୍ଟସଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏହ ିେଲାକ ଯଦି
କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁେର ବଚିାରିତ େହବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି ନ ଥାଆନ୍ତା,
େତେବ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିଥାଆନ୍ତା ।

େରାମ ଅଭମିୁେଖ ପାଉଲଙ୍କ ଜଳଯାତ୍ରା

େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାହାଜେର ଚଢ଼ ିଇତାଲଆିକୁ
ଯିବା ନମିେନ୍ତ ସି୍ଥର େହାଇଥିଲା, େସେତେବେଳ ପାଉଲ ଓ
ଅନ୍ୟ େକେତକ ବନ୍ଦୀ ରାଜକୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳର ଯୂଲଅି ନାମକ

ଜେଣ ଶତେସନାପତଙି୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହେଲ । 2 େସଥିେର ଆସଆି
ଉପକୂଳେର ବଭିନି୍ନ  ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଉଦ୍ୟତ େଗାଟଏି ଆଦ୍ର ାମୁତ୍ତୀୟ
ଜାହାଜେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଚଢ଼ ିଜାହାଜ ଫିଟାଇେଦଲୁ; ଆଉ ମାକିଦନଆିର
ଆରିସ୍ତାଖର୍ ନାମକ ଜେଣ େଥସଲନୀକୀୟ େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର
ଥିେଲ । 3 ପରଦନି ଆେମ୍ଭମାେନ ସୀେଦାନେର ପହଞ୍ଚଲୁି, ଆଉ ଯୂଲଅି
ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଦୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
େସବା ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଅନୁମତ ିେଦେଲ । 4 େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଜାହାଜ
ଫିଟାଇ ପ୍ରତକୂିଳ ପବନ େହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ କୁପ୍ରର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ େଦଇ
ଯାତ୍ରା କରି, 5 କିଲକିିୟା ଓ ପଂଫୂଲଆି ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସମୁଦ୍ର  ପାର େହାଇ
ଲୁକିଆର ମୁରାକୁ ଆସଲୁି । 6 େସଠାେର ଶତେସନାପତ ିଇତାଲଆିକୁ
ଯାଉଥିବା େଗାଟଏି ଆେଲକଜାଣ୍ଡ୍ରୀୟ ଜାହାଜ ପାଇ େସଥିେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଚଢ଼ାଇେଦେଲ । 7 ପେର ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧିେର ଧିେର ଯାଇ
କଷ୍ଟେର କି୍ନଦର ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ପବନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆଗକୁ
ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ ିନ େଦବାରୁ ସାେଲ୍ମ ାନୀର ସମ୍ମୁଖ େଦଇ କ୍ର ୀତୀର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ
େଦଇ ଯାତ୍ରା କଲୁ, 8 ପୁଣ,ି କଷ୍ଟେର କୂେଳ କୂେଳ ଯାଇ 'ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦର'
ନାମକ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନକୁ ଆସଲୁି; ଲାସାୟା େସଥିର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ । 9 ଏହି
ପ୍ରକାେର ଅେନକ ସମୟ ଅତବିାହତି େହଲା, ପୁଣ,ି ଜଳଯାତ୍ରା ବତ୍ତର୍ମାନ
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ବପିଦଜନକ େହାଇ ପଡ଼ଲିା, କାରଣ େସେତେବେଳ ଉପବାସ ପବର୍ ସମାପ୍ତ
େହାଇଥିଲା । ଏଣୁ ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ ସତକର୍ କରାଇ କହେିଲ,
10 ମହାଶୟମାେନ ଏହ ିଜଳଯାତ୍ରା େଯ େକବଳ ମାଲ ଓ ଜାହାଜର
ଅନଷି୍ଟ େହବ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ େଯ ଅନଷି୍ଟ ଓ
କ୍ଷତକିାରକ େହବ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣୁଅଛ ି। 11 କିନୁ୍ତ ଶତେସନାପତ ିପାଉଲଙ୍କ
କଥା ଅେପକ୍ଷା ଜାହାଜର ଚାଳକ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାେର ଅଧିକ
ମେନାେଯାଗ କେଲ । 12 ଆଉ େସହ ିବନ୍ଦରଟ ିଶୀତକାଳ କଟାଇବା
ନମିେନ୍ତ ସୁବଧିାଜନକ ନ ଥିବାରୁ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର େଫୖନକ୍ି୍ସ େର ପହଞ୍ଚି
େସଠାେର ଶୀତକାଳ କଟାଇବା ନମିେନ୍ତ େସଠାରୁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼େିଦବାକୁ
ଅଧିକାଂଶ େଲାକ ପରାମଶର୍ େଦେଲ; େସହ ିେଫୖନକ୍ି୍ସ କ୍ର ୀତୀର େଗାଟଏି
ବନ୍ଦର, ତାହା ଉତ୍ତରପୂବର୍ ଓ ଦକି୍ଷଣପୂବର୍ ଅଭମିୁଖୀ ।

ସମୁଦ୍ର େର ଝଡ଼

13 ପେର ଦକି୍ଷଣା ପବନ ଧୀେର ଧୀେର ବହବିାରୁ େସମାେନ ନଜି
ନଜିର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ସଫଳ େହଲା େବାଲ ିମେନ କରି ଲଙ୍ଗର (େଛାଟ
ଲଙ୍ଗରେର ବନ୍ଧା େହାଇଥିବା େମାଟା େଦୗଡ଼େିର େନୗକାକୁ ଟାଣବିା), େତାଳି
କ୍ର ୀତୀର କୂଳର ଅତ ିନକିଟ େଦଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 14 କିନୁ୍ତ ଅଳ୍ପ
ସମୟ ଉତ୍ତାେର, ଯାହାକୁ ଇଉରକି୍ୱ େଲା େବାଲ ିକହନି୍ତ , େସହ ିପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ
କୂଳରୁ ବହ ିଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । 15 ଜାହାଜଟ ିେତାଫାନେର ପଡ଼ି
ପବନର ସମ୍ମୁଖିନ େହାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ ଭାସଯିିବାକୁ
ଛାଡ଼େିଦଲୁ । 16 ପୁଣ,ି କ୍ଲ ାଉଦ ନାମକ େଗାଟଏି କ୍ଷୁଦ୍ର  ଦ୍ୱ ୀପର
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀେର ଯାଇ କଷ୍ଟେର ଜାହାଜର େନୗକାଖଣ୍ଡକି ଧରି ରକ୍ଷା
କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହଲୁ, 17 ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ଉଠାଇେନଲା
ଉତ୍ତାେର ନାନା ଉପାୟେର ଜାହାଜକୁ ତଳୁ େଘରିେଦଇ ବାନି୍ଧେଲ, ପୁଣ,ି
କାେଳ େସମାେନ ସୁତ୍ତିର୍ ନାମକ ଚଡ଼ାେର (ଭୂସଂଲଘ୍ନ ବାଲେିର) ଲାଗିଯିେବ,
ଏହ ିଭୟେର ପାଲସବୁ ପକାଇେଦଇ ଭାସବିାକୁ ଲାଗିେଲ ।
18 େତାଫାନେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅତଶିୟ କଷ୍ଟ େହବାରୁ ତହିଁ ଆରଦନି
ନାବକିମାେନ ମାଲ େଫାପାଡ଼ବିାକୁ ଲାଗିେଲ, 19 ପୁଣ,ି ତୃତୀୟ ଦନିେର
ନଜି ହାତେର ଜାହାଜର ସରଞ୍ଜାମସବୁ େଫାପାଡ଼େିଦେଲ । 20 ଅେନକ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୂଯର୍୍ୟ କି ନକ୍ଷତ୍ର େଦଖା ନ ଯିବାରୁ, ପୁଣ,ି ଭୀଷଣ ଝଡ଼
ଲାଗିରହବିାରୁ େଶଷେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମସ୍ତ ଆଶା ଦୂର
େହଲା । 21 ଆଉ, ସମେସ୍ତ ଅେନକ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନାହାରେର ରହଲିା
ପେର ପାଉଲ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ କହେିଲ, ମହାଶୟମାେନ,
େମାହର କଥା ମାନ ିକ୍ର ୀତୀରୁ ଜାହାଜ ନ ଫିଟାଇବା, ପୁଣ,ି ଏହ ିଅନଷି୍ଟ ଓ
କ୍ଷତ ିନବିାରଣ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଚତି ଥିଲା । 22 ଯାହା େହଉ,
ଏେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ସାହାସ ଧରନୁ୍ତ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର କାହାର ପ୍ରାଣନାଶ େହବ ନାହିଁ, େକବଳ ଜାହାଜ ନଷ୍ଟ େହବ ।
23 େଯଣୁ ମୁଁ େଯଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର େଲାକ, ପୁଣ,ି ଯାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ େସବା
କେର, ତାହାଙ୍କର ଜେଣ ଦୂତ ଏହ ିରାତି୍ରେର େମା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ
କହେିଲ, 24 ପାଉଲ, ଭୟ କର ନାହିଁଁ; କାଇସରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେର ତୁମ୍ଭକୁ
ଠିଆ େହବାକୁ େହବ, ଆଉ େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ସହଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭକୁ ଦାନ କରିଅଛନି୍ତ । 25 ଅତଏବ, ମହାଶୟମାେନ, ସାହସ ଧରନୁ୍ତ,
କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର େମାହର ବଶି୍ୱାସ ଅଛ ିେଯ, େମାେତ େଯପରି କୁହା
େହାଇଅଛ,ି ଠିକ୍ େସହପିରି ଘଟବି । 26 କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକୗଣସି
େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ୀପେର ଯାଇ ପଡ଼ବିାକୁ େହବ । 27 ଏହ ିରୂେପ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆଦି୍ରଆ ସମୁଦ୍ର େର ଇତଃସ୍ତତଃ ଚାଳିତ େହଉ େହଉ େଯେତେବେଳ ଚତୁଦ୍ଦର୍ଶ
ରାତି୍ର ଉପସି୍ଥତ େହଲା, େସେତେବେଳ ପ୍ରାୟ ଅଦ୍ଧର୍ରାତି୍ର ସମୟେର
ନାବକିମାେନ େକୗଣସ ିସ୍ଥଳର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଉଛନି୍ତ େବାଲ ିଅନୁମାନ
କେଲ । 28 ଏଣୁ େସମାେନ ମାପ କରି ଶେହ େକାଡ଼ଏି ଫୁଟ ଗଭୀରର
ପାନୀ ପାଇେଲ ପୁଣ ିଟକିିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଉ ଥେର ମାପ କରି ନେବ
ଫୁଟ ଗଭୀରର ପାଣ ିପାଇେଲ । 29 କାେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସି
ପଥୁରିଆ ଭୁଇଁେର ଯାଇ ପଡଢ଼ୁ, ଏହ ିଭୟେର େସମାେନ ଚାରିଟା ଲଙ୍ଗର
ପକାଇେଦଇ ଦନି ଅେପକ୍ଷାେର ରହେିଲ । 30 ପୁଣ,ି ନାବକିମାେନ
ଜାହାଜର ସମ୍ମୁଖଭାଗରୁ ଲଙ୍ଗର ପକାଇବା ଛଳେର େନୗକାଖଣ୍ଡକି ସମୁଦ୍ର କୁ
ଓହ୍ଲାଇ େଦଇ ଜାହାଜରୁ ପଳାଇଯିବା ନମିେନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରେନ୍ତ, 31 ପାଉଲ
ଶତେସନାପତ ିଓ େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଏମାେନ ଜାହାଜେର ନ ରହେିଲ
ଆପଣମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । 32 େସଥିେର େସୖନ୍ୟମାେନ

େନୗକାର େଦୗଡ଼ସିବୁ କାଟେିଦଇ ତାକୁ ଜଳେର ପକାଇେଦେଲ । 33 ଆଉ,
ଦନି େହାଇ ଆସୁଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ କିଛ ିେଭାଜନ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସାହ େଦଇ କହେିଲ, ଆଜିକି ଚଉଦ ଦନି େହଲା ଆପଣମାେନ
ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଇ କିଛ ିେଭାଜନ ନ କରି ଅନାହାରେର ରହଅିଛନି୍ତ ।
34 ଏଣୁ କିଛ ିେଭାଜନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ପରାମଶର୍
େଦଉଅଛ,ି କାରଣ ତାହା ଅ◌ାପଣମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେୟାଜନ; େଯଣୁ
ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାରି ମସ୍ତକର େଗାଟଏି େକଶ ନଷ୍ଟ େହବ ନାହିଁ ।
35 େସ ଏହ ିସବୁ କଥା କହ ିରୁଟ ିେଘନ ିସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ତାହା ଭାଙି୍ଗ େଭାଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ । 36 େସଥିେର
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ସାହାସ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ନେିଜ ନେିଜ ମଧ୍ୟ େଭାଜନ କେଲ
। 37 ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାହାଜେର ସବର୍ସୁଧା ଦୁଇ ଶହ ଛଅସ୍ତରୀ ଜଣ ପ୍ରାଣୀ
ଥିଲୁ । 38 େସମାେନ ଯେଥଷ୍ଟ େଭାଜନ କଲା ପେର ସମୁଦ୍ର େର ଗହମ
ପକାଇେଦଇ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ଜାହାଜ ଦୁଘର୍ଟଣା

39 ଦନି ହୁଅେନ୍ତ, େସ ସ୍ଥଳ େସମାେନ ଚହି୍ନ ିପାରିେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
େସମାେନ ବାଲକୂିଳ ଥିବା େଗାଟଏି ଖାଲ େଦଖି େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର
େସଠାେର ଜାହାଜ ଲଗାଇବା ନମିେନ୍ତ ପରାମଶର୍ କେଲ । 40 ଏଣୁ
େସମାେନ ଲଙ୍ଗରସବୁ କାଟ ିେସଗଡୁ଼କି ସମୁଦ୍ର େର ଛାଡ଼ ିେଦେଲ, ଆଉ
ସାେଙ୍ଗ ସାେଙ୍ଗ ମଙ୍ଗର େଦୗଡ଼ସିବୁ ଫିଟାଇ ପବନ ଆଡ଼କୁ ଆଗ ପାଲ
ଉଠାଇ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ । 41 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଦୁଇ
ସମୁଦ୍ର  ମିଶିଥିବା ସ୍ଥାନେର ଯାଇ ପଡ଼େନ୍ତ, ଜାହାଜଟ ିଚଡ଼ାେର(ଭୂସଂଲଘ୍ନ
ବାଲେିର) ଲାଗିଗଲା; ତା'ର ସମ୍ମୁଖଭାଗ ଲାଖିଯାଇ ଅଚଳ େହାଇ ରହଲିା,
କିନୁ୍ତ ପଛ ଭାଗ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଚଣ୍ଡତାେର ଭାଙି୍ଗ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ।
42 େସେତେବେଳ କାେଳ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିପହଁରି ପଳାଇଯାଏ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସୖନ୍ୟମାେନ ପରାମଶର୍ କେଲ,
43 କିନୁ୍ତ ଶତେସନାପତ ିପାଉଲଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଇଚ୍ଛାେର େସମାନଙ୍କ
ସଙ୍କଳ୍ପ ରୁ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷାନ୍ତ କରି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ େଯ, େଯଉଁମାେନ ପହଁରି
ଜାଣନି୍ତ , େସମାେନ ସମୁଦ୍ର େର େଡଇଁପଡ଼ିି ିପ୍ରଥେମ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନୁ୍ତ, 44 ପୁଣ,ି
ଅବଶିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିତକ୍ତ ା(କାଠପଟା) ଓ ଆଉ େକହି
େକହ ିଜାହାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡ ଧରି ଯାଉନୁ୍ତ । ଏହ ିପ୍ରକାେର
ସମେସ୍ତ ନରିାପଦେର ସ୍ଥଳେର ପହଞ୍ଚେିଲ ।

େମଲିତୀ ଦ୍ୱ ୀପେର ପାଉଲ

ଆେମ୍ଭମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପେର େସହ ିଦ୍ୱ ୀପ େମଲତିୀ
େବାଲ ିଜାଣଲୁି । 2 ଆଉ, ବବର୍ରମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଅସାଧାରଣ ଦୟା େଦଖାଇେଲ, କାରଣ ବୃଷି୍ଟ ଓ ଶୀତ

େହଉଥିବାରୁ େସମାେନ ଅଗି୍ନ ଜାଳି ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଅବ୍ୟଥର୍ନା କେଲ ।
3 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ବଡି଼ାଏ କାଠ େଗାଟାଇ ନଆିଁ ଉପେର ପକାେନ୍ତ, ତାତି
େହତୁ େଗାଟାଏ କାଳସାପ ବାହାରି ତାଙ୍କ ହାତେର କାମୁଡ଼ ିଲାଗିରହଲିା ।
4 ବବର୍ରମାେନ ତାଙ୍କ ହାତେର େସହ ିଜନୁ୍ତଟା ଝୁଲଥିିବାର େଦଖି ପରସ୍ପର
କହବିାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େଲାକଟା ନଶି୍ଚୟ ଖୁଣୀ, ସମୁଦ୍ର ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ
ସୁଦ୍ଧା ଧମର୍ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚବିାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ । 5 କିନୁ୍ତ ପାଉଲ ଜନୁ୍ତଟାକୁ
ଝାଡ଼ ିନଆିଁେର ପକାଇେଦେଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛ ିକ୍ଷତ ିେହଲା ନାହିଁ ।
6 େସ େଯ ଫୁଲଯିିେବ କିମ୍ୱା ହଠାତ୍ ମରି ପଡ଼ଯିିେବ, ଏହା େସମାେନ
ଅେପକ୍ଷା କରୁଥିେଲ; ମାତ୍ର ଅେନକ େବଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷାେର ରହଲିା
ପେର ତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିଅନଷି୍ଟ ନ ଘଟବିାର େଦଖି େସମାେନ ନଜି ନଜି
ମନ ବଳାଇ କହେିଲ, ଏ ଜେଣ େଦବତା । 7 େସହ ିସ୍ଥାନ ନକିଟେର
ପୁବି୍ଲ ୟ ନାମକ େସହ ିଦ୍ୱ ୀପର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଗହୃ ଓ ଭୂମି ଥିଲା; େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି ତନି ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସାଦେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆତଥି୍ୟସତ୍କାର କେଲ । 8 େସହ ିସମୟେର ପୁବି୍ଲ ୟଙ୍କର ପିତା ଜ୍ୱର ଓ
ଅମାଶୟ େରାଗେର ପୀଡ଼ତି େହାଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିେଲ, ଆଉ ପାଉଲ
ଭତିରକୁ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ହାତ
େଥାଇ ତାହାଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କେଲ । 9 ଏହ ିଘଟଣା ପେର େସହ ିଦ୍ୱ ୀପେର ଥିବା
ଅବଶିଷ୍ଟ ପୀଡ଼ତିମାେନ ମଧ୍ୟ ଆସ ିସୁସ୍ଥ େହେଲ; 10 େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱ ାରା ସମାଦର କେଲ, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
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ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେୟାଜନୀୟ ପଦାଥର୍ସବୁ
େଯାଗାଇେଦେଲ ।

େରାମ ନଗରୀେର ପାଉଲ

11 ତନି ିମାସ ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ େଗାଟଏି ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରୀୟ ଜାହାଜେର
ଚଢ଼ ିଯାତ୍ରା କଲୁ, େସହ ିଜାହାଜ ଏହ ିଦ୍ୱ ୀପେର ଶୀତକାଳ କଟାଇଥିଲା,
ତାହାର ଚହି୍ନ ମିଥୁନ । 12 ସୁରାକୂସାେର ପହଞ୍ଚ ିଆେମ୍ଭମାେନ େସଠାେର
ତନି ିଦନି ରହଲୁି, 13 ପୁଣ,ି େସ ସ୍ଥାନରୁ ବୁଲ ିେରଗୀୟେର ପହଞ୍ଚଲୁି
ଦନିକ ପେର ଦକି୍ଷଣା ପବନ ବହବିାରୁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦନିେର ପୁେତଅଲକୁି
ଆସଲୁି; 14 େସ ସ୍ଥାନେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଭାଇମାନଙୁ୍କ େଭଟଲୁି, ଆଉ
େସମାନଙ୍କ ସହତି ସାତ ଦନି ରହବିା ପାଇଁ େସମାେନ ଅମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅନୁେରାଧ କେଲ; ଏହ ିପ୍ରକାେର ଆେମ୍ଭମାେନ େରାମେର ପହଞ୍ଚଲୁି ।
15 ଭାଇମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ୱାଦ ପାଇ େସହ ିସ୍ଥାନରୁ ଆପ୍ପୀୟଙ୍କ ହାଟ
'ଓ 'ତନି ିସେରଇଘର 'ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଭଟବିା ପାଇଁ ଆସେିଲ, ପୁଣ,ି
ପାଉଲ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ସାହାସ ପାଇେଲ ।
16 ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ େରାମେର ପ୍ରେବଶ କରେନ୍ତ, ପାଉଲଙୁ୍କ ନଜି ପ୍ରହରୀ
େସୖନ୍ୟ ସହତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ବାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅନୁମତ ିଦଆିଗଲା ।

େରାମେର ପାଉଲ

17 ତନି ିଦନି ପେର େସ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଡାକି
ଏକତ୍ର କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଏକତ୍ର ହୁଅେନ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ କହେିଲ,
େହ ଭାଇମାେନ, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ସ୍ୱଜାତ ିବରୁିଦ୍ଧେର କିମ୍ୱା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ରୀତନିୀତ ିବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିକରି ନ ଥିଲ,ି ତଥାପି
ଯିରୂଶାଲମରୁ ବନ୍ଦୀରୂେପ େରାମୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େହଲ ି।
18 େସମାେନ େମାହର ବଚିାର କରି େମାଠାେର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର େକୗଣସି
କାରଣ ନ ଥିବାରୁ େମାେତ ମୁକି୍ତ େଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିେଲ; 19 କିନୁ୍ତ
ଯିହୂଦୀମାେନ େସଥିର ବରୁିଦ୍ଧେର କହବିାରୁ ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ ଛାମୁେର
ବଚିାରିତ େହବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ େହଲ;ି େମାହର େଯ
ସ୍ୱଜାତ ିବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ କରିବାର କିଛ ିଥିଲା, ତାହା ନୁେହଁ ।
20 ଅତଏବ ଏହ ିକାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙୁ୍କ େମା ସହତି ସାକ୍ଷାତ ଓ
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କଲ,ି କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଭରସା େଯାଗୁଁ

ମୁଁ ଏହ ିଜଞି୍ଜରେର ବନ୍ଧାଯାଇଅଛ ି। 21 େସଥିେର େସମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
କହେିଲ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯିହୂଦା େଦଶରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପତ୍ର
ପାଇ ନାହୁଁ, କି ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଏଠାକୁ ଆସ ିଆପଣଙ୍କ
ବଷିୟେର େକୗଣସ ିମନ୍ଦ ସମ୍ୱାଦ େଦଇ ନାହଁାନି୍ତ ବା କହ ିନାହଁାନି୍ତ ।
22 କିନୁ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାବ କଅଣ, ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ
ଶୁଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ; କାରଣ ଏହ ିଦଳ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ
େଯ, ସବର୍ତ୍ର ତାହା ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା କୁହାଯାଉଅଛ ି। 23 ଏଥିେର
େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି େଗାଟଏି ଦନି ନରୂିପଣ କରି ବହୁସଂଖ୍ୟାେର
ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଆସେିଲ, ଆଉ େସ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ, ପୁଣ,ି
େମାଶାଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର େନଇ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର େସମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେଲ । 24 େସଥିେର
େକହ ିେକହ ିକୁହାଯାଇଥିବା ବଷିୟେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ, କିନୁ୍ତ େକହ ିେକହି
ବଶି୍ୱାସ କେଲ ନାହିଁ । 25 ପୁଣ,ି େସମାେନ ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟେର ଏକମତ ନ
େହବାରୁ ବଦିାୟ େନେଲ; େସମାନଙ୍କ ଯିବା ପୂେବର୍ ପାଉଲ ଏହ ିେଗାଟଏି
କଥା କହେିଲ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙୁ୍କ ଭାବବାଦୀ ଯିଶାଇୟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଯଥାଥର୍ରୂେପ କହଥିିେଲ, 26 ଏହ ିେଲାକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ
କୁହ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣବି, କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ବୁଝବି ନାହିଁ,
ପୁଣ,ି େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖିବ,କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ଜ୍ଞାତ େହବ ନାହିଁ;
27 କାରଣ ଏହ ିେଲାକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଡ଼ େହଲା, େସମାେନ କାନେର
କଷ୍ଟେର ଶୁଣେିଲ ଓ ନଜି ନଜି ଆଖି ବୁଜିେଲ, େଯପରି େସମାେନ ଆଖିେର
େଦଖିେବ ନାହିଁ ଓ କାନେର ଶୁଣେିବ ନାହିଁ, ଆଉ ହୃଦୟେର ବୁଝେିବ ନାହିଁ,
ପୁଣ,ି େଫରି ଆସେିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ନାହିଁ ।
28 ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହ ିପରିତ୍ରାଣ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଯ
େପ୍ରରିତ େହାଇଅଛ,ି ଆପଣମାେନ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅନୁ୍ତ; େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ଶ୍ରବଣ କରିେବ । 29 [ଆଉ େସ ଏହ ିସବୁ କଥା କହେନ୍ତ ଯିହୂଦୀମାେନ
ନଜି ନଜି ମଧ୍ୟେର ବାଦାନୁବାଦ କରୁ କରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କେଲ ।] 30 େସ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଭଡ଼ାଘେର ରହେିଲ, 31 ପୁଣ,ି େଯେତ
େଲାକ ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସୁଥିେଲ, ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂଣ୍ଣର୍
ସାହସେର ଓ ନବିିର୍ଘ୍ନେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟେର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିେଲ ଏବଂ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଷିୟସବୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଥିେଲ ।
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େରାମୀୟ

ଅଭବିାଦନ

ପାଉଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦାସ ଓ ଆହୂତ ଜେଣ େପ୍ରରିତ, ପୁଣ,ି
ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ନଜିର େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରେର ଆପଣା

ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପୂବର୍େର ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହ ିସୁସମାଚାର
ନମିେନ୍ତ ପୃଥକୀକୃତ, 2 େସ େରାମେର ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପି୍ରୟ ଓ ଆହୂତ
ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛ ି। 3 େସହ ିଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜାତ, 4 କିନୁ୍ତ ଧମର୍ମୟ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର େବାଲ ିଶକି୍ତ ସହ
ନଦି୍ଧିର୍ଷ୍ଟ େହେଲ 5 ଆଉ, େଯଉଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େପ୍ରରିତ େହାଇଅଛ, 6 ତାହାଙ୍କ ନାମର େଗୗରବ ନମିେନ୍ତ
େସହ ିଅଣଯିହୂଦୀ ସମେସ୍ତ େଯପରି ବଶି୍ୱାସ କରି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ େପ୍ରରିତ ପଦ ପାଇଅଛୁ ।
7 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହଉ ।

େରାମକୁ ଯିବାର ଆକାଂକ୍ଷା

8 ପ୍ରଥମେର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସର ସୁସମ୍ୱାଦ େଯ ସମୁଦାୟ ଜଗତେର
ଶୁଣାଯାଉଅଛ,ି ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାେଶ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା େମାହର ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛ ି। 9 କାରଣ େଯପରି
େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ଏେତ ଦନି ପେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା େହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥେର ସୁେଯାଗ ପାଇ ପାେର, 10 ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ
କିପରି ନରିନ୍ତର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଉେଲ୍ଲ ଖ କରି େମାହର ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଥର୍ନାେର ସବର୍ଦା ନେିବଦନ କରିଆସୁଅଛ,ି େସ ବଷିୟେର େଯଉଁ
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ମୁଁ େମାହର ଆତ୍ମା େଦଇ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସୁସମାଚାରେର େସବା
କେର, େସ େମାହର ସାକ୍ଷୀ ଅଟନି୍ତ । 11 େଯଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ସି୍ଥରୀକୃତ େହାଇ ପାର, େସଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଆତ୍ମିକ ଦାନ
େଦବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା
କରୁଅଛ,ି 12 ବରଂ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ େମାହର, ଉଭୟ ପକ୍ଷର
ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ
ହୁଏ । 13 େହ ଭାଇମାେନ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
େଯପ୍ରକାେର, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସୁଦ୍ଧା େସହ ିପ୍ରକାେର ମୁଁ େଯପରି କିଛି
ଫଳପ୍ରାପ୍ତ େହାଇପାେର, େସଥିନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ
େଯ ଥରକୁଥର ମନସ୍ଥ କରିଥିଲ,ି କିନୁ୍ତ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ
ଆସଅିଛ;ି େସ ବଷିୟେର େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା େମାହର ଇଚ୍ଛା
ନୁେହଁ । 14 ଗ୍ରୀକ୍ କି ବବର୍ର, ଶିକି୍ଷତ କି ଅଶିକି୍ଷତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନକିଟେର ମୁଁ
ଋଣୀ । 15 ଅତଏବ, େରାମବାସୀ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚୁ୍ଛକ ଅେଟ ।

ସୁସମାଚାରର ଶକି୍ତ

16 କାରଣ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ କେର ନାହିଁ, େଯଣୁ
ତାହା ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ପକ୍ଷେର ପରିତ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଶକି୍ତ ଅେଟ, ପ୍ରଥମତଃ ଯିହୂଦୀ ପକ୍ଷେର, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ପକ୍ଷେର।
17 େସଥିେର ତ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଧାମିର୍କତା ପ୍ରକାଶିତ େହଉଅଛ,ି ତାହା
ବଶି୍ୱାସମୂଳକ ଓ ବଶି୍ୱାସଜନକ, େଯପରି େଲଖାଅଛ,ି "ଧାମିର୍କ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା
ବଞ୍ଚବି'' ।

ମନୁଷ୍ୟଜାତରି ପାପ

18 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅଧମର୍େର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତେିରାଧ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପବତି୍ରତା ଓ ଅଧମର୍ ବରୁିଦ୍ଧେର ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
େକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶିତ େହଉଅଛି 19 େଯଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯାହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ,
ତାହା େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ;ି ଈଶ୍ୱର ତ େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ । 20 ଜଗତର ସୃଷି୍ଟକାଳାବଧି
ତାହାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗଣୁସମୂହ, ଅଥର୍ାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦ ିଅନନ୍ତ ଶକି୍ତ ଓ
ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ , ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଗଡୁ଼କି ଦ୍ୱ ାରା େବାଧଗମ୍ୟ େହାଇ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ ପ୍ରତୀୟମାନ
େହଉଅଛ,ି େଯପରି େସମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର େଦବାର ବାଟ ନ ଥାଏ ।
21 କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣ ିତାହାଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର େବାଲ ିେଗୗରବ
େଦେଲ ନାହିଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ େଦେଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଅସାର
ତକର୍ବତିକର୍େର ଜଡ଼ତି େହେଲ ଓ େସମାନଙ୍କର ଅେବାଧ ମନ ଅନ୍ଧକାରମୟ
େହଲା; 22 ନଜି ନଜିକୁ ଜ୍ଞାନୀ େବାଲ ିମେନ କରି େସମାେନ ମୂଖର୍ େହେଲ,
23 ପୁଣ,ି ଅକ୍ଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବକୁ କ୍ଷୟଣୀୟ ମନୁଷ୍ୟ, ପକ୍ଷୀ, ଚତୁଷ୍ପଦ
ପ୍ରାଣୀ, ସରୀସୃପାଦଙି୍କ ଆକୃତଯିୁକ୍ତ ପ୍ରତମିାେର ପରିଣତ କେଲ । 24 ଏଣୁ
ଈଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟର କୁଅଭଳିାଷ ଅନୁସାେର େସମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚତିାେର
ସମପର୍ଣ କେଲ, େଯପରି େସମାନଙ୍କ ଶରୀର ପରସ୍ପର ଦ୍ୱ ାରା କଳୁଷିତ ହୁଏ
। 25 କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ପରିବେତ୍ତର୍ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କେଲ
ଓ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ପୂଜା ଓ େସବା କେଲ ମାତ୍ର ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ କେଲ ନାହିଁ; େଯ
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧନ୍ୟ । ଆେମନ୍ । 26 ଏହ ିକାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ
ଜଘନ୍ୟ ପାପ ପ୍ରବୃତି୍ତେର ସମପର୍ଣ କେଲ, କାରଣ େସମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ
ସ୍ୱାଭାବକି ବ୍ୟବହାର ପରିବେତ୍ତର୍ ଅସ୍ୱାଭାବକି ବ୍ୟବହାର କେଲ, 27 ପୁଣ,ି
େସହପିରି ପୁରୁଷମାେନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବକି ସ୍ତ୍ରୀସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରସ୍ପର
ଆପଣା ଆପଣା କାମନାେର ଦଗ୍ଧ େହେଲ, ପୁରୁଷ ସହତି ପୁରୁଷ କୁତ୍ସତି
କମର୍ କେଲ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣାଠାେର ନଜି ନଜି ଭ୍ରଷ୍ଟତାର ସମୁଚତି
ପ୍ରତଫିଳ ପାଇେଲ । 28 ଆଉ, େଯପରି େସମାେନ ଈଶ୍ୱର ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନ
ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକୃତ େହେଲ, େସହପିରି ଈଶ୍ୱର ଅନୁଚତି କମର୍
କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତେିର ସମପର୍ଣ କେଲ । 29 େସମାେନ
ସବର୍ ପ୍ରକାର ଅଧମର୍, ଦୁଷ୍ଟତା, େଲାଭ, ହଂିସା, ଈଷର୍ା, ବଧ, ବବିାଦ, ଛଳ ଓ
ମନ୍ଦତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍; 30 େସମାେନ ଚୁଗଲୁଆି, ନନି୍ଦକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ,
ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଦାମି୍ଭକ, ଅହଂକାରୀ, ଦୁଷ୍ଟକମର୍ର ଉତ୍ପାଦକ, 31 ପିତାମାତାଙ୍କ
ଅନାଜ୍ଞାବହ, ନେିବର୍ାଧ, ନୟିମ ଭଗ୍ନକାରୀ, ସ୍ୱାଭାବକି େସ୍ନହ-ରହତି ଓ
ନଦି୍ଦର୍ୟ ଅଟନି୍ତ । 32 େଯଉଁମାେନ ଏହପିରି ଆଚରଣ କରନି୍ତ , େସମାେନ
େଯ ମୃତୁ୍ୟର େଯାଗ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହ ିବଧିାନ େସମାେନ ଜାଣେିଲ ସୁଦ୍ଧା
େକବଳ େଯ ଏହ ିପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରନି୍ତ ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଏହପିରି
ଆଚରଣ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଆନନ୍ଦେର ସମଥର୍ନ କରନି୍ତ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟବଚିାର

ଅତଏବ, େହ ମନୁଷ୍ୟ, ବଚିାର କରୁଥାଅ େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ େଯ
େକହ ିହୁଅ, ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତର େଦବାର ବାଟ ନାହିଁ, କାରଣ େଯଉଁ
ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭ ଅନ୍ୟର ବଚିାର କରୁଥାଅ, େସହ ିବଷିୟେର

ତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ େଦାଷୀ କରୁଥାଅ, େଯଣୁ ବଚିାର କରୁଥାଅ େଯ ତୁେମ୍ଭ,
ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ େସହ ିପ୍ରକାର କମର୍ କରୁଥାଅ । 2 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଏହି
ପ୍ରକାର କମର୍ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚିାର େଯ
ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ । 3 ଆଉ, େହ ମନୁଷ୍ୟ,
େଯଉଁମାେନ ଏହ ିପ୍ରକାର କମର୍ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ବଚିାର କରି ଆେପ
େସହ ିପ୍ରକାର କରୁଥାଅ େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚିାରରୁ ପଳାୟନ
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କରି ପାର େବାଲ ିକ'ଣ ମେନ କରୁଅଛ ? 4 କିମ୍ୱା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା େଯ
ତୁମ୍ଭକୁ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ ଆଡ଼କୁ େଘନଯିିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କେର, ଏହା ନ ଜାଣି
ତୁେମ୍ଭ କି ତାହାଙ୍କର କୃପା, େଧୖଯର୍୍ୟ ଓ ଚରିସହଷି୍ଣୁତାରୂପ ଧନସବୁ ତୁଚ୍ଛ
କରୁଅଛ ? 5 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା କଠିନ ଓ ଅପରିବତ୍ତିର୍ତ ହୃଦୟ
ଅନୁସାେର, େଯଉଁ ଦନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟବଚିାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, େସହି
େକ୍ର ାଧର ଦନିେର ନଜି ପାଇଁ େକ୍ର ାଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ; 6 େସ ପ୍ରେତ୍ୟକ
େଲାକକୁ ନଜି ନଜି କମର୍ାନୁସାେର ଫଳ େଦେବ; 7 େଯଉଁମାେନ େଧୖଯର୍୍ୟ
ସହତି ଉତ୍ତମ କମର୍ କରି େଗୗରବ, ସମ୍ମାନ ଓ ଅମରତା ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିେବ, 8 କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ସ୍ୱାଥର୍ପର,
ପୁଣ,ି ସତ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ, ମାତ୍ର ଅଧାମିର୍କତାର ଆଜ୍ଞାବହ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପ ଘଟବି । 9 ପ୍ରଥମେର ଯିହୂଦୀ ଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍, ପ୍ରେତ୍ୟକ
ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀ େଲାକର ପ୍ରାଣ ଉପେର େକ୍ଳଶ ଓ ସଙ୍କଟ ଘଟବି, 10 ମାତ୍ର
ପ୍ରଥମେର ଯିହୂଦୀ ଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍, ପ୍ରେତ୍ୟକ ସତ୍କମର୍କାରୀ ପ୍ରତ ିେଗୗରବ,
ସମ୍ମାନ ଓ ଶାନି୍ତ ଘଟବି । 11 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ମୁଖାେପକ୍ଷା
ନାହିଁ ।

େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚିାର

12 େଯଣୁ େଯେତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାବହିୀନ େହାଇ ପାପ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ମଧ୍ୟ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନିା ବନିଷ୍ଟ େହେବ; ଆଉ, େଯେତ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ପାପ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ବଚିାରିତ େହେବ, 13 କାରଣ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
େଶ୍ରାତାମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଧାମିର୍କ ନୁହଁନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପାଳନକାରୀମାେନ ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହେବ । 14 େଯଣୁ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର େସହ ିବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିେଲ ସୁଦ୍ଧା, େଯେତେବେଳ
େସମାେନ ସ୍ୱାଭାବକି ଭାବେର ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ କମର୍ କରନି୍ତ , େସେତେବେଳ
େସମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ପାଇେଲ େହଁ ଆେପ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତ ିବ୍ୟବସ୍ଥା
ସ୍ୱରୂପ ଅଟନି୍ତ; 15 କାରଣ େସମାେନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କମର୍ ଆପଣା ଆପଣା
ହୃଦୟେର ଲଖିିତ େବାଲ ିେଦଖାନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବେିବକ ମଧ୍ୟ େସଥିର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଏି, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମନର ତକର୍ବତିକର୍ େସମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ
କିଅବା ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ କେର; 16 େଯଉଁ ଦନିେର ଈଶ୍ୱର େମାହର ସୁସମାଚାର
ଅନୁସାେର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗପୁ୍ତ ବଷିୟଗଡୁ଼କି ବଚିାର
କରିେବ, େସହ ିଦନି ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । 17 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଯିହୂଦୀ
ନାମ ବହନ କରି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପେର ନଭିର୍ର କରୁଅଛ ଓ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଗବର୍ କରୁଅଛ, 18 ଆଉ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣୁଅଛ, ପୁଣ,ି ଭଲ ମନ୍ଦର ପ୍ରେଭଦ ବୁଝୁଅଛ,
19 ଆଉ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟ ବାସ୍ତବେର ନହିତି
ଅଛ,ି ତାହା ପାଇଥିବାରୁ, 20 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ଧର ପଥପ୍ରଦଶର୍କ,
ଅନ୍ଧକାରବାସୀଙ୍କର ଆେଲାକ, ମୂଖର୍ର ସଂେଶାଧକ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ
େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ, 21 େତେବ ପରକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ,
ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ ଆପଣାକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉ ନାହଁ ? େଚାରି କର ନାହିଁ େବାଲି
ପ୍ରଚାର କରି ତୁେମ୍ଭ କି େଚାରି କରୁଅଛ ? 22 ବ୍ୟଭଚିାର କର ନାହିଁ େବାଲି
କହ ିତୁେମ୍ଭ କି ବ୍ୟଭଚିାର କରୁଅଛ ? ପ୍ରତମିା ଘୃଣା କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ,
ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ ମନି୍ଦର ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଅଛ ? 23 େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଗବର୍
କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ, େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭ କି ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଅନାଦର କରୁ ନାହଁ ? 24 କାରଣ େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
େହତୁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନନିି୍ଦତ େହଉଅଛ ି।''
25 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କର, େତେବ ପ୍ରକୃତେର ସୁନ୍ନ ତ
ଲାଭଜନକ, କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କର, େତେବ ତୁମ୍ଭର
ସୁନ୍ନ ତ ଅସୁନ୍ନ ତେର ପରିଣତ ହୁଏ । 26 ଅତଏବ, ଯଦ ିଅସୁନ୍ନ ତ େଲାକ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଧିିବଧିାନ ପାଳନ କେର, େତେବ ତାହାର ଅସୁନ୍ନ ତ
କ'ଣ ସୁନ୍ନ ତ େବାଲ ିଗଣତି େହବ ନାହିଁ ? 27 ପୁଣ,ି ସ୍ୱାଭାବକି ଅସୁନ୍ନ ତି
େଲାକ ଯଦ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କେର, େତେବ ଲଖିିତ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସୁନ୍ନ ତ ବଧିି ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ସୁଦ୍ଧା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ
କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ, େସ ତୁମ୍ଭର ବଚିାର କରିବ । 28 କାରଣ ବାହାେର
େଯ ଯିହୂଦୀ, େସ ଯିହୂଦୀ ନୁେହଁ, କିଅବା ବାହାର ଶରୀରେର େଯ ସୁନ୍ନ ତ,
ତାହା ସୁନ୍ନ ତ ନୁେହଁ; 29 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ତରେର େଯ ଯିହୂଦୀ, େସ ଯିହୂଦୀ, ପୁଣ,ି
ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବେର ହୃଦୟର େଯ ସୁନ୍ନ ତ,

ତାହା ପ୍ରକୃତ ସୁନ୍ନ ତ । ଏପରିେଲାକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ
ହୁଏ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାମିର୍କତାର ଯଥାଥର୍ତା

େତେବ ଯିହୂଦୀ େଲାକର ବେିଶଷ କ'ଣ ? ସୁନ୍ନ ତର ବା
ଉପକାର କ'ଣ ? ସବୁ ପ୍ରକାେର ବହୁତ । 2 ସବର୍ପ୍ରଥେମ,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ େସମାନଙ୍କଠାେର ସମପିର୍ତ େହାଇଥିଲା ।

3 େତେବ କ'ଣ ? ଯଦ ିଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିଅବଶି୍ୱସ୍ତ
େହେଲ, େସମାନଙ୍କର ଅବଶି୍ୱସ୍ତତା କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶି୍ୱସ୍ତତାକୁ ନଷି୍ଫଳ
କରିବ ? 4 ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, ବରଂ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େହେଲ େହଉ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ େବାଲ ିସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ,
େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ବାକ୍ୟେର ଧାମିର୍କ େବାଲ ିଜଣାଯିବ,
ପୁଣ,ି ବଚିାରିତ େହବା ସମୟେର ବଜିୟୀ େହବ ।'' 5 କିନୁ୍ତ ଯଦି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧାମିର୍କତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାମିର୍କତା ପ୍ରମାଣ କେର, େତେବ
ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କହବିା ? େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର େକ୍ର ାଧେର ପ୍ରତଫିଳ ଦଅିନି୍ତ ,
େସ କି ଅଧାମିର୍କ ? ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର କହୁଅଛ ି। 6 ତାହା େକେବ େହଁ
ନ େହଉ, କାରଣ ତାହାେହେଲ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଜଗତର ବଚିାର କରିେବ ?
7 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେମାହର ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ତାହାଙ୍କ େଗୗରବ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ଭାବେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇଲା, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହିଁକି
ପାପୀ େବାଲ ିବଚିାରିତ େହଉଅଛ ି? 8 ଆଉ, ଭଲ ଫଳ ଫଳିବା ନମିେନ୍ତ
ଆସ, ମନ୍ଦ କମର୍ କରୁ, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛୁ େବାଲ ିେଯପରି େକହି
େକହ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗ୍ଳାନ ିକରି କହନି୍ତ , େସପରି ବା କାହିଁକି ନ କରିବା ?
ଏମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଯଥାଥର୍ ।

େକହ ିଧାମିର୍କ ନୁେହଁ

9 େତେବ କ'ଣ ? ଆେମ୍ଭମାେନ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ? ନା,
େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ନୁେହଁ, କାରଣ ଯିହୂଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ସମେସ୍ତ େଯ ପାପର
ଅଧିନ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍େର ଉଭୟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଏହ ିଅଭେିଯାଗ
କରିଅଛୁ, 10 େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି ଧାମିର୍କ େକହ ିନାହିଁ, ନା, ଜେଣ ସୁଦ୍ଧା
ନାହିଁ, 11 େଯ ବୁେଝ, ଏପରି େକହ ିନାହିଁ; େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅେନ୍ୱଷଣ
କେର, ଏପରି ଜେଣ ନାହିଁ; 12 େସମାେନ ସମେସ୍ତ ବପିଥେର ଯାଇଅଛନି୍ତ ,
ଏକସାଙ୍ଗେର ଅକମର୍ଣ୍ୟ େହାଇଅଛନି୍ତ େଯ ସତ୍କମର୍ କେର, ଏପରି େକହି
ନାହିଁ, ନା, ଏପରି ଜେଣ େହେଲ ନାହିଁ । 13 େସମାନଙ୍କ କଣ୍ଠ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ
ସମାଧି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜିହ୍ୱାେର ଛଳନା କରିଅଛନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ଓଷ୍ଠ ତେଳ କାଳସପର୍ର ବଷି ଅଛ,ି 14 େସମାନଙ୍କ ମୁଖ
ଅଭଶିାପ ଓ କଟୁତାେର ପୂଣ୍ଣର୍; 15 େସମାନଙ୍କ ପାଦ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ
ଦ୍ରୁ ତଗାମୀ, 16 େସମାନଙ୍କ ପଥେର ବନିାଶ ଓ େକ୍ଳଶ, 17 ପୁଣ,ି ଶାନି୍ତର
ପଥ େସମାେନ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ । 18 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ େସମାନଙ୍କ ଆଖି
ଆଗେର ନ ଥାଏ । 19 ଆଉ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତ ଜାଣୁ େଯ, େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଯାହା କୁେହ, େସହ ିସବୁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ କୁେହ, େଯପରି ପ୍ରେତ୍ୟକ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଓ ସମସ୍ତ
ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚିାରେର ଦଣ୍ଡନୀୟ େହବ; 20 କାରଣ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର କି୍ରୟାକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଧାମିର୍କ
ଗଣତି େହବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ପାପର ଜ୍ଞାନ
ଜେନ୍ମ  ।

ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାମିର୍କତା

21 କିନୁ୍ତ ଏେବ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାମିର୍କତା
ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ ତାହା ବଷିୟେର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ,ି 22 ଅଥର୍ାତ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
େଯଉଁ ଧାମିର୍କତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ
ବଶି୍ୱାସୀଙ୍କ ପ୍ରତବିେତ୍ତର୍, କାରଣ େକୗଣସ ିପ୍ରେଭଦ ନାହିଁ, 23 ସମେସ୍ତ ତ
ପାପ କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବରହତି େହାଇଅଛନି୍ତ , 24 ପୁଣ,ି
େସମାେନ ବନିାମୂଲ୍ୟେର ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର େଯଉଁ
ମୁକି୍ତ ଅଛ,ି ତଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଗଣତି ହୁଅନି୍ତ । 25 ଈଶ୍ୱର ଆପଣା
ସହଷି୍ଣୁତାେର ପୂବର୍କୃତ ପାପସବୁ ଉେପକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନଜି ଧାମିର୍କତା
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ପ୍ରକାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା,
ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତବଳି ରୂେପ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିଅଛନି୍ତ , 26 ପୁଣ,ି ବତ୍ତର୍ମାନ କାଳେର
ଆପଣା ଧାମିର୍କତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ ଏହା କରିଅଛନି୍ତ , େଯପରି
େସ ସ୍ୱୟଂ ଧାମିର୍କ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସୀକୁ ଧାମିର୍କ ଗଣନାକାରୀ େବାଲି
ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନି୍ତ । 27 େତେବ ଗବର୍ େକଉଁଠାେର ? ତାହା ଦୂରୀକୃତ
େହଲା । େକଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ? କି୍ରୟାକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ? ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ
ବଶି୍ୱାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା । 28 େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୀମାଂସା ଏହ,ି
ମନୁଷ୍ୟ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କି୍ରୟାକମର୍ ବ୍ୟତୀତ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ
ଗଣତି ହୁଏ। 29 କିମ୍ୱା ଈଶ୍ୱର କି େକବଳ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ? େସ
କି ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନୁହଁନି୍ତ ? ହଁ, ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର
ମଧ୍ୟ । 30 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ଏକ, ଆଉ େସ ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ସୁନ୍ନ ତକୁି ଓ
ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଅସୁନ୍ନ ତକୁି ଧାମିର୍କ ଗଣେିବ । 31 େତେବ, ଆେମ୍ଭମାେନ କି
ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ େଲାପ କରୁଅଛୁ ? ତାହା େକେବ େହଁ
ନ େହଉ, ବରଂ ଆେମ୍ଭମାେନ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ ।

ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ଆଦଶର୍

େତେବ ଶରୀର ଅନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଅବ୍ରହାମ
କ'ଣ ପାଇଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ କହବିା ? 2 କାରଣ
ଅବ୍ରହାମ ଯଦ ିକି୍ରୟାକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହେଲ, େତେବ

ତାହାଙ୍କ ଗବର୍ର କାରଣ ଅଛ;ି କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ନୁେହଁ । 3 କାରଣ
ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁେହ ? ଅବ୍ରହାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ
ପକ୍ଷେର ତାହା ଧାମିର୍କତା େବାଲ ିଗଣତି େହଲା । 4 େଯ କମର୍ କେର,
ତାହା ପକ୍ଷେର ତା'ର େବତନ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂେପ ଗଣତି ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
େଦୟ େବାଲ ିଗଣତି ହୁଏ । 5 କିନୁ୍ତ େଯ କମର୍ ଉପେର ନଭିର୍ର କେର
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧାମିର୍କକୁ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିେଯ ଗଣନା କରନି୍ତ , ତାହାଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କେର, ତାହା ପକ୍ଷେର ତା'ର ବଶି୍ୱାସ ଧାମିର୍କତା େବାଲ ିଗଣତି ହୁଏ
। 6 ଏହ ିପ୍ରକାେର େଯଉଁ େଲାକ ପକ୍ଷେର ଈଶ୍ୱର କି୍ରୟାକମର୍ ବ୍ୟତୀତ
ଧାମିର୍କତା ଗଣନା କରନି୍ତ , ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧନ୍ୟ େବାଲ ିକହନି୍ତ , ଯଥା,
7 "େଯଉଁମାନଙ୍କର ଅପରାଧସବୁ କ୍ଷମା େହାଇଅଛ,ି ଆଉ େଯଉଁମାନଙ୍କର
ପାପସବୁ ଆଚ୍ଛାଦତି େହାଇଅଛ,ି େସମାେନ ଧନ୍ୟ । 8 ପ୍ରଭୁ େଯଉଁ େଲାକର
ପାପ ଗଣନା କରିେବ ନାହିଁ, େସ ଧନ୍ୟ ।' 9 ତାହାେହେଲ ସୁନ୍ନ ତମିାନଙୁ୍କ
ଏପରି ଧନ୍ୟ େବାଲ ିକୁହାଯାଏ, ବା ଅସୁନ୍ନ ତମିାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ?
େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ କହୁ, ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଧାମିର୍କତା
େବାଲ ିଗଣତି େହଲା । 10 େତେବ, ତାହା କିପରି ଗଣତି େହଲା ?
ତାଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ ିଅବସ୍ଥାେର ନା ଅସୁନ୍ନ ତ ିଅବସ୍ଥାେର ? ସୁନ୍ନ ତ ିଅବସ୍ଥାେର
ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଅସୁନ୍ନ ତ ିଅବସ୍ଥାେର । 11 ଆଉ, େସ ଅସୁନ୍ନ ତ ିଅବସ୍ଥାେର
ବଶି୍ୱାସ ସକାେଶ ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହାଇ େସଥିର ମୁଦ୍ର ାଙ୍କ ସ୍ୱରୂେପ ସୁନ୍ନ ତ
ଚହି୍ନ ପାଇେଲ, େଯପରି ଅସୁନ୍ନ ତ ିଅବସ୍ଥାେର ଥିବା ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀଙ୍କ
ପକ୍ଷେର ଧାମିର୍କତା ଗଣନା କରାଯିବା ନମିେନ୍ତ େସ େସମାନଙ୍କର ପିତା
ହୁଅନି୍ତ , 12 ପୁଣ,ି େଯପରି େସ ସୁନ୍ନ ତମିାନଙ୍କର ପିତା େହାଇ ପାରନି୍ତ ,
ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁମାେନ ସୁନ୍ନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ, େକବଳ େସମାନଙ୍କର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଅସୁନ୍ନ ତ ିଅବସ୍ଥାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କର େଯଉଁ ବଶି୍ୱାସ ଥିଲା
େସଥିର ପଦଚହି୍ନ େଦଇ େଯଉଁମାେନ ଗମନ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ।

ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରତଜି୍ଞାପ୍ରାପ୍ତ

13 କାରଣ ଅବ୍ରହାମ କିମ୍ୱା ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଜଗତର ଅଧିକାରୀ େହବା
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରତଜି୍ଞା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ଦଆିଯାଇ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର
ବଶି୍ୱାସର ଧାମିର୍କତା ଦ୍ୱ ାରା ଦଆିଯାଇଥିଲା । 14 େଯଣୁ ଯଦ ିେମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାବଲମ୍ୱୀମାେନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନି୍ତ , ତାହାେହେଲ ବଶି୍ୱାସ ବ୍ୟଥର୍
କରାଯାଇଅଛ ିଓ ପ୍ରତଜି୍ଞା ନଷି୍ପଳ କରାଯାଇଅଛ ି। 15 କାରଣ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା େକ୍ର ାଧ ଜନ୍ମ ାଏ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁଠାେର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ,
େସଠାେର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । 16 ଏଣୁ ଏହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା
ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, େଯପରି ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାେର ହୁଏ, ଆଉ
ତଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ବଂଶ ପକ୍ଷେର, େକବଳ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଲମ୍ୱୀ ବଂଶ
ପକ୍ଷେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ବଶି୍ୱାସାବଲମ୍ୱୀ ବଂଶ ପକ୍ଷେର ସୁଦ୍ଧା
େସହ ିପ୍ରତଜି୍ଞା ଅଟଳ ରେହ; 17 େଯଉଁ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସ ବଶି୍ୱାସ କେଲ, େଯ
ମୃତମାନଙୁ୍କ ଜୀବତି କରନି୍ତ ଓ ନ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପରି ଡାକନି୍ତ ,

େସହ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େସ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନି୍ତ , େଯପରି
େଲଖା ଅଛ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁ ଜାତରି ପିତା କରିଅଛୁ । 18 "ଏହପିରି
ତୁମ୍ଭର ବଂଶ େହବ," ଏହ ିେଯଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତଦନୁସାେର େସ
େଯପରି ବହୁ ଜାତରି ପିତା ହୁଅନି୍ତ , େସଥିନମିେନ୍ତ ଆଶା ନ ଥିେଲ ସୁଦ୍ଧା
ଆଶା ରଖି େସ ବଶି୍ୱାସ କେଲ । 19 ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ଏକ ଶତ ବଷର୍
େହବାରୁ େସ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ମୃତବତ୍ ଓ ସାରାଙ୍କ ଗଭର୍କୁ ମୃତ େବାଲି
ବେିବଚନା କେଲ ସୁଦ୍ଧା ବଶି୍ୱାସେର ଦୁବର୍ଳ େହେଲ ନାହିଁ, 20 ବରଂ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କରି ଅବଶି୍ୱାସ େହତୁ ସେନ୍ଦହ କେଲ
ନାହିଁ, 21 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ସାଧନ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ େସ େଯ ସକ୍ଷମ, ଏହା ଦୃଢ଼ରୂେପ ଜାଣ ିତାହାଙୁ୍କ େଗୗରବ
େଦଇ ବଶି୍ୱାସେର ବଳବାନ େହେଲ । 22 ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କ
ପକ୍ଷେର ଧାମିର୍କତା େବାଲ ିଗଣତି େହଲା 23 ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେର େଯ ଗଣତି
େହଲା, ଏହା େକବଳ ତାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଲଖିିତ େହାଇ ନାହିଁ, 24 ମାତ୍ର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ େଲଖା େହାଇଅଛ;ି କାରଣ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କେଲ, ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କରୁଅଛୁ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ମଧ୍ୟ ତାହା ଗଣତି େହବ;
25 େସହ ିଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନମିେନ୍ତ ସମପିର୍ତ େହେଲ, ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହବା ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ଥାପିତ େହେଲ ।

ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଶାନି୍ତ

ଅତଏବ, ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତେର
ଅଛୁ; 2 େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଛୁ,

େସଥିେର ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଶି୍ୱାସେର ପ୍ରେବଶ ମଧ୍ୟ କରିଅଛୁ; ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବର ଭରସାେର ଦପର୍ କରୁଅଛୁ । 3 େକବଳ
ତାହା ନୁେହଁ, ସମସ୍ତ େକ୍ଳଶେର ମଧ୍ୟ ଦପର୍ କରୁଅଛୁ, େଯଣୁ େକ୍ଳଶରୁ େଧୖଯର୍୍ୟ,
େଧୖଯର୍୍ୟରୁ ଅନୁଭୂତ,ି 4 ପୁଣ,ି ଅନୁଭୂତରୁି ଭରସା େଯ ଜେନ୍ମ , ଏହା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ । 5 ଆଉ, ଭରସା ଲଜ୍ଜ ା ଦଏି ନାହିଁ, କାରଣ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
େପ୍ରମ ପ୍ରବାହତି େହାଇଅଛ ି। 6 କାରଣ େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ
ନରୂିପାୟ ଥିଲୁ, େସେତେବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ । 7 ଧାମିର୍କ େଲାକ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାୟ େକହି
ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ େଲାକ ନମିେନ୍ତ ଅବା େକହ ିପ୍ରାଣ
େଦବାକୁ ସାହସ କରି ପାେର । 8 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପୀ ଥିବା
ସମୟେର ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ,
େସଥିେର ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆପଣା େପ୍ରମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନି୍ତ ।
9 ଅତଏବ, ଏହା ଆହୁରି ସୁନଶିି୍ଚତ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ
ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧରୁ ରକ୍ଷା
ପାଇବା । 10 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଶତ୍ରୁ  ଥିବା ସମୟେର ଯଦ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ସହତି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ମିଳିତ େହଲୁ, ତାହାେହେଲ ଏହା
ଅଧିକ ସୁନଶିି୍ଚତ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମିଳିତ େହାଇ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱ ାରା
ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା । 11 ପୁଣ,ି େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
େଯଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ମିଳନ ଲାଭ
କରିଅଛୁ; ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଦପର୍ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛୁ

ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମୃତୁ୍ୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଜୀବନ

12 ଅତଏବ, େଯପରି ଜେଣ େଲାକ ଦ୍ୱ ାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱ ାରା ମୃତୁ୍ୟ
ଜଗତେର ପ୍ରେବଶ କଲା, ଆଉ େସହ ିପ୍ରକାେର ମୃତୁ୍ୟ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଘଟଲିା, େଯଣୁ ସମେସ୍ତ ତ ପାପ କେଲ । 13 କାରଣ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପାପ ଜଗତେର ଥିଲା, କିନୁ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିେଲ
ପାପ ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ; 14 ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ଆଦମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନ
ସଦୃଶ ପାପ କରି ନ ଥିେଲ, ଆଦମଙ୍କଠାରୁ େମାଶାଙ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ସୁଦ୍ଧା ମୃତୁ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ  କରିଥିଲା; ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଥିଲା,
ଆଦମ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତରୂିପ । 15 କିନୁ୍ତ ଅପରାଧ େଯପରି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ
ମଧ୍ୟ େଯ େସହପିରି, ତାହା ନୁେହଁ, କାରଣ ଯଦ ିଜଣକର ଅପରାଧ ଦ୍ୱ ାରା
ଅେନେକ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ତାହାେହେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜେଣ
ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ଦାନ ଅେନକଙ୍କ ପ୍ରତି
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ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର େହଲା। 16 ଆଉ, ଜେଣ ପାପ କରିବାରୁ େଯପରି ଫଳ
େହଲା, ଏହ ିଦାନର ଫଳ େସପରି ନୁେହଁ, କାରଣ ଜଣକ େହତୁ େଯଉଁ
ବଚିାର, େସଥିର ଫଳ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା େହଲା, କିନୁ୍ତ ଅେନକଙ୍କ ଅପରାଧ ସ୍ଥେଳ
େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ, େସଥିର ଫଳ ଧାମିର୍କଗଣନା େହଲା 17 େଯଣୁ ଯଦି
ଜଣକର ଅପରାଧେର େସହ ିଜଣକ ଦ୍ୱ ାରା ମୃତୁ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ  କଲା, େତେବ
େଯଉଁମାେନ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଧାମିର୍କତା ଦାନର ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାେନ ଏକ ବ୍ୟକି୍ତ , ଅଥର୍ାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂେପ
ଜୀବନେର ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ । 18 ଅତଏବ, ଜଣକର ଅପରାଧର ଫଳ
ସ୍ୱରୂେପ େଯପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଘଟଲିା, େସହପିରି ମଧ୍ୟ
ଜଣକର ଧାମିର୍କତାର କମର୍ର ଫଳ ସ୍ୱରୂେପ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି
ଜୀବନଦାୟକ ଧାମିର୍କଗଣନା ଘଟଲିା । 19 କାରଣ େଯପରି ଜଣକର
ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱ ାରା ଅେନେକ ପାପୀ େହେଲ, େସହପିରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର
ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱ ାରା ଅେନେକ ଧାମିର୍କ େହେବ । 20 ଏହାଛଡ଼ା େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେବଶ କଲା, େଯପରି ଅପରାଧ ଅଧିକ ହୁଏ; କିନୁ୍ତ
େଯଉଁଠାେର ପାପ ଅଧିକ େହଲା, େସହଠିାେର ଅନୁଗ୍ରହ ଆହୁରି ଅତ ିଅଧିକ
େହଲା, 21 େଯପରି ପାପ େଯପ୍ରକାେର ମୃତୁ୍ୟେର ରାଜତ୍ୱ  କରିଥିଲା,
େସହପିରି ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅନନ୍ତ
ଜୀବନଦାୟକ ଧାମିର୍କତା ଦାନ କରି ରାଜତ୍ୱ  କରିବ ।

ପାପ ପ୍ରତ ିମୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିସଜୀବ

େତେବ, ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କରିବା ? ଅନୁଗ୍ରହ େଯପରି ପ୍ରଚୁର
ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ କି ପାପେର ରହଥିିବା ? 2 ତାହା େକେବ େହଁ
ନ େହଉ । ପାପ ପ୍ରତ ିମୃତୁ୍ୟ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, କିପରି

େସଥିେର ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜୀବନ କାଟବିା ? 3 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତ
େଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଅଛୁ, ସମେସ୍ତ େଯ ତାହାଙ୍କ
ମରଣେର ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଅଛୁ, ଏହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ ?
4 ଅତଏବ, ଆେମ୍ଭମାେନ ବାପି୍ତସ୍ମ ଦ୍ୱ ାରା ମରଣେର ତାହାଙ୍କ ସହତି
ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛୁ, େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କ େଗୗରବ ଦ୍ୱ ାରା
ମୃତୁ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ପ୍ରକାେର ଉତ୍ଥାପିତ େହେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
େସହ ିପ୍ରକାେର ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବେର ଆଚରଣ କରୁ; 5 କାରଣ ଯଦି
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟର ସାଦୃଶ୍ୟେର ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରି ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଏକୀଭୂତ େହାଇଅଛୁ, ତାହାେହେଲ ନଶି୍ଚୟ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର
ସାଦୃଶ୍ୟେର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥତି େହାଇ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଏକୀଭୂତ େହବା ।
6 େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ପାପର ଦାସତ୍ୱ େର ନ ରହୁ, ଏଥିପାଇଁ
ପାପର ଶରୀର ବନିଷ୍ଟ େହବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ
େଯ ତାହାଙ୍କ ସହତି କ୍ରୁଶେର ହତ େହାଇଅଛ,ି 7 ଏହା ତ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣୁ, କାରଣ େଯ ମରିଅଛ,ି େସ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇଅଛ ି। 8 କିନୁ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ମରିଅଛୁ, ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ
ତାହାଙ୍କ ସହତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚବିା, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁ । 9 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ମୃତୁ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପିତ େହବାରୁ େଯ ଆଉ େକେବ ମରିେବ ନାହିଁ,
ଏହା ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ; ତାହାଙ୍କ ଉପେର ମୃତୁ୍ୟର ଆଉ କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  ନାହିଁ
। 10 କାରଣ େସ େଯଉଁ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ତଦ୍ୱ ାରା େସ ଥେର ହିଁ ପାପ
ପ୍ରତ ିମୃତୁ୍ୟ େହେଲ; କିନୁ୍ତ େସ େଯଉଁ ଜୀବନେର ଜୀବତି, େସଥିେର େସ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଜୀବତି ଅଟନି୍ତ । 11 େସହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପାପ ପ୍ରତ ିମୃତ, କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର
ଥାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିଜୀବତି େବାଲ ିଗଣନା କର । 12 ଅତଏବ ପାପ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମତ୍ତର୍୍ୟ ଶରୀରେର ରାଜତ୍ୱ  ନ କରୁ, ତାହା କେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େସଥିର କୁଅଭଳିାଷ- ଗଡୁ଼ାକର ବଶବତ୍ତର୍ୀ େହବ; 13 କିମ୍ୱା ଆପଣା
ଆପଣାର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଧାମିର୍କତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୂେପ ପାପ ନକିଟେର
ସମପର୍ଣ କର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବତି େହଲା ପରି ଆପଣା
ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ସମପର୍ଣ କର, ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣା
ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଧାମିର୍କତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରୂେପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ସମପର୍ଣ
କର । 14 କାରଣ ପାପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କରିବ ନାହିଁ, େଯଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ
ଅଟ ।

ଧାମିର୍କତାର ଦାସତ୍ୱ

15 େତେବ କ'ଣ ? ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ
େନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟୁ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ କି ପାପ କରିବା ?
ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ । 16 ମୃତୁ୍ୟଜନକ ପାପ କିମ୍ୱା
ଧାମିିର୍କତାଜନକ ଆଜ୍ଞାବହତା, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ନକିଟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆଜ୍ଞାବହ େହବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦାସ ରୂେପ ସମପର୍ଣ କର,
ଅଥର୍ାତ୍ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହାର େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦାସ ଅଟ,
ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ ? 17 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ େଯ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ, େଯଉଁମାେନ କି ପୂବର୍େର ପାପର ଦାସ ଥିଲ, ଏେବ େଯଉଁ
ଶିକ୍ଷାର ଆଦଶର୍ ନକିଟେର ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛ, ହୃଦୟ ସହ େସଥିର
ଆଜ୍ଞାବହ େହାଇଅଛ, 18 ପୁଣ,ି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଧାମିର୍କତାର ଦାସ
େହାଇଅଛ । 19 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାନବୀୟ ଦୁବର୍ଳତା େହତୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ
ଭାବେର କହୁଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଅଧମର୍ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା
ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଶୁଚତିା ଓ ଅଧମର୍ ନକିଟେର ଦାସ ରୂେପ ସମପର୍ଣ
କରିଥିଲ, େସହପିରି ଏେବ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପବତି୍ରତା
ନମିେନ୍ତ ଧାମିର୍କତା ନକିଟେର ଦାସ ରୂେପ ସମପର୍ଣ କର । 20 କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପର ଦାସ ଥିବା ସମୟେର ଧାମିର୍କତା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ସ୍ୱାଧୀନ
ଥିଲ । 21 େତେବ, େସହ ିସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଫଳ ଥିଲା ? େଯ
ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଲଜ୍ଜ ାେବାଧ କରୁଅଛ, େକବଳ
େସତକିି ମାତ୍ର; େସହ ିସମସ୍ତର ପରିଣାମ ତ ମୃତୁ୍ୟ । 22 କିନୁ୍ତ ଏେବ
ପାପର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ େହବାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପବତି୍ରତା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଫଳ ପାଉଅଛ, ଆଉ ଏଥିର ପରିଣାମ ଅନନ୍ତ
ଜୀବନ । 23 କାରଣ ପାପର େବତନ ମୃତୁ୍ୟ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ଅେଟ ।

େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ

େହ ଭାଇମାେନ, ମନୁଷ୍ୟ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ଥାଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଯ ତାହାର ଉପେର କତୃ୍ତର୍ତ୍ୱ  କେର, ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ ? ମୁଁ ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଜାଣଥିିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ ି। 2 ସ୍ୱାମୀ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ଥାଏ,
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସହତି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ, କିନୁ୍ତ
ସ୍ୱାମୀ ମରିଗେଲ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ।
3 ଅତଏବ, ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚ ିଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦ ିଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ
ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ତାକୁ ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ େବାଲ ିକୁହାଯିବ; କିନୁ୍ତ ଯଦ ିସ୍ୱାମୀ
ମରିଯାଏ, େତେବ ସ୍ତ୍ରୀ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦ ିେସ
ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ େସ ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ ହୁଏ
ନାହିଁ । 4 ଏଣୁ େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ ିମୃତ େହାଇଅଛ, େଯପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅ, ଅଥର୍ାତ୍ ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବା ପାଇଁ େଯ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପିତ େହାଇଅଛନି୍ତ ,
ତାହାଙ୍କ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅ । 5 କାରଣ େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଶରୀରର ବଶେର ଥିଲୁ, େସେତେବେଳ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା
ପାପାଭଳିାଷଗଡୁ଼ାକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେର ମୃତୁ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଫଳ
ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିବାକୁ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲା, 6 କିନୁ୍ତ ଯଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆବଦ୍ଧ ଥିଲୁ, େସଥିପ୍ରତ ିମୃତ େହାଇ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏେବ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ େହାଇଅଛୁ; ଏଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆକ୍ଷରିକ ପୁରାତନ ଭାବେର
ଦାସ୍ୟକମର୍ ନ କରି ଆତ୍ମାର ନୂତନ ଭାବେର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରୁଅଛୁ ।

େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାପ

7 େତେବ, ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କହବିା ? େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାପ
? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ । ବରଂ ପାପ କ'ଣ, ତାହା େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନିା ମୁଁ ଜାଣ ିନ ଥାଆନି୍ତ; କାରଣ େଲାଭ କର ନାହିଁ, େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା କହ ିନ ଥିେଲ, େଲାଭ କଅଣ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣ ିନ ଥାଆନି୍ତ ।
8 କିନୁ୍ତ ପାପ ସୁେଯାଗ ପାଇ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱ ାରା େମା'ଠାେର ସବୁପ୍ରକାର େଲାଭ
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ଜନ୍ମ ାଇଲା; କାରଣ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନିା ପାପ ମୃତ । 9 ଆଉ, ମୁଁ
ଏକ ସମୟେର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନିା ଜୀବତି ଥିଲ,ି କିନୁ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆସେନ୍ତ
ପାପ ଜୀବତି େହଲା, ପୁଣ,ି ମୁଁ ମୃତ େହଲ;ି 10 େସଥିେର ଜୀବନଦାୟକ
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହା େମା' ପକ୍ଷେର ମୃତୁ୍ୟଦାୟକ େବାଲ ିଜଣାଗଲା ।
11 କାରଣ ପାପ ସୁେଯାଗ ପାଇ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ପ୍ରତାରଣା କଲା,
ପୁଣ,ି ତାହା ଦ୍ୱ ାରା େମାେତ ବଧ କଲା । 12 ଅତଏବ, େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପବତି୍ର, ପୁଣ,ି ଆଜ୍ଞା ପବତି୍ର, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ଉତ୍ତମ । 13 େତେବ, ଯାହା
ଉତ୍ତମ, ତାହା କି େମା' ପକ୍ଷେର ମୃତୁ୍ୟଦାୟକ େହଲା ? ତାହା େକେବ େହଁ
ନ େହଉ । କିନୁ୍ତ ପାପ ମୃତୁ୍ୟଦାୟକ େହଲା, େଯପରି ଯାହା ଉତ୍ତମ, ତାହା
େଦଇ େମା' ପ୍ରତ ିମୃତୁ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ପାପ, ପାପ େବାଲ ିପ୍ରକାଶ
ପାଏ, ପୁଣ,ି େଯପରି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱ ାରା ପାପ ଅତଶିୟ ପାପମୟ ହୁଏ ।
14 େଯଣୁ, େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଯ ଆତ୍ମିକ, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ; କିନୁ୍ତ
ମୁଁ ଶାରୀରିକ, ପାପର କ୍ର ୀତଦାସ । 15 କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କେର, ତାହା
ଜାେଣ ନାହିଁ; େଯଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କେର, ତାହା କେର ନାହିଁ, ବରଂ
ଯାହା ମୁଁ ଘୃଣା କେର, ତାହା ହିଁ କେର। 16 କିନୁ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର
ନାହିଁ, ତାହା ଯଦ ିକେର, େତେବ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଯ ଉତ୍ତମ, ତାହା ମୁଁ
ସ୍ୱୀକାର କେର । 17 ଏଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତାହା କରୁ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େମା'ଠାେର
ବାସ କରୁଥିବା ପାପ ତାହା କରୁଅଛ ି। 18 କାରଣ େମା'ଠାେର, ଅଥର୍ାତ୍,
େମା' ଶରୀରେର େଯେକୗଣସ ିଉତ୍ତମ ବଷିୟ ବାସ କେର ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ
ଜାେଣ, େଯଣୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି ପାରୁଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ଯାହା ଉତ୍ତମ, ତାହା କରିବା
ନମିେନ୍ତ େମାହର ସାମଥର୍୍ୟ ନାହିଁ । 19 କାରଣ େଯଉଁ ଉତ୍ତମ କମର୍
କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର, ତାହା କେର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ମନ୍ଦ କମର୍
କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ, ତାହା କେର । 20 କିନୁ୍ତ ଯାହା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା
କେର ନାହିଁ, ତାହା ଯଦ ିକେର, େତେବ ମୁଁ ନେିଜ ତାହା ଆଉ କେର ନାହିଁ,
ମାତ୍ର େମା'ଠାେର ବାସ କରୁଥିବା ପାପ ତାହା କେର । 21 ଅତଏବ,
ଉତ୍ତମ କମର୍ କରିବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ େଯ ମୁଁ, େମା' ନକିଟେର େଯ ମନ୍ଦ ଉପସି୍ଥତ,
ଏହ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ େଦଖୁଅଛ ି। 22 କାରଣ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷର
ଭାବାନୁସାେର ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଆନନ୍ଦ କେର, 23 କିନୁ୍ତ
ମୁଁ େମାହର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗେର େଗାଟଏି ଭନି୍ନ  େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଦେଖ,
ତାହା େମାହର ମନର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବପିକ୍ଷେର ଯୁଦ୍ଧ କେର, ଆଉ
େମାହର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗେର େଯଉଁ ପାପର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛ,ି େମାେତ
େସଥିର ବନ୍ଦୀ କରିଦଏି । 24 ହାୟ, ଦୁଭର୍ାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ େଯ ମୁଁ, େମାେତ
ଏହ ିମୃତୁ୍ୟର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ? 25 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉଦ୍ଧାର େହତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ । ଅତଏବ,
ମୁଁ ନେିଜ ମନ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ, କିନୁ୍ତ ଶରୀର
ଦ୍ୱ ାରା ପାପ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ ଅେଟ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ

ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିବତ୍ତର୍ମାନ େକୗଣସ ିଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ । 2 କାରଣ
ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ

ସହଭାଗିତାେର ତୁମ୍ଭକୁ ପାପ ଓ ମୃତୁ୍ୟଦାୟକ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ
କରିଅଛ ି। 3 େଯଣୁ ଶରୀର ସକାେଶ ଦୁବର୍ଳ େହବାରୁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯାହା ସାଧନ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପାପମୟ
ଶରୀରର ସାଦୃଶ୍ୟେର ପାପ ବନିାଶ ନମିେନ୍ତ େପ୍ରରଣ କରି ଶରୀରେର
ପାପକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା େଦବା ଦ୍ୱ ାରା କେଲ, 4 େଯପରି ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର
ଆଚରଣ ନ କରି ଆତ୍ମିକ ଭାବାନୁସାେର ଆଚରଣ କରିଥାଉ େଯ
ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧମର୍ବଧିି ସଫଳ ହୁଏ
। 5 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଶାରୀରିକମନା, େସମାେନ ଶାରୀରିକ ବଷିୟେର
ମେନାେଯାଗ କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ଆତ୍ମିକମନା, େସମାେନ ଆତ୍ମିକ
ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗ କରନି୍ତ । 6 କାରଣ ଶାରୀରିକ ମନ ମୃତୁ୍ୟଜନକ,
କିନୁ୍ତ ଆତ୍ମିକ ମନ ଜୀବନ ଓ ଶାନି୍ତଦାୟକ; 7 େଯଣୁ ଶାରୀରିକ ମନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଶତ୍ରୁ ତା; କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଶୀଭୂତ
ନୁେହଁ, ପୁଣ,ି ବଶୀଭୂତ େହବା ଅସମ୍ଭବ; 8 େଯଉଁମାେନ ଶରୀରର ବଶେର
ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେନ୍ତାଷପାତ୍ର େହାଇ ପାରନି୍ତ ନାହିଁ । 9 କିନୁ୍ତ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ବାସ କରନି୍ତ , ତାହାେହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶରୀରର ବଶେର ନାହଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶେର ଅଛ । ଯଦି

େକହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇ ନ ଥାଏ, େତେବ େସ ତାହାଙ୍କର ନୁେହଁ ।
10 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଥାଆନି୍ତ , ତାହାେହେଲ ଶରୀର ପାପ
େହତୁ ମୃତ ଅେଟ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଧାମିର୍କତା େହତୁ ଜୀବତି ଅେଟ । 11 ଆଉ
େଯ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉଠାଇେଲ, ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ବାସ କରନି୍ତ , େତେବ େଯ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଉଠାଇେଲ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ବାସ କରୁଥିବା ଆପଣା
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମତ୍ତର୍୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବତି କରିେବ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ

12 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଋଣୀ, କିନୁ୍ତ ଶାରୀରିକ
ଭାବାନୁସାେର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଶରୀର ନକିଟେର ନୁେହଁ;
13 କାରଣ ଯଦ ିଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବନ ଯାପନ
କର, େତେବ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ, କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଶରୀରର କମର୍ସବୁକୁ ବନିାଶ କର, େତେବ ଜୀବତି େହବ । 14 େଯଣୁ
େଯେତ େଲାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଚାଳିତ ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ । 15 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁନବର୍ାର ଭୟ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇ ନାହଁ, କିନୁ୍ତ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛ;
ତଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ଆବ୍ବା, ପିତଃ େବାଲ ିଡାକିଥାଉ । 16 ଆେମ୍ଭମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ େବାଲ ିେସହ ିଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହତି
ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ , 17 ଆଉ ଯଦ ିସନ୍ତାନ, େତେବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ,
ଅଥର୍ାତ୍ ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି େଗୗରବାନି୍ୱ ତ ମଧ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ, େତେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ ।

େଗୗରେବାଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବଷି୍ୟତ

18 କାରଣ େମା' ବଚିାରେର, େଯଉଁ େଗୗରବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ପ୍ରକାଶିତ େହବ, ତାହା ତୁଳନାେର ଏହ ିବତ୍ତର୍ମାନ କାଳର ଦୁଃଖେଭାଗ କିଛି
ହିଁ ନୁେହଁ । 19 େଯଣୁ ସୃଷି୍ଟର ଏକାନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର
ପ୍ରକାଶ ନମିେନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରୁଅଛ ି। 20 କାରଣ ସୃଷି୍ଟ ଅସାରତାର
ବଶୀଭୂତ େହଲା, ତା'ର ନଜି ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େଯ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ
କେଲ, ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ; 21 ଆଉ ତାହା ଭରସାଯୁକ୍ତ େହାଇ ବଶୀଭୂତ
େହଲା, େଯଣୁ ସୃଷି୍ଟ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ େଗୗରବମୟ
ଅବସ୍ଥା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ତ ନମିେନ୍ତ କ୍ଷୟର ଦାସତ୍ୱ ରୁ ମୁକ୍ତ େହବ ।
22 କାରଣ ସମସ୍ତ ସୃଷି୍ଟ େଯ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏକସଙ୍ଗେର ଆତ୍ତର୍ନାଦ
କରୁଅଛ ିଓ ପ୍ରସବ େବଦନାେର ବ୍ୟଥିତ େହଉଅଛ,ି ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣୁ । 23 ଆଉ େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂେପ
ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ପାଇଅଛୁ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନେିଜ ମଧ୍ୟ
ପୁତ୍ରତ୍ୱ , ଅଥର୍ାତ୍ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରର ମୁକି୍ତ ନମିେନ୍ତ ଅେପକ୍ଷା କରୁ
କରୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତରେର ଆତ୍ତର୍ନାଦ କରୁଅଛୁ । 24 କାରଣ
ଭରସାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ; କିନୁ୍ତ ଦୃଷି୍ଟେଗାଚର େଯଉଁ
ଭରସା, ତାହା ଭରସା ନୁେହଁ, େଯଣୁ ଯାହା ଜେଣ େଦଖୁଅଛ,ି େସଥିନମିେନ୍ତ
େସ କାହିଁକି ଆଉ ଭରସା କରିବ ? 25 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାହା େଦଖୁ
ନାହୁଁ, ଯଦ ିତାହା ନମିେନ୍ତ ଭରସା କରୁ, ତାହାେହେଲ େଧୖଯର୍୍ୟ ସହକାେର
ତାହାର ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଉ । 26 ଆଉ, େସହ ିପ୍ରକାେର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁବର୍ଳତାେର ସାହାଯ୍ୟ କରନି୍ତ; କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା
ଉଚତି୍, ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ
ଆତ୍ତର୍ନାଦେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନେିବଦନ କରନି୍ତ; 27 ପୁଣ,ି େଯ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନି୍ତ , େସ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାବ କ'ଣ, ତାହା
ଜାଣନି୍ତ , କାରଣ େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ସାଧୁମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ନେିବଦନ କରନି୍ତ । 28 େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ
ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାେର ଆହୂତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଈଶ୍ୱର େଯ ସମସ୍ତ
ବଷିୟେର େସମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନି୍ତ , ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ।
29 କାରଣ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସ ପୂବର୍ରୁ ଜାଣଥିିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ
ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ର ଅନୁରୂପ େହବା ନମିେନ୍ତ େସ ପୂବର୍ରୁ ନରୂିପଣ ମଧ୍ୟ
କରିଥିେଲ, େଯପରି େସ ଅେନକ ଭ୍ର ାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ରଜ ହୁଅନି୍ତ ।
30 ଆଉ, େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସ ପୂବର୍ରୁ ନରୂିପଣ କରିଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େସ
ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କେଲ, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସ ଆହ୍ୱାନ କେଲ, େସମାନଙୁ୍କ
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େସ ମଧ୍ୟ ଧାମିର୍କ େବାଲ ିଗଣେିଲ, ଆଉ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େସ ଧାମିର୍କ େବାଲି
ଗଣେିଲ, େସମାନଙୁ୍କ େସ ମଧ୍ୟ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କେଲ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରିନ୍ତନ େପ୍ରମ

31 େତେବ ଏସମସ୍ତ ଦୃଷି୍ଟେର ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କହବିା ? ଯଦ ିଈଶ୍ୱର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷ କିଏ ? 32 େଯ ଆପଣା
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ
ସମପର୍ଣ କେଲ, େସ କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ଦାନ ନ କରିେବ ? 33 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ
େଲାକମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର କିଏ ଅଭେିଯାଗ କରିବ ? ଈଶ୍ୱର ତ େସମାନଙୁ୍କ
ଧାମିର୍କ େବାଲ ିଗଣନା କରନି୍ତ । 34 କିଏ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା େଦବ ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତ
ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ବରଂ େସ ଉତ୍ଥାପିତ େହେଲ, େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ
ପାଶ୍ୱର୍େର ଅଛନି୍ତ , େସ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନେିବଦନ କରୁଅଛନି୍ତ ।
35 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େପ୍ରମରୁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଚି୍ଛନି୍ନ  କରିବ ? କି େକ୍ଳଶ, କି
ସଙ୍କଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁଭିର୍କ୍ଷ, କି ଉଲଙ୍ଗତା, କି ବପିଦ, କି ଖଡଡ଼୍ଗ ?
36 େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ଦନି ନହିତ
େହଉଅଛୁ; ଆେମ୍ଭମାେନ ବଧେଯାଗ୍ୟ େମଷ ପରି ଗଣତି େହାଇଅଛୁ ।''
37 ତଥାପି େଯ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେଲ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟେର ସବର୍େତାଭାେବ ବଜିୟୀ ଅଟୁ । 38 କାରଣ ମୃତୁ୍ୟ
କି ଜୀବନ, ଦୂତ କି କତ୍ତର୍ାପଣ, ବତ୍ତର୍ମାନ କି ଭବଷି୍ୟତ କି ପରାକ୍ରମ,
39 ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବଷିୟ କି ନୀଚସ୍ଥ ବଷିୟ କି ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମରୁ େଯ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଚି୍ଛନି୍ନ  କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ନଶି୍ଚୟ ଜାେଣ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ମେନାନୟନ

େମାହର ହୃଦୟେର େଯ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ନରିନ୍ତର େବଦନା
େହଉଅଛ,ି 2 ଏହା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ସତ୍ୟ କହୁଅଛ,ି
ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ, େମାହର ବେିବକ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବେର

େମା' ସହତି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ ି। 3 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାେବ
େମାହର ଆତ୍ମୀୟ, ଏପରି େମାହର ଭାଇମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ନେିଜ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ ରହ ିଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ପାରନି୍ତ ।
4 େସମାେନ ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ; ପୁତ୍ରତ୍ୱ , େଗୗରବ, ନୟିମସମୂହ, େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାପ୍ରଦାନ, ଉପାସନା ଓ ପ୍ରତଜି୍ଞାସମୂହ େସମାନଙ୍କର;
5 ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େସମାନଙ୍କର, ଆଉ ଶାରୀରିକଭାେବ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ; େସହ ିସବର୍ାଧିପତ ିଈଶ୍ୱର ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧନ୍ୟ, ଆେମନ୍ ।
6 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ େଯ ବଫିଳ େହାଇଅଛ,ି ଏପରି ନୁେହଁ । କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶେର ଜାତ, େସମାେନ େଯ ସମେସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ,
7 କିଅବା ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ବଂଶ େବାଲ ିେଯ ସମେସ୍ତ ସନ୍ତାନ, ତାହା ନୁେହଁ;
କିନୁ୍ତ "ଇସ୍ହାକଠାେର ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ େହବ" । 8 ଏଥିର ଅଥର୍ ଏହ,ି
ଶାରୀରିକ ଭାେବ େଯଉଁମାେନ ସନ୍ତାନ, େସମାେନ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ,
ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ପ୍ରତଜି୍ଞାର ସନ୍ତାନ ବଂଶ ରୂେପ ଗଣତି ହୁଅନି୍ତ ।
9 କାରଣ ଏହା ତ ପ୍ରତଜି୍ଞାର ବାକ୍ୟ, ଏହ ିଋତୁେର ଆେମ୍ଭ ଆସବିା, ଆଉ
ସାରା େଗାଟଏି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ େହବ । 10 ଆଉ େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ
ରିବକିା ମଧ୍ୟ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା, ଅଥର୍ାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ
ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଗଭର୍ବତୀ େହଲା ଉତ୍ତାେର, 11 େଯେତେବେଳ
ସନ୍ତାନମାେନ ଜନ୍ମ  େହାଇ ନ ଥିେଲ, ଆଉ ଭଲ କିମ୍ୱା ମନ୍ଦ କିଛ ିକରି ନ
ଥିେଲ, େସେତେବେଳ କମର୍ େହତୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆହ୍ୱାନକାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା େହତୁ
ନବିର୍ାଚନାନୁସାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ େଯପରି ସି୍ଥର ରେହ, 12 ଏଥି ନମିେନ୍ତ
ଏହ ିକଥା ତାଙୁ୍କ କୁହାଯାଇଥିଲା, "େଜ୍ୟାଷ୍ଠ କନଷି୍ଠର ଦାସ େହବ;
13 େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "ଯାକୁବକୁ ଆେମ୍ଭ େପ୍ରମ କଲୁ, କିନୁ୍ତ ଏେଷୗକୁ
ଘୃଣା କଲୁ ।' 14 େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କହବିା ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର କି
ଅନ୍ୟାୟ ଅଛ ି? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ । 15 କାରଣ େସ େମାଶାଙୁ୍କ
କହନି୍ତ , ଯାହା ଉପେର ଆମ୍ଭର ଦୟା ଅଛ,ି ତାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ଦୟା କରିବା,
ଆଉ ଯାହା ଉପେର ଆମ୍ଭର କୃପା ଅଛ,ି ତାହାକୁ ଆେମ୍ଭ କୃପା କରିବା ।
16 ଅତଏବ, େଯ ଇଚ୍ଛା କେର, କିମ୍ୱା େଯ େଚଷ୍ଟା କେର, ତାହାଠାରୁ ଏହା
ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ହୁଏ । 17 େଯଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଫାେରାଙୁ୍କ
କେହ, ଆେମ୍ଭ େଯପରି ତୁମ୍ଭଠାେର ଆମ୍ଭର ଶକି୍ତ େଦଖାଉ, ଆଉ େଯପରି

ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀେର ଆମ୍ଭର ନାମ େଘାଷିତ ହୁଏ, ଏହ ିଅଭପି୍ରାୟେର ତ
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲୁ । 18 ଅତଏବ, େସ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ,
ତାହାକୁ ଦୟା କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , ତାହାକୁ କଠିନ କରନି୍ତ
।

ପରେମଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୟା

19 ଏଥିେର ତୁେମ୍ଭ େମାେତ କହବି, େତେବ େସ ଆଉ େଦାଷ ଧରନି୍ତ
କାହିଁକି ? କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିଏ ପ୍ରତେିରାଧ କରି ପାେର ?
20 କିନୁ୍ତ େହ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁେମ୍ଭ କିଏ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତବିାଦ କର ? ନମିିର୍ତ
ବସ୍ତୁ କି ନମିର୍ାତାଙୁ୍କ କହବି, େମାେତ ଏପରି ଗଢ଼ଲି କାହିଁକି ? 21 କିମ୍ୱା
େଗାଟଏି ମାଟପିିଣ୍ଡୁଳାରୁ େଗାଟଏି ପାତ୍ର ଆଦର ନମିେନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟଟି
ଅନାଦର ନମିେନ୍ତ ଗଢ଼ବିା ପାଇଁ କି ମାଟ ିଉପେର କୁମ୍ଭକାରର ଅଧିକାର
ନାହିଁ ? 22 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଓ
ଆପଣା ଶକି୍ତ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କେଲ ସୁଦ୍ଧା ଯଦ ିବନିାଶାେଥର୍
ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିବା େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ରଗଡୁ଼ାକ ପ୍ରତ ିଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁତା ସହ େଧୖଯର୍୍ୟ
ଧରିଅଛନି୍ତ , 23 ଆଉ, ଯଦ ିେଗୗରବ ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହାଇଥିବା ଦୟାର ପାତ୍ର େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣା
େଗୗରବରୂପ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହା କରିଅଛନି୍ତ; ତାହାେହେଲ
ତୁେମ୍ଭ କ'ଣ କହବି ? 24 େସଥିନମିେନ୍ତ ତ େସ େକବଳ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ
କରିଅଛନି୍ତ , 25 େଯପରି େସ େହାେଶୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକେର ମଧ୍ୟ କହନି୍ତ ,
"େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ ନ ଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େଲାକ
େବାଲ ିକହବିା; ଆଉ, େଯ ଅପି୍ରୟ ଥିଲା, ତାହାକୁ ପି୍ରୟ େବାଲ ିକହବିା ।'
26 "ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ ନୁହଁ େବାଲି
େସମାନଙୁ୍କ କୁହାଯାଇଥିଲା, େସହ ିସ୍ଥାନେର େସମାେନ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ରଗଣ େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହେବ ।" 27 ପୁଣ,ି ଯିଶାଇୟ ଇସ୍ରାଏଲ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହନି୍ତ , "ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ସମୁଦ୍ର ର ବାଲ ିପରି େହେଲ ସୁଦ୍ଧା େକବଳ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ
େହେବ;" 28 "େଯଣୁ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀେର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସାଧନ କରିେବ,
େସ ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ସଂକି୍ଷପ୍ତେର କରିେବ ।' 29 ପୁଣ,ି େଯପରି
ଯିଶାଇୟ ପୂେବର୍ କହଅିଛନି୍ତ , "ବାହନିୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରଖି ନ ଥାଆେନ୍ତ, େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ
ସେଦାମ ପରି େହାଇଥାଆନୁ୍ତ ଓ ଗେମାରା ତୁଲ୍ୟ କରାଯାଇଥାଆନୁ୍ତ ।"

ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶି୍ୱାସ

30 େତେବ, ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ କହବିା ? େଯଉଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ
ଧାମିର୍କତାର ଅନୁଗମନ କରୁ ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଧାମିର୍କତା, ଏପରିକି
ବଶି୍ୱାସମୂଳକ ଧାମିର୍କତା ଲାଭ କରିଅଛନି୍ତ । 31 କିନୁ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଧାମିର୍କତାର
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଗମନ କରୁ କରୁ େସହ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପହଞ୍ଚଲିା ନାହିଁ । 32 କାହିଁକି ? କାରଣ େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ନ
େଖାଜି କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େଖାଜୁଥିେଲ । େସମାେନ େସହ ିବାଧାଜନକ ପ୍ରସ୍ତରେର
ଝୁଣି୍ଟ ପଡ଼େିଲ, 33 େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ସେିୟାନେର
େଗାଟଏି ବାଧାଜନକ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ବଘି୍ନଜନକ ପାଷାଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ,
ଆଉ, େଯ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ ଲଜି୍ଜତ େହବ ନାହିଁ" ।

େହ ଭାଇମାେନ, େସମାେନ େଯପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନି୍ତ , ଏହା
େମାହର ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛା ଏବଂ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଛାମୁେର େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନା । 2 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର

େଯ େସମାନଙ୍କର ଉେଦ୍ଯାଗ ଅଛ,ି ଏହା ମୁଁ େସମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଉଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େସହ ିଉେଦ୍ଯାଗ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନୁେହଁ । 3 େଯଣୁ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ
ଧାମିର୍କତା ବଷିୟେର ଅଜ୍ଞ େହାଇ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଧାମିର୍କତା ସ୍ଥାପନ
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରି େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଧାମିର୍କତାର ବଶୀଭୂତ େହାଇ
ନାହଁାନି୍ତ । 4 କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ବଶି୍ୱାସୀ ପକ୍ଷେର ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହବା
ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର େଶଷ ଅଟନି୍ତ ।
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ସମସ୍ତଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର ସମ୍ୱାଦ

5 କାରଣ େମାଶା େଲଖନି୍ତ , େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାମୂଳକ
ଧାମିର୍କତା ସାଧନ କେର, େସ ତଦ୍ୱ ାରା ବଞ୍ଚବି । 6 କିନୁ୍ତ ବଶି୍ୱାସମୂଳକ
ଧାମିର୍କତା ଏପରି କେହ, "ମେନ ମେନ କୁହ ନାହିଁ, "କିଏ ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ
କରିବ' (ଅଥର୍ାତ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଓହ୍ଲାଇଆଣବିା ନମିେନ୍ତ) ? 7 ଅବା "କିଏ
ପାତାଳକୁ ଅବତରଣ କରିବ' (ଅଥର୍ାତ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଉଠାଇଆଣବିା ନମିେନ୍ତ) ? 8 କିନୁ୍ତ ତାହା କ'ଣ କେହ ? "ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ, ତୁମ୍ଭ ମୁଖେର ଓ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟେର ଅଛ'ି, ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁ ବଶି୍ୱାସ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚାର କରୁ, େସହ ିବାକ୍ୟ ।" 9 େଯଣୁ
ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିମୁଖେର ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର
ତାହାଙୁ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନି୍ତ େବାଲ ିହୃଦୟେର ବଶି୍ୱାସ କରିବ,
େତେବ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ; 10 କାରଣ ଧାମିର୍କତାପ୍ରାପି୍ତ ନମିେନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ
ହୃଦୟେର ବଶି୍ୱାସ କେର ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପି୍ତ ନମିେନ୍ତ ମୁଖେର ସ୍ୱୀକାର
କେର । 11 େଯଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କେହ, େଯ େକହ ିତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର,
େସ ଲଜି୍ଜତ େହବ ନାହିଁ । 12 କାରଣ ଯିହୂଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ମଧ୍ୟେର କିଛି
ପ୍ରେଭଦ ନାହିଁ; େଯଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ େଯେତ େଲାକ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିେସ ଅନୁଗ୍ରହର
ନଧିିସ୍ୱରୂପ । 13 କାରଣ େଯ େକହ ିପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ,
େସ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ । 14 େତେବ ଯାହାଙୁ୍କ େସମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରି
ନାହଁାନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର କିପରି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିେବ ? ପୁଣ,ି ଯାହାଙ୍କ କଥା
େସମାେନ ଶୁଣ ିନାହଁାନି୍ତ , କିପରି ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିେବ ? ଆଉ
ପ୍ରଚାରକ ବନିା େସମାେନ କିପରି ଶୁଣେିବ ? 15 ପୁଣ,ି େପ୍ରରିତ ନ େହେଲ
କିପରି ପ୍ରଚାର କରିେବ ? େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "େଯଉଁମାେନ ଶୁଭ
ବଷିୟର ସୁସମାଚାର ଆଣନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ପାଦ କିପରି େଶାଭାଯୁକ୍ତ ।
16 କିନୁ୍ତ ସମେସ୍ତ ସୁସମାଚାରର ବଶୀଭୂତ େହେଲ ନାହିଁ । କାରଣ
ଯିଶାଇୟ କହନି୍ତ , "େହ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ୱାଦ ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛି
?' 17 ଅତଏବ, ବଶି୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା ହୁଏ । 18 କିନୁ୍ତ ମୁଁ କେହ, େସମାେନ କି ଶୁଣ ିନାହଁାନି୍ତ ? ହଁ,
ନଶି୍ଚୟ; ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର େସମାନଙ୍କ ସ୍ୱର, ଆଉ ଜଗତର ସୀମା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା । 19 କିନୁ୍ତ ମୁଁ କେହ, ଇସ୍ରାଏଲ
କ'ଣ ଜାଣ ିନାହଁାନି୍ତ ? ପ୍ରଥମେର େମାଶା କହନି୍ତ , "ଆେମ୍ଭ ନଗଣ୍ୟ ଜାତି
ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଷର୍ା ଜନ୍ମ ାଇବା, େଗାଟଏି ନେିବର୍ାଧ ଜାତ ିଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧାନି୍ୱ ତ କରିବା । 20 ତାହା ପେର ଯିଶାଇୟ ସାହସେର
କହନି୍ତ , "େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭର ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁ ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଆମ୍ଭକୁ
ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ; େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭ ବଷିୟ ପଚାରୁ ନ ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଆେମ୍ଭ ପ୍ରକାଶିତ େହଲୁ ।' 21 କିନୁ୍ତ େସ ଇସ୍ରାଏଲ ବଷିୟେର
କହନି୍ତ , "ଆେମ୍ଭ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଓ ପ୍ରତକୂିଳବାଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦନିଯାକ
ହସ୍ତ ବସି୍ତାର କରିଅଛୁ ।'

ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ

େତେବ ମୁଁ କେହ, ଈଶ୍ୱର କି ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଅଛନି୍ତ ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ବଂଶଜାତ ବନି୍ୟାମୀନଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀର ଜେଣ

ଇସ୍ରାଏଲୀୟ େଲାକ । 2 ଈଶ୍ୱର ଆପଣାର େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ପୂବର୍ରୁ
ଜାଣଥିିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହଁାନି୍ତ ଏଲୀୟଙ୍କ ବବିରଣେର
ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କେହ, ତାହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ ? େସ କିପରି
ଇସ୍ରାଏଲ ବରୁିଦ୍ଧେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ନେିବଦନ କରନି୍ତ , 3 "ପ୍ରଭୁ,
େସମାେନ ତୁମ୍ଭର ଭାବବାଦୀମାନଙୁ୍କ ବଧ କରିଅଛନି୍ତ , ତୁମ୍ଭର େବଦଗିଡୁ଼କି
େଖାଳି ପକାଇଅଛନି୍ତ , ଆଉ ମୁଁ ଏକାକୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହଅିଛ,ି ପୁଣ,ି େସମାେନ
େମାହର ପ୍ରାଣ େନବାକୁ େଖାଜୁଅଛନି୍ତ ।" 4 କିନୁ୍ତ ତାଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ
ଉତ୍ତର ଦଅିନି୍ତ ? "େଯଉଁମାେନ ବାଆଲ୍ ସମ୍ମୁଖେର ଆଣୁ୍ଠ ପକାଇ ନାହଁାନି୍ତ ,
ଏପରି ସାତ ହଜାର େଲାକ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଅଛୁ ।'
5 େସହପିରି ଏହ ିବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟେର ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହର ନବିର୍ାଚନ
ଅନୁସାେର େଗାଟଏି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ରହଅିଛ ି। 6 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତାହା
ଅନୁଗ୍ରହେର ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଆଉ କି୍ରୟାକମର୍ େହତୁ ହୁଏ ନାହିଁ;
େନାହେିଲ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ନୁେହଁ । 7 େତେବ କ'ଣ ? ଇସ୍ରାଏଲ

ଯାହା େଖାଜୁଅଛ,ି ତାହା ପାଇ ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ ନବିର୍ାଚତିମାେନ ତାହା
ପାଇଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟମାେନ ଜଡ଼ କରାଗେଲ; 8 େଯପରି େଲଖା
ଅଛ,ି "ଈଶ୍ୱର ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଜଡ଼ତାର ଆତ୍ମା େଦଇଅଛନି୍ତ ,
ଏପରି ଚକ୍ଷୁ େଦଇଅଛନି୍ତ , େଯପରି େସମାେନ େଦଖିେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏପରି
କଣ୍ଣର୍ େଦଇଅଛନି୍ତ , େଯପରି େସମାେନ ଶୁଣେିବ ନାହିଁ । 9 ପୁଣ,ି ଦାଉଦ
କହନି୍ତ , "େସମାନଙ୍କର େଭାଜନ ଫାନ୍ଦ ଓ ଫାଶ ପରି େହଉ, ପୁଣ,ି
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା ବଘି୍ନ ଓ ପ୍ରତେିଶାଧସ୍ୱରୂପ େହଉ ।' 10 େଯପରି
େସମାେନ େଦଖି ନ ପାରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ େହଉ, ଆଉ,
ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ସବର୍ଦା କୁବ୍ଜା କରି ରଖ ।

ଅଣଯିହୂଦୀଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ

11 େତେବ ମୁଁ କେହ, େସମାେନ କ'ଣ ବନିଷ୍ଟ େହବା ନମିେନ୍ତ ଝୁଣି୍ଟେଲ
? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, ବରଂ େସମାନଙୁ୍କ ଉେଦ୍ଯାଗୀ କରିବା
ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ପତନ ଦ୍ୱ ାରା ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପରିତ୍ରାଣ
ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ ି। 12 ଯଦ ିେସମାନଙ୍କର ପତନ ଜଗତର ଧନସ୍ୱରୂପ,
ଆଉ େସମାନଙ୍କର ହ୍ରାସ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଧନସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ,ି
ତାହାେହେଲ େସମାନଙ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ତା ଆହୁରି େକେତ ଅଧିକ ଧନସ୍ୱରୂପ ନ େହବ
! 13 କିନୁ୍ତ ଅଣଯିହୂଦୀ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁଁ କହୁଅଛ ି। ମୁଁ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େପ୍ରରିତ େହବାରୁ େମା' େସବକପଦର େଗୗରବ
କରୁଅଛ,ି 14 େଯପରି େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର େମାହର ସ୍ୱଜାତମିାନଙୁ୍କ
ଉେଦ୍ଯାଗୀ କରାଇ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କରି ପାେର
। 15 କାରଣ ଯଦ ିେସମାନଙ୍କର ଦୂରୀକରଣ ଦ୍ୱ ାରା ଜଗତର ମିଳନ
ଘଟଲିା, େତେବ େସମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱ ାରା କ'ଣ ନଶି୍ଚୟ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଜୀବନ ଲାଭ ନ େହବ ? 16 ଆଉ ଯଦ ିପ୍ରଥମ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ଅଂଶ ପବତି୍ର,
ତାହାେହେଲ ସମସ୍ତ ପିେଠାଉ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର; ପୁଣ,ି ଯଦ ିମୂଳ ପବତି୍ର, େତେବ
ଶାଖାସବୁ ମଧ୍ୟ ପବତି୍ର । 17 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକେତକ ଶାଖା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହଲା ଓ
ତୁେମ୍ଭ ବନ୍ୟ ଜୀତ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା େହେଲ େହଁ େସହ ିସବୁ ମଧ୍ୟେର କଲମ
କରାଗଲ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ସହତି ଜୀତବୃକ୍ଷ ମୂଳର ରସର ଅଂଶୀ େହଲ,
18 େତେବ େସହ ିଡାଳଗଡୁ଼କି ବରୁିଦ୍ଧେର ଗବର୍ କର ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଗବର୍
କର, ତୁେମ୍ଭ େଯ ମୂଳକୁ ଧରି ନାହଁ, ମାତ୍ର ମୂଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରିଅଛ,ି ଏହା
ଜାଣଥିାଅ । 19 େତେବ ତୁେମ୍ଭ କହବି, ମୁଁ େଯପରି କଲମ େହାଇ ପାେର,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଡାଳଗଡୁ଼କି ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛ ି। 20 ଭଲ କଥା,
େସମାନଙ୍କର ଅବଶି୍ୱାସ େହତୁ େସମାେନ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  େହେଲ, ଆଉ ବଶି୍ୱାସ
େହତୁ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ । ଗବିର୍ତମନା ହୁଅ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଭୟ
କର; 21 କାରଣ ଯଦ ିଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାଭାବକି ଶାଖାଗଡୁ଼କୁି ଛାଡ଼େିଦେଲ ନାହିଁ,
େତେବ ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େିବ ନାହିଁ । 22 ଅତଏବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଓ
କେଠାରତା ବୁଝ; େଯଉଁମାେନ ପତତି େହେଲ, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
କେଠାରତା, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାର ଶରଣାପନ୍ନ  େହାଇ
ରହଥିାଅ, ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ଦୟା; େନାହେିଲ ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ
କଟାଯିବ । 23 ଆଉ, େସମାେନ ଯଦ ିଅବଶି୍ୱାସେର ନ ରୁହନି୍ତ , େତେବ
େସମାେନ ମଧ୍ୟ କଲମ କରାଯିେବ, କାରଣ େସମାନଙୁ୍କ ଆଉ ଥେର କଲମ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସମଥର୍ ଅଟନି୍ତ । 24 କାରଣ ଯାହା ସ୍ୱଭାବତଃ
ବନ୍ୟ ଜୀତବୃକ୍ଷ, ଯଦ ିେସଥିରୁ ତୁେମ୍ଭ କଟାଯାଇ ଅସ୍ୱାଭାବକିଭାେବ ଉତ୍ତମ
ଜୀତ-ବୃକ୍ଷେର କଲମ କରାଗଲ, େତେବ ସ୍ୱାଭାବକି ଶାଖା େଯ ଏମାେନ,
ଏମାେନ େକେତ ଅଧିକ ଭାବେର ନଜି ଜୀତ ବୃକ୍ଷେର କଲମ କରାଯିେବ !

ଇସ୍ରାଏଲର ପରିତ୍ରାଣର ନଗିଢୂତତ୍ତ୍ୱ

25 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ
ବୁଦି୍ଧମାନ େବାଲ ିମେନ ନ କର ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଏହି
ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଅଜ୍ଞ ରୁହ, ଏହା େମାହର ଇଚ୍ଛା ନୁେହଁ, ଅଥର୍ାତ୍,
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ପୂଣ୍ଣର୍ ସଂଖ୍ୟାେର ପ୍ରେବଶ କରି ନାହଁାନି୍ତ ,
େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଂଶକ୍ରେମ କଠିନ େହାଇଅଛ;ି 26 ଆଉ, ଏହି
ପ୍ରକାେର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇେବ, େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି
"ସେିୟାନରୁ ଉଦ୍ଧାରକତ୍ତର୍ା ଆଗମନ କରିେବ, େସ ଯାକୁବଠାରୁ ଅଧମର୍ ଦୂର
କରିେବ ।" 27 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପାପସବୁ
ହରଣ କରିବା, େସେତେବେଳ ଏହା େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭର ନୟିମ
େହବ । 28 ସୁସମାଚାର ବଷିୟ ବଚିାର କେଲ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
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ସକାେଶ ବେିରାଧର ପାତ୍ର, କିନୁ୍ତ ନବିର୍ାଚନ ବଷିୟ ବଚିାର କେଲ
ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସକାେଶ େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପି୍ରୟପାତ୍ର । 29 କାରଣ,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନସମୂହ ଓ ଆହ୍ୱାନ ଅନ୍ୟଥା ହୁଏ ନାହିଁ । 30 େଯଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ପୂେବର୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞାବହ ଥିଲ, କିନୁ୍ତ ଏେବ
େସମାନଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱ ାରା ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ, 31 େସହପିରି
ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ଏେବ ଅନାଜ୍ଞାବହ େହାଇଅଛନି୍ତ , େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ପ୍ରକାଶିତ ଦୟା ଦ୍ୱ ାରା ଏମାେନ ସୁଦ୍ଧା ଏେବ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ।
32 କାରଣ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦୟା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙୁ୍କ
ଅନାଜ୍ଞାବହତାେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ । 33 ଆହା ! ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୁଦି୍ଧ ଓ
ଜ୍ଞାନରୂପ ନଧିି େକେଡ଼ ଗଭୀର ! ତାହାଙ୍କର ବଚିାରସବୁ କିପରି େବାଧର
ଅଗମ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥସବୁ କିପରି ରହସ୍ୟାବୃତ ! 34 କାରଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ମନ କିଏ ଜାଣଅିଛ ି? କିମ୍ୱା ତାହାଙ୍କର ପରାମଶର୍ଦାତା କିଏ େହାଇଅଛ ି?
35 ଅବା କିଏ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଥମେର ଦାନ କରିଅଛ,ି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତଦିାନ
କରାଯିବ ? 36 େଯଣୁ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତାହାଙ୍କଠାରୁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଓ
ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ; ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ ତାହାଙ୍କର । ଆେମନ୍ ।

ଏକ ସଜୀବ ବଳି

ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା
େହତୁ ବନିତ ିକରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ
ସଜୀବ, ପବତି୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍

କର, ଏହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁକି୍ତଯୁକ୍ତ ଉପାସନା । 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ବତ୍ତର୍ମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଅଥର୍ାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସଦି୍ଧ ବଷିୟ କ'ଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା
କରି ଜାଣ ିପାର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ
ଦ୍ୱ ାରା ପରିବତ୍ତିର୍ତ ହୁଅ ।

ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ

3 କାରଣ େମାେତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ କହୁଅଛ,ି ଆପଣା ବଷିୟେର େଯପରି ମେନ କରିବା
ଉଚତି୍, ତାହାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମେନ ନ କର; କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର
ଯାହାକୁ େଯ ପରିମାଣେର ବଶି୍ୱାସ ବତିରଣ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିଅନୁସାେର
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ସୁେବାଧର ପରି ଆପଣା ବଷିୟେର ମେନ କର ।
4 କାରଣ େଯପରି ଏକ ଶରୀରେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେନକ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ
ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାଯର୍୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନୁେହଁ, 5 େସହପିରି
ଅେନକ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଏକ ଶରୀର ଓ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ । 6 ଆଉ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ବଭିନି୍ନ  ଦାନ ପାଇଅଛୁ; ଏଣୁ େସହ ିଦାନ ଯଦ ିଭାବବାଣୀ
ହୁଏ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଭାବବାଣୀ କହୁ;
7 କିମ୍ୱା ତାହା ଯଦ ିେସବକ କମର୍ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ଆସ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
େସବକ କମର୍େର ନବିଷି୍ଟ ରହୁ; 8 ଅବା େଯ ଶିକ୍ଷା ଦଏି, େସ ଶିକ୍ଷାଦାନେର,
ବା େଯ ଉପେଦଶ ଦଏି, େସ ଉପେଦଶ ଦାନେର ନବିଷି୍ଟ ରହୁ; େଯ ଦାନ
କେର, େସ ଉଦାର ଭାବେର ଦାନ କରୁ; େଯ ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କେର, େସ ଯତ୍ନ
ସହକାେର ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନ କରୁ; େଯ ଦୟା କେର, େସ ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତେର ତାହା
କରୁ ।

ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଶି୍ୱାସୀର ଲକ୍ଷଣ

9 େପ୍ରମ ନଷି୍କପଟ େହଉ । ଯାହା ମନ୍ଦ, ତାହା ଘୃଣା କର; ଯାହା
ଉତ୍ତମ, େସଥିେର ଆସକ୍ତ ହୁଅ; 10 ଭ୍ରାତୃେପ୍ରମେର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି
େପ୍ରମଶୀଳ ହୁଅ; ସମାଦରେର ପରସ୍ପରକୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ କର;
11 ଉେଦ୍ଯାଗେର ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ; ଆତ୍ମାେର ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ; ପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା
କର; 12 ଭରସାେର ଆନନ୍ଦ କର; େକ୍ଳଶେର ସହଷି୍ଣୁ ହୁଅ, ପ୍ରାଥର୍ନାେର
ଏକାଗ୍ର ଭାବେର ନବିଷି୍ଟ ଥାଅ; 13 ସାଧୁମାନଙ୍କ ଅଭାବ େମାଚନ କର;
ଆତଥି୍ୟ ସତ୍କାରେର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ । 14 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା
କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କର; ଆଶୀବର୍ାଦ କର, ଅଭଶିାପ ଦଅି ନାହିଁ
। 15 େଯଉଁମାେନ ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ସହତି ଆନନ୍ଦ କର;
େଯଉଁମାେନ େରାଦନ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ସହତି େରାଦନ କର ।

16 ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିଏକମନା ହୁଅ; ଉଚ୍ଚାଭମିାନୀ ନ େହାଇ ଦୀନ
େଲାକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ । ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦି୍ଧେର ବୁଦି୍ଧମାନ ନ ହୁଅ
। 17 ମନ୍ଦ ବଦଳେର କାହାରି ମନ୍ଦ କର ନାହିଁ; ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ଯାହା ଯାହା ଉତ୍ତମ, େସହ ିସବୁ ଚନି୍ତ ା କର; 18 ସମ୍ଭବ େହେଲ, ତୁମ୍ଭର
େଯେତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସାଧ୍ୟ, ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତେର ରୁହ । 19 େହ
ପି୍ରୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନେିଜ ପ୍ରତେିଶାଧ ନଅି ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
େକ୍ର ାଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ଦିଅି; କାରଣ େଲଖା ଅଛ,ି "ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ,
ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା' । 20 ବରଂ
ଯଦ ିତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ  କ୍ଷୁଧିତ, େତେବ ତାକୁ େଭାଜନ କରାଅ; ଯଦ ିେସ ତୃଷିତ
ତାକୁ ପାନ କରାଅ; କାରଣ ଏହପିରି କେଲ ତୁେମ୍ଭ ତା'ର ମସ୍ତକ ଉପେର
ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଗଦା କରିବ । 21 କୁକି୍ରୟାେର ପରାଜିତ ନ େହାଇ
ସୁକି୍ରୟାେର କୁକି୍ରୟାକୁ ପରାଜୟ କର ।

ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆନୁଗତ୍ୟ

ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ବଶୀଭୂତ େହଉ,
କାରଣ ଅଧିକାର େକବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆେସ, ଆଉ େଯ
ସମସ୍ତ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକତ୍ତର୍ା ଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ

ଦ୍ୱ ାରା ନଯିୁକ୍ତ । 2 ଅତଏବ, େଯ ଅଧିକାର ପ୍ରତେିରାଧ କେର, େସ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଧିାନର ପ୍ରତେିରାଧ କେର; ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ପ୍ରତେିରାଧ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉପେର ଦଣ୍ଡ ଘଟାଇେବ । 3 କାରଣ
ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ ସଦାଚାରୀ ପ୍ରତ ିଭୟଜନକ ନୁହଁନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଅସଦାଚାରୀ
ପ୍ରତ ିଭୟଜନକ । ତୁେମ୍ଭ କି ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଶାସନକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ନକିଟେର
ନଭିର୍ୟ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ? େତେବ ସଦାଚାର କର, ତାହାେହେଲ
ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ, 4 କାରଣ େସ ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ । କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଅସଦାଚାର କର, ତାହାେହେଲ ଭୀତ ହୁଅ,
େଯଣୁ େସ ନରିଥର୍କ ଖଡଡ଼୍ଗ ଧାରଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
େସବକ ସ୍ୱରୂେପ ଅସଦାଚାରୀ ପ୍ରତ ିେକ୍ର ାଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଦଣ୍ଡଦାତା ଅଟନି୍ତ । 5 ଅତଏବ, େକବଳ େକ୍ର ାଧର ଭୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ବେିବକ େହତୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ । 6 େଯଣୁ ଏହି
କାରଣରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ େଦଇଥାଅ, କାରଣ େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
େସବକ ସ୍ୱରୂେପ ଏହ ିକାଯର୍୍ୟେର ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହନି୍ତ । 7 ଯାହାଙ୍କର ଯାହା
ପ୍ରାପ୍ୟ, ତାହାଙୁ୍କ ତାହା ଦଅି; ଯାହାଙୁ୍କ ରାଜସ୍ୱ େଦବାକୁ ହୁଏ, ତାହାଙୁ୍କ
ରାଜସ୍ୱ ଦଅି; ଯାହାଙୁ୍କ ଶୁଳ୍କ େଦବାକୁ ହୁଏ, ତାହାଙୁ୍କ ଶୁଳ୍କ ଦଅି; ଯାହାଙୁ୍କ
ଭୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହାଙୁ୍କ ଭୟ କର; ଯାହାଙୁ୍କ ସମାଦର କରିବାକୁ
ହୁଏ, ତାହାଙୁ୍କ ସମାଦର କର ।

େପ୍ରମ ଦ୍ୱ ାରା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା

8 ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରିବା ବନିା ଆଉ କାହିଁେର କାହାରିଠାେର ଋଣୀ
ହୁଅ ନାହିଁ; କାରଣ େଯ ପରକୁ େପ୍ରମ କେର, େସ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସଫଳ କରିଅଛ ି। 9 କାରଣ ବ୍ୟଭଚିାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର
ନାହିଁ, େଚାରି କର ନାହିଁ, େଲାଭ କର ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ଯଦ ିଆଉ େକୗଣସି
ଆଜ୍ଞା ଥାଏ, ତାହା ସାରଭାେବ ଏହ ିବାକ୍ୟର ଅନ୍ତଗର୍ତ ଅେଟ, ଯଥା,
ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କର । 10 େପ୍ରମ ପ୍ରତବିାସୀର ଅନଷି୍ଟ କେର
ନାହିଁ; ଅତଏବ, େପ୍ରମ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କେର । 11 ପୁଣ,ି
ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଦି୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ରତ େହବାର ସମୟ େଯ ଉପସି୍ଥତ, ଏହା
ଜାଣ ିଏହ ିସବୁ କର; କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିବାର ଦନିଠାରୁ
ବତ୍ତର୍ମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନି୍ନ କଟ । 12 ରାତି୍ର ପାହାନ୍ତ ା
େହଉଅଛ,ି ଦବିସ ସନି୍ନ କଟ; ଅତଏବ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧକାରର
କମର୍ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆେଲାକର ସଜ୍ଜ ା ପରିଧାନ କରୁ । 13 ରଙ୍ଗରସ
ଓ ମତ୍ତତାେର, ଲମ୍ପଟତା ଓ କାମୁକତାେର, ବବିାଦ ଓ ଈଷର୍ାେର ଆଚରଣ
ନ କରି ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଦବିସର ବହିତି ଭଦ୍ର  ଆଚରଣ କରୁ ।
14 ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବସ୍ତ୍ରରୂେପ ପରିଧାନ କର, ଆଉ
କୁଅଭଳିାଷ ତୃପି୍ତ କରିବା ସକାେଶ ଶରୀର ନମିେନ୍ତ ଆେୟାଜନ କର ନାହିଁ
।
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ବଶି୍ୱାସେର େଯ ଦୁବର୍ଳ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, କିନୁ୍ତ ବଭିନି୍ନ  ମତ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତକର୍ବତିକର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହା କର ନାହିଁ ।
2 ସମସ୍ତ ପଦାଥର୍ େଭାଜନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଜେଣ େଲାକର

ବଶି୍ୱାସ ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େଯ ବଶି୍ୱାସେର ଦୁବର୍ଳ, େସ େକବଳ ଶାକ େଭାଜନ
କେର । 3 େଯ େଭାଜନ କେର, େସ େଭାଜନ ନ କରିବା େଲାକକୁ ତୁଚ୍ଛ
ନ କରୁ; ପୁଣ,ି େଯ େଭାଜନ କେର ନାହିଁ, େସ େଭାଜନ କରିବା େଲାକର
ବଚିାର ନ କରୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନି୍ତ । 4 ତୁେମ୍ଭ କିଏ
େଯ ଅନ୍ୟର ଦାସର ବଚିାର କରୁଅଛ ? େସ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ନକିଟେର ସି୍ଥର
ରୁେହ ବା ପତତି ହୁଏ; ହଁ, ତାହାକୁ ସି୍ଥର ରଖାଯିବ, କାରଣ ତାହାକୁ ସି୍ଥର
ରଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକି୍ତ ଅଛ ି। 5 ଜେଣ େଲାକ ଏକ ଦନି ଅେପକ୍ଷା ଅନ୍ୟ
ଦନିକୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟ କେର, ଆଉ ଜେଣ ସବୁ ଦନିକୁ ସମାନ ରୂେପ ମାନ୍ୟ
କେର । ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ମନେର ସି୍ଥର େବାଧ କରୁ । 6 େଯ
ବେିଶଷ ଦନି ମାେନ, େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାହା ମାେନ; ଆଉ େଯ
େଭାଜନ କେର, େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଭାଜନ କେର, କାରଣ େସ
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି; ପୁଣ,ି େଯ େଭାଜନ କେର ନାହିଁ, େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େଭାଜନ କେର ନାହିଁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି ।
7 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଆପଣା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବେଞ୍ଚ ନାହିଁ
ଏବଂ ଆପଣା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମେର ନାହିଁ । 8 େଯଣୁ, ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ
ବଞ୍ଚ,ୁ େତେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବଞ୍ଚ,ୁ କିମ୍ୱା ଯଦ ିମରୁ, େତେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମରୁ । ଅତଏବ, ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ବଞ୍ଚ ୁକିମ୍ୱା ମରୁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟୁ । 9 କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯପରି ମୃତ ଓ ଜୀବତି
ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନି୍ତ , େସହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ପୁଣ,ି
ପୁନଜର୍ୀବତି େହେଲ । 10 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇର ବଚିାର
କରୁଅଛ ? କିମ୍ୱା ତୁେମ୍ଭ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ ?
ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚିାରାସନ ଛାମୁେର ଠିଆ େହବା ।
11 େଯଣୁ େଲଖା ଅଛ,ି "ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଜୀବତି ଥିବା ପ୍ରମାେଣ,
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆଣୁ୍ଠ ଆମ୍ଭ ଛାମୁେର ନତ େହବ, ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିହ୍ୱା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରଶଂସା କରିବ ।" 12 ଅତଏବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଛାମୁେର ନଜି ନଜିର ହସିାବ େଦବାକୁ େହବ ।

ଅନ୍ୟର ବଘି୍ନର କାରଣ ନ େହଉ

13 ଏଣୁ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ପରସ୍ପରର ବଚିାର ନ କରୁ; ମାତ୍ର
େକହ ିେଯପରି ଆପଣା ଭାଇର ବାଟେର ବାଧାଜନକ କିମ୍ୱା ବଘି୍ନଜନକ
ବଷିୟ ନ ରେଖ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଚିାର କର । 14 ମୁଁ ଜାେଣ ଓ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ନଶି୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ କେର େଯ, େକୗଣସ ିବଷିୟ ନେିଜ ଅଶୁଚି
ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ଜଣ େକୗଣସ ିପଦାଥର୍କୁ ଅଶୁଚ ିେବାଲ ିଜ୍ଞାନ କେର,
େକବଳ ତାହାରି ପ୍ରତ ିତାହା ଅଶୁଚ ି। 15 କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ଯଦି
ଖାଦ୍ୟ େହତୁ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ ଆଉ େପ୍ରମେର ଆଚରଣ
କରୁ ନାହଁ । ଯାହା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ, ତାକୁ ତୁେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ବନିାଶ କର ନାହିଁ । 16 ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବଷିୟ
ନନିି୍ଦତ ନ େହଉ; 17 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ େଭାଜନପାନ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ
ଧାମିର୍କତା, ଶାନି୍ତ ଓ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ ଅେଟ । 18 େଯଣୁ େଯ
ଏହ ିବଷିୟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େସବା କେର, େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ
ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ ହୁଏ । 19 ଅତଏବ ଆସ, େଯ
େଯ ବଷିୟ ଶାନି୍ତଜନକ, ଆଉ େଯ େଯ ବଷିୟ ଦ୍ୱ ାରା ପରସ୍ପରର ନଷି୍ଠା
ହୁଏ, େସହ ିସବୁର ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନୁଗମନ କରୁ । 20 ଖାଦ୍ୟ ସକାେଶ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କମର୍ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଚ;ି ତଥାପି
େଯଉଁ େଲାକ ଯାହା େଭାଜନ କରି ବାଧା ପାଏ, ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା ମନ୍ଦ
। 21 ମାଂସ େଭାଜନ କିମ୍ୱା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ ଅବା େଯେକୗଣସ ିବଷିୟେର
ତୁମ୍ଭର ଭାଇର ବାଧା ଜେନ୍ମ , ତାହା ନ କେଲ ଭଲ । 22 ତୁମ୍ଭର େଯଉଁ
ବଶି୍ୱାସ ଅଛ,ି ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ଅନ୍ତରେର ଧରି
ରଖ । େଯ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ େବାଲ ିବେିବଚନା କେର, େସ ଯଦି
େସଥିେର ଆପଣାକୁ େଦାଷୀ ନ କେର, େତେବ େସ ଧନ୍ୟ । 23 କିନୁ୍ତ େଯ
ସେନ୍ଦହ କରି େଭାଜନ କେର, େସ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହୁଏ, କାରଣ େସ ବଶି୍ୱାସେର

େଭାଜନ କେର ନାହିଁ; ଆଉ ଯାହା କିଛ ିବଶି୍ୱାସରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ପାପ
।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଦଶର୍ର ଅନୁକରଣ

ବଶି୍ୱାସେର ବଳବାନ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, ଦୁବର୍ଳମାନଙ୍କ
ଦୁବର୍ଳତା ସହବିା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି, ଆଉ ନଜି ନଜିର
ସୁଖ େଚଷ୍ଟା କରିବା ଉଚତି ନୁେହଁ । 2 ଆସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର

ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀର ନଷି୍ଠା ନମିେନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି
ତାହାର ସୁଖ େଚଷ୍ଟା କରୁ । 3 କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସୁଖ େଚଷ୍ଟା
କରି ନ ଥିେଲ; କିନୁ୍ତ େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି ତୁମ୍ଭ ନନି୍ଦକମାନଙ୍କର ନନି୍ଦା
େମା' ଉପେର ପଡ଼ଲିା । 4 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାେର
େଧୖଯର୍୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦ୍ୱ ାରା ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ପୂବର୍କାଳେର
ଯାହା ଯାହା େଲଖା େହାଇଥିଲା, େସହ ିସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ
େଲଖା େହାଇଅଛ ି। 5 େଧୖଯର୍୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାଦାତା ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁରୂପେର ପରସ୍ପର ଏକମନା େହବାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ, 6 େଯପରି
ଏକଚତି୍ତେର ଏକ ମୁଖେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପିତାଙ୍କର େଗୗରବ କର । 7 ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ
ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
େସହପିରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର ।

ଯିହୂଦୀ ଓ ଅଣଯିହୂଦୀଙ୍କ ଭରସା-ଖ୍ରୀଷ୍ଟ

8 କାରଣ ମୁଁ କେହ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସୁନ୍ନ ତପି୍ରାପ୍ତ
େଲାକମାନଙ୍କର େସବକ କରାଯାଇଅଛନି୍ତ , େଯପରି େସ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତଜି୍ଞାସକଳ ସି୍ଥର କରନି୍ତ , 9 ପୁଣ,ି େଯପରି ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କର େଗୗରବ କରନି୍ତ; େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି
"ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରିବ,ି ଆଉ
ତୁମ୍ଭ ନାମର କୀତ୍ତର୍ନ କରିବ ି।" 10 ପୁନଶ୍ଚ େସ କହନି୍ତ , େହ
ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ଆନନ୍ଦ କର
। 11 ପୁନଶ୍ଚ, "େହ ଅଣଯିହୂଦୀ ସମେସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର, ଆଉ,
େଲାକ ସମେସ୍ତ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନୁ୍ତ ।" 12 ପୁନବର୍ାର ଯିଶାଇୟ
କହନି୍ତ , "ଯିଶାଇୟଙ୍କ ମୂଳ ରହବି, ଆଉ, େଯ ଅଣଯିହୂଦୀଙ୍କ ଉପେର
ଶାସନ କରିବାକୁ ଉଠିେବ, ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ତାହାଙ୍କ ଉପେର ଭରସା
ରଖିେବ ।'' 13 େସହ ିଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ
ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନି୍ତେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରନୁ୍ତ, େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ
ଶକି୍ତେର ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କର ।

ପାଉଲ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ େସବକ

14 ଆଉ େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଆେପ ଆେପ
ମଙ୍ଗଳଭାବେର ଓ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍; ପୁଣ,ି ପରସ୍ପରକୁ େଚତନା
େଦବା ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ, ଏହା ମୁଁ ନେିଜ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ନଶି୍ଚୟ େବାଧ କରୁଅଛ ି। 15 ତଥାପି େମାେତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କତୃ୍ତର୍କ
ଦଆିଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ େହତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ସ୍ମରଣ କରାଇବା
ନମିେନ୍ତ େକେତକ ପରିମାଣେର ଅଧିକ ସାହସ ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଲଖୁଅଛ ି। 16 କାରଣ ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ େଯପରି ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ପବତି୍ରୀକୃତ େହାଇ େନୖେବଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂେପ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ େସବକ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ସୁସମାଚାରର ଯାଜକତ୍ତ୍ୱ  କରିବା ପାଇଁ େମାେତ େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ
ଦଆିଯାଇଅଛ ି। 17 ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା ବଷିୟେର େମାହର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଦପର୍ କରିବାର ଅଛ ି। 18 କାରଣ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ
ଆଜ୍ଞାବହ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େମା' ଦ୍ୱ ାରା ବାକ୍ୟେର ଓ କମର୍େର,
ଅଥର୍ାତ୍ ନାନା ଚହି୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍େର, ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକି୍ତେର ଯାହା
ଯାହା ସାଧନ କରି ନାହଁାନି୍ତ , ଏପରି େକୗଣସ ିବଷିୟ କହବିାକୁ ମୁଁ ସାହସ
କରିବ ିନାହିଁ । 19 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ ଇଲୁ୍ଲରିକ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପ୍ରଚାର କରିଅଛ,ି
20 ହଁ, େଯପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ େଲାକର ମୂଳଦୂଆ ଉପେର ନ ଗେଢ଼, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ େହାଇ ନାହିଁ, ଏପରି
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ସ୍ଥାନେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସଅିଛ;ି
21 େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ୱାଦ ପାଇ ନାହଁାନି୍ତ ,
େସମାେନ େଦଖିେବ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଶୁଣ ିନାହଁାନି୍ତ , େସମାେନ ବୁଝେିବ
।"

େରାମ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପ

22 ଏହ ିକାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଅେନକ
ଥର ବାଧା ପାଇ ଆସୁଅଛ;ି 23 କିନୁ୍ତ ଏେବ ଏହ ିସବୁ ଅଞ୍ଚଳେର କାଯର୍୍ୟ
କରିବାକୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନ ଥିବାରୁ ପୁଣ,ି ଅେନକ ବଷର୍ େହଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିବାରୁ, 24 ମୁଁ େସ୍ପନକୁ ଯିବା
ସମୟେର ଆସବି;ି କାରଣ ବାଟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରଥମେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର େକେତକ ପରିମାଣେର ତୃପି୍ତଲାଭ କଲା
ଉତ୍ତାେର େସ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ବାଟ
ବଳାଇେଦବ େବାଲ ିଆଶା କରୁଅଛ ି। 25 କିନୁ୍ତ ଏେବ ସାଧୁମାନଙ୍କର
େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାଉଅଛ ି। 26 କାରଣ
ଯିରୂଶାଲମସ୍ଥ ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଦରିଦ୍ର , େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ମାକିଦନଆି ଓ ଆଖାୟାର ମଣ୍ଡଳୀସମୂହ ସହଭାଗିତାସୂଚକ କିଛ ିଦାନ
ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଭଲ ମଣଅିଛନି୍ତ । 27 ହଁ, େସମାେନ ଏହା ଭଲ
ମଣଅିଛନି୍ତ ସତ, େହେଲ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଋଣୀ ମଧ୍ୟ
ଅଟନି୍ତ; କାରଣ ଯଦ ିଅଣଯିହୂଦୀମାେନ େସମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ବଷିୟର
ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛନି୍ତ , େତେବ େସମାେନ ସାଂସାରିକ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କର େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଋଣୀ । 28 ଅତଏବ, ଏହ ିକମର୍
ସମ୍ପନ୍ନ  କଲା ଉତ୍ତାେର ଓ ଏହ ିସଂଗହୃୀତ ଧନରୂପ ଫଳ େସମାନଙ୍କ
ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କଲା ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟ େଦଇ େସ୍ପନକୁ ଯିବ ି।
29 ଆଉ ମୁଁ ଜାେଣ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହବ,ି େସେତେବେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦର ପୂଣ୍ଣର୍ତାେର ଉପସି୍ଥତ େହବ।ି
30 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େହତୁ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ
େପ୍ରମ େହତୁ େମା' ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର େମା' ସହତି ଯତ୍ନ
ସହକାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିତ ିକରୁଅଛ,ି 31 େଯପରି
ମୁଁ ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶେର ଅନାଜ୍ଞାବହ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ, ଆଉ
ଯିରୂଶାଲମ ନମିେନ୍ତ େମାହର େଯଉଁ େସବା, ତାହା େଯପରି ସାଧୁମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, 32 ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାେର ମୁଁ େଯପରି
ଆନନ୍ଦେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ଆରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । 33 ଶାନି୍ତଦାତା ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ଥାଆନୁ୍ତ
। ଆେମନ୍ ।

ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଅଭବିାଦନ

େକେଙ୍କ୍ରୟାସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀର େସବକିା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ େଫୖବୀଙ୍କ
ସପକ୍ଷେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ,ି 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସାଧୁମାନଙୁ୍କ ଯଥାେଯାଗ୍ୟ ଭାବେର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର

ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆଉ େଯେକୗଣସ ିବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର
ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ େହବ, େସ ବଷିୟେର ତାଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; କାରଣ
େସ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ଅେନକଙ୍କର ଓ େମା' ନଜିର ଉପକାର କରିଅଛନି୍ତ ।
3 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟେର େମାହର ସହକମର୍ୀ ପ୍ରୀସ୍କା ଓ ଆକି୍ୱଲାଙୁ୍କ
ନମସ୍କାର ଜଣାଅ; 4 େସମାେନ େମାହର ପ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ରାଣକୁ ବପିଦଗ୍ରସ୍ତ କେଲ; େକବଳ ମୁଁ େଯ େସମାନଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ
େଦଉଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହ ମଧ୍ୟ
େସମାନଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛନି୍ତ; 5 ଆଉ େସମାନଙ୍କ ଗହୃେର ଥିବା
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ । େମାହର ପି୍ରୟ ଏପାଇେନତଙୁ୍କ ନମସ୍କାର
ଜଣାଅ, େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆସଆିର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ।

6 ମରିୟମଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ
କରିଥିେଲ । 7 େମାହର ସ୍ୱଜାତୀୟ ଓ ସହବନ୍ଦୀ ଆନ୍ଦ୍ରନକି ଓ ଯୂନୟିାଙୁ୍କ
ନମସ୍କାର ଜଣାଅ; େସମାେନ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବଖି୍ୟାତ ଓ େମାହର
ପୂବର୍େର ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଶି୍ରତ େହାଇଅଛନି୍ତ । 8 ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େମାହର
ପି୍ରୟ ଆମି୍ପ୍ଳୟାତାଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ । 9 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େସବାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହକମର୍ୀ ଉବର୍ାଣଙୁ୍କ ଓ େମାହର ପି୍ରୟ ସ୍ତାଖୁଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ ।
10 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ ଆେପଲ୍ଲ ାଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ ।
ଆରିସ୍ତବୂଲଙ୍କ ପରିବାରସ୍ଥ େଲାକମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ । 11 େମାହର
ସ୍ୱଜାତୀୟ େହେରାଦୀେୟାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ । ନାକିର୍ସଙ୍କ ପରିବାର
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶି୍ରତ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ
। 12 ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟେର ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା କ୍ରୁ େଫଣା ଓ କ୍ରୁ େଫାସାଙୁ୍କ
ନମସ୍କାର ଜଣାଅ । ପି୍ରୟ ପଶିର୍ଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ, େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟେର
ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛନି୍ତ । 13 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେନାନୀତ ରୂଫଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କର
ମାତାଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ, େସ ମଧ୍ୟ େମାର ମାତା ସ୍ୱରୂପ । 14 ଅସୁଙି୍କ୍ରତ,
େଫ୍ଳ େଗାନ୍, ହମର୍ୀସ୍, ପାତ୍ରବା, ହମର୍ୀସ୍, ଆଉ େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିବା
ଭାଇମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ । 15 ଫିଲଲଗ ଓ ଯୂଲଅି, ନୀରୂସ୍ ଓ
ତାଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ; ପୁଣ,ି ଅଲୁମ୍ପା ଓ େସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧୁଙୁ୍କ
ନମସ୍କାର ଜଣାଅ । 16 ପବତି୍ର ଚୁମ୍ୱନ େଦଇ ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କର ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ ।

େଶଷ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ ଓ ସମ୍ଭାଷଣ

17 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ, େସଥିର
ବପିରୀତ େଯଉଁମାେନ ଦଳେଭଦ ଓ ବଘି୍ନର କାରଣ ଘଟାନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ
ଚହି୍ନ ିରଖି େସମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ରହବିା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ
କରୁଅଛ;ି 18 କାରଣ ଏହପିରି େଲାେକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ
ନୁହଁନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦରର ଦାସ ଅଟନି୍ତ , ପୁଣ,ି ମିଷ୍ଟବାକ୍ୟ ଓ
ଚାଟୁଭାଷାେର ସରଳ ହୃଦୟ େଲାକଙ୍କର ମନ ଭୁଲାନି୍ତ । 19 େଯଣୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହତାର କଥା ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟାପିଯାଇଅଛ;ି
ଅତଏବ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ସତ୍ ବଷିୟେର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅସତ୍ ବଷିୟେର ଅମାୟିକ ହୁଅ, ଏହା
େମାହର ଇଚ୍ଛା । 20 ଆଉ ଶାନି୍ତଦାତା ଈଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ଶୀଘ୍ର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଦ ତେଳ ଦଳିପକାଇେବ । ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ । 21 େମାହର ସହକମର୍ୀ ତୀମଥି,
ପୁଣ,ି େମାହର ସ୍ୱଜାତୀୟ ଲୂକୀୟ, ଯାେସାନ ଓ େସାସପିାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । 22 ଏହ ିପତ୍ର େଲଖକ େଯ ମୁଁ ତତ୍ତର୍ୀୟ, ମୁଁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛ ି। 23 େମାହର ଓ
ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତଥି୍ୟକାରୀ ଗାୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ
। ଏହ ିନଗରର େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏରାଷ୍ଟ ଓ ଭାଇ କ୍ୱ ାତ୍ତର୍ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର
ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । 24 [ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ । ଆେମନ୍ ।] 25 େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର େମାହର
ସୁସମାଚାର ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟକ ପ୍ରଚାର ଅନୁସାେର, ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁ
ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗପୁ୍ତ ଥିଲା,

ସ୍ତବଗାନ

26 ମାତ୍ର ଏେବ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି ବଶି୍ୱାସ କରି ଆଜ୍ଞାବହ
େହବା ନମିେନ୍ତ ଅନାଦ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର
ସାହାଯ୍ୟେର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇଅଛ,ି
େସହ ିନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ ର ପ୍ରକାଶ ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁସି୍ଥର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ
ଅଟନି୍ତ , 27 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଯୁେଗ ଯୁେଗ େସହ ିଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନବାନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ େହଉ । ଆେମନ୍ ।
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ପାଉଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆହୂତ ଜେଣ
େପ୍ରରିତ, ଓ ଭ୍ର ାତା େସାସି୍ଥନା, 2 କରିନ୍ଥେର ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ମଣ୍ଡଳୀ ନକିଟକୁ; େଯଉଁମାେନ ସବର୍ତ୍ର, େସମାନଙ୍କ ଓ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନେର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରାଥର୍ନା
କରନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ପବତି୍ରୀକୃତ ଓ ଆହୂତ
ସାଧୁ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, 3 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ େହଉ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଶୀବର୍ାଦ

4 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ
ଅନୁଗ୍ରହ, େସଥିନମିେନ୍ତ ମୁଁ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛ,ି 5 କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାେର ସମସ୍ତ ବଷିୟେର,
ବେିଶଷତଃ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନେର ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନବାନ େହାଇଅଛ; 6 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସି୍ଥରୀକୃତ େହାଇଅଛ ି। 7 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନମିେନ୍ତ ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଇ
େକୗଣସ ିଅନୁଗ୍ରହଦାନର ଊଣା ପଡଢ଼ୁ ନାହଁ; 8 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦବିସେର େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନନି୍ଦନୀୟ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସି୍ଥର ରଖିେବ । 9 ଈଶ୍ୱର ବଶି୍ୱାସ୍ୟ,
ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନମିେନ୍ତ ଆହୂତ େହାଇଅଛ ।

ମଣ୍ଡଳୀେର ବଭିାଜନ

10 େହ ଭାଇମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ,ି େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକ କଥା
କୁହ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଦଳେଭଦ ନ ହୁଏ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ
ମନେର ଓ ଏକ ବଚିାରେର ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ । 11 କାରଣ, େହ େମାହର
ଭାଇମାେନ, ଖ୍ଳୟୀଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େମା'
ନକିଟେର ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛ ିେଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାଦବବିାଦ
ଅଛ ି। 12 େମା' କଥାର ଭାବ ଏହ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହିି
କହନି୍ତ , ମୁଁ ପାଉଲଙ୍କର, େକହ ିେକହ ିକହନି୍ତ , ମୁଁ ଆପଲ୍ଲଙ୍କର, େକହ ିେକହି
କହନି୍ତ , ମୁଁ େକୖଫାଙ୍କର , ଆଉ େକହ ିେକହ ିକହନି୍ତ , ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ।
13 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ବଭିକ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କି ପାଉଲ
କ୍ରୁଶେର ହତ େହାଇଥିଲା ? କିମ୍ୱା ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ପାଉଲ ନାମେର
ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଥିଲ ? 14 କାେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ନାମେର
ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଅଛ େବାଲ ିେକହ ିକହବି, 15 ଏଥିପାଇଁ କ୍ର ୀଷ୍ପ ଓ ଗାୟ
ବନିା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆଉ କାହାରିକି ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଇ ନାହିଁ େବାଲ ିମୁଁ
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି । 16 ଆଉ ସି୍ତଫାନଙ୍କ ପରିଜନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବାପି୍ତସ୍ମ
େଦଇଅଛନି୍ତ ଏହାଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକି ବାପି୍ତସ୍ମ େଦଇଅଛ ିେବାଲ ିେମାର
ମେନ ପଡଢ଼ୁ ନାହିଁ । 17 କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େମାେତ ବାପି୍ତସ୍ମ େଦବା ନମିେନ୍ତ
େପ୍ରରଣ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନମିେନ୍ତ େପ୍ରରଣ
କେଲ; ତାହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ୱରେର ନୁେହଁ, କାେଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ବ୍ୟଥର୍
ହୁଏ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଓ ଜ୍ଞାନର ଆଧାର- ଖ୍ରୀଷ୍ଟ

18 କାରଣ ବନିାଶ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଶର କଥା
ମୂଖର୍ତା ମାତ୍ର, କିନୁ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଅେଟ । 19 େଯଣୁ ଏହା େଲଖା ଅଛ,ି "ଆେମ୍ଭ
ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ବୁଦି୍ଧମାନମାନଙ୍କର ବୁଦି୍ଧ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
କରିବା "। 20 ଜ୍ଞାନୀ କାହିଁ ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ? ଏହ ିଯୁଗର ତାକିର୍କ କାହିଁ ?
ଈଶ୍ୱର କି ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ମୂଖର୍ତା େବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରି ନାହଁାନି୍ତ ?
21 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଥିେଲ େହଁ ଜଗତ ନଜି ଜ୍ଞାନ
ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନ ଜାଣବିାରୁ ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୂଖର୍ତା ଦ୍ୱ ାରା
ବଶି୍ୱାସୀମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ ।
22 କାରଣ ଯିହୂଦୀମାେନ ଚହି୍ନ େଲାଡ଼ନି୍ତ , ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ମାେନ ଜ୍ଞାନ ଅେନ୍ୱଷଣ
କରନି୍ତ , 23 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ କ୍ରୁଶେର ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ପ୍ରଚାର କରୁ, େସ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଘି୍ନସ୍ୱରୂପ ଓ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ମୂଖର୍ତାସ୍ୱରୂପ, 24 କିନୁ୍ତ ଯିହୂଦୀ େହଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ େହଉ, େଯଉଁମାେନ
ଆହୂତ, େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପ
ଅଟନି୍ତ । 25 େଯଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂଖର୍ ବଷିୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ଜ୍ଞାନପୂଣ୍ଣର୍, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁବର୍ଳ ବଷିୟ ମନୁଷ୍ୟର ବଳ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ବଳବାନ । 26 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବଷିୟ
ଭାବ ିେଦଖ, ସାଂସାରିକ ମତାନୁସାେର ଅେନକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅେନକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ
ବା ଅେନକ କୁଳୀନ ଆହୂତ େହାଇ ନାହଁାନି୍ତ ; 27 କିନୁ୍ତ େଯପରି େକୗଣସି
ମତ୍ତର୍୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଗବର୍ ନ କେର, 28 ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର
ଜ୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା େଦବା ନମିେନ୍ତ ଜଗତର ମୂଖର୍ ବଷିୟସବୁ ମେନାନୀତ
କେଲ, ପୁଣ,ି ବଳବାନ ବଷିୟସବୁକୁ ଲଜ୍ଜ ା େଦବା ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର
ଦୁବର୍ଳ ବଷିୟସବୁ ମେନାନୀତ କେଲ, 29 ଆଉ ଯାହା ଜଗତ ଚକ୍ଷୁେର
ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ, େସ ସବୁକୁ ବ୍ୟଥର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ନୀଚ ଓ
ତୁଚ୍ଛ ବଷିୟଗଡୁ଼କି, ହଁ, ନଗଣ୍ୟ ବଷିୟଗଡୁ଼କି ମେନାନୀତ କେଲ ।
30 କିନୁ୍ତ ତାହାଙ୍କ େହତୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଅଛ, େସ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଅଥର୍ାତ୍, ଧାମିର୍କତା, ପବତି୍ରତା ଓ
ମୁକି୍ତସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛନି୍ତ । 31 ଅତଏବ, େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "େଯ ଦପର୍
କେର, େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଦପର୍ କରୁ ।"

କ୍ରୁଶବଦି୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଚିାର

ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯାଇଥିଲ,ି େସେତେବେଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗିଢୂ଼ ତତ୍ତ୍ୱ  ବକୃ୍ତତା
କିମ୍ୱା ଜ୍ଞାନର ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା ସହତି େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର

ପ୍ରଚାର କରିଥିଲ,ି ତାହା ନୁେହଁ । 2 କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଅଥର୍ାତ୍ କ୍ରୁଶେର
ହତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବନିା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକୗଣସ ିବଷିୟ ନ
ଜାଣବିାକୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲ ି। 3 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଦୁବର୍ଳତା, ଭୟ ଓ ମହାକମ୍ପ ସହ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିଲ;ି 4 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ େଯପରି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ
ଉପେର ସ୍ଥାପିତ ନ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଉପେର ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ,
5 ଏଥିପାଇଁ େମାହର ଶିକ୍ଷା ଓ େମାହର ପ୍ରଚାର, ଜ୍ଞାନର ମେନାହର
ବାକ୍ୟଯୁକ୍ତ ନ େହାଇ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକି୍ତେର ପ୍ରମାଣ- ଯୁକ୍ତ େହାଇଥିଲା ।

ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ

6 ତଥାପି ଆେମ୍ଭମାେନ ପରିପକ୍ୱ  େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନର କଥା
କହୁ, କିନୁ୍ତ ତାହା ଏହ ିଯୁଗର ଜ୍ଞାନ ନୁେହଁ କିମ୍ୱା ଏହ ିଯୁଗର ନଷ୍ଟକଳ୍ପ
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େନତାମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନୁେହଁ, 7 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ସ୍ୱରୂପ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଅଛୁ େସହ ିଗପୁ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
େଗୗରବ ନମିେନ୍ତ ଜଗତର ପୂେବର୍ ନରୂିପଣ କରିଥିେଲ । 8 ଏହ ିଯୁଗର
େନତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିତାହା ଜାଣ ିନାହଁାନି୍ତ , କାରଣ େସମାେନ ତାହା
ଜାଣଥିିେଲ େଗୗରବମୟ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ କ୍ରୁଶେର ହତ କରି ନ ଥାଆେନ୍ତ; 9 କିନୁ୍ତ
େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "ଚକ୍ଷୁ ଯାହା େଦଖି ନାହିଁ, କଣ୍ଣର୍ ଯାହା ଶୁଣ ିନାହିଁ,
ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟେର ଯାହା ଜାତ େହାଇ ନାହିଁ, େଯ ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ଈଶ୍ୱର ଆପଣା େପ୍ରମକାରୀ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ" ।
10 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସ ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ େଯଣୁ େସହ ିଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ବଷିୟ, ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ଗଭୀର ବଷିୟସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନି୍ତ । 11 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବଷିୟସବୁ
ମନୁଷ୍ୟଠାେର ଥିବା ଆତ୍ମା ବନିା ଆଉ କିଏ ଜାେଣ ? େସହପିରି ମଧ୍ୟ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ବନିା ଆଉ େକହ ିଜାେଣ ନାହିଁ ।
12 େଯପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ଦଆିଯାଇଥିବା
ବଷିୟଗଡୁ଼କି ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ିପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜଗତର
ଆତ୍ମା ନ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛୁ । 13 େସହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ମଧ୍ୟ
ଆେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱ ାରା ବାକ୍ୟେର କହ ିନ ଥାଉ, ମାତ୍ର
ଆତ୍ମିକ ବଷିୟସବୁ ଆତ୍ମିକ ବଷିୟ ଦ୍ୱ ାରା ବୁଝାଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶିକି୍ଷତ
ବାକ୍ୟେର କହଥିାଉ । 14 କିନୁ୍ତ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ
ବଷିୟଗଡୁ଼କି ଗ୍ରହଣ କେର ନାହିଁ, କାରଣ େସହ ିସବୁ ତାହା ନକିଟେର
ମୂଖର୍ତା, ପୁଣ,ି େସ େସହ ିସବୁ ବୁଝ ିପାେର ନାହିଁ, େଯଣୁ େସହସିବୁକୁ
ଆତ୍ମିକ ଭାବେର ବଚିାର କରାଯାଏ । 15 ମାତ୍ର େଯ ଆତ୍ମିକମନା, େସ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ବଚିାର କେର, ତଥାପି େକହ ିତା'ର ବଚିାର କେର ନାହିଁ ।
16 କାରଣ, କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ଜାଣଅିଛ ିେଯ, େସ ତାହାଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦଇ
ପାେର ? କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ ପାଇଅଛୁ ।

ମଣ୍ଡଳୀେର ବେିଭଦ

େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଆତ୍ମିକମନା େଲାକଙୁ୍କ କହଲିା ପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହ ିପାରିଲ ିନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଶାରୀରିକ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଶିଶୁମାନଙୁ୍କ କହଲିା ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଲି ି।

2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରାଇ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ େଦଲ ିନାହିଁ, କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମଥର୍ ନ ଥିଲ, ଆଉ ଏେବ ମଧ୍ୟ
ସମଥର୍ େହାଇ ନାହଁ, 3 େଯଣୁ, ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାରୀରିକ ଅଟ।
କାରଣ େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଈଷର୍ା ଓ ବବିାଦ ରହଅିଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଶାରୀରିକ ନୁହଁ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାେର କି
ଆଚରଣ କରୁ ନାହଁ ? 4 େଯେହତୁ େଯେତେବେଳ ଜେଣ କୁେହ, ମୁଁ
ପାଉଲଙ୍କର, ପୁଣ,ି ଆଉ ଜେଣ କୁେହ, ମୁଁ ଆପଲ୍ଲଙ୍କର, େସେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଶାରୀରିକ ନୁହଁ ? 5 ଆପଲ୍ଲ  କିଏ ? ପାଉଲ ବା କିଏ ?
େସମାେନ ତ େସବକମାତ୍ର, େଯଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା, ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ ପ୍ରଭୁ େଯପରି
େଦଇଅଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ । 6 ମୁଁ େରାପଣ
କରିଅଛ,ି ଆପଲ୍ଲ  ଜଳ େସଚନ କରିଅଛନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବୃଦି୍ଧ ସାଧନ
କରିଅଛନି୍ତ । 7 ଅତଏବ, େଯ େରାପଣ କେର କିମ୍ୱା େଯ ଜଳ େସଚନ
କେର, େସ କିଛ ିନୁେହଁ, ମାତ୍ର ବୃଦି୍ଧ ସାଧନ କରନି୍ତ େଯ ଈଶ୍ୱର, େସ ସାର
। 8 େଯ େରାପଣ କେର ଓ େଯ େସଚନ କେର, େସ ଦୁେହଁ ଏକ, କିନୁ୍ତ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାେର ନଜିର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ।
9 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହକମର୍ୀ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ର,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃ । 10 େମାେତ ଦଆିଯାଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାେର
ମୁଁ ଜେଣ ବୁଦି୍ଧମାନ ଗହୃ ନମିର୍ାଣକାରୀ ତୁଲ୍ୟ ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ,ି
ଅନ୍ୟ ଜେଣ ତାହା ଉପେର ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛ।ି କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ତାହା
ଉପେର କିପରି ନମିର୍ାଣ କରୁଅଛ,ି େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ସାବଧାନ େହଉ ।
11 କାରଣ େଯଉଁ ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପିତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
ଭତିି୍ତମୂଳ େକହ ିସ୍ଥାପନ କରି ପାେର ନାହିଁ, େସହ ିଭତିି୍ତମୂଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ।
12 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକହ ିେସହ ିଭତିି୍ତମୂଳ ଉପେର ସୁନା, ରୂପା, ବହୁମୂଲ୍ୟ
ପଥର, କାଠ, ଘାସ ବା ଛଣ େଦଇ ନମିର୍ାଣ କେର, 13 ତାହାେହେଲ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣର କମର୍ କି ପ୍ରକାର, ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ େସହି
ଦନି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, େଯଣୁ େସହ ିଦନି ଅଗି୍ନ ସହତି ପ୍ରକାଶିତ େହବ,
ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର କମର୍ କି ପ୍ରକାର, େସହ ିଅଗି୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ।

14 େଯ ଯାହା ନମିର୍ାଣ କରିଅଛ,ି ତା'ର େସହ ିକମର୍ ଯଦ ିରହବି, େତେବ
େସ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ; 15 ଯଦ ିକାହାରି କମର୍ େପାଡ଼ଯିିବ, ତା'ର କ୍ଷତି
େହବ, ତଥାପି େସ ନେିଜ ରକ୍ଷା ପାଇବ, କିନୁ୍ତ ତାହା ଅଗି୍ନ ମଧ୍ୟ େଦଇ
ଗମନ କଲାପରି େହବ । 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଜାଣ ନାହିଁ େଯ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର
ବାସ କରନି୍ତ; 17 ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରକୁ ନଷ୍ଟ କେର,
େତେବ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିେବ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ପବତି୍ର, େସହି
ମନି୍ଦର ତୁେମ୍ଭମାେନ । 18 େକହ ିଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରୁ । ଯଦି
େକୗଣସ ିେଲାକ ଏହ ିଯୁଗେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାକୁ ଜ୍ଞାନୀ େବାଲି
ମେନ କେର, େତେବ େସ େଯପରି ଜ୍ଞାନୀ େହାଇ ପାେର, ଏଥିପାଇଁ େସ
ମୂଖର୍ େହଉ । 19 କାରଣ ଏହ ିଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ମୂଖର୍ତା
। େଯଣୁ େଲଖା ଅଛ,ି" େସ ଜ୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କର ଧୂତ୍ତର୍ତାେର ଧରନି୍ତ";
20 ପୁନଶ୍ଚ, "ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ତକର୍ବତିକର୍ ଅସାର େବାଲ ିପ୍ରଭୁ ଜାଣନି୍ତ" ।
21 ଅତଏବ, େକହ ିମନୁଷ୍ୟଠାେର ଗବର୍ ନ କରୁ; 22 କାରଣ ସମସ୍ତ
ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଉଲ କୁହ କି ଆପଲ୍ଲ  କୁହ କି େକୖଫା କୁହ, ଜଗତ
କୁହ କି ଜୀବନ କୁହ କି ମରଣ କୁହ, ବତ୍ତର୍ମାନ ବଷିୟ କୁହ କି ଭବଷି୍ୟତ
ବଷିୟ କୁହ, ସମସ୍ତ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର, 23 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର,
ପୁଣ,ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ।

େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ

େଲାେକ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚାରକ, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ ର ଭଣ୍ଡାରଘରିଆ େବାଲ ିମେନ କରନୁ୍ତ । 2 ଆଉ,
ଭଣ୍ଡାରଘରିଆ ବଷିୟେର ଏହା ନତିାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, େଯପରି େସ

ବଶି୍ୱସ୍ତ େଦଖାଯାଏ । 3 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କିମ୍ୱା େକୗଣସ ିେଲୗକିକ
ବଚିାରସଭା ଦ୍ୱ ାରା ବଚିାରିତ େହବା େମା' ପକ୍ଷେର ଅତ ିସାମାନ୍ୟ ବଷିୟ,
ଏପରିକି ମୁଁ ନେିଜ ସୁଦ୍ଧା ନଜିର ବଚିାର କେର ନାହିଁ । 4 କାରଣ ମୁଁ ନଜି
ବରୁିଦ୍ଧେର କିଛ ିଜାେଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏଥିେର ମୁଁ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି
େହାଇ ନାହିଁ କିନୁ୍ତ େଯ େମାହର ବଚିାର କରନି୍ତ , େସ ପ୍ରଭୁ । 5 େତଣୁ,
ସମୟର ପୂେବର୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକୗଣସ ିବଷିୟ ବଚିାର କର
ନାହିଁ େସ ଅନ୍ଧକାରର ଗପୁ୍ତ ବଷିୟଗଡୁ଼କି ଆେଲାକେର େଦଖାଇେବ, ପୁଣ,ି
ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିେବ େସେତେବେଳ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ । 6 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
ନମିେନ୍ତ ଏହ ିସବୁ କଥା େମା' ନଜିକୁ ଓ ଆପଲ୍ଲ ଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ
େଦଲ,ି େଯପରି ଯାହା' ଲଖିିତ ଅଛ,ି ତାହା ଅତକି୍ରମ କର ନାହିଁ', ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କର, ପୁଣ,ି େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଜଣକର ସପକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ବପିକ୍ଷ େହାଇ ଗବର୍ୀ ନ
ହୁଅ । 7 କାରଣ କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ କରିଅଛ ି? ଆଉ, ଯାହା ତୁେମ୍ଭ ଦାନ
ସ୍ୱରୂେପ ପାଇ ନାହଁ, ଏପରି ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ଅଛ ି? କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ ତାହା
ଦାନ ସ୍ୱରୂେପ ପାଇଅଛ, େତେବ ତାହା ଦାନ ସ୍ୱରୂେପ ପାଇ ନ ଥିଲା ପରି
କାହିଁକି ଗବର୍ କରୁଅଛ ? 8 ଇତମିଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ପରିତୃପ୍ତ
େହାଇଗଲଣ ି? ଇତମିଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଧନବାନ େହାଇଗଲଣ ି?
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବନିା ତୁେମ୍ଭମାେନ କଅଣ ରାଜା େହାଇଅଛ ? ହଁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ରାଜା େହାଇଥିେଲ ଭଲ େହାଇଥାଆନ୍ତା, େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରାଜତ୍ୱ  କରି ପାରିଥାଆନୁ୍ତ । 9 କାରଣ େମାହର ମେନ
ହୁଏ, େପ୍ରରିତ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱର ମୃତୁ୍ୟମୁଖେର
ସମପିର୍ତ ସବର୍େଶଷର େଲାକମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରଦଶର୍ନ କରିଅଛନି୍ତ , େଯଣୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଜଗତ, ଦୂତ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର େକୗତୁକର ବଷିୟ
େହାଇଅଛୁ । 10 ଆେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୂଖର୍, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବୁଦି୍ଧମାନ; ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୁବର୍ଳ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଳବାନ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଗୗରବପ୍ରାପ୍ତ, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନାଦୃତ । 11 ଏସମୟ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆେମ୍ଭମାେନ କ୍ଷୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ, ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଓ ପ୍ରହାରିତ
େହଉଅଛୁ, ପୁଣ,ି ନରିାଶ୍ରୟ େହାଇ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ 12 ସ୍ୱହସ୍ତେର କମର୍
କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛୁ, ନନିି୍ଦତ େହାଇ ଆଶୀବର୍ାଦ କରୁଅଛୁ, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇ ସହ୍ୟ କରୁଅଛୁ, 13 ଅପବାଦତି େହାଇ ମିଳନର କଥା କହୁଅଛୁ;
ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜଗତର ଆବଜର୍ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଳଙ୍କ
ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛୁ ।
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14 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା େଦବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ େଲଖୁ
ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େମାହର ପି୍ରୟ ସନ୍ତାନ େବାଲ ିମେନ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଚତନା
େଦବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ େଲଖୁଅଛ ି। 15 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦଶ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଥାଆେନ୍ତ, ତଥାପି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେନକ ପିତା ନାହଁାନି୍ତ ; କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱ ାରା ଜନ୍ମ  େଦଇଅଛ ି। 16 ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଅନୁେରାଧ କେର, ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ । 17 ଏଥିସକାେଶ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ତୀମଥିଙୁ୍କ ପଠାଇଅଛ,ି େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େମାହର
ପି୍ରୟ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ ପୁତ୍ର; େଯପରି ମୁଁ ସବର୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀେର ଶିକ୍ଷା
େଦଇଥାଏ, େସହପିରି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମାହର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣ ସମସ୍ତ
ସ୍ମରଣ କରାଇେବ । 18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବ ିନାହିଁ େବାଲ ିମେନ
କରି େକହ ିେକହ ିଗବର୍େର ପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛନି୍ତ । 19 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା
କରନି୍ତ , ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବ;ି ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ଗବର୍
କରୁଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଶକି୍ତ ବୁଝେିନବ ି! 20 କାରଣ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଶକି୍ତେର ପ୍ରକାଶ ପାଏ ।
21 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ? ମୁଁ େବତ େଘନ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି
ନା େପ୍ରମ େଘନ ିଓ ମୃଦୁତାର ଆତ୍ମା େଘନଯିିବ ି?

ମଣ୍ଡଳୀର କଳୁଷତା-ବ୍ୟଭଚିାର

ପ୍ରକୃତେର ଶୁଣାଯାଉଅଛ ିେଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟଭଚିାର
ଅଛ,ି ଆଉ ଏପରି ବ୍ୟଭଚିାର, ଯାହାକି ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ସୁଦ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଜେଣ ଆପଣା ପିତାର

ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ରଖିଅଛ ି। 2 ପୁଣ,ି େଯ ଏହ ିକମର୍ କରିଅଛ,ି େସ େଯପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରାଯାଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ େଶାକାତ୍ତର୍ ନ େହାଇ
ବରଂ କି ଗବର୍ କରୁଅଛ ? 3 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଶରୀରେର ଅନୁପସି୍ଥତ େହେଲ ସୁଦ୍ଧା
ଆତ୍ମାେର ଉପସି୍ଥତ ଥାଇ, େଯ ଏହ ିପ୍ରକାର କମର୍ କରିଅଛ,ି ଉପସି୍ଥତ ଥିଲା
ପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ତାହାର ବଚିାର କରିସାରିଅଛ,ି 4 ଅଥର୍ାତ୍,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଓ େମାହର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକି୍ତ ସହକାେର
ସମେବତ େହାଇ ଏହା ସି୍ଥର କରିଅଛୁ େଯ, 5 ଏପରି େଲାକକୁ ଶରୀରର
ବନିାଶ ନମିେନ୍ତ ଶୟତାନର ହସ୍ତେର ସମପର୍ଣ କରିବା ଉଚତି, େଯପରି
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦନିେର ତାହାର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇ ପାେର ।
6 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ଗବର୍ କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ । ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଜାଣ
ନାହିଁ େଯ, ଅଳ୍ପ େବାଲ ିଖମୀର ସମସ୍ତ ମଇଦା ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଖମୀରମୟ
କରିଦଏି ? 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ େଲାକ, ଏଣୁ େଯପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା େହାଇ ପାର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମୀର ବାହାର
କରିପକାଅ; କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନସି୍ତାର ପବର୍ର େମଷଶାବକ, ଅଥର୍ାତ୍
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ େହାଇଅଛନି୍ତ । 8 ଅତଏବ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ପୁରାତନ ଖମୀର କିଅବା ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକମର୍ରୂପ ଖମୀର ଦ୍ୱ ାରା ପବର୍ ପାଳନ
ନ କରି ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟରୂପ ଖମୀରଶୂନ୍ୟ ରୁଟ ିଦ୍ୱ ାରା ପବର୍ ପାଳନ କରୁ
। 9 ବ୍ୟଭଚିାରୀମାନଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକର୍ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େମାହର ପତ୍ରେର େଲଖିଥିଲ;ି 10 ଏହ ିଜଗତର ବ୍ୟଭଚିାରୀ କି ଧନେଲାଭୀ
କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କି ପ୍ରତମିାପୂଜକମାନଙ୍କ ସହତି େଯ ଆେଦୗ
ସମ୍ପକର୍ ନ ରଖିବ, ତାହା ନୁେହଁ; ତାହାେହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଗତରୁ
ବାହାରିଯିବାକୁ ପଡ଼ବି; 11 କିନୁ୍ତ େମାହର େଲଖିବାର ଭାବ ଏହା ଥିଲା
େଯ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଭ୍ର ାତା େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହାଇ ବ୍ୟଭଚିାରୀ କି
ଧନେଲାଭୀ କି ପ୍ରତମିାପୂଜକ କି ନନି୍ଦକ କି ମତୁଆଳ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ
ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ହୁଏ, େତେବ ଏପରିେଲାକ ସହତି ସମ୍ପକର୍ ରଖ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି
ତାହା ସାଙ୍ଗେର େଭାଜନ ସୁଦ୍ଧା କର ନାହିଁ । 12 କାରଣ ବାହାର
େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବାେର େମାହର କ'ଣ ଅଛ ି? ଭତିେର
େଯଉଁମାେନ ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ବଚିାର କି ତୁେମ୍ଭମାେନ କର ନାହିଁ ?
13 କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ବାହାେର ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ବଚିାର ଈଶ୍ୱର କରିେବ
। େସହ ିଦୁଷ୍ଟ େଲାକକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦଅି ।

ଭାଇମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମକଦ୍ଦମା

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବରୁିଦ୍ଧେର କଥା ଥିେଲ
େସ କି ବଚିାର ନମିେନ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ନ ଯାଇ
ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କେର ? 2 ଅବା

ସାଧୁମାେନ େଯ ଜଗତର ବଚିାର କରିେବ, ଏକଥା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ
ନାହିଁ ? ଆଉ ଯଦ ିଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଚିାରିତ ହୁଏ, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବଷିୟ ବଚିାର କରିବାକୁ ଅେଯାଗ୍ୟ ?
3 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ଦୂତମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବା, ଏହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣ ନାହିଁ ? 4 େତେବ ଐହକି ଜୀବନର କଥା ବା କ'ଣ ? ଅତଏବ,
ଯଦ ିବଚିାର ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଐହକି ଜୀବନ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େକୗଣସି
ବଷିୟ ଥାଏ, େତେବ ମଣ୍ଡଳୀେର େଯଉଁମାେନ ନଗଣ୍ୟ, େସମାନଙୁ୍କ କ'ଣ
ବଚିାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ନଯିୁକ୍ତ କର ? 5 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା େଦବା
ପାଇଁ ଏହା କହୁଅଛ ି। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟେର ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ସମଥର୍,
ଏପରି କ'ଣ ଜେଣ େବାଲ ିଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ନାହିଁ ? 6 ମାତ୍ର ଜେଣ ବଶି୍ୱାସୀ ଅନ୍ୟ ବଶି୍ୱାସୀ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚିାରାଳୟେର
ଅଭେିଯାଗ କେର, ତାହା ପୁଣ,ି ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର !
7 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ପରସ୍ପର ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚିାରାଳୟେର ଅଭେିଯାଗ
କରୁଅଛ, େସଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ନତିାନ୍ତ େଦାଷୀ । ବରଂ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ
ସହୁ ନାହଁ? ବରଂ କାହିଁକି କ୍ଷତ ିଅଙ୍ଗୀକାର କରୁ ନାହଁ ? 8 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନେିଜ ଅନ୍ୟାୟ ଓ କ୍ଷତ ିକରୁଅଛ, ପୁଣ,ି ତାହା
ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରୁଅଛ । 9 ଅବା, ଅଧାମିର୍କମାେନ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ େହେବ ନାହିଁ, ଏହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ ? ଭ୍ର ାନ୍ତ
ହୁଅ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭଚିାରୀ କି ପ୍ରତମିାପୂଜକ କି ପାରଦାରିକ କି ସ୍ତ୍ରୀବତ୍
ଆଚାରୀ 10 କି ପୁଂେମୖଥୁନକାରୀ କି େଚାର କି ଧନେଲାଭୀ କି ମତୁଆଳ
କି ନନି୍ଦକ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର
ଅଧିକାରୀ େହେବ ନାହିଁ । 11 ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେକହ ିଏହି
ପ୍ରକାର ଥିଲ; କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଧୗତ େହାଇଅଛ, ପବତି୍ରୀକୃତ େହାଇଅଛ ଓ
ଧାମିର୍କ େବାଲ ିଗଣତି େହାଇଅଛ ।

ବ୍ୟଭଚିାରଠାରୁ ପଳାୟନ

12 ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସାଧନ କରିବାକୁ େମାହର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ହତିଜନକ ନୁେହଁ । ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସାଧନ କରିବାକୁ
େମାହର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ େକୗଣସ ିବଷିୟର ବଶୀଭୂତ େହବ ିନାହିଁ
। 13 ଖାଦ୍ୟ ଉଦର ନମିେନ୍ତ, ପୁଣ,ି ଉଦର ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ; କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର
ଉଭୟକୁ େଲାପ କରିେବ। ଶରୀର ବ୍ୟଭଚିାର ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ନମିେନ୍ତ; 14 ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଉଠାଇେଲ,
ପୁଣ,ି ଆପଣା ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇେବ । 15 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଶରୀର େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା କି ଜାଣ ନାହିଁ ? େତେବ ମୁଁ
କଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଙ୍ଗ େଘନଯିାଇ େବଶ୍ୟାର ଅଙ୍ଗ କରିବ ି? ତାହା େକେବ
େହଁ ନ େହଉ । 16 କିମ୍ୱା େଯ େବଶ୍ୟା ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ, େସ ତାହା
ସହତି ଏକ ଶରୀର ହୁଏ, ଏହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ ? କାରଣ ଉକ୍ତ
ଅଛ,ି "େସ ଦୁେହଁ ଏକାଙ୍ଗ େହେବ"। 17 କିନୁ୍ତ େଯ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ
ହୁଏ, େସ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଏକ ଆତ୍ମା ହୁଏ । 18 ବ୍ୟଭଚିାରଠାରୁ ପଳାୟନ
କର । ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ େଯେକୗଣସ ିପାପ କେର, ତାହା ଶରୀରର ବହଭୂିର୍ତ;
କିନୁ୍ତ େଯ ବ୍ୟଭଚିାର କେର, େସ ଆପଣା ନଜି ଶରୀର ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ
କେର । 19 ଅବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତବର୍ାସୀ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନି୍ଦର, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ ?
ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନଜିର ନୁହଁ; 20 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଶଷ
ମୂଲ୍ୟେର କିଣାଯାଇଅଛ; ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ
ପ୍ରକାଶ କର ।

ବବିାହ ସମ୍ପକର୍ୀୟ ନୟିମ

`ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସବୁ ବଷିୟ େଲଖିଅଛ, େସହ ିସବୁର
ଉତ୍ତର ଏହ,ି ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ସ୍ପଶର୍ ନ କରିବା ପୁରୁଷ ପକ୍ଷେର ଭଲ;
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2 କିନୁ୍ତ ବ୍ୟଭଚିାର ଭୟ େହତୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷର ନଜିର ଭାଯର୍୍ୟା ଥାଉ,
ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀର ନଜିର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ । 3 ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ
େଦଉ, ପୁଣ,ି େସହ ିପ୍ରକାେର ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ େଦଉ ।
4 ଭାଯର୍୍ୟାର ଆପଣା ଶରୀର ଉପେର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ଅଛ;ି
େସହ ିପ୍ରକାେର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ଆପଣା ଶରୀର ଉପେର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ଭାଯର୍୍ୟାର ଅଛ ି। 5 ପରସ୍ପରକୁ ବଞ୍ଚତି ନ କର; େକଜାଣ ିପ୍ରାଥର୍ନା ନମିେନ୍ତ
ଅବକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଏକ ପରାମଶର୍ େହାଇ ଅଳ୍ପ କାଳ ପୃଥକ୍
ରହ ିପାର; ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଇନି୍ଦ୍ରୟ ଦମନ ଅଭାବ େହତୁ ଶୟତାନ
େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନ କେର, ଏଥିପାଇଁ ପୁନବର୍ାର ଏକତ୍ର ହୁଅ ।
6 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା ପରି ନ କହ ିପରାମଶର୍ େଦଲା ପରି ଏହା କେହ
। 7 ତଥାପି, େଯପରି ସବୁ େଲାକ େମାହରି ପରି ହୁଅନି୍ତ , ଏହା େମାହର
ଇଚ୍ଛା । ମାତ୍ର େକହ ିଏପ୍ରକାର, େକହ ିେସପ୍ରକାର, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦାନ ପାଇଅଛ ି। 8 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଅବବିାହତି ଓ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ
କେହ, େସମାେନ େମା' ପରି ରହେିଲ େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଭଲ । 9 ମାତ୍ର
ଯଦ ିେସମାେନ ଇନି୍ଦ୍ରୟ ଦମନ କରି ନ ପାରନି୍ତ , େତେବ ବବିାହ କରନୁ୍ତ
କାରଣ କାମାନଳେର ଦଗ୍ଧ େହବା ଅେପକ୍ଷା ବବିାହ କରିବା ଭଲ ।
10 କିନୁ୍ତ ବବିାହତିମାନଙୁ୍କ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦଏି, ମୁଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା
ଦଅିନି୍ତ , ଭାଯର୍୍ୟା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ପୃଥକ୍ ନ େହଉ, 11 (କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସ
ବଭିନି୍ନ  ହୁଏ, େତେବ େସ ଆଉ ବବିାହ ନ କରୁ, ଅଥବା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ
ସହତି ମିଳିତ େହଉ), ପୁଣ,ି ସ୍ୱାମୀ ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ
। 12 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମୁଁ କେହ (ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ନାହିଁ), ଯଦ ିେକୗଣସି
ଭାଇର ଅବଶି୍ୱାସନିୀ ଭାଯର୍୍ୟା ଥାଏ, ଆଉ େସ ତା'ର ସହତି ବାସ କରିବାକୁ
ସମ୍ମତ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ େସ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ । 13 ପୁଣ,ି
େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବଶି୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ ଥାଏ, ଆଉ େସ ତା'ର ସହତି ବାସ
କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହୁଏ, େସ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ ।
14 କାରଣ ଅବଶି୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ ବଶି୍ୱାସୀ ଭାଯର୍୍ୟା େହତୁ ପବତି୍ର କରାଯାଇଅଛ,ି
ଆଉ ଅବଶି୍ୱାସନିୀ ଭାଯର୍୍ୟା ବଶି୍ୱାସୀ ସ୍ୱାମୀ େହତୁ ପବତି୍ର କରାଯାଇଅଛ;ି
ତାହା ନ େହେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାେନ ଅପବତି୍ର ହୁଅେନ୍ତ, କିନୁ୍ତ ଏେବ
େସମାେନ ପବତି୍ର । 15 ତଥାପି ଯଦ ିଅବଶି୍ୱାସୀ ପୃଥକ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କେର, େତେବ େସ ପୃଥକ୍ େହଉ; ଏପରି ସ୍ଥେଳ େସହ ିଭାଇ ବା ଭଉଣୀ
ଆବଦ୍ଧ ନୁହଁନି୍ତ ; ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାନି୍ତେର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ
କରିଅଛନି୍ତ । 16 େଯଣୁ େହ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁେମ୍ଭ େଯ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ପରିତ୍ରାଣର
କାରଣ େହବ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ? କିମ୍ୱା େହ ସ୍ୱାମୀ, ତୁେମ୍ଭ େଯ ଆପଣା
ଭାଯର୍୍ୟାର ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ େହବ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ?

େଯପରି ଆହ୍ୱାନ େସପରି ଆଚରଣ

17 େକବଳ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ େଯପରି ଦାନ ବତିରଣ କରିଅଛନି୍ତ , ଈଶ୍ୱର
ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ େଯଉଁ ଅବସ୍ଥାେର ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ , େସ େସହପିରି ଆଚରଣ
କରୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀେର ଏହ ିପ୍ରକାର ଆେଦଶ ଦଏି । 18 େକହ ିକି
ସୁନ୍ନ ତ ଅବସ୍ଥାେର ଆହୂତ େହାଇଅଛ ି? େସ ଅସୁନ୍ନ ତ ିପରି େଦଖାଯିବାକୁ
େଚଷ୍ଟା ନ କରୁ। େକହ ିକି ଅସୁନ୍ନ ତ ଅବସ୍ଥାେର ଆହୂତ େହାଇଅଛ ି? େସ
ସୁନ୍ନ ତ ିନ େହଉ । 19 ସୁନ୍ନ ତ କିଛ ିନୁେହଁ, ପୁଣ,ି ଅସୁନ୍ନ ତ କିଛ ିନୁେହଁ,
େକବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହିଁ ସାର । 20 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ େଯଉଁ
ଅବସ୍ଥାେର ଆହୂତ େହାଇଅଛ,ି େସ େସଥିେର ଥାଉ । 21 ତୁେମ୍ଭ କି ଦାସ
େହାଇ ଆହୂତ େହାଇଅଛ ? ଚନି୍ତ ା କର ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଯେବ ମୁକ୍ତ େହାଇ
ପାର, େତେବ ବରଂ ସୁେଯାଗ ଅବଲମ୍ୱନ କର । 22 କାରଣ େଯ ଦାସ
େହାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆହୂତ େହାଇଅଛ,ି େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁକ୍ତ େଲାକ; େସହି
ପ୍ରକାେର େଯ ମୁକ୍ତ େହାଇ ଅ◌ାହୂତ େହାଇଅଛ,ି େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାସ ।
23 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବେିଶଷ ମୂଲ୍ୟେର କିଣାଯାଇଅଛ, ମନୁଷ୍ୟର ଦାସ ହୁଅ
ନାହିଁ । 24 େହ ଭାଇମାେନ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ େଯଉଁ ଅବସ୍ଥାେର ଆହୂତ
େହାଇଅଛ,ି େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର େସହ ିଅବସ୍ଥାେର ଥାଉ ।

ଅବବିାହତି ଓ ବଧିବାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ

25 କୁମାରୀମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ େକୗଣସ ିଆଜ୍ଞା ପାଇ
ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ବଶି୍ୱାସପାତ୍ର େହାଇ ନଜିର ମତ େଦଉଅଛି
। 26 ମୁଁ ମେନ କେର େଯ, ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଅଛ,ି ଆସନ୍ନ  ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା େହତୁ
େସହପିରି ରହବିା ଭଲ । 27 ତୁେମ୍ଭ କି ଭାଯର୍୍ୟା ସହତି ଆବଦ୍ଧ ? େତେବ

ମୁକ୍ତ େହବା ପାଇଁ େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ତୁେମ୍ଭ କି ଭାଯର୍୍ୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ?
େତେବ ଭାଯର୍୍ୟା ପାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର ନାହିଁ । 28 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ
ବବିାହ କରିଅଛ, ତାହାେହେଲ ସୁଦ୍ଧା ପାପ କରି ନାହଁ; ଆଉ ଯଦ ିକୁମାରୀ
ବବିାହ କରିଅଛ,ି ତାହାେହେଲ େସ ପାପ କରି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏପରି
େଲାେକ ଶରୀରେର େକ୍ଳଶ େଭାଗିେବ ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି େସଥିରୁ
ରକ୍ଷା ପାଅ, ଏହା େମାହର ଇଚ୍ଛା । 29 କିନୁ୍ତ େହ ଭାଇମାେନ, େମା'
କଥାର ଭାବ ଏହ,ି ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ , ଏଣୁ େଯଉଁମାନଙ୍କର ଭାଯର୍୍ୟା ଅଛ,ି
େସମାେନ ଭାଯର୍୍ୟା ନ ଥିଲା ପରି ହୁଅନୁ୍ତ । 30 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ େରାଦନ
କରନି୍ତ , େସମାେନ େରାଦନ ନ କରିବା େଲାକ ପରି ହୁଅନୁ୍ତ; ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଆନନ୍ଦ ନ କରିବା େଲାକ ପରି
ହୁଅନୁ୍ତ; େଯଉଁମାେନ କ୍ରୟ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଅନଧିକାରୀ େଲାକ ପରି
ହୁଅନୁ୍ତ; 31 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଜଗତର ବଷିୟ େଭାଗ କରନି୍ତ , େସମାେନ
େଭାଗ ନ କରିବା େଲାକ ପରି ହୁଅନୁ୍ତ; କାରଣ ଏହ ିଜଗତର ରୂପ
ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହଉଅଛ ି। 32 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଚନିି୍ତତ ନ ହୁଅ,
ଏହା େମାହର ଇଚ୍ଛା । େଯ ଅବବିାହତି, େସ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନ୍ତାଷପାତ୍ର
େହବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟ େଘନ ିଚନିି୍ତତ ହୁଏ; 33 କିନୁ୍ତ େଯ
ବବିାହତି, େସ କିପରି ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାର ସେନ୍ତାଷପାତ୍ର େହବ, େସଥିପାଇଁ
େସ ସଂସାର ବଷିୟ େଘନ ିଚନିି୍ତତ ହୁଏ, ଆଉ ତା'ର ମନ ବଭିକ୍ତ ହୁଏ ।
34 ଅବବିାହତି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କୁମାରୀ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାେର ପବତି୍ର େହବା
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟ େଘନ ିଚନିି୍ତତ ହୁଅନି୍ତ; କିନୁ୍ତ େଯ ବବିାହତିା, େସ
କିପରି ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ସେନ୍ତାଷପାତ୍ର େହବ, େସଥିପାଇଁ ସଂସାର ବଷିୟ
େଘନ ିଚନିି୍ତତ ହୁଏ । 35 ଏହ ିକଥା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଜି ହତି ନମିେନ୍ତ
କହୁଅଛ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଧନେର ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଶିଷ୍ଟାଚରଣ କରି ଏକାଗ୍ର ମନେର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ନବିଷି୍ଟ ଥାଅ, ଏଥିପାଇଁ କହୁଅଛ ି। 36 କିନୁ୍ତ, ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ବବିାହ
ପାଇଁ ନଜି ବାଗ୍ଦତ୍ତା କନ୍ୟାର େଯୗବନାବସ୍ଥା ଗତ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ େସ
ତାହା ପ୍ରତ ିଅନୁଚତି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ ିେବାଲ ିମେନ କେର, େତେବ
ଆବଶ୍ୟକ େବାଧ କେଲ େସ ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ତାହା କରୁ; େସଥିେର ପାପ
ନାହିଁ; େସମାେନ ବବିାହ କରନୁ୍ତ । 37 କିନୁ୍ତ େଯ ହୃଦୟେର ସି୍ଥର ଥାଏ,
ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା େବାଧ ନ କେର, ପୁଣ,ି ଯାହାର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଥାଏ, ଆଉ େଯ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ କୁମାରୀ ରଖିବା
ନମିେନ୍ତ ହୃଦୟେର ସି୍ଥର କରିଥାଏ, େସ ଭଲ କେର । 38 ଏଣୁ େଯ
ଆପଣା କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ବବିାହ ଦଏି, େସ ଭଲ କେର, ପୁଣ,ି େଯ
ବବିାହ ନ ଦଏି, େସ ଆହୁରି ଭଲ କେର । 39 ସ୍ୱାମୀ ଜୀବତି ଥିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭାଯର୍୍ୟା ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ; କିନୁ୍ତ ଯଦ ିସ୍ୱାମୀ ମୃତ, େତେବ ଭାଯର୍୍ୟା
ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସୀ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତାହାକୁ ବବିାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ
। 40 କିନୁ୍ତ େସ େସହପିରି ରହେିଲ ଅଧିକ ସୁଖୀ େହବ, ଏହା େମାହର
ମତ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଅଛ ିେବାଲ ିମେନ କେର ।

େଦବ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ

େଦବପ୍ରସାଦ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େମାହର ଉତ୍ତର ଏହ,ି ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର
ଜ୍ଞାନ ଅଛ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କହୁଅଛ, ତାହା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ । ଜ୍ଞାନ ଅହଙ୍କାର ଜନ୍ମ ାଏ, କିନୁ୍ତ େପ୍ରମରୁ ନଷି୍ଠା

ଜାତ ହୁଏ । 2 ଯଦ ିେକହ ିେକୗଣସ ିବଷିୟେର ଜ୍ଞାନୀ େବାଲ ିମେନ
କେର, େତେବ ତାହାର େଯପରି ଜାଣବିା ଉଚତି, େସ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସପରି
ଜାଣ ିନାହିଁ; 3 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକହ ିଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର, େସହ ିଜଣ
ତାହାଙ୍କ ପରିଚତି । 4 ଏଣୁ େଦବପ୍ରସାଦ େଭାଜନ ବଷିୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣୁ େଯ, ଜଗତେର େଦବତା େବାଲ ିକିଛ ିନାହିଁ, ଆଉ ଏକ ଈଶ୍ୱର ବନିା
ଦି୍ୱ ତୀୟ ନାହିଁ । 5 କାରଣ ସ୍ୱଗର୍େର େହଉ ବା ପୃଥିବୀେର େହଉ,
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େଦବତା େବାଲ ିକହନି୍ତ , ଯଦ୍ୟପି େସମାେନ ଥାଇ ପାରନି୍ତ
(ଏପରି ତ ଅେନକ େଦବତା ଓ ଅେନକ ପ୍ରଭୁ ଅଛନି୍ତ), 6 ତଥାପି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ବଷିୟ
େହାଇଅଛ,ି ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େହାଇଅଛୁ, ପୁଣ,ି ଏକମାତ୍ର
ପ୍ରଭୁ, ଅଥର୍ାତ୍ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ବଷିୟ େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି
ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ େହାଇଅଛୁ । 7 ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହ ିଜ୍ଞାନ
ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ େକେତକ େଲାକ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦବତା ଅଛ ିେବାଲ ିଭାବି
େଦବପ୍ରସାଦ େଭାଜନ କରନି୍ତ , ଆଉ େସମାନଙ୍କର ବେିବକ ଦୁବର୍ଳ ଥିବାରୁ
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କଳୁଷିତ ହୁଏ । 8 କିନୁ୍ତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ଗ୍ରାହ୍ୟ କି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଏ ନାହିଁ; େଭାଜନ ନ କେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତି
ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ୱା େଭାଜନ କେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ ।
9 କିନୁ୍ତ ସାବଧାନ, କାେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିଅଧିକାର ଦୁବର୍ଳମାନଙ୍କର
ଝୁଣି୍ଟବାର କାରଣ ହୁଏ । 10 କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭକୁ ଯଦ ିେକହି
ପ୍ରତମିାର ମନି୍ଦରେର େଭାଜନେର ବସବିାର େଦେଖ, େତେବ େସ ଦୁବର୍ଳ
େହାଇଥିେଲ ତା'ର ବେିବକ କ'ଣ େଦବପ୍ରସାଦ େଭାଜନ କରିବାକୁ ସାହସକି
େହବ ନାହିଁ ? 11 ଏଣୁ େଯଉଁ ଦୁବର୍ଳ ଭ୍ର ାତା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ
କେଲ, େସ ତୁମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା ନଷ୍ଟ େହଉଅଛ ି। 12 ଏହ ିପ୍ରକାେର
ଭାଇମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରି ଓ େସମାନଙ୍କ ଦୁବର୍ଳ ବେିବକକୁ ଆଘାତ
କରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପାପ କରୁଅଛ । 13 ଅତଏବ ଯଦି
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େମାହର ଭାଇର ବଘି୍ନର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ େମାହର ଭାଇ
େଯପରି େମା' ଦ୍ୱ ାରା ବଘି୍ନ ନ ପାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କଦାପି ମାଂସ ଖାଇବି
ନାହିଁ ।

େପ୍ରରିତଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ

ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁେହଁ ? ମୁଁ କ'ଣ ଜେଣ େପ୍ରରିତ ନୁେହଁ ? ମୁଁ
କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରି ନାହିଁ ?
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େମାହର କୃତ କମର୍ ନୁହଁ ?

2 ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଜେଣ େପ୍ରରିତ ନୁେହଁ, ତଥାପି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଅବଶ୍ୟ ଜେଣ େପ୍ରରିତ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର େପ୍ରରିତପଦର ମୁଦ୍ର ାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ । 3 େମାହର
ସମାେଲାଚକମାନଙୁ୍କ େମାହର ଉତ୍ତର ଏହ ି। 4 େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ
କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ? 5 ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ େପ୍ରରିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଭ୍ର ାତୃବଗର୍ ଓ େକୖଫାଙ୍କ ପରି ବଶି୍ୱାସନିୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବବିାହ କରି ସଙ୍ଗେର େଘନି
ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ? 6 କିମ୍ୱା ଜୀବକିା
ନବିର୍ାହର ପରିଶ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କ'ଣ େକବଳ େମାହର ଓ
ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ? 7 କିଏ ନଜି ବ୍ୟୟେର େକେବ େସୖନକିବୃତି୍ତ
କେର ? କିଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି େସଥିର ଫଳ େଭାଜନ ନ କେର ? ଅବା
କିଏ ପଶୁପଲ ପାଳନ କରି ପଲର ଦୁଗ୍ଧ ପାନ ନ କେର ? 8 ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ
ଭାବେର କ'ଣ ଏହ ିସବୁ କଥା କହୁଅଛ ି? େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ
ଏହ ିସବୁ କଥା କୁେହ ନାହିଁ ? 9 କାରଣ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର ଏହା
େଲଖା ଅଛ,ି "େବଙ୍ଗଳାେର ବୁଲୁଥିବା ବଳଦର ମୁହଁେର ତୁଣ୍ଡ ିଦଅି ନାହିଁ"।
ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ବଳଦ ବଷିୟେର ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ ? 10 େସ କ'ଣ େକବଳ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହା କହନି୍ତ ନାହିଁ ? ହଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏହା
ଲଖିିତ େହାଇଅଛ,ି େଯପରି େଯ ଚାଷ କେର, ଆଶାେର ତାହାର ଚାଷ
କରିବା ଉଚତି, ଆଉ େଯ େବଙ୍ଗଳା ପକାଏ, ଭାଗ ପାଇବା ଆଶାେର ତା'ର
େବଙ୍ଗଳା ପକାଇବା ଉଚତି । 11 ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପାରମାଥିର୍କ ବୀଜ ବୁଣଅିଛୁ, େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଐହକି ଶସ୍ୟ େଛଦନ
କେଲ କ'ଣ ଗରୁୁତର ବଷିୟ ? 12 ଯଦ ିଅନ୍ୟମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅଂଶାଧିକାରୀ ଅଟନି୍ତ , େତେବ ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଆହୁରି ଅଧିକ େନାହୁଁ ?
ତଥାପି ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରି ନାହୁଁ; କିନୁ୍ତ େଯପରି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରର େକୗଣସ ିବାଧା ନ ଜନ୍ମ ାଉ, ଏଥିପାଇଁ
ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରୁଅଛୁ । 13 େଯଉଁମାେନ ମନି୍ଦରେର େସବା କରନି୍ତ ,
େସମାେନ େଯ ମନି୍ଦରରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନି୍ତ , ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ େବଦରି
େସବାେର ନବିଷି୍ଟ ରହନି୍ତ , େସମାେନ େଯ େବଦୀ ସହତି ଅଂଶୀ ହୁଅନି୍ତ ,
ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ ? 14 େସହ ିପ୍ରକାେର େଯଉଁମାେନ ସୁସମାଚାର
ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ , େସମାେନ େଯ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱ ାରା ଜୀବନ ନବିର୍ାହ କରିେବ,
ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛନି୍ତ । 15 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଏହ ିସବୁ ବଷିୟ କିଛି
ବ୍ୟବହାର କରି ନାହିଁ, ଆଉ େମା' ପ୍ରତ ିେଯ ଏହପିରି କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ
ମୁଁ ଏହ ିସବୁ େଲଖୁ ନାହିଁ; କାରଣ େକହ ିେମାହର ଏହ ିଦପର୍ ବ୍ୟଥର୍ କରିବା
ଅେପକ୍ଷା ବରଂ େମାହର ମରିବା ଭଲ । 16 କାରଣ ମୁଁ ଯଦ ିସୁସମାଚାର
ପ୍ରଚାର କେର, େସଥିେର େମାହର ଦପର୍ କରିବାର କିଛ ିନାହିଁ, େଯଣୁ ତାହା
କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ; ଆଉ ଯଦ ିମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ନ କେର,
େତେବ ହାୟ, ମୁଁ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର । 17 କାରଣ ଯଦ ିମୁଁ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର ଏହା
କେର, େତେବ େମାହର ପୁରସ୍କାର ଅଛ;ି କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେସ୍ୱଚ୍ଛାେର ନ କେର,
େତେବ େହଁ େସବକପଦର ଭାର େମା'ଠାେର ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛ ି।

18 େତେବ େମାହର ପୁରସ୍କାର କ'ଣ ? ତାହା ଏହ ିେଯ, େଯପରି ମୁଁ
ସୁସମାଚାରେର ଥିବା େମାହର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସୁସମାଚାର
ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ େସହ ିସୁସମାଚାରକୁ ବନିାମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଚାର କେର ।
19 କାରଣ େଯପରି ମୁଁ ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ଲାଭ କରି ପାେର,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାରି ଅଧୀନ ନ େହେଲ େହଁ ନଜିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାସ କଲ ି।
20 େଯପରି ମୁଁ ଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଲାଭ କରି ପାେର, ଏଥିପାଇଁ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ମୁଁ ଯିହୂଦୀ ପରି େହଲ;ି େଯପରି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନେର
ଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଲାଭ କରି ପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅଧୀନ ନ େହେଲ ସୁଦ୍ଧା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ େଲାକମାନଙ୍କ
ନକିଟେର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନର ପରି େହଲ ି। 21 େଯପରି ମୁଁ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାବହିୀନ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଲାଭ କରି ପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାବହିୀନ ନ େହାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅନୁଗତ େହେଲ େହଁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାବହିୀନ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାବହିୀନ ପରି େହଲ ି। 22 େଯପରି ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ ମାନଙୁ୍କ
ଲାଭ କରି ପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁବର୍ଳମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଦୁବର୍ଳ ପରି
େହଲ;ି େଯପରି ମୁଁ େଯେକୗଣସ ିପ୍ରକାେର େକେତକଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରି ପାେର,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନକିଟେର ସବୁପ୍ରକାର େହାଇଅଛ ି। 23 ମୁଁ େଯପରି
ସୁସମାଚାରର ଆଶୀବର୍ାଦର ସହଭାଗୀ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର
ନମିେନ୍ତ ସବୁ କେର ।

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଦୗଡ଼

24 େଯଉଁମାେନ ରଙ୍ଗଭୂମିେର େଦୗଡ଼ନି୍ତ , େସମାେନ ସମେସ୍ତ େଦୗଡ଼ନି୍ତ
ସତ, କିନୁ୍ତ େକବଳ ଜେଣ େଯ ପଣ ପାଏ, ଏହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ
ନାହିଁ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ପଣ ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ େସହପିରି େଦୗଡ଼ ।
25 େଯ େକହ ିକ୍ର ୀଡ଼ାେର ପ୍ରତଦି୍ୱ ନି୍ଦତା କେର, େସ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର
ପରିମିତେଭାଗୀ ହୁଏ; େସମାେନ କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ତାହା
କରନି୍ତ; ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ତାହା କରୁ ।
26 ଅତଏବ ମୁଁ େଦୗଡଢ଼ୁଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ବନିାଲକ୍ଷ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମୁଁ ମୁଷି୍ଟଯୁଦ୍ଧ
କରୁଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା େଲାକ ପରି ନୁେହଁ । 27 ଅନ୍ୟ
େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଚାର କରି କାେଳ ମୁଁ ନେିଜ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ େମାହର ନଜି ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ େଦଇ ବଶେର ଦାସ
କରି ରଖୁଅଛ ି।

ଇସ୍ରାଏଲର ଇତହିାସରୁ େଚତାବନୀ

କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ସମେସ୍ତ
େମଘ ତେଳ ଥିେଲ, 2 ଆଉ ସମେସ୍ତ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟ େଦଇ
ଗମନ କେଲ, ପୁଣ,ି ସମେସ୍ତ େମଘ ଓ ସମୁଦ୍ର େର େମାଶାଙ୍କ

ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବାପି୍ତଜିତ େହେଲ, 3 ଆଉ ସମେସ୍ତ ଏକ ପାରମାଥିର୍କ ଖାଦ୍ୟ
େଭାଜନ କେଲ 4 ଓ ସମେସ୍ତ ଏକ ପାରମାଥିର୍କ େପୟ ପାନ କେଲ
(େଯଣୁ େସମାେନ େସମାନଙ୍କ ଅନୁବତ୍ତର୍ୀ ପାରମାଥିର୍କ େଶୖଳରୁ ପାନ
କରୁଥିେଲ, ଆଉ େସହ ିେଶୖଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ), 5 ତଥାପି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ଅଧିକାଂଶଠାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେନ୍ତାଷ ନ ଥିଲା, େତଣୁ େସମାେନ ପ୍ରାନ୍ତରେର
ମେଲ, ଏସମସ୍ତ କଥା େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଜ୍ଞାତ ଥାଅ, ଏହା େମାହର ଇଚ୍ଛା
ନୁେହଁ । 6 େସମାେନ େଯପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବଷିୟେର ଅଭଳିାଷୀ େହାଇଥିେଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି େସପ୍ରକାେର ଅଭଳିାଷୀ ନ େହଉ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଏହି
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ ି।
7 େଯପରି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକେତକ ପ୍ରତମିାପୂଜକ େହେଲ, େସପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରତମିାପୂଜକ ହୁଅ ନାହିଁ; େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "େଲାକମାେନ
େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ ବସେିଲ, ଆଉ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଉଠିେଲ" ।
8 େଯପରି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକେତକ ବ୍ୟଭଚିାର କରି ଏକ ଦନିେର
େତଇଶ ହଜାର ମରିଗେଲ, େସପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟଭଚିାର ନ କରୁ ।
9 େଯପରି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକେତକ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରି ସପର୍ ଦ୍ୱ ାରା
ବନିଷ୍ଟ େହେଲ, େସପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନ କରୁ ।
10 େଯପରି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକେତକ େଲାକ ବଚସା କରି ସଂହାରକ
ଦ୍ୱ ାରା ବନିଷ୍ଟ େହେଲ, େସପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଚସା କର ନାହିଁ । 11 ଏହି
ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂେପ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟଲିା, ଆଉ େଯଉଁମାନଙ୍କ
ସମୟେର ଯୁଗାନ୍ତ କାଳ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ,ି ଏପରି େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ,
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ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଚତନା ନମିେନ୍ତ େସହ ିସବୁ େଲଖାଯାଇଅଛ ି। 12 ଏଣୁ େଯ
ଆପଣାକୁ ସି୍ଥର େବାଲ ିମେନ କେର, େସ େଯପରି ପତତି ନ ହୁଏ, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ େସ ସାବଧାନ େହଉ । 13 ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା
ସ୍ୱାଭାବକି, ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟ ିନାହିଁ;
କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବଶି୍ୱାସ୍ୟ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକୗଣସ ିଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାେର
ପରୀକି୍ଷତ େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସହ୍ୟ କରି
ପାର, ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘଟବିା ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ େସ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିେବ ।

ପ୍ରତମିାପୂଜା ବରୁିଦ୍ଧେର େଚତାବନୀ

14 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ରୟମାେନ, ପ୍ରତମିା ପୂଜାରୁ ପଳାୟନ କର
। 15 ମୁଁ ବୁଦି୍ଧମାନ େଲାକଙୁ୍କ କହଲିା ପରି କହୁଅଛ;ି ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛ,ି
ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ବଚିାର କର । 16 େଯଉଁ ଆଶୀବର୍ାଦର ପାତ୍ରକୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଶୀବର୍ାଦ କରୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ନୁେହଁ
? େଯଉଁ ରୁଟ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଭାଙୁ୍ଗ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା
ନୁେହଁ ? 17 କାରଣ ରୁଟ ିଏକ େହବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ େହେଲ େହଁ
ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ, େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ େସହ ିଏକ ରୁଟରି
ଅଂଶୀ । 18 ଶାରୀରିକ ଜନ୍ମ ାନୁସାେର େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ରାଏଲ େଲାକ,
େସମାନଙୁ୍କ େଦଖ; େଯଉଁମାେନ ବଳିମାଂସ େଭାଜନ କରନି୍ତ , େସମାେନ କି
େବଦରି ସହଭାଗୀ ନୁହଁନି୍ତ ? 19 େତେବ େଦବପ୍ରସାଦ େବାଲ ିେଯ କିଛି
ଅଛ ିବା ପ୍ରତମିା େବାଲ ିେଯ କିଛ ିଅଛ,ି ଏହା କି ମୁଁ କହୁଅଛ ି? 20 ନା,
କିନୁ୍ତ ମୁଁ କହୁଅଛ ିେଯ, ଯାହା ଯାହା ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍
କରନି୍ତ , େସହ ିସବୁ େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଉତ୍ସଗର୍ ନ କରି
ଭୂତମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର କରନି୍ତ । ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଭୂତମାନଙ୍କ
ସହଭାଗୀ ହୁଅ, ଏହା େମାହର ଇଚ୍ଛା ନୁେହଁ । 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପାନପାତ୍ର ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ପାନପାତ୍ର ଉଭୟେର ପାନ କରି ପାର ନାହିଁ;
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ େମଜ ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ େମଜ ଉଭୟର ଅଂଶୀ େହାଇ
ପାର ନାହିଁ । 22 ଅଥବା ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ବରିକି୍ତ ଜନ୍ମ ାଇବା ?
ଆେମ୍ଭମାେନ କି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ବଳବାନ ?

ସମସ୍ତ ବଷିୟ କାରଣ - ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ

23 ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ
ବଷିୟ ହତିଜନକ ନୁେହଁ । ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା
ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟରୁ ନଷି୍ଠା ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ । 24 େକହ ିନଜିର
ସ୍ୱାଥର୍ େଚଷ୍ଟା ନ କରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ େଚଷ୍ଟା କରୁ ।
25 ବଜାରେର ଯାହା ବକି୍ରୟ ହୁଏ, ବେିବକ ସକାେଶ କିଛ ିନ ପଚାରି
ତାହା େଭାଜନ କର, 26 କାରଣ ପୃଥିବୀ ଓ େସଥିେର ଥିବା ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର । 27 ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ର ଣ
କେର, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, େତେବ ଯାହା କିଛି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିେବଷଣ କରାଯାଏ, ବେିବକ ସକାେଶ କିଛ ିନ ପଚାରି
ତାହା େଭାଜନ କର । 28 କିନୁ୍ତ େକହ ିଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କେହ, ଏହା ବଳି
ସ୍ୱରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େହାଇଅଛ,ି େତେବ େଯ ଏହା ଜଣାଇଲା, ତାହାର
ସକାେଶ ଓ ବେିବକ ସକାେଶ ତାହା େଭାଜନ କର ନାହିଁ; 29 ତୁମ୍ଭ ନଜି
ବେିବକ ସକାେଶ େବାଲ ିମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତା'ର ବେିବକ ସକାେଶ ।
େମାହର ସ୍ୱାଧୀନତା କାହିଁକି ଅନ୍ୟର ବେିବକ ଦ୍ୱ ାରା ବଚିାରିତ ହୁଏ ?
30 ଯଦ ିମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ େଭାଜନ କେର, େତେବ ଯାହା ନମିେନ୍ତ
ଧନ୍ୟବାଦ ଦଏି, ତାହା ନମିେନ୍ତ ନନିି୍ଦତ ହୁଏ କାହିଁକି ? 31 ଅତଏବ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କର କି ପାନ କର ଅବା ଯାହା କିଛ ିକର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
େଗୗରବ ନମିେନ୍ତ ସବୁ କର । 32 ଯିହୂଦୀ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ,
କାହାରି ଝୁଣି୍ଟବାର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ, 33 େଯପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ େମାହର ସ୍ୱାଥର୍
େଚଷ୍ଟା ନ କରି ଅେନକଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ େଚଷ୍ଟା
କେର, ପୁଣ,ି ସବୁ ବଷିୟେର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କେର ।

ମୁଁ େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁକାରୀ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହପିରି
େମାହର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ।

ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ

2 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର େମାେତ ସ୍ମରଣ କରିଥାଅ ଏବଂ
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯ ସମସ୍ତ ବଧିି େଦଇଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ପାଳନ କରୁଅଛ,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛ ି। 3 କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯ
ପ୍ରେତ୍ୟକ ପୁରୁଷର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ପୁରୁଷ େଯ ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଓ
ଈଶ୍ୱର େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େବାଲି
େମାହର ଇଚ୍ଛା । 4 େଯେକୗଣସ ିପୁରୁଷ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି
ପ୍ରାଥର୍ନା କେର କିମ୍ୱା ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ଆପଣା ମସ୍ତକର ଅପମାନ
କେର । 5 କିନୁ୍ତ େଯେକୗଣସ ିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କରି
ପ୍ରାଥର୍ନା କେର କିମ୍ୱା ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ଆପଣା ମସ୍ତକର ଅପମାନ
କେର, େଯଣୁ ତାହା ତାହାର ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ େହବା ସେଙ୍ଗ ସମାନ ।
6 କାରଣ ଯଦ ିସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କେର, େତେବ େସ େକଶ ମଧ୍ୟ
କାଟପିକାଉ; କିନୁ୍ତ ଯଦ ିସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷେର େକଶ କାଟବିା ବା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ
କରିବା ଲଜ୍ଜ ାଜନକ, ତାହାେହେଲ େସ ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁ । 7 ପୁରୁଷ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ଓ େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ େହବାରୁ ପ୍ରକୃତେର ତା'ର ମସ୍ତକ
ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଉଚତି ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ ।
8 କାରଣ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଠାରୁ
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇଅଛ ି। 9 ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିେନ୍ତ ତ ପୁରୁଷର ସୃଷି୍ଟ େହଲା ନାହିଁ;
କିନୁ୍ତ ପୁରୁଷ ନମିେନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀର ସୃଷି୍ଟ େହଲା । 10 ଏଥିପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କ
ସକାେଶ ସ୍ତ୍ରୀର ଆପଣା ମସ୍ତକେର ଅଧିକାରର ଚହି୍ନ େଘନବିା ଉଚତି ।
11 ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ପୁରୁଷଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ନୁେହଁ କିମ୍ୱା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ
ପୁରୁଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ନୁେହଁ । କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ େଯପରି ପୁରୁଷଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ,
12 ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ପନ୍ନ  କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  । 13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ନେିଜ ବଚିାର କର, ମସ୍ତକ
ଆଚ୍ଛାଦନ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷେର କ'ଣ
ଉପଯୁକ୍ତ ? 14 ପ୍ରକୃତ ିନେିଜ କି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଏି ନାହିଁ େଯ, ପୁରୁଷ
ଦୀଘର୍ େକଶ ରଖିେଲ ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା ଅପମାନଜନକ, 15 କିନୁ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ
ଦୀଘର୍ େକଶ ରଖିେଲ ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା େଗୗରବଜନକ ? କାରଣ
ଆବରଣ ସ୍ୱରୂେପ ତା'ର େକଶ ତାହାକୁ ଦଆିଯାଇଅଛ ି। 16 କିନୁ୍ତ େକହି
ବବିାଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ େସ ଜାଣୁ େଯ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପ୍ରକାର
ରୀତ ିନାହିଁ, କିମ୍ୱା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହର ନାହିଁ ।

ପ୍ରଭୁେଭାଜ

17 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାଗମ େଯ ହତିକର ନ େହାଇ ବରଂ
ଅହତିକର େହଉଅଛ,ି ଏଥିେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ନ ପାରି
ଏହ ିଆେଦଶ େଦଉଅଛ ି। 18 କାରଣ ପ୍ରଥମେର ମୁଁ ଶୁଣୁଅଛ ିେଯ,
ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱରୂେପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାଗମ ସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଦଳେଭଦ ଘଟଥିାଏ, ଆଉ ମୁଁ େକେତ ପରିମାଣେର ଏହା ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛି
। 19 େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ େଲାକମାେନ ପ୍ରକାଶିତ
ହୁଅନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତ ଦଳେଭଦ ନଶି୍ଚୟ ଘଟବି ।
20 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାଗମ େହବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁେଭାଜ
ପାଳନ କରି ନ ଥାଅ; 21 କାରଣ େଭାଜନ ସମୟେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ
ଅନ୍ୟର ଅେପକ୍ଷା ନ କରି ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କେର, େସଥିପାଇଁ
ଜେଣ କ୍ଷୁଧାେର ରେହ ଓ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ମାତାଲ ହୁଏ । 22 କ'ଣ ?
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କି େଭାଜନପାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଘର ନାହିଁ ? କିମ୍ୱା
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଅଛ, ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, େସମାନଙୁ୍କ ଲଜ୍ଜ ା େଦଉଅଛ ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ'ଣ
କହବି ି? କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ି? ଏବଷିୟେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ ନାହିଁ । 23 କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ
େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ,ି ତାହା ଏହ,ି ଶତ୍ରୁ  ହସ୍ତେର
ସମପିର୍ତ େହବା ରାତି୍ରେର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୁଟ ିେଘନ ିଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ତାହା
ଭାଙି୍ଗ କହେିଲ, 24 ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େମାହର ଶରୀର; େମାେତ
ସ୍ମରଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହା କର । 25 େସହପିରି େଭାଜନ ଉତ୍ତାେର େସ
ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ େଘନ ିକହେିଲ, ଏହ ିପାନପାତ୍ର େମାହର ରକ୍ତେର ସ୍ଥାପିତ
ନୂତନ ନୟିମ; ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, େସେତ ଥର
େମାେତ ସ୍ମରଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏହା କର । 26 କାରଣ େଯେତ ଥର
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ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିରୁଟ ିେଭାଜନ କର ଓ ଏହ ିପାନପାତ୍ରରୁ ପାନ କର,
େସେତ ଥର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ପ୍ରଚାର
କରୁଅଛ । 27 ଅତଏବ, େଯ େକହ ିଅେଯାଗ୍ୟ ଭାବେର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି
ରୁଟ ିେଭାଜନ କେର କିମ୍ୱା ଏହ ିପାତ୍ରରୁ ପାନ କେର, େସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ େହବ । 28 କିନୁ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା
କରୁ, ଆଉ େସହପିରି ଭାେବ ଏହ ିରୁଟ ିେଭାଜନ କରୁ ଓ ଏହ ିପାତ୍ରରୁ
ପାନ କରୁ । 29 କାରଣ େଯ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବେିଶଷ ନ ଜାଣ ିେଭାଜନ
କେର ଓ ପାନ କେର, େସ ଆପଣା ଦଣ୍ଡ ନମିେନ୍ତ େଭାଜନ କେର ଓ ପାନ
କେର । 30 ଏହ ିେହତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅେନେକ ଦୁବର୍ଳ ଓ ପୀଡ଼ତି,
ପୁଣ,ି ଅେନେକ ମହାନଦି୍ର ାପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନି୍ତ । 31 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣା ଆପଣାର ବଚିାର କରନୁ୍ତ, େତେବ ବଚିାରିତ େହଉ ନ ଥାଆନୁ୍ତ ।
32 ଆଉ, ଜଗତ ସହତି େଯପରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ନ େହଉ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଚିାରିତ େହାଇ ଆେମ୍ଭମାେନ ଶାସି୍ତ େଭାଗ କରୁଅଛୁ ।
33 ଅତଏବ, େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ସମେବତ େହବା ସମୟେର ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କର ।
34 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମାଗମ େଯପରି ଦଣ୍ଡ ନମିେନ୍ତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ଯଦି
େକହ ିକ୍ଷୁଧିତ, େତେବ େସ ଘେର େଭାଜନ କରୁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ମୁଁ ଗେଲ ବୁଝବି ି।

ଆତ୍ମିକ ଦାନ

େହ ଭାଇମାେନ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା େମାହର ଇଚ୍ଛା ନୁେହଁ । 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ
େଯ, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଣଯିହୂଦୀ ଥିଲ,

େସେତେବେଳ େଯପରି ପରିଚାଳିତ େହଉଥିଲ, େସହପିରି ଭ୍ର ାନ୍ତ ଭାବେର
ଚାଳିତ େହାଇ ମୂକ ପ୍ରତମିାମାନଙ୍କ ଅନୁଗତ ଥିଲ । 3 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଉଅଛ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ କଥା କହବିା
େକୗଣସ ିେଲାକ "ଯୀଶୁ ଅଭଶିପ୍ତ' େବାଲ ିକୁେହ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି େକୗଣସି
େଲାକ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ େହାଇ "ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ' େବାଲ ିକହପିାେର ନାହିଁ
। 4 ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର, କିନୁ୍ତ ଆତ୍ମା ଏକ; 5 େସବା ବଭିନି୍ନ
ପ୍ରକାର, ଆଉ, ପ୍ରଭୁ ଏକ; 6 କାଯର୍୍ୟ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାର, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଏକ,
େସ ସମସ୍ତଙ୍କଠାେର ସମସ୍ତ ସାଧନ କରନି୍ତ । 7 କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗଣୁପ୍ରକାଶକ ଦାନ ସାଧାରଣ ହତି ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ ।
8 କାରଣ ଜଣକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବୁଦି୍ଧର ବାକ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ େସହି
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନର ବାକ୍ୟ, 9 ଅପର ଜଣକୁ େସହ ିଆତ୍ମାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ବଶି୍ୱାସ, ଆଉ ଜଣକୁ େସହ ିଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେରାଗ୍ୟ କରିବାର
ଶକି୍ତ , 10 ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନାନା ଶକି୍ତର କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରିବାର, ଆଉ
ଜଣକୁ ଭାବବାଣୀ କହବିାର, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  ଆତ୍ମା ଚହି୍ନବିାର,
ଆଉ ଜଣକୁ ବଭିନି୍ନ  ପରଭାଷା କହବିାର, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭାଷାର ଅଥର୍
କରିବାର ଶକି୍ତ ଦାନ କରାଯାଏ । 11 କିନୁ୍ତ େସ ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣା
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଭନି୍ନ  ଭନି୍ନ  ରୂେପ ଦାନ ବତିରଣ କରି ଏହି
ସମସ୍ତ କମର୍ ସାଧନ କରନି୍ତ ।

ଅେନକ ଅଙ୍ଗ ବଶିିଷ୍ଟ ଏକ ଶରୀର

12 କାରଣ େଯପରି ଶରୀର ଏକ, ଆଉ େସଥିର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅେନକ,
ମାତ୍ର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅେନକ େହେଲ େହଁ ଏକ ଶରୀର
ଅେଟ, େସହପିରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ । 13 େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିହୂଦୀ େହଉ ବା
ଗ୍ରୀକ୍ େହଉ, ଦାସ େହଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନ େହଉ, ସମେସ୍ତ ତ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଏକ ଶରୀର େହବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଅଛୁ; ଆଉ
ସମେସ୍ତ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପାନ କରିଅଛ । 14 କାରଣ ଶରୀର ତ ଏକ ଅଙ୍ଗ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅେନକ । 15 ପାଦ ଯଦ ିକେହ, ମୁଁ ହାତ ନୁେହଁ, େତଣୁ
ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ନୁେହଁ, େତେବ ଏଥିସକାେଶ ତାହା େଯ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ
ନୁେହଁ, ତାହା ନୁେହଁ । 16 ପୁଣ,ି କାନ ଯଦ ିକେହ, ମୁଁ ଆଖି ନୁେହଁ, େତଣୁ
ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ନୁେହଁ, େତେବ ଏଥିସକାେଶ ତାହା େଯ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ
ନୁେହଁ, ତାହା ନୁେହଁ । 17 ସମସ୍ତ ଶରୀର ଯଦ ିଚକ୍ଷୁ ହୁଏ, େତେବ ଶ୍ରବଣ
େକଉଁଠାେର ? ସମସ୍ତ ଶରୀର ଯଦ ିକଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, େତେବ ଶୁଘିଂବା
େକଉଁଠାେର ? 18 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ େଗାଟ ିେଗାଟ ିକରି
ଶରୀରେର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଖଞି୍ଜଅଛନି୍ତ । 19 ଆଉ, ଯଦ ିେସ

ସମସ୍ତ େଗାଟଏି ଅଙ୍ଗ େହାଇଥାଆନ୍ତା, େତେବ ଶରୀର େକଉଁଠାେର ?
20 କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅେନକ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଏକ ।
21 େତା'ଠାେର େମାହର ପ୍ରେୟାଜନ ନାହିଁ େବାଲ ିଆଖି ହାତକୁ କହପିାେର
ନାହିଁ, କିଅବା େତା'ଠାେର େମାହର ପ୍ରେୟାଜନ ନାହିଁ େବାଲ ିମସ୍ତକ ପାଦକୁ
କହପିାେର ନାହିଁ । 22 ବରଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଶରୀରର େଯ ସମସ୍ତ
ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଧିକ ଦୁବର୍ଳ େବାଲ ିେବାଧ ହୁଏ, େସହ ିସବୁ ଏକାନ୍ତ
ପ୍ରେୟାଜନୀୟ; 23 ପୁଣ,ି ଶରୀରର େଯଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଅଧିକ ଆଦରହୀନ
େବାଲ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େବାଧ ହୁଏ, େସହ ିସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଅଧିକତର ସମାଦରେର ଭୂଷିତ କରୁ; ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନାଦର
ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କି ଅଧିକତର େଶାଭାଯୁକ୍ତ ହୁଏ, 24 କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର
ଅଙ୍ଗଗଡୁ଼କିର େଶାଭାଯୁକ୍ତ େହବା ପ୍ରେୟାଜନ ନାହିଁ । 25 ମାତ୍ର େଯପରି
ଶରୀର ମଧ୍ୟେର ବେିଭଦ ନ ଘେଟ, ବରଂ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସମଭାବେର
ପରସ୍ପରର ମଙ୍ଗଳ ଚନି୍ତ ା କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆଦରହୀନ ଅଙ୍ଗକୁ
ଅଧିକତର ସମାଦର େଦଇ ଶରୀରକୁ ସଙ୍ଗଠନ କରିଅଛନି୍ତ । 26 ଆଉ,
େଗାଟଏି ଅଙ୍ଗ ଦୁଃଖେଭାଗ କେଲ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତା'ର ସହତି
ଦୁଃଖେଭାଗ କରନି୍ତ , କିମ୍ୱା େଗାଟଏି ଅଙ୍ଗ େଗୗରବପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ ସମସ୍ତ
ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତା'ର ସହତି ଆନନ୍ଦ କରନି୍ତ । 27 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଶରୀର, ଆଉ ଏକ ଏକ ଜଣ ଏକ ଏକ ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ । 28 ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱର
ମଣ୍ଡଳୀେର ପ୍ରଥମେର େପ୍ରରିତ, ଦି୍ୱ ତୀୟେର ଭାବବାଦୀ, ତୃତୀୟେର ଶିକ୍ଷକ,
ଏହପିରି ବଭିନି୍ନ  ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ; ପେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟର କାଯର୍୍ୟ,
ତତ୍ପେର ଆେରାଗ୍ୟ କରିବାର ଶକି୍ତ , ପେରାପକାରିତା, ପରିଚାଳନାର କ୍ଷମତା
ଓ ବଭିନି୍ନ  ପରଭାଷା ଦାନ କରିଅଛନି୍ତ । 29 ସମେସ୍ତ କି େପ୍ରରିତ ?
ସମେସ୍ତ କି ଭାବବାଦୀ ? ସମେସ୍ତ କି ଶିକ୍ଷକ ? ସମେସ୍ତ କି ଶକି୍ତର
କାଯର୍୍ୟସାଧକ ? 30 ସମେସ୍ତ କି ଆେରାଗ୍ୟ କରିବାର ଶକି୍ତ ପାଇଅଛନି୍ତ ?
ସମେସ୍ତ କି ପରଭାଷାେର କଥା କହନି୍ତ ? ସମେସ୍ତ କି ଭାଷାର ଅଥର୍ କରନି୍ତ
? 31 କିନୁ୍ତ େଶ୍ରଷ୍ଠ ଦାନସମସ୍ତ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଏକାନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କର ।
ଅଧିକନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଉତୃ୍କଷ୍ଟତର ପଥ େଦଖାଉଅଛ ି।

େପ୍ରମର ପରିଚୟ

ଯଦ ିମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଭାଷାେର କଥା କେହ,
କିନୁ୍ତ େମାହର େପ୍ରମ ନ ଥାଏ, େତେବ ମୁଁ ଠଣ୍ ଠଣ୍
ଶବ୍ଦକାରକ ପିତଳ ଘଣ୍ଟ କିମ୍ୱା ଝମ୍ ଝମ୍ ଶବ୍ଦକାରୀ ଝାଞ୍ଜ

ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ ି। 2 ଆଉ, ଯଦ ିେମାହର ଭାବବାଣୀ କହବିାର ଶକି୍ତ
ଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ଓ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନେର ପାରଦଶର୍ୀ
େହାଇଥାଏ, ପୁଣ,ି ପବର୍ତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନମିେନ୍ତ େମାହର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ବଶି୍ୱାସ ଥାଏ, କିନୁ୍ତ େମାହର େପ୍ରମ ନ ଥାଏ, େତେବ ମୁଁ କିଛ ିନୁେହଁ ।
3 ପୁଣ,ି ଯଦ ିମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙୁ୍କ େଭାଜନ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ େମାହର
ସବର୍ସ୍ୱ ବତିରଣ କେର, ପୁଣ,ି ଯଦ ିମୁଁ େମାହର ଶରୀରକୁ ଦଗ୍ଧ େହବା
ନମିେନ୍ତ ସମପର୍ଣ କେର, କିନୁ୍ତ େମାହର େପ୍ରମ ନ ଥାଏ, େତେବ େମାହର
କିଛ ିଲାଭ ନାହିଁ । 4 େପ୍ରମ ଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁ େପ୍ରମ ହତିଜନକ, ଈଷର୍ା କେର
ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ମିା କେର ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କେର ନାହିଁ, 5 ଅନୁଚତି
ବ୍ୟବହାର କେର ନାହିଁ, ସ୍ୱାଥର୍ େଚଷ୍ଟା କେର ନାହିଁ, ବରିକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ,
ଅପକାର ସ୍ମରଣେର ରେଖ ନାହିଁ, 6 ଅଧମର୍େର ଆନନ୍ଦ କେର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ସତ୍ୟେର ଆନନ୍ଦ କେର; 7 ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କେର, ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱାସ କେର,
ସମସ୍ତ ଭରସା କେର, ସମସ୍ତ ବଷିୟେର େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ରେହ । 8 େପ୍ରମ
କଦାପି େଶଷ ହୁଏ ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ ଯଦ ିଭାବବାଣୀ ଥାଏ, ତାହା େଲାପ
େହବ; ଯଦ ିପରଭାଷା ଥାଏ, େସହ ିସବୁ ନବୃିତ୍ତ େହବ; ଯଦ ିଜ୍ଞାନ ଥାଏ,
ତାହା େଲାପ େହବ । 9 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଂଶିକ ଭାେବ ଜାଣୁ ଓ
ଆଂଶିକ ଭାେବ ଭାବବାଣୀ କହୁ । 10 କିନୁ୍ତ ସଦି୍ଧ ବଷିୟ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ
ଆଂଶିକ ବଷିୟର େଲାପ େହବ । 11 ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟେର ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି
କଥା କହୁଥିଲ,ି ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲ,ି ଶିଶୁ ପରି ବଚିାର କରୁଥିଲ;ି
ବୟସପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅେନ୍ତ ମୁଁ ଶିଶୁର ବଷିୟସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ି। 12 କାରଣ
ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ନଗିଢୂ଼ ବାକ୍ୟରୂପ ଦପର୍ଣର ସାହାଯ୍ୟେର େଦଖୁଅଛୁ,
କିନୁ୍ତ େସେତେବେଳ ମୁଖାମୁଖି େହାଇ େଦଖିବା; ଏେତେବେଳ ମୁଁ ଆଂଶିକ
ଭାେବ ଜାଣୁଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େସେତେବେଳ, ମୁଁ େଯପରି ପରିଚତି, େସହପିରି
ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଇବ ି। 13 ଅତଏବ ବଶି୍ୱାସ, ଭରସା, େପ୍ରମ, ଏହ ିତନିି
ସ୍ଥାୟୀ ଅେଟ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େପ୍ରମ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ।

କରିନ୍ଥୀୟ 11:27 719 କରିନ୍ଥୀୟ 13:13
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ଭାବବାଣୀ ଏବଂ ପରଭାଷା

େପ୍ରମର ଅନୁସରଣ କର, ପୁଣ,ି ଆତ୍ମିକ ଦାନସବୁ ପାଇବା
ନମିେନ୍ତ, ବେିଶଷତଃ େଯପରି ଭାବବାଣୀ କହପିାର, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ଏକାନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କର । 2 କାରଣ େଯ ପରଭାଷାେର

କଥା କେହ, େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଥା କେହ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ କେହ,
େଯଣୁ େକହ ିତାହା ବୁେଝ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ନଗିଢୂ଼ ବଷିୟ
କେହ । 3 କିନୁ୍ତ େଯ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ନଷି୍ଠା, ଉତ୍ସାହ
ଓ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାଜନକ କଥା କେହ । 4 େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େସ
ନଜିର ନଷି୍ଠା ଜନ୍ମ ାଏ, କିନୁ୍ତ େଯ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ମଣ୍ଡଳୀର ନଷି୍ଠା
ଜନ୍ମ ାଏ । 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କୁହ, ଏହା
େମାହର ଇଚ୍ଛା, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଭାବବାଣୀ କୁହ, ଏହା େମାହର
ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା; େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େସ ଯଦ ିମଣ୍ଡଳୀର ନଷି୍ଠା
ପ୍ରାପି୍ତ ନମିେନ୍ତ ଭାଷାର ଅଥର୍ ନ କେର, େତେବ ତାହା ଅେପକ୍ଷା େଯ
ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ େଶ୍ରଷ୍ଠ । 6 ଏପରି ସ୍ଥେଳ େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଯଦି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ବା ଜ୍ଞାନ, ବା ଭାବବାଣୀ, ବା
ଶିକ୍ଷାର କଥା ନ କହ ିେକବଳ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େତେବ
େସଥିେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉପକାର କରିବ ି? 7 ବଂଶୀ େହଉ ବା
ବୀଣା େହଉ, ନଜିର୍ୀବ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର  ବାଜିେଲ ସୁଦ୍ଧା ଯଦ ିସ୍ୱରେର ପାଥର୍କ୍ୟ ନ
ଥାଏ, େତେବ ବଂଶୀେର କ'ଣ ବାଜୁଅଛ ିବା ବୀଣାେର କ'ଣ ବାଜୁଅଛ,ି
ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ ? 8 ପୁଣ,ି ତୂରୀ ଯଦ ିଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନ ିକେର, େତେବ
କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ସଜି୍ଜତ େହବ ? 9 େସହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଯଦି
ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱ ାରା ସହଜ େବାଧଗମ୍ୟ କଥା ନ କୁହ, େତେବ କ'ଣ କହୁଅଛ,
ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ ? କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୂନ୍ୟକୁ କହବିା ପରି େହବ
। 10 ଜଗତେର େହାଇ ପାେର ଅେନକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛ,ି ପୁଣ,ି େକୗଣସି
ଶବ୍ଦ ଅଥର୍ଶୂନ୍ୟ ନୁେହଁ । 11 ଏଣୁ ମୁଁ ଯଦ ିେସହ ିଶବ୍ଦର ଅଥର୍ ନ ବୁେଝ,
େତେବ େଯ କେହ, ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତ ିବେିଦଶୀୟ ପରି େହବ,ି ଆଉ େସ
େମା' ନକିଟେର ବେିଦଶୀୟ ପରି େହବ । 12 େସହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦାନସବୁ ପାଇବାକୁ ଏକାନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନଷି୍ଠା
ନମିେନ୍ତ େସହ ିସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର ପାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କର ।
13 ଅତଏବ, େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େସ େଯପରି ଅଥର୍ କରି
ପାେର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ । 14 କାରଣ ମୁଁ ଯଦ ିପରଭାଷାେର
ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, େତେବ େମାହର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଥର୍ନା କେର, କିନୁ୍ତ େମାହର ମନ
ଫଳହୀନ ହୁଏ । 15 େତେବ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କ'ଣ ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିବ;ି ପୁଣ,ି ବୁଦି୍ଧ ସହତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବ;ି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ତୁତଗିାନ
କରିବ,ି ପୁଣ,ି ବୁଦି୍ଧ ସହତି ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତଗିାନ କରିବ ି। 16 ନତୁବା ତୁେମ୍ଭ ଯଦି
ଆତ୍ମା ଦ୍ୱ ାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି, େତେବ ସାଧାରଣ େଲାକ ତୁମ୍ଭ କଥା ନ
ବୁଝବିାରୁ କିପରି ତୁମ୍ଭ ଧନ୍ୟବାଦେର ଆେମନ୍ କହବି ? 17 େଯଣୁ ତୁେମ୍ଭ
ଉତ୍ତମ ରୂେପ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛ ସତ, କିନୁ୍ତ େସହ ିଅନ୍ୟ ଜଣର ଉନ୍ନତି
ହୁଏ ନାହିଁ । 18 ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂେପ ପରଭାଷାେର
କଥା କେହ େବାଲ ିଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛ;ି 19 ତଥାପି ମୁଁ େଯପରି
ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ପାେର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀେର
ପରଭାଷାେର ଦଶ ହଜାର କଥା କହବିା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ ବୁଦି୍ଧ ସହତି
ପାେଞ୍ଚାଟ ିକଥା କହବିାକୁ ଭଲ ପାଏ । 20 େହ ଭାଇମାେନ, ବୁଦି୍ଧେର
ବାଳକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ମନ୍ଦ ବଷିୟେର ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ, କିନୁ୍ତ
ବୁଦି୍ଧେର ପୂଣ୍ଣର୍- ବୟସ୍କ ହୁଅ । 21 େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାେର େଲଖା ଅଛ,ି
"ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , ବେିଦଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ବେିଦଶୀୟମାନଙ୍କ
ମୁଖ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭ ଏହ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ କଥା କହବିା, ତାହାେହେଲ ସୁଦ୍ଧା
େସମାେନ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣେିବ ନାହିଁ" । 22 ଏଣୁ ପରଭାଷାେର କଥା
କହବିା ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ; ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଭାବବାଣୀ କହବିା ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ।
23 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦ ିସମେବତ ହୁଏ ଓ ସମେସ୍ତ
ପରଭାଷାେର କଥା କହନି୍ତ , ପୁଣ,ି ସାଧାରଣ ବା ଅବଶି୍ୱାସୀ େଲାକମାେନ
ଆସନି୍ତ , ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଗଳ େବାଲ ିକ'ଣ େସମାେନ କହେିବ
ନାହିଁ ? 24 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିସମେସ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଜେଣ ଅବଶି୍ୱାସୀ
ବା ସାଧାରଣ େଲାକ ଆେସ, େତେବ େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଦାଷୀ େବାଲି

ପ୍ରମାଣତି ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଚିାରିତ ହୁଏ, 25 ତାହାର ହୃଦୟର ଗପୁ୍ତ
ବଷିୟସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ; େସଥିେର େସ ମୁହଁ ମାଡ଼ ିପଡ଼ବି ଓ ଈଶ୍ୱର େଯ
ନଶି୍ଚୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ , ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ
କରିବ ।

ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଉପାସନା

26 େହ ଭାଇମାେନ, େତେବ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ କ'ଣ ? ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେବତ
େହବା ସମୟେର ଗୀତ, ବା ଶିକ୍ଷା, ବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ବା ପରଭାଷା ବା
ଭାଷାର ଅଥର୍, ଏପରି ପ୍ରେତ୍ୟକର କିଛ ିନା କିଛ ିଅଛ ି। ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ନଷି୍ଠା ନମିେନ୍ତ କରାଯାଉ । 27 ଯଦ ିେକହ ିପରଭାଷାେର କଥା କେହ,
େତେବ ଦୁଇ ଅବା ଅଧିକ େହେଲ ତନି ିଜଣ ପାଳି ଅନୁସାେର କହନୁ୍ତ, ଆଉ
ଜେଣ ଅଥର୍ କରୁ । 28 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକୗଣସ ିଅଥର୍କାରକ ନ ଥାଏ,
ତାହାେହେଲ େସ ମଣ୍ଡଳୀେର ନୀରବ ରହୁ ଓ ନେିରାଳାେର ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ କହୁ
। 29 ଆଉ, ଦୁଇ ବା ତନି ିଜଣ ଭାବବାଣୀ କହନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟମାେନ
ବଚିାର କରନୁ୍ତ । 30 କିନୁ୍ତ ଉପବଷି୍ଟ ଅନ୍ୟ କାହାରି ପ୍ରତ ିଯଦ ିେକୗଣସି
ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ପ୍ରଥମ ଜଣକ ନୀରବ େହଉ ।
31 କାରଣ େଯପରି ସମେସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଆନି୍ତ , ପୁଣ,ି ସମେସ୍ତ େଚତନା ପ୍ରାପ୍ତ
ହୁଅନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଜଣ ଜଣ କରି ଭାବବାଣୀ
କହପିାର । 32 ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ।
33 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବଶିୃଙ୍ଖଳତାର ଈଶ୍ୱର ନୁହଁନି୍ତ , ମାତ୍ର ଶାନି୍ତର ଈଶ୍ୱର ।
34 ସାଧୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀେର େଯପରି େହାଇଥାଏ, େସହପିରି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ମଣ୍ଡଳୀେର ନୀରବ ରହନୁ୍ତ, େଯଣୁ କଥା କହବିା ପାଇଁ
େସମାେନ ଅନୁମତ ିପାଇ ନାହଁାନି୍ତ , ବରଂ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉକି୍ତ
ଅନୁସାେର େସମାେନ ବଶୀଭୂତ େହାଇ ରହନୁ୍ତ । 35 େସମାେନ ଯଦି
େକୗଣସ ିବଷିୟ ବୁଝବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େତେବ ଘେର ଆପଣା ଆପଣା
ସ୍ୱାମୀମାନଙୁ୍କ ପଚାରନୁ୍ତ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟେର କଥା କହବିା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ
ପକ୍ଷେର ଲଜ୍ଜ ାଜନକ । 36 କ'ଣ ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ
ବାହାରିଅଛ ି? ଅବା େକବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସଅିଛ ି? 37 େକହି
ଯଦ ିଆପଣାକୁ ଭାବବାଦୀ ବା ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ େବାଲ ିମେନ କେର,
ତାହାେହେଲ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ଯାହା େଲଖୁଅଛ,ି େସହ ିସବୁ େଯ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଏହା େସ ଜ୍ଞାତ େହଉ । 38 କିନୁ୍ତ େକହ ିଯଦ ିଜ୍ଞାତ ନ
ହୁଏ, େତେବ େସ ଅଜ୍ଞାତ ରହୁ । 39 ଏଣୁ େହ େମାହର ଭାଇମାେନ,
ଭାବବାଣୀ କହବିାକୁ ଏକାନ୍ତ େଚଷ୍ଟା କର; ପୁଣ,ି ପରଭାଷାେର କଥା
କହବିାକୁ ମନା ନ କର । 40 କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସୁନ୍ଦରତାେର ଓ
ଶୃଙ୍ଖଳତାନୁସାେର କରାଯାଉ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ

େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯଉଁ ସୁସମାଚାର
ପ୍ରଚାର କରିଥିଲ,ି ଯାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ଯହିଁେର
ମଧ୍ୟ ସି୍ଥର େହାଇ ରହଅିଛ, ମୁଁ େକଉଁ ପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ

ନକିଟେର ତାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲ,ି ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରାଉଅଛ;ି
2 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧରିଥାଅ, େତେବ ତାହା ଦ୍ୱ ାରା
ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ, େନାହେିଲ ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବ୍ୟଥର୍େର ବଶି୍ୱାସୀ
େହାଇଥିଲ । 3 କାରଣ େଯଉଁ େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲ,ି େସଥିମଧ୍ୟରୁ
ଏହ ିପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲ ିଯଥା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର
ଅନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନମିେନ୍ତ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ, 4 ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ
େହେଲ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାେର ତୃତୀୟ ଦବିସେର ଉତ୍ଥତି େହେଲ; 5 େସ
େକୖଫାଙୁ୍କ, ଆଉ, ତାହା ପେର ଦ୍ୱ ାଦଶଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ; 6 ଏଉତ୍ତାେର
ଏକାଥେର ପାଞ୍ଚ ଶହଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ; େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ଅଛନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େକହ ିେକହି
ମହାନଦି୍ର ାପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ । 7 ତତ୍ପେର େସ ଯାକୁବଙୁ୍କ, ଆଉ, ପେର
ସମସ୍ତ େପ୍ରରିତଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ େଦେଲ; 8 ଅବେଶଷେର ଅକାଳଜାତ ପରି ଜେଣ
େଯ ମୁଁ, େସ େମାେତ ମଧ୍ୟ ଦଶର୍ନ େଦେଲ । 9 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିବାରୁ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ, ପୁଣ,ି
େପ୍ରରିତ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େହବାକୁ ଅେଯାଗ୍ୟ । 10 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଯାହା
େହାଇଅଛ,ି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର େହାଇଅଛ,ି ଆଉ େମା' ପ୍ରତି
ପ୍ରଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କର େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟଥର୍ େହାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ େସ
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ସମସ୍ତଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ,ି ତଥାପି ମୁଁ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େମା'
ସହତି ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହା କରିଅଛ ି। 11 ଅତଏବ ମୁଁ ହୁଏ,
ବା େସମାେନ ହୁଅନୁ୍ତ, ଏହ ିପ୍ରକାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଉ, ଆଉ
ଏହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସୀ େହାଇଥାଅ ।

ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ

12 ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥତି େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏହା ଯଦି
ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଅଛ,ି େତେବ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ େବାଲି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିେକହ ିକିପରି କହନି୍ତ ? 13 ଯଦ ିମୃତମାନଙ୍କର
ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ, େତେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥତି େହାଇ ନାହଁାନି୍ତ ; 14 ଆଉ,
ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥତି େହାଇ ନାହଁାନି୍ତ , େତେବ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବୃଥା,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଥା, 15 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
େଯ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ, ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ । କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଥାଆନୁ୍ତ େଯ, େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଉଠାଇଅଛନି୍ତ ମାତ୍ର ଯଦି
ମୃତମାେନ ଉତ୍ଥତି ନ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ େସ ତାହାଙୁ୍କ ଉଠାଇ ନାହଁାନି୍ତ ;
16 େଯଣୁ ଯଦ ିମୃତମାେନ ଉତ୍ଥତି ନ ହୁଅନି୍ତ , େତେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥତି
େହାଇ ନାହଁାନି୍ତ ; 17 ଆଉ, ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥତି େହାଇ ନାହଁାନି୍ତ , େତେବ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ନଷି୍ପଳ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା
ପାପେର ଅଛ । 18 ତାହାେହେଲ େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ମହାନଦି୍ର ାପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ ।
19 ଯଦ ିେକବଳ ଏହ ିଜୀବନ ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଭରସା
ରଖିଅଛୁ, େତେବ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୟନୀୟ ଅଟୁ ।
20 କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାନଦି୍ର ାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫଳ
ସ୍ୱରୂେପ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥତି େହାଇଅଛନି୍ତ । 21 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା ମୃତୁ୍ୟ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ ମୃତମାନଙ୍କର
ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ ି। 22 େଯଣୁ ଆଦମ ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି
ସମେସ୍ତ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରନି୍ତ , େସହପିରି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମେସ୍ତ
ସଜୀବ େହେବ । 23 କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରମାନୁସାେର
ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟେର ତାହାଙ୍କ
ଆଶି୍ରତମାେନ; 24 ତତ୍ପେର ଯୁଗାନ୍ତ ଉପସି୍ଥତ େହବ, େସ ସମୟେର େସ
ସମସ୍ତ କତ୍ତର୍ାପଣ, ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଓ ଶକି୍ତ େଲାପ କଲା ଉତ୍ତାେର ପିତା
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ରାଜତ୍ୱ  ସମପର୍ଣ କରିେବ । 25 କାରଣ େସ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଙୁ୍କ
ନଜିର ପାଦ ତେଳ ନ ରଖିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଅବଶ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ  କରିବାକୁ
େହବ । 26 େଶଷ ଶତ୍ରୁ  ସ୍ୱରୂେପ ମୃତୁ୍ୟକୁ େଲାପ କରାଯିବ; 27 କାରଣ
େସ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ ବଶୀଭୂତ କେଲ। େଯେତେବେଳ
େସ କହନି୍ତ , ସମସ୍ତ ବଷିୟ ବଶୀଭୂତ କରାଯାଇଅଛ,ି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ
ବଷିୟ େଯ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କେଲ, େସ େସହ ିସବୁର ଅନ୍ତଗର୍ତ ନୁହଁନି୍ତ
। 28 ଆଉ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଶୀଭୂତ କରାଗଲା ଉତ୍ତାେର, େଯ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କେଲ, ସ୍ୱୟଂ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର
ବଶୀଭୂତ େହେବ, େଯପରି ଈଶ୍ୱର ସେବର୍ସବର୍ା ହୁଅନି୍ତ । 29 ମୃତମାନଙ୍କ
ଉତ୍ଥାନ ନ େହେଲ, େଯଉଁମାେନ ମୃତମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବାପି୍ତଜିତ ହୁଅନି୍ତ ,
େସମାେନ କ'ଣ କରିେବ ? ଯଦ ିମୃତମାେନ ଆେଦୗ ଉତ୍ଥତି ନ ହୁଅନି୍ତ ,
େତେବ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େସମାେନ କାହିଁକି ବାପି୍ତଜିତ ହୁଅନି୍ତ ?
30 ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦଣ୍ଡେର ବପିଦର ସମ୍ମୁଖୀନ
େହଉ? 31 େହ ଭାଇମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମୁଁ େଯଉଁ ଦପର୍ କରିଥାଏ, େସଥିର ଶପଥ କରି
କହୁଅଛ,ି ମୁଁ ପ୍ରତଦିନି ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରୁଅଛ ି। 32 ଯଦ ିେଲାକାଚାର
ଅନୁସାେର ମୁଁ ଏଫିସେର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛ,ି େତେବ
େସଥିେର େମାହର ଲାଭ କ'ଣ ? ଯଦ ିମୃତମାେନ ଉତ୍ଥତି ନ ହୁଅନି୍ତ ,
େତେବ 'ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଭାଜନପାନ କରୁ, କାରଣ କାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ
ମରିବା' । 33 ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, କୁସଂସଗର୍ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କେର ।
34 ଯଥାଥର୍ରୂେପ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ପାପ ନ କର; କାରଣ କାହାରି କାହାରି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଷିୟେର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ; ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଲଜ୍ଜ ା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିକଥା
କହୁଅଛ ି।

ପୁନରୁତ୍ଥତି ଶରୀର

35 କିନୁ୍ତ େକହ ିକହବି, ମୃତମାେନ କିପରି ଉତ୍ଥତି ହୁଅନି୍ତ ? କି ପ୍ରକାର
ଶରୀରେର େସମାେନ ଆସନି୍ତ ? 36 େହ ନେିବର୍ାଧ, ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଯାହା
ବୁଣ, ତାହା ନ ମେଲ ସଜୀବ ହୁଏ ନାହିଁ, 37 ଆଉ, େଯଉଁ ଶରୀର େହବ,
ତାହା ତୁେମ୍ଭ ବୁଣ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଗହମ େହଉ ବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଶସ୍ୟ
େହଉ, ତାହା େକବଳ ଦାନାମାତ୍ର; 38 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
ତାହାକୁ ଶରୀର ଦଅିନି୍ତ , ଆଉ ସମସ୍ତ ବୀଜ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ ତାହାର
ନଜି ଶରୀର ଦଅିନି୍ତ । 39 ସମସ୍ତ ଶରୀର ଏକ ପ୍ରକାର ଶରୀର ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ଶରୀର, ପଶୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର
ଶରୀର, ପୁଣ,ି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ- ପ୍ରକାର ଶରୀର ଓ
ମାଛମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶରୀର । 40 ଆକାଶସ୍ଥ ଶରୀର ଅଛ,ି
ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ ଆକାଶସ୍ଥ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରକାର େତଜ,
ଆଉ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର େତଜ । 41 ସୂଯର୍୍ୟର ଏକ ପ୍ରକାର
େତଜ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର େତଜ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର େତଜ
କାରଣ େତଜେର େଗାଟଏି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରଠାରୁ ଭନି୍ନ  ।
42 ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାର । କ୍ଷୟେର ବୁଣାଯାଏ,
ଅକ୍ଷୟ େହାଇ ଉତ୍ଥତି ହୁଏ; 43 ଅନାଦରେର ବୁଣାଯାଏ, େଗୗରବାନି୍ୱ ତ
େହାଇ ଉତ୍ଥତି ହୁଏ; ଦୁବର୍ଳତାେର ବୁଣାଯାଏ, ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ଥତି ହୁଏ;
44 ପ୍ରାକୃତକି ଶରୀର ବୁଣାଯାଏ, ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ଉତ୍ଥତି ହୁଏ । ଯଦି
ପ୍ରାକୃତକି ଶରୀର ଅଛ,ି େତେବ ଆତ୍ମିକ ଶରୀରସୁଦ୍ଧା ଅଛ ି। 45 ଏହପିରି
ମଧ୍ୟ େଲଖା ଅଛ,ି ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ଜୀବତି ପ୍ରାଣୀ େହେଲ େଶଷ
ଆଦମ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମା େହେଲ । 46 ମାତ୍ର ଯାହା ଆତ୍ମିକ, ତାହା
ପ୍ରଥମ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଯାହା ପ୍ରାକୃତକି, ତାହା ପ୍ରଥମ, ପେର ଆତ୍ମିକ ।
47 ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପାଥିର୍ବ, ମୃତି୍ତକାେର ନମିିର୍ତ, ଦି୍ୱ ତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଗର୍ରୁ
ଆଗତ । 48 େଯଉଁମାେନ ମୃତି୍ତକାେର ନମିିର୍ତ, େସମାେନ ମୃତି୍ତକାେର ନମିିର୍ତ
େସହ ିମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ, େସମାେନ ସ୍ୱଗର୍ରୁ
ଆଗତ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ତୁଲ୍ୟ । 49 ଆଉ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ମୃତି୍ତକାେର
ନମିିର୍ତ େସହ ିମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ଧାରଣ କରିଅଛୁ, େସପରି େସହ ିସ୍ୱଗର୍ୀୟ
ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ।

ପୁନରୁତ୍ଥାନର ନଗିଢୂ଼ ବଷିୟ ଏବଂ ବଜିୟ

50 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛ,ି ରକ୍ତମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ
ଅଧିକାର କରି ପାେର ନାହିଁ, କିମ୍ୱା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କେର ନାହିଁ
। 51 େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ନଗିଢୂ଼ କଥା କହୁଅଛ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ ମହାନଦି୍ର ାପ୍ରାପ୍ତ େହବା ନାହିଁ, 52 କିନୁ୍ତ ଏକ ମୁହୂତ୍ତର୍େର, ଚକ୍ଷୁର
ପଲକେର, େଶଷ ତୂରୀଧ୍ୱନେିର ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହବା;
କାରଣ ତୂରୀ ବାଜିବ, ଆଉ ମୃତମାେନ ଅକ୍ଷୟ େହାଇ ଉତ୍ଥତି େହେବ,
ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହବା । 53 କାରଣ ଏହ ିକ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ
ଅକ୍ଷୟତାରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ େହବ, ଆଉ ଏହ ିମତ୍ତର୍୍ୟ ଶରୀରକୁ
ଅମରତାରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ େହବ । 54 କିନୁ୍ତ ଏହ ିକ୍ଷୟ
ଶରୀର ଅକ୍ଷୟରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏହ ିମତ୍ତର୍୍ୟ ଶରୀର ଅମରତାରୂପ ବସ୍ତ୍ର
ପରିଧାନ କଲା ଉତ୍ତାେର ଏହ ିଲଖିିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହବ, 55 "ଜୟ
ମୃତୁ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛ।ି "େର ମୃତୁ୍ୟ, କାହିଁ େତାର ଜୟ ? େର ମୃତୁ୍ୟ,
କାହିଁ େତାର ନାହୁଡ଼ ?" 56 ମୃତୁ୍ୟର ନାହୁଡ଼ ପାପ, ଆଉ ପାପର ବଳ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା; 57 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ , ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ ।
58 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ରୟ ଭାଇମାେନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନଷି୍ଫଳ ନୁେହଁ, ଏହା ଜାଣ ିପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟେର ସୁସି୍ଥର
ଓ ଅଟଳ ରହ ିସବର୍ଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ ।

େସବାକାଯର୍୍ୟ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଦାନ

ସାଧୁମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଯପରି ମୁଁ
ଗାଲାତଆିର ମଣ୍ଡଳୀସମୂହକୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମଧ୍ୟ େସହପିରି କର । 2 ମୁଁ ଗେଲ େଯପରି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ

କରିବାକୁ ପଡ଼ବି ନାହିଁ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
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ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୁବଧିା ଅନୁସାେର ନଜି ନଜି ନକିଟେର
କିଛ ିକିଛ ିସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ । 3 ଆଉ, ମୁଁ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯଉଁମାନଙୁ୍କ େଯାଗ୍ୟ ମେନ କରିବ, ମୁଁ େସମାନଙୁ୍କ ପତ୍ର େଦଇ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାନ େଘନଯିିବା ନମିେନ୍ତ େପ୍ରରଣ କରିବ;ି
4 ପୁଣ,ି ଯଦ ିେମାହର ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ, େତେବ େସମାେନ
େମା' ସାଙ୍ଗେର ଯିେବ ।

ପାଉଲଙ୍କ ଯାତ୍ରାର େଯାଜନା

5 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ମାକିଦନଆି େଦଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ପେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯିବ;ି େଯଣୁ ମୁଁ ମାକିଦନଆି େଦଇ ଯିବ,ି 6 ଆଉ, େହାଇ ପାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର କିଛ ିସମୟ ରହବି,ି କିମ୍ୱା ଶୀତକାଳ ମଧ୍ୟ ଯାପନ
କରିବ,ି େଯେତେବେଳ ମୁଁ େଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ,ି େସହ ିସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ବାଟ ବଳାଇେଦବ । 7 କାରଣ ଏଥର ବାଟେର ଯିବା
ସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ,
େଯଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତ ିେଦେଲ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର କିଛ ିକାଳ ରହବିାକୁ
ଆଶା କରୁଅଛ ି। 8 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େପଣି୍ଟକଷ୍ଟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏଫିସେର ରହବି;ି
9 କାରଣ ଫଳପ୍ରଦ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ େମା' ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦ୍ୱ ାର ଉନ୍ମୁ କ୍ତ
ରହଅିଛ,ି ବପିକ୍ଷମାେନ ମଧ୍ୟ ଅେନକ ଅଛନି୍ତ । 10 ଯଦ ିତୀମଥି ଯାଆନି୍ତ ,
େତେବ େଯପରି ନଭିର୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ରୁହନି୍ତ , େସ ବଷିୟେର
ମେନାେଯାଗ କର, କାରଣ ମୁଁ େଯପରି, େସ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ
କରନି୍ତ , 11 ଏଣୁ େକହ ିତାଙୁ୍କ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ ନ କରୁ। କିନୁ୍ତ େସ େଯପରି େମା'
ନକିଟକୁ ଆସ ିପାରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ତାଙୁ୍କ ଶାନି୍ତେର ବାଟ ବଳାଇଦଅି; କାରଣ
େସ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି ଆସେିବ େବାଲ ିମୁଁ ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛ ି। 12 କିନୁ୍ତ
ଭ୍ର ାତା ଆପଲ୍ଲଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର କହୁଅଛ,ି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ବହୁତ ଅନୁେରାଧ କଲ,ି କିନୁ୍ତ ଏେବ ଯିବାକୁ
ତାଙ୍କର ଆେଦୗ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ େସ ଯିେବ ।

େଶଷ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ

13 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଗ୍ରତ ରହ ିବଶି୍ୱାସେର ସି୍ଥର େହାଇଥାଅ, ସାହସକି
େହାଇ ବଳବାନ ହୁଅ । 14 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କମର୍ େପ୍ରମେର ସାଧିତ
େହଉ । 15 େହ ଭାଇମାେନ, ସି୍ତଫାନଙ୍କ ପରିଜନବଗର୍ େଯ ଆଖାୟାର
ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ; ପୁଣ,ି ସାଧୁମାନଙ୍କ େସବାେର ବ୍ରତୀ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ; 16 ଏହ ିପ୍ରକାର େଲାକମାନଙ୍କର, ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ
ସହକମର୍ୀ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ େଲାକଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହି
ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ ି। 17 ସି୍ତଫାନା, ଫତୂ୍ତର୍ନାତ ଓ ଆଖାୟିକଙ୍କ
ଆଗମନେର ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ,ି କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନୁପସି୍ଥତ େହତୁ
େମାହର େଯଉଁ ଅଭାବ ଥିଲା, ତାହା େସମାେନ ପୂରଣ କରିଅଛନି୍ତ ,
18 େଯଣୁ େସମାେନ େମାହର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଞ୍ଜୀବତି
କରିଅଛନି୍ତ; ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିପ୍ରକାର େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯାଗ୍ୟ
ଜାଣ ିମାନ୍ୟ କର ।

ସମ୍ଭାଷଣ

19 ଆସଆିର ମଣ୍ଡଳୀସମୂହ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ ।
ଆକି୍ୱଲା ଓ ପ୍ରୀସ୍କା େସମାନଙ୍କ ଗହୃସି୍ଥତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହତି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । 20 ଭାଇମାେନ
ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ। ପବତି୍ର ଚୁମ୍ୱନ େଦଇ
ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କର । 21 ମୁଁ ପାଉଲ ନଜି ହାତେର େଲଖି ନମସ୍କାର
ଜଣାଉଅଛ ି। 22 ଯଦ ିେକହ ିପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େପ୍ରମ ନ କେର, େତେବ େସ
ଶାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ । 23 ମାରାନାଥା । ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ; 24 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର େମାହର େପ୍ରମ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ
ସହବତ୍ତର୍ୀ ।
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ଅଭବିାଦନ

ପାଉଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେଣ େପ୍ରରିତ,
ଆଉ ଭ୍ର ାତା ତୀମଥି, କରିନ୍ଥେର ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁଣ,ି
ସମୁଦାୟ ଆଖାୟାେର ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର;

2 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ
ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହଉ ।

ସମସ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାଦାତା ଈଶ୍ୱର

3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ, େସ ଦୟାମୟ
ପିତା ଓ ସମସ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାଦାତା ଈଶ୍ୱର; 4 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାପ୍ରାପ୍ତ େହଉଅଛୁ, େସହ ିସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାର େକ୍ଳଶ େଭାଗଥୁିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦଇପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ େକ୍ଳଶେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ ।
5 କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାେଶ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଃଖେଭାଗ େଯପରି ପ୍ରଚୁର,
େସହପିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର । 6 କିନୁ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖେଭାଗ କେଲ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଓ ପରିତ୍ରାଣ
ନମିେନ୍ତ; କିମ୍ୱା ଆେମ୍ଭମାେନ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ନମିେନ୍ତ; ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ, େସହି
ପ୍ରକାର ଦୁଃଖେଭାଗ େଧୖଯର୍୍ୟ ସହତି ସହ୍ୟ କରିବାେର େସହ ିସାନ୍ତ୍ୱ ନା କାଯର୍୍ୟ
ସାଧନ କରୁଅଛ ି। 7 ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା
ଅଟଳ, େଯଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗୀ, େସହପିରି
ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାର େଯ ସହଭାଗୀ ଅଟ, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ।
8 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆସଆିେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଘଟଥିିବା
େକ୍ଳଶ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା
ନୁେହଁ; ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶକି୍ତରୁ ଅତରିିକ୍ତ ରୂେପ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ
େହାଇଥିଲୁ, ଏପରିକି ଜୀବନର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ; 9 ହଁ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ମୃତୁ୍ୟେର ସମପିର୍ତ େହାଇଅଛୁ େବାଲ ିନଜି ନଜି ମନେର
େବାଧ ପାଇଥିଲୁ, େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉପେର ନଭିର୍ର ନ
େଦଇ ବରଂ େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙୁ୍କ ଉଠାନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର
କରୁ; 10 େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏପରି ଭୟାନକ ମୃତୁ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କେଲ ଓ
ଉଦ୍ଧାର କରିେବ, ପୁଣ,ି େସ େଯ ଭବଷି୍ୟତେର ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କରିେବ,
ତାହାଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିଭରସା ଅଛ;ି 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
େଯାଗ େଦଇ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଅଛ, େଯପରି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦଆିଯାଇଅଛ,ି େସଥିନମିେନ୍ତ ଅେନକଙ୍କ
ମୁଖରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାେଶ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଆିଯାଏ ।

ପାଉଲଙ୍କ େଯାଜନାର ପରିବତ୍ତର୍ନ

12 ଜଗତେର, ବେିଶଷତଃ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ସାଂସାରିକ
ଜ୍ଞାନେର ଆଚରଣ ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର, ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର ଓ
ସରଳ ଭାବଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରିଥିଲୁ େବାଲ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବେିବକ
େଯ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ,ି ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦପର୍ର ବଷିୟ । 13 କାରଣ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଯାହା ପାଠ କରି ବୁଝପିାର, େସହ ିସବୁ ବନିା,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଉ କିଛ ିେଲଖୁ ନାହୁଁ, 14 ପୁଣ,ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦନିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପ୍ରକାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଦପର୍ର କାରଣ, େସହ ିପ୍ରକାେର ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦପର୍ର
କାରଣ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଆଂଶିକ

ଭାବେର ବୁଝଅିଛ, େସପରି େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁଥିବ େବାଲ ିମୁଁ ଭରସା
କରୁଅଛ ି। 15 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ
କରିପାର, 16 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟ େଦଇ ମାକିଦନଆିକୁ ଯାଇ ଓ
ପୁନବର୍ାର ମାକିଦନଆିରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସାହାଯ୍ୟେର ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶକୁ ଯାତ୍ରା କରି ପାେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ େସହି
ବଶି୍ୱାସେର ପ୍ରଥମେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ ି।
17 େତେବ ଏହ ିପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରିବାେର ମୁଁ କ'ଣ ଅସି୍ଥର ଭାବେର
ଆଚରଣ କରିଥିଲ ି? ଅବା, ମୁଁ ଯାହା ସଙ୍କଳ୍ପ କରିଥାଏ, ତାହା କ'ଣ
ସାଂସାରିକ ଭାବେର କରିଥାଏ େଯ, େମାହର କଥା ହଁ ଓ ନା ଉଭୟ ହୁଏ
? 18 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବଶି୍ୱାସ୍ୟ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହଁ
ଓ ନା ହୁଏ ନାହିଁ । 19 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, େଯ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା, ଅଥର୍ାତ୍, େମା' ଦ୍ୱ ାରା ଏବଂ ସଲି୍ୱ ାନ ଓ ତୀମଥିଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଚାରିତ େହେଲ, େସ ହଁ ଓ ନା େହାଇ ନାହଁାନି୍ତ ,
ବରଂ ତାହାଙ୍କଠାେର ହଁ େହାଇଅଛ ି। 20 େଯଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର େଯେତ
ପ୍ରତଜି୍ଞା, େସସମସ୍ତର ହଁ ତାହାଙ୍କଠାେର ଅଛ;ି ଏଥିସକାେଶ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆେମନ୍ କହଥିାଉ ।
21 ପୁଣ,ି େଯ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ସି୍ଥର କରନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଭେିଷକ କରିଅଛନି୍ତ , େସ ଈଶ୍ୱର; 22 େସ ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ପବତି୍ର
ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ବଇନା ସ୍ୱରୂେପ ଦାନ କରିଅଛନି୍ତ । 23 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସାକ୍ଷୀ
ମାନ ିେମା' ପ୍ରାଣର ଶପଥ କରୁଅଛ ିେଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା ବହ ିମୁଁ
କରିନ୍ଥକୁ ପୁନବର୍ାର ଯାଇ ନାହିଁ । 24 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଉପେର େଯ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  ଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, ବରଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ
ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହକାଯର୍୍ୟକାରୀ ଅଟୁ େଯଣୁ ବଶି୍ୱାସେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସି୍ଥର େହାଇ ରହଅିଛ ।

ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େମାହର ଯିବା େଯପରି ପୁନବର୍ାର
ଦୁଃଖଜନକ ନ ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ ମନେର ସି୍ଥର କଲ ି। 2 େଯଣୁ
ମୁଁ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ ଦଏି, େତେବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦଏି,

ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ େମାେତ ଆନନ୍ଦ େଦବ ? 3 ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ େମାହର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଉଚତି, େସମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ
ଆସ ିେଯପରି ଦୁଃଖ ନ ପାଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏହ ିକଥା େଲଖିଥିଲ,ି
େଯଣୁ େମାହର ଆନନ୍ଦେର େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଏହା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ
ବଷିୟେର େମାହର ବଶି୍ୱାସ । 4 କାରଣ ବହୁତ େକ୍ଳଶ ଓ ହୃଦୟର
େବଦନାେର ବହୁଅଶ୍ରୁପାତ ସହତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖିଥିଲ ିେଯପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ, ଏପରି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେମାହର
େଯ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର େପ୍ରମ ଅଛ,ି ଏହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ।

େଦାଷୀକୁ କ୍ଷମା

5 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକହ ିଦୁଃଖ େଦଇଅଛ,ି େସ େମାେତ ଦୁଃଖ େଦଇ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର େକେତକ ପରିମାଣେର (ମୁଁ ଅଧିକ କଠିନ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ)
ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛ ି। 6 ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏପରିେଲାକ
େଯଉଁ ଶାସି୍ତ ପାଇଅଛ,ି ତାହା ପକ୍ଷେର ତାହା ଯେଥଷ୍ଟ; 7 ଏଣୁ କାେଳ
ଏପରିେଲାକ ଅତରିିକ୍ତ ଦୁଃଖେର ବୁଡ଼ଯିାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାକୁ
ବରଂ କ୍ଷମା କର ଓ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି । 8 ଅତଏବ, ତାହା ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ
ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ ି।
9 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର େଯ ବାଧ୍ୟ ଅଟ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର େସଥିର ପ୍ରମାଣ େଯପରି ମୁଁ ପାଏ, ଏହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମଧ୍ୟ
େଲଖିଥିଲ ି। 10 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହାର କିଛ ିକ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ
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ତାହାକୁ କ୍ଷମା କେର; କାରଣ ମୁଁ ଯଦ ିକିଛ ିକ୍ଷମା କରିଅଛ,ି େତେବ ଯାହା
କ୍ଷମା କରିଅଛ,ି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାେଶ କ୍ଷମା
କରିଅଛ,ି 11 େଯପରି ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ
ସୁେଯାଗପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ । କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତା'ର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଅଜ୍ଞ େନାହୁ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଜିୟ

12 ପୁଣ,ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ େତ୍ରାୟାକୁ
ଆସଲିା ଉତ୍ତାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସୁେଯାଗରୂପ ଦ୍ୱ ାର ମୁକ୍ତ େହେଲ
େହଁ 13 େମାହର ଭାଇ ତୀତସଙୁ୍କ ନ େଦଖି ଆତ୍ମାେର ଶାନି୍ତ ନ ପାଇବାରୁ
େସମାନଙ୍କଠାରୁ ବଦିାୟ େଘନ ିମାକିଦନଆିକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲ ି। 14 କିନୁ୍ତ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ, େସ ସବୁେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଘନି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଜିୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନି୍ତ , ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନେର ତାହାଙ୍କ
ଜ୍ଞାନରୂପ ସୁବାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନି୍ତ , 15 କାରଣ
ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଓ ବନିାଶ େହଉଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ,. 16 ଏକ ପକ୍ଷର
େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିମୃତୁ୍ୟଦାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତି
ଜୀବନଦାୟକ ସୁବାସ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଏହ ିସମସ୍ତ ନମିେନ୍ତ କିଏ ସମଥର୍ ?
17 େସହ ିଅେନକ େଲାକ େଯପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟବକୃିତ କରନି୍ତ ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତ େସମାନଙ୍କ ପରି କରୁ ନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ ସରଳ ଭାବେର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆେଦଶକ୍ରେମ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ଥାଇ କଥା କହୁଅଛୁ ।

ନୂତନ ନୟିମର େସବକ

ଆେମ୍ଭମାେନ କି ପୁନବର୍ାର ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କରୁଅଛୁ ? କିମ୍ୱା କାହାରି କାହାରି ପରି କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର

ଆବଶ୍ୟକ ? 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ଲଖିିତ ଏବଂ
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଓ ପଠିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପତ୍ରସ୍ୱରୂପ; 3 ପୁଣ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େସବାେର ଲଖିିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପତ୍ରସ୍ୱରୂପ, ଏହା
ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛ;ି ତାହା କାଳିେର ଲଖିିତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଲଖିିତ,ପ୍ରସ୍ତରଫଳକେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମାଂସମୟ ହୃଦୟରୂପ
ଫଳକେର । 4 ଆଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ନଭିର୍ର ରଖି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିପ୍ରକାର ବଶି୍ୱାସ ଅଛ ି। 5 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ନଜିଠାରୁ
କିଛ ିଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ସମଥର୍, ଏପରି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସାମଥର୍୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ; 6 େସ ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅକ୍ଷରର େସବକ କରି
ନାହଁାନି୍ତ , ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍ ନୂତନ ନୟିମର େସବକ େହବାକୁ ସାମଥର୍୍ୟ
େଦଇଅଛନି୍ତ; କାରଣ ଅକ୍ଷର ମୃତୁ୍ୟଦାୟକ,ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ;
7 ଆଉ, ଯଦ ିଅକ୍ଷରେର ପ୍ରସ୍ତର ଉପେର େଖାଦତି ମୃତୁ୍ୟଦାୟକ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର େସବାକାଯର୍୍ୟ ଏପରି େଗୗରବେର ପ୍ରକାଶିିତ େହାଇଥିଲା େଯ,
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ େମାଶାଙ୍କ ମୁଖର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ େତଜ ସକାେଶ
ତାହାଙ୍କ ମୁଖପ୍ରତ ିସି୍ଥର ଦୃଷି୍ଟେର ଚାହିଁ ପାରିେଲ ନାହିଁ, 8 େତେବ ଆତ୍ମିକ
େସବାକାଯର୍୍ୟ େକେତ ଅଧିକ େଗୗରବଯୁକ୍ତ ନ େହବ ? 9 କାରଣ ଯଦି
ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର େସବାକାଯର୍୍ୟ େଗୗରବଯୁକ୍ତ ,େତେବ ଧାମିର୍କତାର େସବାକାଯର୍୍ୟ ବରଂ
ଆହୁରି ଅଧିକ େଗୗରବଯୁକ୍ତ । 10 େଯଣୁ ଯାହା େଗୗରବଯୁକ୍ତ େହାଇଥିଲା,
ତାହା େସଥିରୁ ଅତ ିଅଧିକ େଗୗରବଯୁକ୍ତ ବଷିୟର ତୁଳନାେର
େଗୗରବବହିୀନ େହାଇଅଛ ି। 11 କାରଣ ଯଦ ିକ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବଷିୟ
େଗୗରବଯୁକ୍ତ େହଲା,େତେବ ଚରିସ୍ଥାୟୀ ବଷିୟ ଆହୁରି ଅଧିକ େଗୗରବେର
ଅବସି୍ଥତ । 12 ଅତଏବ, ଏହ ିପ୍ରକାର ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଅତ ିସାହସକି ଅଟୁ, 13 ଆଉ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାେନ େଯପରି
େସହକି୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ େଗୗରବ େଲାପ ପାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ ିସି୍ଥରଦୃଷି୍ଟ ନ କରନି୍ତ ,
େସଥିପାଇଁ େମାଶା େଯପ୍ରକାେର ଆପଣାମୁଖେର ଆବରଣ େଦଉଥିେଲ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େସପ୍ରକାର କରୁନାହୁଁ । 14 କିନୁ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ
ଜଡ଼ୀଭୂତ େହାଇଅଛ,ି କାରଣ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ନୟିମ ପାଠ
ସମୟେର େସହ ିଆବରଣ ପୂବର୍ ପରି ରହଅିଛ,ି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର େସହି
ଆବରଣର େଯ େଲାପ େହଉଅଛ,ି ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଉ ନାହିଁ । 15 ମାତ୍ର
ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠ କରାଯିବା ସମୟେର େସମାନଙ୍କ

ହୃଦୟ ଆବରଣେର ଆଚ୍ଛାଦତି ଥାଏ, 16 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଫରିେଲ
େସହ ିଆବରଣ ଅପସାରିତ ହୁଏ । 17 ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନି୍ତ; ଆଉ
େଯଉଁଠାେର ପ୍ରଭୁଙ୍କଆତ୍ମା େସଠାେର ସ୍ୱାଧୀନତା । 18 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ ଅନାଚ୍ଛାଦତି ମୁଖେରଦପର୍ଣେର େଦଖିବା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ େଗୗରବ
େଦଖୁ େଦଖୁ େଗୗରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ େଗୗରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇ ତାହାଙ୍କ େସହ ିମୂତ୍ତିର୍େର ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହଉଅଛୁ; େଯଣୁ ପ୍ରଭୁ େଯ କି
ଆତ୍ମା, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଏହ ିସବୁ େହଉଅଛ ି।

ସୁସମାଚାରର ଆେଲାକ

ଅତଏବ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ଏହ ିେସବକପଦ
ପାଇବାରୁ ସାହସବହିୀନ େନାହୁଁ, 2 ମାତ୍ର ଆେମ୍ଭମାେନ
ଲଜ୍ଜ ାଜନକ ଗପୁ୍ତ ବଷିୟସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ; ଏଣୁ

ଆେମ୍ଭମାେନ ଧୁତ୍ତର୍ତାେର ଆଚରଣ କରୁ ନାହୁଁ ଅବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଛଳେର ବ୍ୟବହାରକରୁ ନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ବେିବକ ନକିଟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ
େଯାଗ୍ୟ େଦଖାଉଅଛୁ । 3 କିନୁ୍ତ ଯଦ୍ୟପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର
ଆଚ୍ଛାଦତି ଥାଏ, ତାହା ବନିାଶପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଆଚ୍ଛାଦତି; 4 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ େଗୗରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆେଲାକ େଯପରି
ଏହ ିପ୍ରକାର େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଏହି
ଜଗତ୍ପତ ିଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛ ି। 5 କାରଣ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁ ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ େଯ
ପ୍ରଭୁ, ପୁଣ,ି ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାେଶ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସବକ,
ଏହା ପ୍ରଚାର କରୁ । 6 େଯଣୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୀପି୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଉ େବାଲି
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର, େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖେର ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
େଗୗରବମୟ ଜ୍ଞାନର ଆେଲାକ େଦଖାଇବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର
ଆେଲାକ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ ।

ମୃତି୍ତକା ପାତ୍ରେର ଧନ

7 ମାତ୍ର ମହାଶକି୍ତ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପୁଣ,ି ତାହା େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ
ଉତ୍ପନ୍ନ  ନୁେହଁ, ଏହା େଯପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ଧନ ମୃତି୍ତକା ପାତ୍ରେର ପାଇଅଛୁ; 8 ଆେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ପ୍ରକାେର େକ୍ଳଶେଭାଗ
କରୁଅଛୁ,ତଥାପି ଅବରୁଦ୍ଧ େନାହୁଁ; ହତବୁଦି୍ଧ େହଉଅଛୁ, ତଥାପି ନରିାଶ
େନାହୁଁ; 9 ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଅଛୁ, ତଥାପି ପରିତ୍ୟକ୍ତ େନାହୁଁ; ଅଧଃପତତି
େହଉଅଛୁ, ତଥାପି ବନିଷ୍ଟ େନାହୁଁ; 10 ଆେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା ଯୀଶୁଙ୍କ
ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ ଶରୀରେର ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ, େଯପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରେର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । 11 କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ
େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମତ୍ତର୍୍ୟ ଶରୀରେର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଜୀବତି େହେଲ େହଁ ସବର୍ଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାେଶ ମୃତୁ୍ୟମୁଖେର
ସମପିର୍ତ େହଉଅଛୁ । 12 ଏହ ିପ୍ରକାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ମୃତୁ୍ୟ, କିନୁ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଜୀବନ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛ ି। 13 "ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ କଲ,ି
ଏଣୁ କଥା କହଲି'ି', ଏହ ିଲଖିିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର େସହ ିବଶି୍ୱାସଜନକ
ଆତ୍ମା ପାଇଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କରୁ, ଏଣୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁ;
14 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ େଯ ଉଠାଇେଲ, େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହତି ଉଠାଇେବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଉପସି୍ଥତ ରହେିବ । 15 େଯଣୁ ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାେଶ େହଉଅଛ,ି େସହପିରି ଅେନକ େଲାକଙ୍କଠାେର
ଅନୁଗ୍ରହ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବାେଥର୍ ବହୁଳ ଧନ୍ୟବାଦର
କାରଣ େହଉ । 16 େତଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ କ୍ଳ ାନ୍ତ େହଉ ନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହ୍ିୟକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇେଲ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ
ପୁରୁଷ ଦନିକୁ ଦନି ନୂତନୀକୃତ େହଉଅଛ ି। 17 କାରଣ ଏହି
କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ େକ୍ଳଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂେପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ମହା େଗୗରବ ସାଧନ କରୁଅଛ;ି 18 େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଦୃଶ୍ୟ ବଷିୟ ପ୍ରତ ିଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବଷିୟ ପ୍ରତ ିଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ;
କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବଷିୟ କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ, କିନୁ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଷିୟ
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ।
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ଆମର ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଗହୃ

କାରଣ ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହ ିତମ୍ୱୁରୂପ ପାଥିର୍ବ ଗହୃ
ଭାଙି୍ଗଯାଏ, େତେବ ଈଶ୍ୱରକୃତ ଅହସ୍ତନମିିର୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ଗହୃ େଯ ସ୍ୱଗର୍େର ଅଛ,ି ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ

ଜାଣୁ । 2 େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଗହୃରୂପ ବସ୍ତ୍ରେର
ପରିହତି େହବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରି ଏହ ିଗହୃେର ଥାଉ ଥାଉ ଆତ୍ତର୍ନାଦ
କରୁଅଛୁ; 3 ଏହପିରି ପରିହତି େହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ଉଲଙ୍ଗ େଦଖାଯିବା
ନାହିଁ । 4 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିତମ୍ୱୁେର ବାସ କରି ଭାରଗ୍ରସ୍ତ େହାଇ
ଆତ୍ତର୍ନାଦ କରୁଅଛୁ; େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ପରିିଚ୍ଛଦ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ େଯପରି ମତ୍ତର୍୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କେର, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ଏହ ିପରିଚ୍ଛଦ ଉପେର ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ । 5 ଆଉ େଯ ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିଅଛନି୍ତ , େସ ଈଶ୍ୱର, େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଇନା ସ୍ୱରୂେପ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦାନ
କରିଅଛନି୍ତ । 6 ଅତଏବ ଆେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା ସାହସୀ ଅଟୁ, ଆଉ ଏହି
ଶରୀରେର େଯପପର୍୍ୟନ୍ତ ନବିାସ କରୁଅଛୁ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଯ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ
ଦୂରେର ପ୍ରବାସ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଜାଣୁ । 7 (କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୃଶ୍ୟ
ବଷିୟ େଦଇ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବଶି୍ୱାସେର ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ),
8 ହଁ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସାହସୀ ଅଟୁ, ଆଉ ଶରୀରଠାରୁ ଦୂରେର ବାସ କରି
ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ନବିାସ କରିବାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସେନ୍ତାଷ
। 9 ଏଣୁ ମଧ୍ୟ ନବିାସୀ େହଉ ବା ପ୍ରବାସୀ େହଉ, ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର
ସେନ୍ତାଷପାତ୍ର େହବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବାସନା । 10 କାରଣ ଭଲ
େହଉ ବା ମନ୍ଦ େହଉ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱ ାରା କୃତ
କମର୍ାନୁସାେର ଫଳ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଚିାରାସନ ଛାମୁେର ଆମ୍ଭ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଉପସି୍ଥତ େହବାକୁ େହବ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସମ୍ମିଳନର େସବକତ୍ୱ

11 ଅତଏବ, ପ୍ରଭୁ ବଷିୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାତ େହବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଉଅଛୁ, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର
ପ୍ରକାଶିତ ଅଟୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବେିବକ ନକିଟେର ମଧ୍ୟ େଯ ପ୍ରକାଶିତ
ଅଟୁ, ଏହା ମୁଁ ଆଶା କେର । 12 ଆେମ୍ଭମାେନ ପୁନବର୍ାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରୁ ନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ଆନ୍ତରିକ ବଷିୟେର
ଦପର୍ ନ କରି ବାହ୍ୟ ବଷିୟେର ଦପର୍ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େଯପରି ଉତ୍ତର
େଦଇପାରୁ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ଦପର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁେଯାଗ େଦଉଅଛୁ । 13 େଯଣୁ ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ନେିବର୍ାଧ,
ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ; କିଅବା ଯଦ ିସୁେବାଧ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
। 14 କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େପ୍ରମ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଶେର ରଖି ଚଳାଉଅଛ,ି େଯଣୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିବଚିାର କରିଅଛୁ େଯ, ଜେଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିଥିବାରୁ ସମେସ୍ତ ମୃତ େହେଲ; 15 ଆଉ େସ ସମସ୍ତଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ, େଯପରି େଯଉଁମାେନ ଜୀବତି, େସମାେନ ଆଉ
ଆପଣା ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ବରଂ େଯ େସମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ ଓ ଉତ୍ଥତି େହେଲ, ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଜୀବନ
ଯାପନ କରନି୍ତ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ନୂତନ ସୃଷି୍ଟ

16 ଅତଏବ ଆଜିଠାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଶରୀର ଅନୁସାେର କାହାରିକୁ ଜାଣୁ
ନାହୁଁ; ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଶରୀର ଅନୁସାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଅିଛୁ, ତଥାପି
ଏେବ ଆଉ ତାହାଙୁ୍କ େସହ ିପ୍ରକାେର ଜାଣୁ ନାହୁଁ । 17 ଏଣୁ ଯଦ ିେକହି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଅଛ,ି େତେବ େସ ନୂତନ ସୃଷି୍ଟ େହାଇଅଛ ିପୁରାତନ
ବଷିୟସବୁ େଲାପ ପାଇଅଛ,ି େଦଖ, ନୂତନ ବଷିୟସବୁ େହାଇଅଛ ି।
18 କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ େହାଇଅଛ;ି େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଆପଣା ସହତି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମିଳିତ କରିଅଛନି୍ତ ଓ େସହ ିସମ୍ମିଳନର
େସବକପଦ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଇଅଛନି୍ତ; 19 େସହ ିସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଏହ,ି
ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହତି ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିେଲ; େସ
ଜଗତବାସୀଙ୍କର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି େସହ ିସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ । 20 ଅତଏବ, ଈଶ୍ୱର

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷେର
ରାଜଦୂତର କମର୍ କରୁଅଛୁ; ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ନେିବଦନ
କରୁଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ । 21 ଯାହାଙ୍କଠାେର
ପାପର େଲଶମାତ୍ର ନ ଥିଲା,ତାହାଙୁ୍କ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପାପ ସ୍ୱରୂପ
କେଲ, େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାମିର୍କତାସ୍ୱରୂପ
େହଉ ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପି୍ତ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର
ବୃଥା ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଏକତ୍ର କମର୍ କରୁ କରୁ
ଆେମ୍ଭମାେନ ନେିବଦନ କରୁଅଛୁ । 2 କାରଣ େସ କହନି୍ତ ,

"ଆେମ୍ଭ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଥର୍ନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ, ଆଉ
ପରିତ୍ରାଣର ଦନିେର ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ।'' େଦଖ, ଏେବ
ମହାଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ; େଦଖ, ଏେବ ପରିତ୍ରାଣର ଦନି । 3 େଯପରି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େସବକପଦ ନନିି୍ଦତ ନ ହୁଏ,େସଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସି
ବଷିୟେର ବାଧା ନ େଦଉ, 4 ବରଂ ବହୁ େଧୖଯର୍୍ୟେର, େକ୍ଳଶେର,
ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାେର, ସଙ୍କଟେର, 5 ପ୍ରହାରେର, କାରାବାସେର, ବପି୍ଳବେର,
ପରିଶ୍ରମେର, ଜାଗରଣେର, ଉପବାସେର, 6 ପବତି୍ରତାେର, ଜ୍ଞାନେର,
ଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁତାେର, େକାମଳଭାବେର, ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାେର, ଅକପଟ
େପ୍ରମେର, 7 ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟେର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତେର, ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମହସ୍ତେର
ଧାମିର୍କତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଦ୍ୱ ାରା, 8 େଗୗରବ ଓ ଅନାଦର ଦ୍ୱ ାରା, ଅଖ୍ୟାତ ିଓ
ସୁଖ୍ୟାତଦି୍ୱ ାରା, ପ୍ରତାରକ ତୁଲ୍ୟ, ଅଥଚ ସତ୍ୟବାଦୀ, 9 ଅପରିଚତି ତୁଲ୍ୟ,
ଅଥଚ ସୁପରିଚତି, ମୃତକଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ, ଅଥଚ େଦଖ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜୀବତି,
ଶାସି୍ତପ୍ରାପ୍ତ ତୁଲ୍ୟ, 10 ଅଥଚ ନହିତ େନାହୁଁ, ଦୁଃଖିତ ତୁଲ୍ୟ, କିନୁ୍ତ ସବର୍ଦା
ଆନନି୍ଦତ, ଦୀନହୀନର ତୁଲ୍ୟ, କିନୁ୍ତ ଅେନକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଧନଦାୟକ, ଅକିଞ୍ଚନ
ତୁଲ୍ୟ, ଅଥଚ ସବର୍ାଧିକାରୀ; ଏହ ିସମସ୍ତେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େସବକ
ସଦୃଶ ଆପଣା ଆପଣାକୁ େଯାଗ୍ୟ େବାଲ ିପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ । 11 େହ
କରିନ୍ଥୀୟମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁଖ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ େହାଇଅଛ,ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଶସ୍ତ େହାଇଅଛ ି। 12 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େସ୍ନହ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସ୍ନହ ସଙୁ୍କଚତି । 13 ନଜିର
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ କହବିା ପରି ମୁଁ କହୁଅଛ,ି ଅନୁରୂପ ପ୍ରତଦିାନ ନମିେନ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତମନା ହୁଅ ।

ଜୀବତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦରି

14 ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହତି ଅସମାନ ରୂେପ େଯାଚା ନ ଯାଅ, କାରଣ
ଧମର୍ ଓ ଅଧମର୍ ମଧ୍ୟେର କି ସହେଯାଗିତା ? ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହତି
ଆେଲାକର କି ସହଭାଗିତା ? 15 ବଲିୟିାର୍ ସହତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କି ମିଳନ ?
କିମ୍ୱା ଅବଶି୍ୱାସୀ ସହତି ବଶି୍ୱାସୀର କି ଅଂଶ ? 16 ପ୍ରତମିା ସହତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ମନି୍ଦରର କି ସମ୍ୱନ୍ଧ ? କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜୀବତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ଅଟୁ,
େଯପରି ଈଶ୍ୱର କହଅିଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା, ଆଉ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭ୍ରମଣ କରିବା; ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର େହବା, ଆଉ
େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହେବ । 17 ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନି୍ତ ,
"ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ, ଆଉ ପୃଥକ୍ ହୁଅ, ଆଉ,
ଅଶୁଚ ିପଦାଥର୍ ସ୍ପଶର୍ କର ନାହିଁ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା,''
18 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା େହବା, ପୁଣ,ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା
େହବ, ଏହା ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ ।

ଅତଏବ, େହ ପି୍ରୟମାେନ, ଏହ ିସମସ୍ତ ପ୍ରତଜି୍ଞାପ୍ରାପ୍ତ େହବାରୁ
ଆସ, ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚତିାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ
ଶୁଚ ିକରୁ, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କରି ପବତି୍ରତାେର ସଦି୍ଧ େହଉ

।

ପାଉଲଙ୍କ ଆନନ୍ଦ

2 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ଥାନ ଦଅିନି୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ କାହାରି
ଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହୁଁ, କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନାହୁଁ, କାହାରି କ୍ଷତ ିକରି ନାହୁଁ ।
3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦାଷ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଏହା କହୁ ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ
ପୂବର୍େର କହଅିଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ଏପରି ସ୍ଥାନ
ପାଇଅଛ େଯ, ମେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ମରିବା, ପୁଣ,ି ବଞ୍ଚେିଲ ଏକତ୍ର
ବଞ୍ଚବିା । 4 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର େମାହର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବଶି୍ୱାସ ଅଛ,ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର େମାହର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦପର୍; ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ

୨ କରିନ୍ଥୀୟ 5:2 725 ୨ କରିନ୍ଥୀୟ 7:4



8

9

ସମସ୍ତ େକ୍ଳଶେର େମାହର ଆନନ୍ଦ ଉଛୁଳି ପଡଢ଼ୁଅଛ ି। 5 କାରଣ
ମାକିଦନଆିେର ଉପସି୍ଥତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ମଧ୍ୟ ବାହାେର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଭତିେର
ଭୟ, ଏହପିରି ସବର୍ପ୍ରକାେର େକ୍ଳଶେଭାଗ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଶରୀରସୁଦ୍ଧା ବଶି୍ରାମ ପାଇଲା ନାହିଁ । 6 ତଥାପି ଭେଗ୍ନାତ୍ସାହମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
ଦଅିନି୍ତ େଯ ଈଶ୍ୱର, େସ ତୀତସଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
େଦେଲ, 7 ଆଉ, େକବଳ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦ୍ୱ ାରା େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିେଲ, ତାହା
ଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା େଦେଲ, କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍େଯାଗ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଳିାପ, େମା' ସପକ୍ଷେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଷିୟ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେଲ; େସଥିେର ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନି୍ଦତ େହଲ ି।
8 େଯଣୁ େମାହର ପତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖ େଦଲ,ି
ତଥାପି ମୁଁ େସଥିସକାେଶ ଦୁଃଖିତ ନୁେହଁ; େସହ ିପତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଳ୍ପ
କାଳ ନମିେନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଃଖ େଦଇଥିବାର େଦଖି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ େହାଇଥିେଲ
ସୁଦ୍ଧା 9 ଏେବ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଦୁଃଖିତେହଲ,
େସଥିପାଇଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମନପରିବତ୍ତର୍ନର କାରଣ େହଲା, ଏଥିପାଇଁ; େଯଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯପରି େକୗଣସ ିକ୍ଷତ ିନ ହୁଏ, େସଥିପାଇଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଦୁଃଖପ୍ରାପ୍ତ େହଲ । 10 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର େଯଉଁ ଦୁଃଖ, ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ଏପରି ମନ
ପରିବତ୍ତର୍ନ ଜନ୍ମ ାଏ, ଯାହାସକାେଶ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପେଡ଼ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତୁ୍ୟ ଜନ୍ମ ାଏ । 11 େଯଣୁ େଦଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିେଯଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲ, ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର େକେତ ଉତ୍ସାହ, ହଁ, େକେତ ଅଭେିଯାଗ ଖଣ୍ଡନ, ହଁ,
େକେତ ବରିକି୍ତ , ହଁ, େକେତ ଭୟ, ହଁ େକେତ ଆଗ୍ରହ, ହଁ, େକେତ
ଉେଦ୍ଯାଗ, ହଁ, େକେତ ପ୍ରତକିାର ଜନ୍ମ ାଇଅଛ ି। ଏବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େବାଲ ିପ୍ରମାଣେଦଇଅଛ । 12 ଏଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲଖିଲ,ିତଥାପି େଯ ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛ,ି ବା େଯ
ଅନ୍ୟାୟ ସହଅିଛ,ି ତାହା ନମିେନ୍ତ େଯ େଲଖିଲ,ି ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ େଯପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, େସଥିନମିେନ୍ତ େଲଖିଲ ି। ଅତଏବ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛୁ । 13 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନାେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୀତସଙ୍କ ଆନନ୍ଦ େହତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ କଲୁ, କାରଣ
ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସଞ୍ଜୀବତି େହାଇଅଛ ି। 14 େଯଣୁ ଯଦି
େକୗଣସ ିବଷିୟେର ତୀତସଙ୍କ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ମୁଁ ଦପର୍
କରିଅଛ,ି େତେବ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ ନାହିଁ, ବରଂ େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ
ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ କହଥିିଲୁ, େସହପିରି ତୀତସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦପର୍ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ େବାଲ ିଜଣାଯାଇଅଛ ି। 15 ଆଉ, କିପରି
ଭୟ ଓ କମ୍ପେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି ସମେସ୍ତ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ
େହଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର େସ୍ନହ ଅଧିକ
ବୃଦି୍ଧପାଇଅଛ ି। 16 ମୁଁ େଯ ସବର୍ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ପୂଣ୍ଣର୍ବଶି୍ୱାସ
କରି ପାେର, ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ ି।

ଉଦାରତାର ଦାନ ନମିେନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ

େହ ଭାଇମାେନ, ମାକିଦନଆିର ମଣ୍ଡଳୀସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦଆିଯାଇଥବା େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଉଅଛୁ; 2 େସମାେନ ମହା

େକ୍ଳଶରୂପ ପରୀକ୍ଷାେର ପଡ଼େିଲ େହଁ େସମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ
ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟେର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁରଭାେବ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ  କରିଅଛ ି।
3 କାରଣ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ ିେଯ, େସମାନଙ୍କ ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର, ବରଂ
େସମାନଙ୍କ ଶକି୍ତର ଅତରିିକ୍ତ ଭାବେର େସମାେନ ଦାନ କେଲ;
4 ସାଧୁମାନଙ୍କ େସବାର ସହଭାଗିତାରୂପ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ
େସମାେନ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର ବହୁତ ବନିତସିହ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନେିବଦନ କେଲ;
5 ଏଥିେର େସମାେନ େଯ େକବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଶାନୁସାେର କେଲ,
ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱ ାରା ଚାଳିତ େହାଇ ପ୍ରଥେମ ଆପଣା
ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସମପର୍ଣ କେଲ
। 6 ଏଣୁ ତୀତସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ କାଯର୍୍ୟ େଯଉଁ
ପ୍ରକାେର ଆରମ୍ଭ କରିଥିେଲ, େସହ ିପ୍ରକାେର ତାହା େଯପରି ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ

କରନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ େଦଲୁ । 7 ଆଉ, ବଶି୍ୱାସ,
ବକ୍ତ ାପଣ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସବର୍ପ୍ରକାର ଉେଦ୍ଯାଗ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େପ୍ରମର ପ୍ରଭାବ, ଏହପିରି ସମସ୍ତ ବଷିୟ େଯପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରଚୁରଭାେବ େଦଖାଯାଉଅଛ,ି େସହପିରି ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ
କାଯର୍୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରଚୁରଭାେବ େଦଖାଯାଉ । 8 ମୁଁ ଆେଦଶ
େଦଲା ପରି କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉେଦ୍ଯାଗ ଉେଲ୍ଲ ଖ କରି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପ୍ରମର ସରଳତା ମଧ୍ୟ ସପ୍ରମାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ କହୁଅଛ ି।
9 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ର ତା ଦ୍ୱ ାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ
େସ ଧନୀ େହେଲ େହଁ କିପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଦରିଦ୍ର  େହେଲ ।
10 ଏ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େମାର ମତ ଏହ,ି ତାହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ହତିଜନକ, େଯଣୁ ଗତ ବଷର୍ରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ପ୍ରଥମ କରି କାଯର୍୍ୟ
କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ, ତାହା ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ଏହା କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଥମେର
ଇଚ୍ଛା ସୁଦ୍ଧା କରିଥିଲ; 11 ଏେବ େସହ ିକମର୍ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କର, େଯପରି
ଇଚ୍ଛା କରିବାେର େଯପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହଭାବ ଥିଲା, େସହ ିପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅବସ୍ଥା ପ୍ରମାେଣ କାଯର୍୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ େହବ । 12 କାରଣ ଯଦ ିଆଗ୍ରହଭାବ
ଥାଏ, େତେବ ତାହା ଜଣକର ଅଭାବାନୁସାେର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁେହଁ, ବରଂ
ତାହାର ଯାହା ଅଛ,ି ତଦନୁସାେର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ । 13 େଯଣୁ ଅନ୍ୟମାେନ
େଯପରି ସୁଖ ପାଆନି୍ତ , ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଳଶ ପାଅ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା
କହୁ ନାହିଁ; 14 ମାତ୍ର ସାମ୍ୟଭାବ େଦଖାଯିବା ନମିେନ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୁଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ େହଉଅଛ,ି େଯପରି
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୁଯର୍୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବ, ଆଉ ଏହି
ପ୍ରକାେର ସାମ୍ୟଭାବ େଦଖାଯିବ, 15 େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "େଯ ଅଧିକ
ସଂଗ୍ରହ କଲା,ତାହାର ବଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ େଯ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ତାହାର
ଅଭାବ େହଲା ନାହିଁ '' ।

ତୀତସଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

16 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ତୀତସଙ୍କ ହୃଦୟେର ସମାନ ଉେଦ୍ଯାଗ ଜନ୍ମ ାଇଅଛନି୍ତ; 17 କାରଣ େସ
େଯ େକବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନୁେରାଧ ଗ୍ରହଣ କେଲ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
େସ ନେିଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉେଦ୍ଯାଗୀ େହାଇ େସ୍ୱଚ୍ଛାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯାଉଅଛନି୍ତ । 18 ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ଜେଣ ଭାଇଙୁ୍କ
ପଠାଉଅଛୁ; ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସମୁଦାୟ
ମଣ୍ଡଳୀେର ବ୍ୟାପିଯାଇଅଛ,ି 19 େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େସ ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େସବା ଦ୍ୱ ାରା ସାଧିତ ଏହ ିଅନୁଗ୍ରହ କାଯର୍୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ
େଗୗରବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହଭାବ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ
େହବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହ ଦ୍ୱ ାରା ନଯିୁକ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ; 20 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ସାଧିତ ଏହ ିେସବାସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଚୁର ଦାନ ବଷିୟେର େକହ ିେଯପରି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ ନ କେର, େସଥିପାଇଁଁ ସାବଧାନ େହଉଅଛୁ;
21 କାରଣ େକବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ମଧ୍ୟ ଯାହାସବୁ ଉତ୍ତମ, େସହ ିସବୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ବେିବଚନା କରୁ ।
22 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଜେଣ ଭାଇଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ େସମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ପଠାଉଅଛୁ, ତାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅେନକ ବଷିୟେର ଅେନକ ଥର
ଉେଦ୍ଯାଗୀ େବାଲ ିପ୍ରମାଣ ପାଇଅଛୁ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ
କରିବାରୁ େସ ଏେବ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉେଦ୍ଯାଗୀ େହାଇଅଛନି୍ତ ।
23 ତୀତସଙ୍କ ବଷିୟେର ଯଦ ିେକହ ିପଚାେର, େସ େମାହର ସହଭାଗୀ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େମାହର ସହକମର୍ୀ; କିଅବା ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ପଚାେର, େସମାେନ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହ ଦ୍ୱ ାରା େପ୍ରରିତ,
ପୁଣ,ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େଗୗରବ ସ୍ୱରୂପ । 24 ଅତଏବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପ୍ରମ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦପର୍ର ପ୍ରମାଣ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହର
ସମ୍ମୁଖେର େସମାନଙୁ୍କ େଦଖାଅ ।

ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ

ପ୍ରକୃତେର ସାଧୁମାନଙ୍କ େସବା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଲଖିବା େମା' ପକ୍ଷେର ବାହୁଲ୍ୟମାତ୍ର; 2 କାରଣ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜାେଣ, ଆଉ େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ମାକିଦନଆି

େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ମୁଁ ଦପର୍ କେର େଯ,
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ଆଖାୟା ଗତ ବଷର୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହଲାଣ,ି ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍େଯାଗ
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ େଲାକଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରିଅଛ ି। 3 ତଥାପି ମୁଁ
ଭାଇମାନଙୁ୍କ ପଠାଉଅଛ,ି େଯପରି ଏ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦପର୍ ବ୍ୟଥର୍ ନ ହୁଏ, ପୁଣ,ି େମାହର କଥାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, 4 କାେଳ ମାକିଦନଆିର େକୗଣସ ିେଲାକ େଯେବ େମା'
ସାଙ୍ଗେର ଆସ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ େଦଖନି୍ତ , େତେବ(ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା
େତେଣ ଥାଉ) ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ େହବା ।
5 ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଥିବା ଦାନ େଯପରି କୃପଣତାର
ବଷିୟ ନ େହାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାର ବଷିୟ ହୁଏ,ଏଥି ନମିେନ୍ତ ପୂବର୍ରୁ େସହି
ଦାନସଂଗ୍ରହର ଆେୟାଜନ କରିବାକୁ ଆେଗ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମେନ କଲ ି।

ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତ ଦାତା

6 କିନୁ୍ତ ଏହା ସତ୍ୟ, େଯ ଅଳ୍ପ ବୁେଣ, େସ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଟବି; ଆଉ େଯ
ପ୍ରଚୁର ବୁେଣ, େସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଟବି । 7 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା
ହୃଦୟେର େଯପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛ,ି େସହପିରି କରୁ, କୁଣି୍ଠତ ଭାବେର
ନୁେହଁ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା େହତୁରୁ ନୁେହଁ; କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚତି୍ତଦାତାକୁ
ଭଲ ପାଆନି୍ତ । 8 ଆଉ, ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସବର୍ଦା ଯେଥଷ୍ଟ ରୂେପ ପାଇ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କମର୍ ନମିେନ୍ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଦାନ
କରି ପାର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସବର୍ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର
ଭାବେର େଦବାକୁ ସମଥର୍ ଅଟନି୍ତ , 9 େଯପରି େଲଖା ଅଛ,ି "େସ ମୁକ୍ତ
ହସ୍ତେର ବତିରଣ କରିଅଛ,ି େସ ଦରିଦ୍ରମାନଙୁ୍କ ଦାନ େଦଇଅଛ,ି ତାହାର
ଧାମିର୍କତା ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ।'' 10 ଆଉ, େଯ ବୀଜବପନକାରୀକୁ ବୀଜ
ଓ େଭାଜନ ନମିେନ୍ତ ଆହାର େଯାଗାନି୍ତ , େସ ବୁଣବିା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବୀଜ େଯାଗାଇେବ ଓ ତାହା ବଢ଼ାଇେବ, ପୁଣ,ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧାମିର୍କତାର ଫଳ
ବୃଦି୍ଧ କରିେବ; 11 ଏହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବୁ ବଷିୟେର ଧନୀ େହାଇ ସବର୍
ପ୍ରକାର ବଦାନ୍ୟତା େଦଖାଇ ପାରିବ, ଆଉ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ େହବ । 12 କାରଣ ଏହ ିଦାନରୂପ େସବା
େଯ େକବଳ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ତଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଛୁଳି ଉଠୁଅଛ,ି
13 ଅଥର୍ାତ୍ ଏହ ିେସବା କମର୍ର ପ୍ରମାଣ ପାଇ େଲାେକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର
କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତବିାଧ୍ୟତା, ପୁଣ,ି ସାଧୁମାନଙ୍କ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ
ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାର ସରଳତା ସକାେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା
କୀତ୍ତର୍ନ କରୁଅଛନି୍ତ , 14 ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ
ଅନୁଗ୍ରହ େହତୁ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ କରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁରକ୍ତ ଅଟନି୍ତ । 15 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଦାନ
ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ େହଉ ।

ଆପଣା େସବକତ୍ୱ  ସପକ୍ଷେର ପାଉଲଙ୍କ ଉତ୍ତର

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ନମ୍ର, କିନୁ୍ତ
ଅସାକ୍ଷାତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସାହସକି େଯ ମୁଁ ପାଉଲ, ମୁଁ
ନେିଜ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃଦୁ ଓ େକାମଳ ଭାବ ସ୍ମରଣ କରାଇ

ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କେର; 2 ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛ ିେଯ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ େବାଲି
େଯଉଁମାେନ ମେନ କରନି୍ତ , ଏପରି କାହାରି କାହାରି ବରୁିଦ୍ଧେର ସାହସ
େଦଖାଇବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ େଯଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛ,ି ଉପସି୍ଥତ େହାଇ େଯପରି
େମାେତ େସହ ିପ୍ରକାର ସାହସ େଦଖାଇବାକୁ ନ ହୁଏ; 3 କାରଣ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଶରୀରେର ଥାଇ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ସତ୍ୟ, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ
ଶାରୀରିକ ଭାବେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁ ନାହୁଁ, 4 (େଯଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଭୂମିସାତ୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର େସହ ିସବୁ ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ ଅେଟ); 5 ଆେମ୍ଭମାେନ
ତକର୍ବତିକର୍ସବୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନବରୁିଦ୍ଧେର ଉତ୍ଥତି ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବଷିୟ
ଭୂମିସାତ୍ କରୁ, ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ କଳ୍ପନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ େହବା ନମିେନ୍ତ
ବନ୍ଦୀ କରୁ, 6 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବାଧ୍ୟ
େହବ, େସେତେବେଳ ସମସ୍ତ ଅବାଧ୍ୟତାର ପ୍ରତକିାର କରିବା ନିମିେନ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । 7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାହ୍ୟ ବଷିୟସବୁ େଦଖୁଅଛ ।
ଯଦ ିେକହ ିଆପଣାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ କେର, େତେବ େସ

େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େଯ େସହପିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଏହା େସ
ପୁଣ,ି ଆେପ ବେିବଚନା କରୁ । 8 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ମୁଁ କିଛ ିଅଧିକ ଦପର୍ କେଲ ସୁଦ୍ଧା ଲଜ୍ଜ ା ପାଇବ ିନାହିଁ;
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୂମିସାତ୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଅଧିକାର ନ
େଦଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଠନ ନମିେନ୍ତ େଦଇଅଛନି୍ତ; 9 େମାହର ପତ୍ରଗଡୁ଼କି
ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭୟମାତ୍ର େଦଖାଉଅଛ ିେବାଲ ିେବାଧ ନ େହଉ ।
10 କାରଣ େସମାେନ କହନି୍ତ , ତାହାର ପତ୍ରସବୁ ଗରୁୁଭାବପୂଣ୍ଣର୍ ଓ ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ ,
ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତେର ତାହାର ଶରୀର ଦୁବର୍ଳ ଓ ତାହାର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛନୀୟ ।
11 ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନୁପସି୍ଥତ ଥିବା ସମୟେର ପତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ବାକ୍ୟେର
େଯପରି, ଉପସି୍ଥତ ଥିବା ସମୟେର କାଯର୍୍ୟେର ମଧ୍ୟ େସହପିରି, ଏହା
ଏହପିରି େଲାେକ ବୁଝନୁ୍ତ । 12 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରି ସାଙ୍ଗେର ନଜିର ଗଣନା ବା ତୁଳନା
କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ସାହସ କରୁ ନାହୁଁ; କିନୁ୍ତ େସମାେନ ନେିଜ ନେିଜ
ନଜି ଦ୍ୱ ାରା ନଜିର ପରିମାଣ ଓ ନଜି ସହତି ନଜିର ତୁଳନା କରି
ନେିବର୍ାଧତା ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ । 13 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି
ଦପର୍ କରିବୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୀମାର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ
େହବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂେପ େଯଉଁ ସୀମା
ନରୂିପଣ କରିଅଛନି୍ତ , େସଥିର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଦପର୍ କରିବ ।
14 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୀମାର ଅନ୍ତଭୁର୍କ୍ତ ନ ଥିଲା ପରି
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛୁ, ତାହା ନୁେହଁ, େଯଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା
ପ୍ରଥେମ ଯାଇଥିଲୁ; 15 ଆେମ୍ଭମାେନ ପରିମାଣ ଅତକି୍ରମ କରି ଅନ୍ୟର
ପରିଶ୍ରମ ବଷିୟେର ଦପର୍ କରୁ ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସର ବୃଦି୍ଧ
ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ବସି୍ତାରିତ େହବ, 16 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ତାହାରକୃତ କମର୍ ବଷିୟେର ଦପର୍ ନ
କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରବତ୍ତର୍ୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କେର େଯପରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର
କରି ପାରିବା,ଏହା ଭରସା କରୁଅଛୁ । 17 କିନୁ୍ତ େଯ ଦପର୍ କେର, େସ
ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଦପର୍ କରୁ । 18 କାରଣ େଯ ନଜିର ପ୍ରଶଂସା କେର, େସ
ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ , େସ ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ
।

ପାଉଲ ଏବଂ ଭଣ୍ଡ େପ୍ରରିତ

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେମାର ଅଳ୍ପ ନେିବର୍ାଧତା ସହ୍ୟ କରନ୍ତ ! ହଁ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ େମା' ପ୍ରତ ିସହଷି୍ଣୁ । 2 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ବଷିୟକ ଉେଦ୍ଯାଗେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉେଦ୍ଯାଗୀ,

େଯଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଏକ ସ୍ୱାମୀଠାେର, ଅଥର୍ାତ୍,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର, ସମପର୍ଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ବାଗ୍ଦାନ କରିଅଛ ି। 3 କିନୁ୍ତ
ସପର୍ ଆପଣା ଧୂତ୍ତର୍ତାେର ହବାଙୁ୍କ େଯପରି ଭୁଲାଇଲା, େସହପିରି କାେଳ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ ିସରଳତା ଓ ପବତି୍ରତାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ,
େମାହର ଏହ ିଭୟ େହଉଅଛ ି। 4 କାରଣ େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପ୍ରଚାର କଲୁ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଯଦ ିେକହ ିଆସ ିପ୍ରଚାର କେର,
ବା େଯଉଁ ଆତ୍ମା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାପ୍ତ େହଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା
ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଅବା େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ, ଏପରି
ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ବଡ଼
ସହଷି୍ଣୁ । 5 କାରଣ େସହ ିେଶ୍ରଷ୍ଠତର େପ୍ରରିତମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ େଯେକୗଣସି
ପ୍ରକାେର କ୍ଷୁଦ୍ର  ନୁେହଁ, ଏହା ମେନ କରୁଅଛ ି। 6 କିନୁ୍ତ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ
ବକୃ୍ତତାେର ପାରଙ୍ଗମ ନୁେହଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଜ୍ଞାନେର ଅପାରଙ୍ଗମ ନୁେହଁ
ପ୍ରକୃତେର ଆେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତପ୍ରକାେର ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଏହା ପ୍ରକାଶ କଲୁ । 7 ଅବା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଉନ୍ନତ ହୁଅ, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି େଯ ବନିାମୂଲ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲ,ି ଏଥିେର କ'ଣ ପାପ କଲ ି?
8 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହରୁ
େବତନ ଗ୍ରହଣ କରି େସମାନଙୁ୍କ ଲୁଣ୍ଠନ କଲ,ି 9 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ େହାଇଥିଲ,ି
େସେତେବେଳ ମୁଁ େକୗଣସ ିେଲାକର ଭାର ସ୍ୱରୂପ େହାଇ ନ ଥିଲିି, କାରଣ
ମାକିଦନଆିରୁ ଭାଇମାେନ ଆସ ିେମାହର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥିେଲ, ପୁଣ,ି
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େକୗଣସ ିବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନ େହବାକୁ ଆପଣା
ବଷିୟେର ଜାଗ୍ରତ େହାଇଥିଲ,ି ଆଉ ଜାଗ୍ରତ େହାଇ ରହବି ି।
10 େମା'ଠାେର ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ମାନ ିମୁଁ କହୁଅଛ ିେଯ,
ଆଖାୟାର ଅଞ୍ଚଳସମୂହେର େମାହର ଏହ ିଦପର୍ େକହି ିଖଣ୍ଡନ କରିବ ନାହିଁ
କାହିଁକି ? 11 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁ ନ ଥିବାରୁ ? ଈଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ ।
12 କିନୁ୍ତ ଦପର୍ର ବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି େଦଖାଯିବା ନମିେନ୍ତ
େଯଉଁମାେନ ସୁେଯାଗ ଅେନ୍ୱଷଣ କରନି୍ତ , ମୁଁ େଯପରି େସମାନଙୁ୍କ ସୁେଯାଗ
ନ ଦଏି, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛ,ି ତାହା କରୁଥିବ ି। 13 କାରଣ
ଏହପିରି େଲାେକ ଭଣ୍ଡ େପ୍ରରିତ ଓ ଶଠ କାଯର୍୍ୟକାରୀ, େସମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ େବଶ ଧାରଣ କରନି୍ତ । 14 ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ନୁେହଁ,
କାରଣ ଶୟତାନ ନେିଜ ଦୀପି୍ତମୟ ଦୂତର େବଶ ଧାରଣ କେର ।
15 ଅତଏବ, ଯଦ ିତାହାର େସବକମାେନ ମଧ୍ୟ ଧାମିର୍କତାର େସବକମାନଙ୍କ
େବଶ ଧାରଣ କରନି୍ତ , େତେବ ତାହା ବଡ଼ ବଷିୟ ନୁେହଁ; େସମାନଙ୍କ େଶଷ
ଦଶା େସମାନଙ୍କ କମର୍ ଅନୁସାେର ଘଟବି ।

େପ୍ରରିତ ରୂେପ ପାଉଲଙ୍କର େକ୍ଳଶେଭାଗ

16 ମୁଁ ପୁନବର୍ାର କହୁଅଛ,ି େକହ ିେମାେତ ନେିବର୍ାଧ ମେନ ନ କରୁ; କିନୁ୍ତ
ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େସପରି ମେନ କର, େତେବ ସୁଦ୍ଧା େମାେତ ନେିବର୍ାଧ ପରି
ଗ୍ରହଣ କର,େଯପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦପର୍ କରି ପାେର । 17 ମୁଁ ଯାହା
କହୁଅଛ,ି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତାନୁସାେର କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନେିବର୍ାଧ ତୁଲ୍ୟ
ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସେର ଦପର୍ କରି କହୁଅଛ ି। 18 ଅେନକ ସାଂସାରିକ
ଭାବେର ଦପର୍ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦପର୍ କରିବ ି। 19 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବୁଦି୍ଧମାନ ଦାସ େବାଲ ିସନିା ଆନନ୍ଦେର ନେିବର୍ାଧମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସହଷି୍ଣୁ
େହଉଅଛ । 20 େଯଣୁ ଯଦ ିେକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାସ କରି ରେଖ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତ ଗ୍ରାସ କେର, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଫାନ୍ଦେର ପକାଇ ଧେର,
ଅହଂକାର କେର ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁହଁେର ଚାପୁଡ଼ା ମାେର, େତେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ସହଥିାଅ । 21 ମୁଁ ଲଜ୍ଜ ା ସହ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛ ିେଯ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତ ଦୁବର୍ଳ େହାଇଅଛୁ। ତଥାପି େଯେକୗଣସ ିବଷିୟେର େକହି
ସାହସୀ ଅେଟ (ମୁଁ ନେିବର୍ାଧତାେର କହୁଅଛ)ି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହସୀ ।
22 େସମାେନ କି ଏବ୍ର ୀୟ ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ର ୀୟ। େସମାେନ କି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ
? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ । େସମାେନ କି ଅବ୍ର ହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ । 23 େସମାେନ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େସବକ ? (ମୁଁ
ପାଗଳପରି କହୁଅଛ)ି, ମୁଁ ଅଧିକ ରୂେପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େସବକ, ଅଧିକ
ପରିଶ୍ରମ କରିବାେର, ଅଧିକ କାରାବାସ େଭାଗେର, ଅପରିମିତ ପ୍ରହାର
ସହ୍ୟ କରିବାେର, ବାରମ୍ୱାର ମୃତୁ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ େହବାେର; 24 ମୁଁ
ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଅଣଚାଳିଶି ପ୍ରହାର ପାଇଅଛ,ି 25 ତନି ିଥର
େବତ୍ରାଘାତ, ଥେର ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ, ତନି ିଥର ଜାହାଜଭଙ୍ଗ ସହଅିଛ,ି ଅଗାଧ
ଜଳେର ଦବିାରାତ୍ର େକ୍ଷପଣ କରିଅଛ,ି 26 ଅେନକ ଥର ଯାତ୍ରା କରିବାେର,
ନଦୀର ବପିଦେର, ଡକାଇତଙ୍କ ବପିଦେର, ସ୍ୱଜାତଠିାରୁ ବପିଦେର,
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବପିଦେର, ନଗରର ବପିଦେର,ପ୍ରାନ୍ତରର ବପିଦେର,
ସମୁଦ୍ର ର ବପିଦେର, 27 ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ବପିଦେର, ପରିଶ୍ରମ ଓ
କଷ୍ଟ େଭାଗେର, ଅେନକ ଥର ଉଜାଗରେର, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣାେର , ଅେନକ
ଥର ଉପବାସେର, ଶୀତ ଓ ଉଲଙ୍ଗତାେର । 28 ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ଛଡ଼ା ଆଉ େଗାଟଏି ବଷିୟ ପ୍ରତଦିନି େମା' ଉପେର ମାଡ଼ପିଡଢ଼ୁଅଛ,ି ଅଥର୍ାତ୍
ମଣ୍ଡଳୀସମୂହ ନମିେନ୍ତ ଚନି୍ତ ା । 29 େକହ ିଦୁବର୍ଳ େହେଲ ମୁଁ କ'ଣ ଦୁବର୍ଳ
ନୁେହଁ ? େକହ ିବଘି୍ନ ପାଇେଲ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ? 30 ଯଦି
େମାହର ଦପର୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, େତେବ ମୁଁ େମାହର ଦୁବର୍ଳତା
ବଷିୟେର ଦପର୍ କରିବ।ି 31 ମୁଁ େଯ ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ
ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଜାଣନି୍ତ ; େସ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧନ୍ୟ । 32 ଦେମ୍ମସକେର
ହାେରତା ରାଜାଙ୍କ ଶାସନକତ୍ତର୍ା େମାେତ ଧରିବା ନମିେନ୍ତ ଉକ୍ତ ସହରେର
ପ୍ରହରୀମାନଙୁ୍କ ଜଗାଇଥିେଲ, 33 ଆଉ େଟାକାଇେର େଗାଟଏି ଝରକା
ବାେଟ ପାେଚରିେଦଇ େମାେତ ଓହ୍ଲାଇ ଦଆିଗଲା, ପୁଣ,ି ମୁଁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇଲ ି।

ପାଉଲଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଦଶର୍ନ ଏବଂ କଣ୍ଟକ

ଯଦ୍ୟପି ଦପର୍ କରିବା ହତିକର ନୁେହଁ, ତଥାପି େମାେତ ଦପର୍
କରିବାକୁ ପଡଢ଼ୁଅଛ;ି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶର୍ନ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ବଷିୟ
କହବି ି। 2 ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶି୍ରତ ଜେଣ େଲାକକୁ ଜାେଣ, େସ

ଚଉଦବଷର୍ ପୂେବର୍ ତୃତୀୟ ସ୍ୱଗର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନୀତ େହଲା, (େସ ଶରୀରେର
ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାେର ଥିଲା, ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ; ଈଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ) ।
3 ହଁ, ମୁଁ ଏହପିରି ଜେଣ େଲାକକୁ ଜାେଣ, େସ ପାରଦୀଶକୁ ନୀତ େହଲା
(େସ ଶରୀରେର ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାେର ଥିଲା, ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ;
ଈଶ୍ୱର ଜାଣନି୍ତ) । 4 ଆଉ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେର କହବିା ବେିଧୟ ନୁେହଁ,
ଏପରି ଅକଥନୀୟ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲା । 5 ଏହପିରି ଜଣକ ବଷିୟେର
ମୁଁ ଦପର୍ କରିବ,ି କିନୁ୍ତ େମା' ନଜି ବଷିୟେର େମାହର ଦୁବର୍ଳତା ବନିା ଆଉ
କାହିଁେର ଦପର୍ କରିବ ିନାହିଁ । 6 ଆଉ ଦପର୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ େହଁ ମୁଁ
ନେିବର୍ାଧ େହବ ିନାହିଁ, େଯଣୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହବି ିକିନୁ୍ତ କାେଳ େକୗଣସ ିେଲାକ
େମାେତ େଯପ୍ରକାର େଦେଖ କିମ୍ୱା େମା'ଠାରୁ େଯପ୍ରକାର ଶୁେଣ, େମା' ପ୍ରତି
ପ୍ରକାଶିିତ ବଷିୟେର ଅତ୍ୟଧିକ େଶ୍ରଷ୍ଠତା େହତୁ େଯପରି େମା' ବଷିୟେର
ଅଧିକ େବାଧ ନ କେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷାନ୍ତ େହାଇଥାଏ । 7 ଏଣୁ ମୁଁ
େଯପରି ଅତଶିୟ ଗବର୍ୀ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ େମାହର ଶରୀରେର
େଗାଟଏି କଣ୍ଟକ ଦଆିଗଲା, େମାେତ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନର
ଦୂତକୁ ପଠାଗଲା, େଯପରି ମୁଁ ଅତଶିୟ ଗବର୍ୀ ନ ହୁଏ । 8 େଯପରି ତାହା
େମା'ଠାରୁ ଦୂର ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ େସ ବଷିୟେର ତନି ିଥର ବନିତି
କଲ ି। 9 ଆଉ, େସ େମାେତ କହଅିଛନି୍ତ , ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ
ଯେଥଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁବର୍ଳତାେର ଆମ୍ଭର ଶକି୍ତ ସଦି୍ଧ ହୁଏ । ଅତଏବ, େଯପରି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକି୍ତ େମା ଉପେର ଅବସ୍ଥାନ କେର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ ିଆନନ୍ଦେର
ବରଂ େମାହର ଦୁବର୍ଳତାେର ଦପର୍ କରିବ ି। 10 େତଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଦୁବର୍ଳତାେର, ଅପମାନେର, ଦୁଦ୍ଦର୍ଶାେର, ତାଡ଼ନାେର, ସଙ୍କଟେର ମୁଁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ
ହୁଏ; କାରଣ େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଦୁବର୍ଳ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ବଳବାନ ।

କରିନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ନମିେନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କର େବାଝ

11 ମୁଁ ନେିବର୍ାଧ େହାଇଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ ବାଧ୍ୟ କଲ, କାରଣ
େମାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି ଥିଲା; େଯଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ କିଛି
ନୁେହଁ, ତଥାପି େକୗଣସ ିବଷିୟେର େସହ ିେଶ୍ରଷ୍ଠତମ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା ଊଣା ନୁେହଁ । 12 େଯ ସମସ୍ତ ଚହି୍ନ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍ ପୁଣ,ି ଶକି୍ତର
କାଯର୍୍ୟ େପ୍ରରିତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ, େସହ ିସବୁ ପ୍ରକୃତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େଧୖଯର୍୍ୟ ସହକାେର ସାଧିତ େହାଇଅଛ ି। 13 କାରଣ ମୁଁ
ନେିଜ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାର ସ୍ୱରୂପ େହାଇ ନାହିଁ, ଏହ ିେଗାଟଏି ବଷିୟ
ଛଡ଼ା ଅବଶିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ କାହିଁେର ନକୃିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ
? େମାହର ଏହ ିେଦାଷ କ୍ଷମା କର । 14 େଦଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଏହ ିତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ,ି ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାର
ସ୍ୱରୂପ େହବ ିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧନ ନ େଖାଜି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଖାଜୁଅଛ ି। େଯଣୁ ସନ୍ତାନସନ୍ତତମିାନଙ୍କର ପିତାମାତାମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚତି ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ସନ୍ତାନସନ୍ତତମିାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପିତାମାତାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚତି । 15 ଆଉ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା
ନମିେନ୍ତ ମହାନନ୍ଦେର ବ୍ୟୟ କରିିବ,ି ହଁ, େମାହର ପ୍ରାଣ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟ କରିବି
। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁରଭାେବ େପ୍ରମ କରୁଅଛ ିେବାଲିି କ'ଣ ଊଣା
େପ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଅଛ ି? 16 କିନୁ୍ତ ଯାହା େହଉ, ମୁଁ ନେିଜ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କଲ ିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧୂତ୍ତର୍ େହାଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଛଳେର ଧରିଲ ି!
17 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ପଠାଇଅଛ,ି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସ ିଜଣକ ଦ୍ୱ ାରା କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛ ିଲାଭ କରିଅଛ ି? 18 ମୁଁ
ତୀତସଙୁ୍କ ଯିବା ନମିେନ୍ତ ଅନୁେରାଧ କରିଥିଲ,ିପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ସହତି େସହି
ଭାଇଙି୍କ ପଠାଇଥିଲ ି। ତୀତସ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛ ିଲାଭ କରିଅଛନି୍ତ
? ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ ଏକ ଆତ୍ମାେର ଆଚରଣ କରି ନାହୁଁ ? ଆେମ୍ଭମାେନ
କ'ଣ ଏକ ପଦଚହି୍ନେର ଗମନ କରି ନାହୁଁ ? 19 ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଭାବୁଅଛ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଦାଷ କଟାଉଅଛୁ ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େସବକ ସ୍ୱରୂେପ ଆେମ୍ଭମାେନ କଥା କହୁଅଛୁ
। କିନୁ୍ତ େହ ପି୍ରୟମାେନ, ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଷି୍ଠା ନମିେନ୍ତ କହୁଅଛୁ
। 20 କାରଣ କାେଳ ଅବା ମୁଁ ଉପସି୍ଥତ େହେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯପରି
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େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ,ି େସପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନ େଦେଖ, ଆଉ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାେତ େଯପରି େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କର, େସପରି େମାେତ
େଦଖ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଅଛ;ି କାେଳ ଅବା ବବିାଦ, ଈଷର୍ା, େକ୍ର ାଧ,
ଦଳାଦଳି, ପରନନି୍ଦା, କାନକୁହାେକାହ,ି ଦାମି୍ଭକତା, ଗଣ୍ଡେଗାଳ ହୁଏ;
21 କାେଳ ମୁଁ ପୁନବର୍ାର ଉପସି୍ଥତ େହେଲ େମାହର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର େମାେତ ପୁନବର୍ାର ଅବନତ କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍େର
ପାପ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା କୃତ ଅଶୁଚତିା, ବ୍ୟଭଚିାର ଓ
କାମୁକତା ସକାେଶ ଅନୁତାପ କରି ନାହଁାନି୍ତ , ଏପରି ଅେନକ େଲାକଙ୍କ
ନିମିେନ୍ତ ମୁଁ େଶାକ କେର ।

େଶଷ ଅନୁେଯାଗ

ଏହ ିତୃତୀୟ ଥର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉଅଛ ି। "ଦୁଇ
ବା ତନି ିସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁଖେର ସମସ୍ତ କଥା ସି୍ଥର କରାଯିବ ।''
2 େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍େର ପାପ କରିଥିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ଓ

ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙୁ୍କ ମୁଁ େଯପରି ପୂେବର୍ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ଉପସି୍ଥତ ଥିବା
ସମୟେର କହିଥିିଲିି, ଏେବ ଅନୁପସି୍ଥତ ଥାଇ େସହପିରି ପୂବର୍ରୁ କହୁଅଛି
େଯ, ଯଦ ିମୁଁ ପୁନବର୍ାର ଯାଏ, ତାହାେହେଲ େସମାନଙୁ୍କ ଛାଡ଼ବି ିନାହିଁ;
3 େଯଣୁ େଯଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େମା'ଠାେର କଥା କହୁଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ େଖାଜୁଅଛ; 4 େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୁବର୍ଳ ନୁହଁନି୍ତ ,
ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶକି୍ତମାନ ଅଟନି୍ତ । କାରଣ ଯଦ୍ୟପି େସ
ଦୁବର୍ଳତା େହତୁ କ୍ରୁଶାପିର୍ତ େହେଲ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ େହତୁ େସ
ଜୀବତି । ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାେର ଦୁବର୍ଳ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ
େହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତାହାଙ୍କ ସହତି ଜୀବତି େହବା ।
5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସେର ଅଛ କି ନାହିଁ, େସ ବଷିୟେର ଆପଣା

ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ଆପଣା ଆପଣାର ବଚିାର କର କିମ୍ୱା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଅଛନି୍ତ , ଏହା କି ତୁେମ୍ଭମାେନ ନଜି ନଜି ବଷିୟେର
ଜାଣ ନାହିଁ ? ଯଦ ିଏହା ନ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ
ନୁହଁ । 6 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଭରସା କେର, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ, ଏହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣବି । 7 ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି େକୗଣସ ିମନ୍ଦ କମର୍
ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛୁ;
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ େବାଲ ିେଦଖାଯାଉ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ ନ େହବା ପରି େଦଖାଗେଲ ସୁଦ୍ଧା
େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କର, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛୁ ।
8 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ସତ୍ୟ ବପିକ୍ଷେର କିଛ ିକରି ପାରୁ ନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ ସତ୍ୟ
ପକ୍ଷେର କରି ପାରୁ । 9 େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଦୁବର୍ଳ ଓ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବଳ, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦ କରୁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ସଦି୍ଧ ହୁଅ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ । 10 ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ଅନୁପସି୍ଥତ େହାଇ ମୁଁ ଏହ ିସବୁ େଲଖୁଅଛ,ି େଯପରି ଉପସି୍ଥତ
େହାଇ, ପ୍ରଭୁ େମାେତ େଯଉଁ ଅଧିକାର ଭଗ୍ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ନ େଦଇ
ଗଠନ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିଅଧିକାର ଅନୁସାେର କେଠାର
ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ େମାେତ ନ ହୁଏ । 11 େଶଷେର, େହ ଭାଇମାେନ,
ଆନନ୍ଦ କର, ସଦି୍ଧ ହୁଅ, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହତି କର, ଏକମନା ହୁଅ,
ଶାନି୍ତେର ବାସ କର, ଆଉ େପ୍ରମ ଓ ଶାନି୍ତର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ରହେିବ । 12 ପବତି୍ର ଚୁମ୍ୱନ େଦଇ ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କର ।
13 ସମସ୍ତ ସାଧୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । 14 ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ ଓ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା
ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ ।
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ଗାଲାତୀୟ

ଅଭବିାଦନ

ମୁଁ ପାଉଲ, ଜେଣ େପ୍ରରିତ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ନୁେହଁ, କି ମନୁଷ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏବଂ େଯଉଁ ପିତା
ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇେଲ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା,

2 ଆଉ େମାହର ସାଙ୍ଗେର ଥିବା ଭାଇ ସମେସ୍ତ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଗଡୁକୁି;
3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହଉ; 4 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
ଏହ ିପାପମୟ ଜଗତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାପ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଦାନ କେଲ; 5 ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହାଙ୍କର
େଗୗରବ େହଉ । ଆେମନ୍ ।

ଏକମାତ୍ର ସୁସମାଚାର

6 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କେଲ, ତାହାଙ୍କଠାରୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଏେତ ଶୀଘ୍ର ବମିୁଖ େହାଇ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି
ଅନୁରକ୍ତ େହଉଅଛ, ଏଥିେର ମୁଁ ଚମତୃ୍କତ େହଉଅଛ;ି 7 ତାହା ଅନ୍ୟ
ସୁସମାଚାର ସୁଦ୍ଧା ନୁେହଁ, େକବଳ େକେତକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅସି୍ଥର କରୁଅଛନି୍ତ
ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ବକୃିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନି୍ତ । 8 କିନୁ୍ତ
େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ,
ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ କିମ୍ୱା ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଦୂତ େହେଲ ମଧ୍ୟ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କେର, େତେବ େସ ଶ୍ରାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ । 9 େଯପରି
ଆେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍େର କହଅିଛୁ, େସହପିରି ମୁଁ ଏେବ ଆଉ ଥେର କହୁଅଛ,ି
େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି
େକୗଣସ ିେଲାକ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଚାର କେର,
େତେବ େସ ଶ୍ରାପଗ୍ରସ୍ତ େହଉ । 10 ମୁଁ କି ଏେବ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କିମ୍ୱା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପି୍ରୟପାତ୍ର େହବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁଅଛ ି? ଅବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ କି
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛ ି? ଯଦ ିମୁଁ ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରୁଥାଆନି୍ତ , େତେବ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ ।

ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆହୂତ

11 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, େଯଉଁ ସୁସମାଚାର େମା' ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଚାରିତ
େହାଇଅଛ,ି େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଉଅଛ ିେଯ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର
ମତାନୁଯାୟୀ ନୁେହଁ; 12 େଯଣୁ ମୁଁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ପାଇ ନାହିଁ କିଅବା
ଶିକ୍ଷା କରି ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ ଦ୍ୱ ାରା ପାଇଅଛ ି।
13 ପୂେବର୍ ଯିହୂଦୀ ଧମର୍େର େମାହର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଶୁଣଅିଛ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଅତରିିକ୍ତ ଭାବେର
ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲ ିଓ ତାହା ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିଲ,ି 14 ଆଉ,
େମାହର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତନିୀତ ିନମିେନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଉେଦ୍ଯାଗୀ େହାଇ େମାହର ସମବୟସ୍କ ସ୍ୱଜାତ ିେଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଅେନକଙ୍କଠାରୁ ବଳି ଯିହୂଦୀ ଧମର୍େର ଅଗ୍ରସର େହଉଥିଲ ି। 15 କିନୁ୍ତ େଯ
େମାହର ମାତାଙ୍କ ଉଦରରୁ େମାେତ ପୃଥକ୍ କରିଥିେଲ ଓ ଆପଣା
ଅନୁଗ୍ରହେର େମାେତ ଆହ୍ୱାନ କେଲ, 16 େସ େଯେତେବେଳ ଆପଣା
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େମା'ଠାେର ପ୍ରକାଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହେଲ, େଯପରି ମୁଁ
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଚାର କେର, େସେତେବେଳ ମୁଁ
ମନୁଷ୍ୟ ସହତି ପରାମଶର୍ ନ କରି 17 କିଅବା େମା' ପୂବର୍େର ନଯିୁକ୍ତ
େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ନ ଯାଇ େସହକି୍ଷଣ ିଆରବକୁ
ବାହାରିଗଲ;ି ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ଦେମ୍ମସକକୁ ବାହୁଡ଼ ିଆସଲି ି। 18 ତାହା ପେର

ତନି ିବଷର୍ ଉତ୍ତାେର ମୁଁ ପିତରଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଯିରୂଶାଲମକୁ ଗଲ ିଓ ତାଙ୍କ ସହତି ପନ୍ଦର ଦନି ରହଲି ି। 19 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଭାଇ ଯାକୁବଙ୍କ ଛଡ଼ା େପ୍ରରିତମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ େଦଖିଲ ିନାହିଁ ।
20 ମୁଁ େଯଉଁ ସବୁ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖୁଅଛ,ି େଦଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର କହୁଅଛ,ି ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ 21 ପେର ମୁଁ ସରିିୟା ଓ
କିଲକିିୟା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲ ି। 22 ଯିହୂଦା ପ୍ରେଦଶର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶି୍ରତ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହ
ନକିଟେର ମୁଁ ବ୍ୟକି୍ତଗତଭାେବ ପରିଚତି ନ ଥିଲ;ି 23 େସମାେନ େକବଳ
ଶୁଣୁଥିେଲ, େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ପୂେବର୍ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କରୁଥିେଲ, େସ ଥେର
େଯଉଁ ବଶି୍ୱାସମତକୁ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରୁଥିେଲ, ତାହା ଏେବ
ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନି୍ତ; 24 ଆଉ େସମାେନ େମା' ସକାେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
କରୁଥିେଲ ।

ପାଉଲ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଗହୃୀତ

ତାହା ପେର ଚଉଦବଷର୍ ଗତ ହୁଅେନ୍ତ, ମୁଁ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କ ସହତି
ପୁନଶ୍ଚ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଗଲ,ି ତୀତସଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେର
େଘନଯିାଇଥିଲ ି। 2 ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ଗମନ କଲ;ି

ଆଉ ମୁଁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ,ି
ତାହା େସମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇେଦଲ,ି କିନୁ୍ତ େମାହର ପୂବର୍ ଅବା ବତ୍ତର୍ମାନ
ପରିଶ୍ରମ େଯପରି ବଫିଳ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ସମ୍ମାନ େଯାଗ୍ୟ,
େକବଳ େସମାନଙୁ୍କ ପୃଥକ ଭାବେର ବୁଝାଇଲ ି। 3 ମାତ୍ର େମାହର ସଙ୍ଗୀ
ତୀତସ, େଯ ଗ୍ରୀକ୍ େଲାକ ଥିେଲ, େସ ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ନ ତ େହବା ନମିେନ୍ତ ବାଧ୍ୟ
କରାଯାଇ ନ ଥିେଲ; 4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆନୀତ େକେତ ଜଣ ଭଣ୍ଡ
ଭ୍ରାତା ସକାେଶ ଏପରି େହଲା; ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛ,ି ଚର ସ୍ୱରୂେପ େସଥିର ଛଦି୍ର  ଅେନ୍ୱଷଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନେର ଆବଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ଗପୁ୍ତେର ପ୍ରେବଶ
କରିଥିେଲ; 5 କିନୁ୍ତ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ସ୍ଥାୟୀ େହାଇ ରେହ, ଏଥିପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଦେଣ୍ଡମାତ୍ର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର
କରି େସମାନଙ୍କର ବଶବତ୍ତର୍ୀ େହାଇ ନ ଥିଲୁ । 6 ଆଉ େଯଉଁମାେନ
ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ େବାଲ ିଖ୍ୟାତ (େସମାେନ କି ପ୍ରକାର େଲାକ ଥିେଲ, େସଥିେର
େମାହର ଯାଏ ଆେସ ନାହିଁ; ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରନି୍ତ ନାହିଁ),
େସହ ିଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକି୍ତମାେନ େମାେତ କିଛ ିନୂଆ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ ନାହିଁ,
7 ବରଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, ପିତରଙୁ୍କ
େଯପରି ସୁନ୍ନ ତପି୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର, େମାେତ େସହପିରି
ଅସୁନ୍ନ ତପି୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଭାର ଅପିର୍ତ
େହାଇଅଛ,ି 8 (କାରଣ ସୁନ୍ନ ତମିାନଙ୍କ ନକିଟେର େପ୍ରରିତପଦର କମର୍
କରିବା ନମିେନ୍ତ େଯ ପିତରଙୁ୍କ ସକ୍ଷମ କେଲ, ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର
େସହ ିକମର୍ କରିବାକୁ େସ େମାେତ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କେଲ), 9 ଆଉ,
େଯେତେବେଳ େସମାେନ େମାେତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ବଷିୟ ବୁଝେିଲ,
େସେତେବେଳ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂେପ ଖ୍ୟାତ ଯାକୁବ, ପିତର ଓ େଯାହନ େମାେତ
ଓ ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙୁ୍କ ସହଭାଗିତାର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କେଲ, େଯପରି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କାଯର୍୍ୟ କରୁ ଓ େସମାେନ
ସୁନ୍ନ ତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ; 10 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ଦରିଦ୍ରମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରୁ, େକବଳ ଏହା େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
କହଥିିେଲ; ତାହା କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉେଦ୍ଯାଗୀ ଥିଲ ି।

ପିତରଙୁ୍କ ପାଉଲଙ୍କର ଅନୁେଯାଗ

11 କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ େକୖଫା ଆନି୍ତୟଖିଆକୁ ଆସଥିିେଲ, େସେତେବେଳ
ମୁଁ ମୁଖ ଉପେର ତାଙୁ୍କ ଅନୁେଯାଗ କଲ,ି କାରଣ େସ େଦାଷୀ ଥିେଲ ।
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12 େଯଣୁ ଯାକୁବଙ୍କଠାରୁ େକେତକ ଜଣ ଆସବିା ପୂେବର୍ େସ ଅଣଯିହୂଦୀ
ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନ କରୁଥିେଲ, କିନୁ୍ତ େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ଆସେିଲ, େସେତେବେଳ େସ ସୁନ୍ନ ତ ିବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଭୟେର େସମାନଙ୍କର
ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣାକୁ ପୃଥକ୍ ରଖିେଲ । 13 ଆଉ, ଅବଶିଷ୍ଟ
ଯିହୂଦୀ ବଶି୍ୱାସୀମାେନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହତି େସହ ିପ୍ରକାେର କପଟ ବ୍ୟବହାର
କେଲ, ଏପରିକି ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବା ସୁଦ୍ଧା େସମାନଙ୍କ କପଟେର ପଡ଼ଗିେଲ । 14 କିନୁ୍ତ
େଯେତେବେଳ ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯ, େସମାେନ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ
ସରଳ ଭାବେର ଆଚରଣ କରୁ ନାହଁାନି୍ତ , େସେତେବେଳ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ
ସାକ୍ଷାତେର େକୖଫାଙୁ୍କ କହଲି,ି ତୁେମ୍ଭ ଯିହୂଦୀ େହାଇ ଯଦ ିଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ପରି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କର, େତେବ
ତୁେମ୍ଭ କିପରି ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା
ନମିେନ୍ତ ବାଧ୍ୟ କରୁଅଛ ?

ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଗଣତି

15 ଆେମ୍ଭମାେନ ଜନ୍ମ େର ଯିହୂଦୀ, ଅଣଯିହୂଦୀ ପାପୀ େନାହୁଁ,
16 ତଥାପି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କି୍ରୟାକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାମିର୍କ ଗଣତି
ନ େହାଇ େକବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େଯ ଧାମିର୍କ ଗଣତି
ହୁଏ, ଏହା ଜାଣ ିଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛୁ,
େଯପରି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କି୍ରୟାକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଗଣତି ନ େହାଇ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହଉ; କାରଣ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର କି୍ରୟାକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟ ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହବ ନାହିଁ ।
17 କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରି ଆେମ୍ଭମାେନ
ନେିଜ ମଧ୍ୟ ଯଦ ିପାପୀ େବାଲ ିେଦଖାଗଲୁ, େତେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ପାପର
େସବକ ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ । 18 କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା
ଭାଙି୍ଗଅଛ,ି େସହ ିସବୁ ଯଦ ିଆଉ ଥେର ନମିର୍ାଣ କେର, େତେବ ମୁଁ ନଜିକୁ
ଅପରାଧୀ େବାଲ ିପ୍ରମାଣ କରୁଅଛ ି। 19 େଯଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଜୀବତି େହବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପ୍ରତ ିମୃତ େହାଇଅଛ ି। 20 ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି କ୍ରୁଶେର ହତ େହାଇଅଛ;ି
ମୁଁ ଆଉ ଜୀବତି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େମା'ଠାେର ଜୀବତି ଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି ମୁଁ
ଶରୀରେର ଥାଇ ବତ୍ତର୍ମାନ େଯଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛ,ି ତାହା
ବଶି୍ୱାସେର, ଅଥର୍ାତ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ ପୁତ୍ର େମାେତ େପ୍ରମ କରି େମା'
ନମିେନ୍ତ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରି ଯାପନ
କରୁଅଛ ି। 21 ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବ୍ୟଥର୍ କରୁ ନାହିଁ; କାରଣ ଯଦି
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କତା ଲାଭ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବା ବୃଥା ।

ବଶି୍ୱାସ ଅବା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କତା

େହ ନେିବର୍ାଧ ଗାଲାତୀୟମାେନ, କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମାହତି କଲା
? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖେର ତ କ୍ରୁଶେର ହତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଚତି୍ର ଅଙି୍କତ େହାଇଥିଲା । 2 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ େକବଳ ଏହା

ଜାଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କି୍ରୟାକମର୍
େହତୁ ନା ବଶି୍ୱାସେର ଶୁଣବିା େହତୁ ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲ ? 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ
କ'ଣ ଏପରି ନେିବର୍ାଧ ? ଆତ୍ମାେର ଆରମ୍ଭ କରି ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ଏେବ
ଶରୀରେର ସଦି୍ଧ େହବାକୁ ଯାଉଅଛ ? 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ କି ବ୍ୟଥର୍େର ଏେତ
େକ୍ଳଶେଭାଗ କରିଅଛ ? ତାହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତେର ବୃଥା ? 5 ଅତଏବ, େଯ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମା ଦାନ କରନି୍ତ , ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମହତର କାଯର୍୍ୟ
ସାଧନ କରନି୍ତ , େସ କି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କି୍ରୟାକମର୍ େହତୁ ତାହା କରନି୍ତ
ନା ବଶି୍ୱାସେର ଶୁଣବିା େହତୁ କରନି୍ତ ? 6 େଯପରି ଅବ୍ର ାହାମ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ
ବଶି୍ୱାସ କେଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେର ତାହା ଧାମିର୍କତା େବାଲ ିଗଣତି େହଲା
। 7 ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସୀ, େସମାେନ ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ।
8 ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ଧାମିର୍କ ଗଣନା କରିେବ,
ଏହା ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ପୂବର୍ରୁ େଦଖି ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ ନକିଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର
କରି କହଲିା, "ତୁମ୍ଭ େଦଇ ସମସ୍ତ ଜାତ ିଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ''।
9 ଏଣୁ େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସୀ, େସମାେନ ବଶି୍ୱାସର ପୁରୁଷ ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ
ସହତି ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ।

ଧାମିର୍କ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ବଞି୍ଚବ

10 କାରଣ େଯେତ େଲାକ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କି୍ରୟାକମର୍ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ, େଯଣୁ େଲଖା ଅଛ,ି "େଯ େକହ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ସମସ୍ତ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େସଥିେର ନତି୍ୟ
ପ୍ରବୃତ୍ତ ନ ହୁଏ, େସ ଶ୍ରାପଗ୍ରସ୍ତ ।'' 11 େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା େକହି
େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଧାମିର୍କ ଗଣତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ,
"କାରଣ ଧାମିର୍କ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ବଞ୍ଚବି ।'' 12 ଆଉ ବଶି୍ୱାସ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ବଷିୟ ନୁେହଁ; େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ବଷିୟ ଏହ,ି େଯ
ଏହ ିସବୁ ପାଳନ କେର, େସ େସଥିେର ବଞ୍ଚବି । 13 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େହତୁ
ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କର ଆଶୀବର୍ାଦ େଯପରି ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତବିେତ୍ତର୍, ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ପ୍ରତଜି୍ଞାତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ,
14 ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅଭଶିପ୍ତ େହାଇ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭଶିାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ମୁକ୍ତ କେଲ; କାରଣ
େଲଖା ଅଛ,ି େଯ େକହ ିଖୁଣ୍ଟେର ଟଙ୍ଗାଯାଏ, େସ ଅଭଶିପ୍ତ ।

େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରତଜି୍ଞା

15 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର କହୁଅଛ;ି ଚୁକି୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା
କରାଗେଲ ସୁଦ୍ଧା େଯେତେବେଳ ତାହା ସି୍ଥରୀକୃତ ହୁଏ, େସେତେବେଳ
େକହ ିତାହା ଅନ୍ୟଥା କରି ପାେର ନାହିଁ ବା େସଥିେର କିଛ ିେଯାଗ କରି
ପାେର ନାହିଁ । 16 ଅବ୍ର ାହାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତ ିପ୍ରତଜି୍ଞାସମୂହ ଉକ୍ତ
େହାଇଥିଲା । ଅେନକଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େବାଲ ିକୁହାଯାଏ
ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଜଣଙୁ୍କ ଅଥର୍ାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ େବାଲି
କୁହାଯାଏ । 17 େମାହର ଭାବ ଏହ,ି େଯଉଁ ନୟିମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କତୃ୍ତର୍କ
ପୂବର୍ରୁ ସି୍ଥରୀକୃତ େହାଇଥିଲା, ଚାରି ଶହ ତରିିଶି ବଷର୍ ପେର ଦଆିଯାଇଥିବା
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ବ୍ୟଥର୍ କେର ନାହିଁ, େଯପରି ତଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରତଜି୍ଞା
ନଷି୍ଫଳ କରାଯାଏ । 18 କାରଣ ଅଧିକାର ଯଦ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାମୂଳକ
ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଆଉ ପ୍ରତଜି୍ଞାମୂଳକ ନୁେହଁ; କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଦ୍ୱ ାରା
ଅବ୍ର ାହାମଙୁ୍କ ତାହା ଦାନ କରିଅଛନି୍ତ । 19 େତେବ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କାହିଁକି ଦଆିଗଲା ? େଯଉଁ ସନ୍ତାନଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା,
ତାହାଙ୍କ ନ ଆସବିା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନ େହତୁ େଯାଗ କରାଗଲା,
ପୁଣ,ି ତାହା ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଜେଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ହସ୍ତେର ସ୍ଥାପିତ େହାଇଥିଲା
। 20 ମଧ୍ୟସ୍ଥ େଗାଟଏି ପକ୍ଷର ପ୍ରତନିଧିି ନୁହଁନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଏକ ।

ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ

21 େତେବ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାସମୂହର ବରୁିଦ୍ଧ ?
ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ; କାରଣ ଯଦ ିଜୀବନ େଦବାକୁ ସମଥର୍ ଏପରି
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦଆିଯାଇଥାନ୍ତା, େତେବ ଧାମିର୍କତା ପ୍ରକୃତେର େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାମୂଳକ ହୁଅନ୍ତା । 22 କିନୁ୍ତ େଯପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
େହତୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା ବଶି୍ୱାସ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ
ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ବଷିୟକୁ ପାପର ଅଧିନ େବାଲ ିଗଣନା କରିଅଛ ି।
23 ମାତ୍ର େସହ ିବଶି୍ୱାସ ଆସବିା ପୂେବର୍, ପ୍ରକାଶିତ େହବାକୁ ଯାଉଥିବା
େସହ ିବଶି୍ୱାସ ପ୍ରାପି୍ତ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର, ଆେମ୍ଭମାେନ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଅଧୀନେର ବନ୍ଦୀ େହାଇ ରକ୍ଷିତ େହଉଥିଲୁ । 24 ଏହ ିପ୍ରକାେର ବଶି୍ୱାସ
େହତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହବା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକସ୍ୱରୂପ େହାଇଥିଲା ।
25 କିନୁ୍ତ ଏେବ େସହ ିବଶି୍ୱାସ ଉପସି୍ଥତ େହଲା ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ
େସହ ିଶିକ୍ଷକର ଅଧିନେର ନାହୁଁ । 26 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ େହାଇଅଛ; 27 େଯଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତ େଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବାପି୍ତଜିତ େହାଇଅଛ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ପରିଧାନ କରିଅଛ । 28 ଯିହୂଦୀ କି ଗ୍ରୀକ୍,
ଦାସ କି ସ୍ୱାଧୀନ, ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଛରି ହିଁ ପ୍ରେଭଦ
ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ । 29 ଆଉ ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କ ବଂଶ, ପ୍ରତଜି୍ଞା
ଅନୁସାେର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ।
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ପୁତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ

କିନୁ୍ତ ମୁଁ କହୁଅଛ,ି େଯେତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ
ନାବାଳକ ଥାଏ, େସେତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ସମସ୍ତ ବଷିୟର
କତ୍ତର୍ା େହେଲ େହଁ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ଦାସଠାରୁ ଭନି୍ନ  ନୁେହଁ,

2 କିନୁ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନରୂିପିତ ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ଅଭଭିାବକ ଓ
େବବତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ଅଧିନେର ଥାଏ । 3 େସହପିରି ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
େଯେତେବେଳ ଧମର୍େର ନାବାଳକ ଥିଲୁ, େସେତେବେଳ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ
ବଷିୟଗଡୁ଼ାକର ଦାସ ଥିଲୁ 4 କିନୁ୍ତ କାଳ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅେନ୍ତ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା
ନକିଟରୁ ନଜି ପୁତ୍ରଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କେଲ; େସ ସ୍ତ୍ରୀଜାତ େହାଇ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ େହେଲ, 5 େଯପରି େସ ମୂଲ୍ୟ େଦଇ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ
େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ
େହଉ । 6 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁତ୍ର, ଏଥିସକାେଶ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନକିଟରୁ
ନଜି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ େପ୍ରରଣ କେଲ; େସହ ିଆତ୍ମା
ଆବ୍ବା, ପିତଃ େବାଲ ିଡାକନି୍ତ । 7 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଆଉ ଦାସ ନୁହଁ, କିନୁ୍ତ ପୁତ୍ର,
ପୁଣ,ି ଯଦ ିପୁତ୍ର, େତେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କତୃ୍ତର୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ।

ଗାଲାତୀୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କ ଉଦ୍ବଗି୍ନତା

8 ମାତ୍ର ପୂବର୍େର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ନ ଜାଣ,ି େଯଉଁମାେନ ପ୍ରକୃତେର
ଈଶ୍ୱର ନୁହଁନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ଦାସ ଥିଲ; 9 କିନୁ୍ତ ଏେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ
ପାଇଅଛ; ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରିଚତି େହାଇଅଛ, େତେବ କିପରି ଆଉ
ଥେର ଦୁବର୍ଳ ଓ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରାଥମିକ ବଷିୟଗଡୁ଼ାକ ପ୍ରତ ିେଫରିଯାଇ
ପୁନବର୍ାର େସହ ିସବୁର ଦାସ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ? 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବେିଶଷ ବେିଶଷ ଦନି, ମାସ, ପବର୍ ଓ ବଷର୍ ପାଳନ କରିଥାଅ ।
11 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୁଁ େଯଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ,ି କାେଳ ତାହା ବ୍ୟଥର୍
ହୁଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େମାହର ଏହ ିଭୟ େହଉଅଛ।ି 12 େହ
ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା' ପରି
ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି େହାଇଅଛ।ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମା' ପ୍ରତି
େକୗଣସ ିଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହଁ । 13 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େଯ,
ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା େହତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଥମ ଥର ସୁସମାଚାର
ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି 14 ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ େମାହର
ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ତୁେମ୍ଭମାେନ ତୁଚ୍ଛ କଲ ନାହିଁ ବା ଘୃଣା କଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜେଣ ଦୂତ ସ୍ୱରୂେପ, ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସ୍ୱରୂେପ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କଲ । 15 େତେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିଆନନ୍ଦ
କାହିଁ ? କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ ିେଯ, ସମ୍ଭବ
େହାଇଥିେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି େମାେତ
େଦଇଥାଆନ୍ତ । 16 ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟକହବିାରୁ କି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  େହାଇଅଛ ି? 17 େସମାେନ ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ଉେଦ୍ଯାଗୀ, କିନୁ୍ତ ଭଲ ଅଭପି୍ରାୟେର ନୁେହଁ, ବରଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଉେଦ୍ଯାଗୀ ହୁଅ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େମା'ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନି୍ତ । 18 େକବଳ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବା ସମୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟେର ଉତ୍ତମ
ବଷିୟେର ଉେଦ୍ଯାଗୀ େହବା ଭଲ । 19 େହ େମାହର ପିଲାମାେନ,
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରୂପ େହାଇନାହିଁ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାେଶ ମୁଁ ପୁନବର୍ାର ପ୍ରସବ େବଦନାେର ବ୍ୟଥିତ େହଉଅଛ ି।
20 ମୁଁ େଯପରି ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ଅନ୍ୟ
ଭାବେର କଥା କହ ିପାରନି୍ତ , ଏହା େମାହର ଇଚ୍ଛା; କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ହତବୁଦି୍ଧ େହଉଅଛ ି।

ହାଗାର ଓ ସାରାଙ୍କ ଉଦାହରଣ

21 େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧିନ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ େଯ
ତୁେମ୍ଭମାେନ, େମାେତ କୁହ ତ, ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ନାହଁ ? 22 କାରଣ େଲଖା ଅଛ,ି ଅବ୍ର ାହାମଙ୍କର ଦୁଇଟ ିପୁତ୍ର
ଥିେଲ, ଜେଣ ଦାସୀଠାରୁ ଓ ଆଉ ଜେଣ ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଜାତ। 23 େଯ
ଦାସୀର ପୁତ୍ର, େସ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବାନୁସାେର ଜାତ େହଲା; ମାତ୍ର େଯ
ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର, େସ ପ୍ରତଜି୍ଞା ବଳେର ଜାତ େହଲା । 24 ଏହ ିସମସ୍ତ

କଥାର ରୂପକ ଅଥର୍ ଅଛ,ି କାରଣ ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀମାେନ ଦୁଇଟ ିନୟିମସ୍ୱରୂପ;
େଗାଟଏି ନୟିମ ସୀନୟ ପବର୍ତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ , ତାହା ଦାସତ୍ୱ  ନମିେନ୍ତ ସନ୍ତାନ
ପ୍ରସବକାରିଣୀ, ହାଗାର େସଥିର ନଦିଶର୍ନ । 25 ହାଗାର, ଏହ ିଶବ୍ଦ
ଆରବେର ସୀନୟ ପବର୍ତକୁ ବୁଝାଏ, ପୁଣ,ି ତାହା ବତ୍ତର୍ମାନ ଯିରୂଶାଲମର
ସମତୁଲ୍ୟ, କାରଣ ଏ ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହତି ଦାସତ୍ୱ େର ରହଅିଛ ି।
26 କିନୁ୍ତ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ଯିରୂଶାଲମ ସ୍ୱାଧୀନା, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ;
27 େଯଣୁ େଲଖା ଅଛ,ି "ଆେଗା ବେନ୍ଧ୍ୟ, ଅପ୍ରସୂେତ, ଆନନ୍ଦ କର, ଆେଗା
ପ୍ରସବେବଦନା ରହେିତ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକର; କାରଣ ସଧବାର
ସନ୍ତାନଠାରୁ ଅନାଥର ସନ୍ତାନ ଅଧିକ ।'' 28 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପରି ପ୍ରତଜି୍ଞାର ସନ୍ତାନ । 29 କିନୁ୍ତ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବାନୁସାେର
େଯ ଜାତ, େସ େଯପରି େସ ସମୟେର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଅନୁସାେର େଯ
ଜାତ, ତାଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲା, େସହପିରି ଏେବ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଅଛ ି।
30 ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁେହ ? ଦାସୀ ଓ ତା'ର ପୁତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦଅି;
କାରଣ ଦାସୀର ପୁତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ସହତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ େହବ
ନାହିଁ । 31 ଅତଏବ, ଭାଇମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଦାସୀର ସନ୍ତାନ େନାହୁଁ,
କିନୁ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନା ସ୍ତ୍ରୀର ସନ୍ତାନ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ସ୍ୱାଧୀନତା

ସ୍ୱାଧୀନତା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ; ଅତଏବ
ସି୍ଥର େହାଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ  ଯୁଆଳିେର ଆଉ ଥେର େଯାଚା
ନ ଯାଅ । 2 େଦଖ, ମୁଁ ପାଉଲ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଅଛ,ି ଯଦି

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନ ତ ହୁଏ, େତେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସି
ଲାଭ େହବ ନାହିଁ । 3 ମୁଁ ସୁନ୍ନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ
ପୁନବର୍ାର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ ିେଯ, େସ ସମସ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦାୟୀ । 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତ େଲାକ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ
ବଚି୍ଛନି୍ନ  େହାଇଅଛ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତତି େହାଇଅଛ । 5 କାରଣ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଶି୍ୱାସ େହତୁ ଧାମିର୍କତା ପ୍ରାପି୍ତର ଆଶାେର
ଅେପକ୍ଷା କରୁଅଛୁ । 6 େଯଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର ସୁନ୍ନ ତ କି
ଅସୁନ୍ନ ତ କିଛ ିନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େପ୍ରମେର କାଯର୍୍ୟସାଧକ ବଶି୍ୱାସ ହିଁ ସାର ।
7 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଉତ୍ତମ ରୂେପ େଦୗଡଢ଼ୁଥିଲ; କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାଧା େଦଲା
େଯ, ସତ୍ୟର ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଅଛ ? 8 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକତ୍ତର୍ାଙ୍କଠାରୁ ଏହି
ପ୍ରବତ୍ତର୍ନା ଆସ ିନାହିଁ । 9 ଅଳ୍ପ ଖମୀର ପିଣ୍ଡୁଳାଯାକ ଖମୀରମୟ କରିଦଏି
। 10 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବଚିାର କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ;ି କିନୁ୍ତ େଯ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅସି୍ଥର କରୁଅଛ,ି େସ େଯ େକହ ିେହଉ, ଆପଣାର ଦଣ୍ଡ ବହନ
କରିବ । 11 କିନୁ୍ତ େହ ଭାଇମାେନ, ଯଦ ିମୁଁ ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ସୁନ୍ନ ତ ବଧିି
ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ,ି େତେବ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଯାଏ ତାଡ଼ନା େଭାଗ କରୁଅଛ ି?
ତାହାେହେଲ କ୍ରୁଶ ତ ଆଉ ବଘି୍ନର କାରଣ ନୁେହଁ । 12 େଯଉଁମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅସି୍ଥର କରୁଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଙ୍ଗହୀନ େହେଲ, ଭଲ
ହୁଅନ୍ତା । 13 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱାଧୀନତା ନମିେନ୍ତ
ଆହୂତ େହାଇଅଛ; େକବଳ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭଳିାଷ
ପୂରଣ ନମିେନ୍ତ ସୁେଯାଗ ସ୍ୱରୂେପ ବ୍ୟବହାର ନ କର, ବରଂ େପ୍ରମେର
ପରସ୍ପରର େସବା କର । 14 କାରଣ ସମସ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି
େଗାଟଏି ବାକ୍ୟେର ସଦି୍ଧ ହୁଏ, "ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ
େପ୍ରମ କର ।'' 15 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିକାମୁଡ଼ାକାମୁଡ଼ ିେହାଇ
ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରାସ କର, େତେବ ସାବଧାନ, େଯପରି ପରସ୍ପର ଦ୍ୱ ାରା ବନିଷ୍ଟ
ନ ହୁଅ ।

ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଚରଣ

16 େମାହର ଭାବ ଏହ,ି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆଚରଣ କର, ତାହାେହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶରୀରର ଅଭଳିାଷ ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବ ନାହିଁ । 17 କାରଣ ଶରୀରର
ଅଭଳିାଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତକୂିଳ, ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭଳିାଷ ଶରୀରର ପ୍ରତକୂିଳ,
େଯଣୁ ଏହ ିଦୁଇ ପରସ୍ପରର ବପିରୀତ; ଫଳତଃ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଯାହା
ଇଚ୍ଛା କର, େସହ ିସବୁ କରି ପାର ନାହିଁ । 18 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, େତେବ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ
। 19 ଶରୀରର କାଯର୍୍ୟଗଡୁ଼ାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ ଜଣା: ବ୍ୟଭଚିାର, ଅଶୁଚତିା
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20 କାମୁକତା, ପ୍ରତମିାପୂଜା, ନରହତ୍ୟା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁ ତା, ବବିାଦ, େଦ୍ୱଷ,
େକ୍ର ାଧ, ସ୍ୱାଥର୍ପରତା, ଦଳେଭଦ, ମତେଭଦ, ଈଷର୍ା, 21 ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ,
ଇତ୍ୟାଦ ିପ୍ରକାର କମର୍ଗଡୁ଼ାକ; ମୁଁ ପୂବର୍େର େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଥିିଲ,ି
େସହପିରି ଆଗରୁ କହୁଅଛ ିେଯ, େଯଉଁମାେନ ଏହ ିସବୁପ୍ରକାର କମର୍
କରନି୍ତ , େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ େହେବ ନାହିଁ । 22 କିନୁ୍ତ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ େପ୍ରମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନି୍ତ , ଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁୁତା, ପେରାପକାରିତା,
23 ଭଦ୍ରତା, ବଶି୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ; ଏହ ିସମସ୍ତ ବରୁିଦ୍ଧେର
େକୗଣସ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । 24 େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର,
େସମାେନ ଶରୀରକୁ େସଥିର କାମନା ଓ ଅଭଳିାଷ ସହତି କ୍ରୁଶେର ହତ
କରିଅଛନି୍ତ । 25 ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇଅଛୁ, େତେବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ । 26 ଆେମ୍ଭମାେନ
ବୃଥା ଗବର୍ୀ େହାଇ ପରସ୍ପରକୁ ବରିକ୍ତ ନ କରୁ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଈଷର୍ା ନ କରୁ
।

ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କରିବା

େହ ଭାଇମାେନ, ଯଦ ିେକହ ିେକୗଣସ ିଅପରାଧେର ଧରାପେଡ଼,
ଆତ୍ମିକ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୃଦୁ ଭାବେର େସହି
ପ୍ରକାର େଲାକକୁ ସଂେଶାଧନ କର, ପୁଣ,ି େକଜାଣ ିନେିଜ ମଧ୍ୟ

ପରୀକ୍ଷାେର ପଡ଼ ିପାର, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ ।
2 ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର; ଏହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବ । 3 ଯଦ ିେକୗଣସ ିେଲାକ ଅସାର
େହେଲ େହଁ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ େବାଲ ିମେନ କେର, େତେବ େସ ନଜିକୁ
ପ୍ରବଞ୍ଚନା କେର । 4 କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା କମର୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁ,
େତେବ େସ ଅନ୍ୟ ସହତି ଆପଣାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଦପର୍ ନ କରି
େକବଳ ନଜିଠାେର ଦପର୍ର କାରଣ ପାଇବ; 5 କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଭାର ବହନ କରିବ । 6 କିନୁ୍ତ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟେର ଶିକ୍ଷା
ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, େସ ଶିକ୍ଷାଦାତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବଷିୟର ସହଭାଗୀ କରାଉ ।
7 ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ; ଈଶ୍ୱର ବଦୃିପର ପାତ୍ର ନୁହଁନି୍ତ ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା

ବୁେଣ, ତାହା ହିଁ କାଟବି । 8 େଯଣୁ େଯ ଆପଣା ଶରୀର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ବୁେଣ, େସ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  କ୍ଷୟଣୀୟ ଶସ୍ୟ କାଟବି; କିନୁ୍ତ େଯ ଆତ୍ମାଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ବୁେଣ, େସ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  ଅନନ୍ତ ଜୀବନରୂପ ଶସ୍ୟ
କାଟବି । 9 ଆେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତମ କମର୍ କରିବାେର କ୍ଲ ାନ୍ତ ନ େହଉ; କାରଣ
କ୍ଳ ାନ୍ତ େନାହେିଲ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର ଶସ୍ୟ କାଟବିା । 10 ଅତଏବ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ସୁେଯାଗ ଅନୁସାେର ସମସ୍ତଙ୍କର, ବେିଶଷତଃ, ଏକ
ପରିବାରଭୁକ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ ।

େଶଷ ସତକର୍ବାଣୀ ଓ ଅଭବିାଦନ

11 େଦଖ, କିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେର େମାହର ନଜି ହସ୍ତେର ମୁଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲଖିଅଛ ି। 12 େଯଉଁମାେନ ବାହ୍ୟ କି୍ରୟାକମର୍ ଦ୍ୱ ାରା
ସୁଖ୍ୟାତ ିପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ େହବା
ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନି୍ତ; ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ େହତୁ େସମାେନ େଯପରି ତାଡ଼ନା େଭାଗ
ନ କରନି୍ତ , େକବଳ େସଥିନମିେନ୍ତ ତାହା କରନି୍ତ । 13 କାରଣ େଯଉଁମାେନ
ସୁନ୍ନ ତ ବଧିି ସମଥର୍ନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ନେିଜ ସୁଦ୍ଧା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପାଳନ କରନି୍ତ ନାହିଁ, ବରଂ େସମାେନ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଗବର୍ କରି ପାରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁନ୍ନ ତ
କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ । 14 କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
କ୍ରୁଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁେର ଦପର୍ କରିବା େମା'ଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ; ତାହାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଜଗତ େମା' ପ୍ରତ ିଓ ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ରତ ିକ୍ରୁଶେର ହତ େହାଇଅଛ ି।
15 କାରଣ ସୁନ୍ନ ତ କିମ୍ୱା ଅସୁନ୍ନ ତ କିଛ ିନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ନୂତନ ସୃଷି୍ଟ ହିଁ ସାର
। 16 ଆଉ, େଯେତ େଲାକ ଏହ ିନୟିମାନୁସାେର ଆଚରଣ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପେର ଶାନି୍ତ ଓ ଦୟା ବତୁ୍ତର୍
। 17 ଆଜିଠାରୁ େକହ ିଆଉ େମାେତ କଷ୍ଟ ନ େଦଉ, କାରଣ ମୁଁ େମାହର
ଶରୀରେର ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ଷତଦାଗ ବହନ କରୁଅଛ ି। 18 େହ ଭାଇମାେନ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସହବତ୍ତର୍ୀ
େହଉ । ଆେମନ୍ ।
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ଅଭବିାଦନ

ପାଉଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜେଣ େପ୍ରରିତ,
ଏଫିସେର ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଥିବା
ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ 2 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହଉ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ନହିତି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀବର୍ାଦ

3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ େହଉନୁ୍ତ, େସ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁୁ୍କ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀବର୍ାଦ ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ୱଗର୍େର
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଅଛନି୍ତ , 4 ଅଥର୍ାତ୍ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତାହାଙ୍କ ସକ୍ଷାତେର
ପବତି୍ର ଓ ଅନନି୍ଦନୀୟ େହଉ, ଏଥିପାଇଁ େସ ଜଗତର ପତ୍ତନ ପୂେବର୍
ତାହାଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମେନାନୀତ କେଲ; 5 ପୁଣ,ି େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମେର ପୁବର୍ରୁ ନରୂିପଣ କେଲ; 6 ଏହା
ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର େଗୗରବର ପ୍ରଶଂସା ନମିେନ୍ତ େହାଇଅଛ;ି େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ
େସ ପି୍ରୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାନ କରିଅଛନି୍ତ। 7 ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
ଅନୁସାେର ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପି୍ରୟତମଙ୍କ ଠାେର ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
ମୁକି୍ତ , ଅଥର୍ାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛୁ। 8 େସହ ିଅନୁଗ୍ରହ
େସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧ େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଚୁର
କରିଅଛନି୍ତ। 9 ପୁବର୍ରୁ ସଙ୍କଳ୍ପ କରିଥିବା ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛନି୍ତ ,
10 େଯପରି କାଳର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍କଳ୍ପ ାନୁସାେର ସ୍ୱଗର୍େର କି
ମତ୍ତର୍୍ୟେର ଥିବା ସମସ୍ତ ବଷିୟ େସ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ଏକୀଭୂତ କରିେବ। 11 ତାହାଙ୍କଠାେର ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ
େହାଇଅଛୁ, େଯଣୁ େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ସଙ୍କଳ୍ପ ାନୁସାେର ସମସ୍ତ
ବଷିୟ ସାଧନ କରନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ଅଭପି୍ରାୟ ଅନୁସାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ପୁବର୍ରୁ
ନରୁିପିତ େହଲୁ, 12 େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ପୁବର୍ରୁ ଭରସା କରିଥିଲୁ େଯ
ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବର ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ େହଉ।
13 ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣ ିବଶି୍ୱାସ କରି ପ୍ରତଜି୍ଞାତ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ େହାଇଅଛ; 14 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବର ପ୍ରଶଂସା ନମିେନ୍ତ
ତାହାଙ୍କ ନଜିସ୍ୱ ମୁକି୍ତ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର
ବଇନାସ୍ୱରୂପ।

ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

15 ଏହ ିକାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ବଶି୍ୱାସ ଓ
ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିେଯଉଁ େପ୍ରମ, 16 େସଥିର ସମ୍ୱାଦ ପାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ
େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହଉ
ନାହିଁ। 17 େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱର,
େଗୗରବମୟ ପିତା, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶର
ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ; 18 େସଥିେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ
ହୁଅେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କ'ଣ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କ
ଅଧିକାରର େଗୗରବରୂପ ଧନ କ'ଣ, 19 ପୁଣ,ି ବଶି୍ୱାସୀ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ,
ତାହାଙ୍କ ଶକି୍ତର କାଯର୍୍ୟସାଧକ ପରାକ୍ରମ ଅନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ତାହାଙ୍କ ଶକି୍ତର ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ  କ'ଣ, ଏହ ିସବୁ ଜାଣ ିପାର; 20 େସହି
ଶକି୍ତ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ସାଧନ କରି ତାହାଙୁ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ

ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ, କତ୍ତର୍ାପଣ, ଶକି୍ତ , ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  ପୁଣ,ି ଇହକାଳ ଓ ମଧ୍ୟ
ପରକାଳେର େଯେତ ନାମ ଖ୍ୟାତ, 21 େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର ତାହାଙୁ୍କ
ଉନ୍ନତ କରାଇ ସ୍ୱଗର୍େର ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉପେବଶ ନ କରାଇେଲ,
22 ଆଉ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖି ତାହାଙୁ୍କ
ସବର୍ ବଷିୟର ମସ୍ତକରୂେପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କେଲ; 23 େସହ ିମଣ୍ଡଳୀ
ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ, ଅଥର୍ାତ୍ େଯ ସମସ୍ତ ବଷିୟକୁ ସବର୍େତାଭାେବ ପୂଣ୍ଣର୍
କରନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ତା ।

ଅନୁଗ୍ରହେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ରାଣ

ଏହ ିସଂସାରର ଭାବାନୁସାେର ପୁଣ,ି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର
ଅଧିପତ,ି 2 ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁ ଆତ୍ମା ଏେବ େହଁ ଅନାଜ୍ଞାବହ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାେର କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛ,ି ତାହାର

ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପୁବର୍େର ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ
ପାପେର ମୃତ ଥିଲ; 3 େସହ ିଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହତି
ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ
ଅଭଲିାଷ ଅନୁସାେର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମନର କାମନା
ପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଥିଲୁ, ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବତଃ େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର
ଥିଲୁ; 4 ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧେର ମୃତ େହେଲ େହଁ ଦୟାସାଗର େଯ
ଈଶ୍ୱର, େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ମହା େପ୍ରମେର େପ୍ରମ କେଲ,
େସଥିସକାେଶ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ଜୀବତି କରିଅଛନି୍ତ , ଏଣୁ
ଅନୁଗ୍ରହେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, 5 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ
ସହତି ସ୍ୱଗର୍େର ଉପେବଶନ କରାଇଅଛନି୍ତ , 6 େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ
ସହତି ସ୍ୱଗର୍େର ଉପେବଶନ କରାଇଅଛନି୍ତ , 7 ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିକରୁଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗେର ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର
ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ। 8 କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ; ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଜିଠାରୁ େହାଇ ନାହିଁ,
ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, 9 କି୍ରୟାକମର୍ରୁ ନୁେହଁ, େଯପରି େକହ ିଦପର୍ ନ କେର
। 10 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, େଯ ସମସ୍ତ ସତକାଯର୍୍ୟ
ଆେମ୍ଭମାେନ କରିବୁ େବାଲ ିଈଶ୍ୱର ପୁବର୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିେଲ, ଆଚରଣେର
େସହ ିସବୁ ସାଧନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ସୃଷ୍ଟ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଏକ

11 ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁବର୍େର େଯେତେବେଳ ଶରୀର ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ଅଣଯିହୂଦୀ ଥିଲ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାେବ ହସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନ ତ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଅସୁନ୍ନ ତ େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହଉଥିଲ, 12 େସେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ୱରହତି , ଭରସାହୀନ ଓ ଈଶ୍ୱର
ବହିୀନ େହାଇଥିଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର । 13 କିନୁ୍ତ ପୂେବର୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଦୂରେର ଥିଲ େଯ, ଏେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
ନକିଟସ୍ଥ େହାଇଅଛ । 14 କାରଣ େସ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନି୍ତ , େସ
ଶତ୍ରୁ ତାରୂପ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ବେିଛଦପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଉଭୟକୁ ଏକ କରିଅଛନି୍ତ ,
15 ପୁଣ,ି ବଧିିବଧିାନଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା
ଶରୀରେର ରହତି କରିଅଛନି୍ତ , େଯପରି େସ ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ
ଆପଣାଠାେର ଜେଣ ନୂଆ େଲାକ ସ୍ୱରୂେପ ସୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ , 16 ଆଉ କ୍ରୁଶ
ଦ୍ୱ ାରା ଶତ୍ରୁ ତା ବନିାଶ କରି ତଦ୍ୱ ାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ
କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ମିଳିତ କରାନି୍ତ । 17 ଆଉ ଦୂରେର ଥିଲ େଯ
ତୁେମ୍ଭମାେନ, ଉଭୟଙ୍କ ନକିଟେର େସ ଆସ ିଶାନି୍ତର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର
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କେଲ; 18 କାରଣ ତାହାଙ୍କ େଦଇ ଆେମ୍ଭମାେନ ଉଭୟ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ପିତାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ । 19 ଅତଏବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ବେିଦଶୀ ବା ପ୍ରବାସୀ ନୁହଁ, କିନୁ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହତି
ସହନାଗରିକ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟ; 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ େପ୍ରରିତ ଓ
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଭତିି୍ତମୂଳ ଉପେର ନମିିର୍ତ େହାଇଅଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ
ସ୍ୱୟଂ େସହ ିେକାଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର; 21 ତାହାଙ୍କଠାେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗହୃ
ଏକତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ େହାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର େଗାଟଏି ପବତି୍ର ମନି୍ଦର ସ୍ୱରୂେପ ବୃଦି୍ଧ
ପାଉଅଛ;ି 22 ତାହାଙ୍କଠାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ନବିାସ
ନମିେନ୍ତ ଏକତ୍ର ନମିିର୍ତ େହଉଅଛ ।

ସୁସମାଚାର ନଗିଢୂତତ୍ତ୍ୱ ର ପ୍ରକାଶ

ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ପାଉଲ, ଅଣଯିହୂଦୀ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାେଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଦୀ 2 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େସବକ କାଯର୍୍ୟ

ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଶୁଣଥିିବ, 3 ଅଥର୍ାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ ଦ୍ୱ ାରା େସହି
ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  େମାେତ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା, େଯପରି ମୁଁ ପୂେବର୍ ସକି୍ଷପ୍ତ ଭାବେର
େଲଖିଅଛ ି। 4 ତାହା ପଢ଼ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ େର େମାର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ
ପାଇ ପାର; 5 େସହ ିନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ଏେବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ର
େପ୍ରରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯପରି ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ,ି
ପୂବର୍ କାଳର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହାଇ ନ ଥିଲା,
6 ଅଥର୍ାତ୍ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ
ଅଂଶାଧିକାରୀ, ଏକ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରତଜି୍ଞାର ସହଭାଗୀ ଅଟନି୍ତ;
7 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାଯର୍୍ୟସାଧକ ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର େମାେତ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ପ୍ରମାେଣ େସହ ିସୁସମାଚାରର ମୁଁ ଜେଣ େସବକ େହଲ।ି
8 ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ େଯ ମୁଁ, େମାେତ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ
ନକିଟେର େବାଧର ଅଗମ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନଧିିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା
ପାଇଁ, 9 ପୁଣ,ି ସବର୍ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗପୁ୍ତ େହାଇ
ରହଥିିବା ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ, ତାହା ଆେଲାକେର
ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦତ୍ତ େହାଇଅଛ,ି 10 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଈଶ୍ୱର େଯଉଁ ଚରିନ୍ତନ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିେଲ,
11 ତଦନୁସାେର ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱ ାରା େଯପରି ତାହାଙ୍କର ବହୁବଧି ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱଗର୍େର
କତ୍ତର୍ାପଣ ଓ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ; 12 େସହି
ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କଠାେର ସାହସ
ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ନଭିର୍ୟେର ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ ।
13 ଅତଏବ ମୁଁ ଅନୁେରାଧ କେର େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େମାହର
େଯଉଁ େକ୍ଲଶ େଭାଗ, େସଥିସକାେଶ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହା ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େଗୗରବ ।

ଆତ୍ମିକ ଶକି୍ତ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା

14 ଏଥି ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପିତୃକୁଳ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, 15 ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ମୁଁ ଆଣୁ୍ଠପାତ ିପ୍ରାଥର୍ନା
କରୁଅଛ,ି 16 େଯପରି େସ ଆପଣା େଗୗରବରୂପ ଧନ ଅନୁସାେର ଆପଣା
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷେର ଶକି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ବଳବାନ
େହବାକୁ ଦଅିନି୍ତ , 17 ପୁଣ,ି ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର
ବାସ କରନି୍ତ , 18 େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ େପ୍ରମେର ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଦୃଢ଼ ରୂେପ
ସ୍ଥାପିତ େହାଇ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େପ୍ରମ, ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ
ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହତି େସଥିର େଦୖୖଘର୍୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଓ
ଗଭୀରତା ବୁଝବିାକୁ ଶକି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, 19 ଆଉ େସହ ିପ୍ରକାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମସ୍ତ ପୂଣ୍ଣର୍ତାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅ ।

20 େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅ◌ାମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା
ଆପଣା ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଗିବା ବା ଭାବବିା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ
ପରିମାଣେର ସାଧନ କରି ପାରନି୍ତ , 21 ଯୁେଗ ଯୁେଗ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେର
ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କର େଗୗରବ େହଉ । ଆେମନ୍।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟେର ଏକତା

ଅତଏବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ େହତୁ ବନ୍ଦୀ େଯ ମୁଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ
କରୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଆହ୍ୱାନେର ଅ◌ାହୂତ େହାଇଅଛ,
େସଥିର େଯାଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର, 2 ଅଥର୍ାତ୍ ସବର୍ପ୍ରକାର ନମ୍ରତା,

ମୃଦୁତା, ଦୀଘର୍ ସହଷି୍ଣତା ଓ େପ୍ରମେର ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିସହନଶୀଳ ହୁଅ;
3 ଶାନି୍ତରୂପ ବନ୍ଧନେର ବାନି୍ଧ େହାଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଐକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ । 4 ଏକ ଶରୀର ଓ ଏକ ଆତ୍ମା, େଯଉଁ ରୂେପ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଏକ ଭରସାେର ମଧ୍ୟ ଆହୁତ େହାଇଅଛ; 5 ଏକ
ପ୍ରଭୁ, ଏକ ବଶି୍ୱାସ, ଏକ ବାପି୍ତସ୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା; 6 େସ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପେର, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ଅଛନି୍ତ ।
7 କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାନର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକକୁ
ଅନୁଗ୍ରହ ଦଆିଯାଇଅଛ।ି 8 ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଉକ୍ତ ଅଛ,ି େସ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ
ଆେରାହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି େନଇଗେଲ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ
ନାନା ବରଦାନ େଦେଲ । 9 (େସ ଆେରାହଣ କେଲ େବାଲ ିକହେିଲ ଅଥର୍
କ'ଣ? ନା, େସ ମଧ୍ୟ ନଚିସ୍ଥ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିେଲ । 10 େଯ
ଅବତରଣ କରିଥିେଲ, େସ େଯପରି ସମସ୍ତ ବଷିୟ ପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ
େସ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍କୁ ଆେରାହଣ କେଲ।) 11 େସ କାହା
କାହାକୁ େପ୍ରରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର
ପ୍ରଚାରକ, ପୁଣ,ି କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ କରି ଦାନ
କରିଅଛନି୍ତ , 12 େଯପରି ସାଧୁମାେନ େସବାକାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସଦିି୍ଧ ଲାଭ
କରନି୍ତ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନଷି୍ଠାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, 13 େଶଷେର େଯପରି
ଆମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ବଶି୍ୱାସେର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନେର
ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ, ଅଥର୍ାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂଣ୍ଣର୍ତାର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ପୂଣ୍ଣର୍
ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ େହଉ, 14 େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ଶିଶୁ ପରି ନ େହାଇ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତାରଣା ଓ ଭ୍ର ାନି୍ତ ଯୁକ୍ତ କଳ୍ପନା ଅନୁସାେର ଧୃତ୍ତର୍ତା ଦ୍ୱ ାରା
ବଭିନି୍ନ  ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁେର ଇତଃସ୍ତତଃ ଚାଳିତ ନ େହଉ, 15 କିନୁୁ୍ତ ସତ୍ୟ
ଅବଲମ୍ୱନ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସବର୍
ବଷିୟେର େପ୍ରମେର ବୃଦି୍ଧ ପାଉ; 16 ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ସନି୍ଧର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଂଶର କାଯର୍୍ୟସାଧକ ଶକି୍ତ
ଅନୁସାେର ସୁଖଚତି ଓ ସୁସଂଯୁକ୍ତ େହାଇ େପ୍ରମେର ଆପଣାର ନଷି୍ଠା ନମିେନ୍ତ
ନଜିର ବୃଦି୍ଧ ସାଧନ କରୁଅଛ ି।

ନୂତନ ଜୀବନର ଆଚରଣ

17 ଅତଏବ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ବେିଶଷ ଅନୁେରାଧ କରି କହୁଅଛ,ି
ଅବଶି୍ୱାସୀମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ମନର ଅସାରତାେର ଆଚରଣ
କରନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି ଆଚରଣ କର ନାହିଁ; 18 େସମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଠାେର ଥିବା ମୁଖର୍ତା େହତୁ ଓ ନଜି ନଜି ହୃଦୟର ଜଡତା
େହତୁ ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦି୍ଧେର ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ  ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବଛିନି୍ନ
େହାଇଅଛନି୍ତ; 19 େସମାେନ ଜଡବତ୍ େହାଇ ଧନେଲାଭେର ଆସକ୍ତ େହବା
ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ସବର୍ପ୍ରକାର ଅଶୁଚ ିକମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣାକୁ
କାମୁକତାେର ସମପର୍ଣ କରିଅଛନି୍ତ । 20 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ
େସପ୍ରକାେର ଶିକ୍ଷା କରି ନାହଁ; 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟ
ଶୁଣଅିଛ, ପୁଣ,ି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟ ଅନୁସାେର ତାହାଙ୍କ
ସହଭାଗିତାେର ଥାଇ ଶିକି୍ଷତ େହାଇଅଛ, 22 ଅଥର୍ାତ୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମ୍ୱନ୍ଧେର, େଯଉଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ
ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବଳିାସତିା ଅନୁସାେର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ େହଉଅଛ,ି ତାହାକୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, 23 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନେର ନୂତନୀକୃତ େହାଇ,
24 େଯଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍େର ଧାମିର୍କତା ଓ ସତ୍ୟର
ପବତି୍ରତାେର ସୃଷ୍ଟ େହାଇଅଛ,ି ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକି୍ଷତ େହାଇଅଛ
।

25 ଅତଏବ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା
ପ୍ରତବିାସୀ ସହତି ସତ୍ୟ ଆଳାପ କର, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରର
ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ । 26 େକ୍ର ାଧ କର କିନୁ୍ତ ପାପ କର ନାହିଁ; ସୁଯର୍୍ୟ ଅସ୍ତ ନ
େହଉଣୁ େକ୍ର ାଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣ,ି ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦଅି ନାହିଁ ।
27 େଚାର ଆଉ େଚାରି ନ କରୁ, 28 ବରଂ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ େଲାକକୁ ଦାନ
କରିବା ନମିେନ୍ତ େଯପରି ତାହା ପାଖେର କିଛ ିଥାଇ ପାେର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ
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ନଜି ହାତେର ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁ । 29 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ
େକୗଣସ ିକୁବାକ୍ୟ ନଗିର୍ତ ନ େହଉ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାେର
ନଷି୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନଗିର୍ତ େହଉ, େଯପରି ତାହା େଶ୍ରାତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ
ପକ୍ଷେର ହତିଜନକ ହୁଏ । 30 ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ମୁକି୍ତ ଦବିସ ନମିେନ୍ତ ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ େହାଇଅଛ , ତାହାଙୁ୍କ
ଦୁଃଖ ଦଅି ନାହିଁ । 31 ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁ ଭାବ, ରାଗ, େକ୍ର ାଧ, କଳହ
ଓ ନନି୍ଦା, ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହଂିସା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁର େହଉ;
32 ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିସଦୟ ହୁଅ, େକାମଳ ହୃଦୟ ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱର
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯପରି କ୍ଷମା କେଲ, େସହପିରି ପରସ୍ପରକୁ
କ୍ଷମା କର ।

େପ୍ରମେର ଆଚରଣ

ଅତଏବ ପି୍ରୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ;
2 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେଲ, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ସୁଗନି୍ଧ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ବଳି

ସ୍ୱରୂେପ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, େସହପିରି େପ୍ରମେର ଆଚରଣ କର।
3 କିନୁ୍ତ ବ୍ୟଭଚିାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚତିା କିମ୍ୱା େଲାଭ, ଏହ ିସବୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସ୍ଥାନ ନ ପାଉ; ତାହା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଅନୁଚତି;
4 ପୁଣ,ି ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ୍ତ , ଏପରି କୁତ୍ସତି ବ୍ୟବହାର ବା ଅସାର
କଥା ବା ହାସ୍ୟପରିହାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଦଖା ନ ଯାଉ, ବରଂ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ନମିେନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି । 5 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ନଶିି୍ଚତରୂେପ ଜାଣ େଯ, େକୗଣସ ିବ୍ୟଭଚିାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକି୍ତ ବା
େଲାଭୀ େସ ତ େଦବପୂଜକ -ଏମାନଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟେର
ଅଧିକାର ନାହିଁ । 6 େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅସାର କଥାେର ନ ଭୁଲାଉ,
କାରଣ ଏହ ିସମସ୍ତ କୁକମର୍ େହତୁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପେର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ବେତ୍ତର୍ । 7 ଅତଏବ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ
ହୁଅ ନାହିଁ; 8 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂେବର୍ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲ, କିନୁ୍ତ
ଏେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର ଆେଲାକ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛ; ଆେଲାକର
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର, 9 (କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା,
ଧାମିର୍କତା ଓ ସତ୍ୟ ଆେଲାକର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ), 10 ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ
ସେନ୍ତାଷଜନକ, ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର; 11 ଅନ୍ଧକାରର ନଷି୍ଫଳ କମର୍
ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ,ବରଂ େସ ସବୁର େଦାଷହିଁ େଦଖାଇଦଅି;
12 କାରଣ େସମାେନ ଯାହାସବୁ ଗପୁ୍ତେର କରନି୍ତ , େସହ ିସବୁ କଥା କହବିା
ସୁଦ୍ଧା ଲଜ୍ଜ ାଜନକ, 13 କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟର େଦାଷ ଆେଲାକ ଦ୍ୱ ାରା
େଦଖାଇ ଦଆିଯାଏ, େଯଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତାହା ଆେଲାକ। 14 ଏଣୁ
ଉକ୍ତ ଅଛ,ି େହ ନଦିି୍ର ତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ପୁଣ,ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆେଲାକ ପ୍ରଦାନ କରିେବ। 15 ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ େହାଇ ଜ୍ଞାନୀ
ପରି ନଜି ନଜି ଆଚରଣ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ବେିଶଷ ସାବଧାନ ହୁଅ, 16 ପୁଣ,ି
ସୁେଯାଗର ସତ୍ ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅେଟ। 17 ଏଣୁ
ନେିବର୍ାଧ ନ େହାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ତାହା ବୁଝ। 18 ଆଉ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ମତ୍ତ ନ ହୁଅ, େସଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜେନ୍ମ , ମାତ୍ର ଗୀତ,
େସ୍ତାତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀତ୍ତର୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦଅି, 19 ପୁଣ,ି
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଭଜନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର;
20 ସବର୍ଦା ସବର୍ ବଷିୟ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର
ପିତା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି,

ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ

21 ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଭୟ କରି ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂୂତ ହୁଅ । 22 େହ
ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସୀଭୂତା ହୁଅ, େସହପିରି
ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବସୀଭୂତ ହୁଅ , 23 କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯପରି
ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣ,ି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ଶରୀରରୂପ ମଣ୍ଡଳୀର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା । 24 ହଁ, ମଣ୍ଡଳୀ େଯପରି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ, େସହପିରି ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବଷିୟେର ଆପଣା
ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବସୀଭୂତା େହଉନୁ୍ତ। 25 େହ ସ୍ୱାମୀମାେନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯପରି
ମଣ୍ଡଳୀକୁ େପ୍ରମ କେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ଆପଣା ଆପଣା
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର; େସ ତ ତାହା ନମିେନ୍ତ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ,
26 େଯପରି ବାକ୍ୟ ଓ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱ ାରା େସ ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି

ପବତି୍ର କରନି୍ତ , 27 େଯପରି ମଣ୍ଡଳୀ ନଷି୍କଳଙ୍କ, ନଖିୁନ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
େଦାଷରହତି େହାଇ ପବତି୍ର ଓ ଅନନି୍ଦନୀୟ ହୁଏ , ଆଉ େସହପିରି
େଗୗରବମୟ ଅବସ୍ଥାେର େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ କରନି୍ତ ।
28 େସହପିରି ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ନଜି ନଜି
ଶରୀର ସଦୃଶ େପ୍ରମ କରିବା ଉଚତି୍ । େଯ ନଜି ସ୍ତ୍ରୀକୁ େପ୍ରମ କେର, େସ
ଆପଣାକୁ େପ୍ରମ କେର; 29 େକହ ିତ ଆପଣା ଶରୀରକୁ େକେବ ଘୃଣା
କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଭରଣେପାଷଣ ଓ ଲାଳନପାଳନ କେର;
30 େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ । 31 ଏହି
କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନଜି ସ୍ତ୍ରୀ ଠାେର ଆସକ୍ତ
େହବ, ଆଉ େସ ଦୁେହଁ ଏକାଙ୍ଗ େହେବ । 32 ଏହା େଗାଟଏି ଅତି
ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ , କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏହା କହୁଅଛ ି।
33 ଯାହା େହଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ
ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କର, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ଭକି୍ତ କରୁ ।

ପିତାମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ

େହ ପିଲାମାେନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାେଶ ଆପଣା ଆପଣା
ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ; 2 କାରଣ ତାହା ଯଥାଥର୍ ।
"ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସମାଦର କର, (ଏହା ପ୍ରତଜି୍ଞାଯୁକ୍ତ

େଗାଟଏି ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା)," 3 େଯପରି ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ
ପୃଥିବୀେର ଦୀଘର୍ାୟୁ ବଞ୍ଚବି । 4 ପୁଣ,ି େହ ପିତାମାେନ, ଆପଣା ଆପଣା
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ େଚତନା
ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରତପିାଳନ କର ।

କ୍ରୀତଦାସ ଏବଂ ମୁନବି

5 େହ ଦାସମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଅଟ,
େସହପିରି ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ ହୃଦୟର ସରଳତାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାଗତକି
କତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ; 6 ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କଲାପରି ଦୃଷି୍ଟ
ଆଗେର ତାହା କର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାସ ପରି ଅନ୍ତର ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କର । 7 ସ୍ୱାଧିନ କି ପରାଧିନ, େଯ େକହ ିସତ୍କମର୍ କେର,
େସ େଯ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ େସଥିର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, 8 ଏହା ଜାଣ ିମନୁଷ୍ୟର
େସବା କଲାପରି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବା କଲାପରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେର େସବା
କର । 9 ଆଉ େହ କତ୍ତର୍ାମାେନ, େସହପିରି ଭାେବ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ବ୍ୟବହାର କର, ତଜର୍ନଗଜର୍ନ କରିବାରୁ ନବୃିତ୍ତ ହୁଅ; ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ େଯ
ସ୍ୱଗର୍େର ଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର େକୗଣସ ିମୁଖାେପକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏହା
ଜାଣ ।

ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜ ା

10 େଶଷ କଥା ଏହ,ି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଶକି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ତାହାଙ୍କ
ପରାକ୍ରମେର ବଳବାନ ହୁଅ । 11 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଶୟତାନର ସମସ୍ତ
ଚାତୁରି ବରୁିଦ୍ଧେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇ ପାର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ
ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜ ାେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୁସଜି୍ଜତ କର । 12 କାରଣ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମତ୍ତର୍୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କତ୍ତର୍ାପଣ
ବରୁିଦ୍ଧେର, ଏହ ିଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତମିାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ପୁଣ,ି
ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର; 13 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ଦୁଦ୍ଦିର୍ନେର ପ୍ରତେିରାଧ କରି ସବର୍ଜୟୀ େହାଇ ଅଟଳ ରହପିାର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ
ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜ ା ଗ୍ରହଣ କର । 14 ଅତଏବ ସତ୍ୟରୂପ
କଟବିନ୍ଧନୀେର କଟ ିବାନି୍ଧ ଧାମିର୍କତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର,
15 ଶାନି୍ତଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନମିେନ୍ତ ସୁସଜି୍ଜତ ପାଦୁକା ପାଦେର ପିନି୍ଧ
ଅଟଳ େହାଇଥାଅ; 16 େଯପରି ପାପାତ୍ମାର ଅଗି୍ନବାଣ ସବୁ ନବିର୍ାଣ
କରିବାକୁ ସମଥର୍ ହୁଅ, େସହ ିବଶି୍ୱାସରୂପ ଢ଼ାଲ ଧାର । 17 ପୁଣ,ି ପରିତ୍ରାଣ
ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାବ କର ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ  , ଅଥର୍ାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଧାରଣ କର; 18 ସବର୍ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ନେିବଦନେର ସବର୍ଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ
ସାହାଯ୍ୟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର, ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଜାଗି ରହି
ପ୍ରାଥର୍ନା କର । 19 ଆଉ େମା ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କର, େଯପରି
ସୁସମାଚାର ନମିେନ୍ତ ରାଜଦୂତ ସ୍ୱରୂପ େଯ ମୁଁ, େମାେତ େସହି
ସୁସମାଚାରର ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ସାହସପୂବର୍କ ଜଣାଇବାକୁ ବାକ୍ୟ ଦଆିଯିବ,
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20 ପୁଣ,ି ମୁଁ େଯପରି ତତ୍ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯେଥାଚତି କଥା କହବିାକୁ ସାହସ
ପ୍ରାପ୍ତ େହବ ି।

େଶଷ ଶୁେଭଚ୍ଛା

21 େମାହର ବଷିୟ, ଅଥର୍ାତ୍ ମୁଁ କିପରି ଅଛ,ି ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣି
ପାର, େସଥିନମିେନ୍ତ ପି୍ରୟ ଭ୍ର ାତା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ େସବକ େଯ
ତୁଖିକ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଜଣାଇେବ; 22 ଏହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର

ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଲ,ି େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବଷିୟ ଜାଣ ିପାର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । 23 ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ
ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଶାନି୍ତ ଓ ବଶି୍ୱାସ ସହତି େପ୍ରମ ବତୁ୍ତର୍ । 24 େଯେତ
େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଚରିନ୍ତନ େପ୍ରମେର େପ୍ରମ କରନି୍ତ ,
ଅନୁଗ୍ରହ େସମାନଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ ।
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ଫିଲିପ୍ପୀୟ

ଅଭବିାଦନ

ପାଉଲ ଓ ତୀମଥି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଇ ଦାସ, ଫିଲପି୍ପୀେର
ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଶି୍ରତ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନକିଟକୁ ପୁଣ,ି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ େସବକମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ; 2 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର

ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହଉ ।

ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

3 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯେତ ଥର ସ୍ମରଣ କେର, େସେତ ଥର େମାହର
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇଥାଏ । 4 ପ୍ରଥମ ଦନିଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସୁସମାଚାରର ପକ୍ଷେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା େହତୁ 5 ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ସବର୍ଦା ମୁଁ େମାହର ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଆନନ୍ଦ ସହ ନେିବଦନ
କରୁଅଛି 6 କାରଣ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ଆରମ୍ଭ
କରିଅଛନି୍ତ , େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ସାଧନ କରି ସଦି୍ଧ
କରିେବ, ଏହା ତ ମୁଁ ଦୃଢ଼ରୂେପ ବଶି୍ୱାସ କେର; 7 ଆଉ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ
ବଷିୟେର େମାହର ଏପରି ଭାବବିା ଉଚତି୍, େଯଣୁ ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ େମାହର
ବନ୍ଧନେର େଯପରି, ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ ଓ େସଥିର ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ
କରିବାେର େସହପିରି େମା' ସହତି ଅନୁଗ୍ରହର ସହଭାଗୀ ଅଟ, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ହୃଦୟେର ଧାରଣ କରିଅଛ ି। 8 କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କ େସ୍ନହପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣାେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କି ପ୍ରକାର
ଲାଳାୟିତ, ଏହ ିବଷିୟେର ଈଶ୍ୱର େମାହର ସାକ୍ଷୀ । 9 ପୁଣ,ି େମାହର
ପ୍ରାଥର୍ନା ଏହ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େପ୍ରମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଚିାରେର
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ ପାଉ, 10 େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ବଷିୟଗଡୁ଼କି
ସମଥର୍ନ କରି ପାର, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କତାର େଯଉଁ ଫଳ, 11 େସଥିେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍
େହାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦନିେର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅନନି୍ଦନୀୟ ହୁଅ ।

ସୁସମାଚାର କାଯର୍୍ୟର ବୃଦି୍ଧ

12 େହ ଭାଇମାେନ, େମା' ପ୍ରତ ିଯାହା ଯାହା ଘଟଅିଛ,ି େସହ ିସବୁ େଯ
ବରଂ ସୁସମାଚାର କାଯର୍୍ୟର ବୃଦି୍ଧ ନମିେନ୍ତ େହାଇଅଛ,ି ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କେର; 13 େଯଣୁ େମାହର ବନ୍ଧନ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ, ଏହା ରାଜପ୍ରସାଦର ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହଲା; 14 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଭାଇମାେନ
େମାହର ବନ୍ଧନଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ନଭିର୍ର କରି ନଭିର୍ୟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
କହବିା ନମିେନ୍ତ ଅତ ିଉତୁ୍ସକଭାେବ ସାହସୀ େହାଇଅଛନି୍ତ । 15 େକହି
େକହ ିଈଷର୍ା ଓ ବବିାଦ େହତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନି୍ତ ସତ୍ୟ, କିନୁ୍ତ ଆଉ
େକହ ିେକହ ିସତ୍ ଭାବେର ତାହା କରୁଅଛନି୍ତ; 16 ମୁଁ େଯ ସୁସମାଚାରର
ପକ୍ଷ ସମଥର୍ନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ନଯିୁକ୍ତ ରହଅିଛ,ି ଏହା ଜାଣ ିଏକ ପକ୍ଷ
େପ୍ରମ େହତୁ ତାହା କରନି୍ତ , 17 କିନୁ୍ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ େମାହର ବନ୍ଧନେର
େମାେତ େକ୍ଳଶ େଦବାକୁ ଭାବ ିଅସରଳ ଭାବେର ସ୍ୱାଥର୍ପରତା ସକାେଶ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ପ୍ରଚାର କରନି୍ତ । 18 େସଥିେର ବା କ'ଣ ? କପଟ ଭାବେର
େହଉ ବା ସରଳ ଭାବେର େହଉ, େଯେକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରିତ
େହଉଅଛନି୍ତ , ଏଥିେର ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ,ି ହଁ, ଆନନ୍ଦ କରିବ ି।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଜୀବନଧାରଣ

19 କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନେିବଦନ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଏସବୁ େମାହର ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁକୂଳ େହବ,

20 ଏ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େମାହର ଏକାନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଭରସା ଅଛ ିେଯ ମୁଁ
େକୗଣସ ିବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ େହବ ିନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ସବର୍ଦା େଯଉଁପରି, ଏେବ
ମଧ୍ୟ େସହପିରି ଅତ ିସାହସେର, ଜୀବନେର େହଉ ବା ମରଣେର େହଉ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ େମାହର ଶରୀରେର ମହମିାନି୍ୱ ତ କରିବ ି। 21 କାରଣ େମା'
ପକ୍ଷେର ଜୀବନଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପୁଣ,ି ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ ଲାଭଜନକ । 22 କିନୁ୍ତ
ଶରୀରେର ଜୀବନଧାରଣ ଯଦ ିେମା' ପକ୍ଷେର ଫଳପ୍ରଦ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ
ହୁଏ, େତେବ ମୁଁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବ,ି ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ । 23 ମୁଁ ଦୁଇଟି
ବଷିୟ େଘନ ିମହା ସମସ୍ୟାେର ପଡ଼ଅିଛ;ି ଇହେଲାକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ରହବିାକୁ େମାହର ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ତାହା ଅତୀବ େଶ୍ରୟସ୍କର;
24 ମାତ୍ର ଶରୀରେର ରହବିା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ।
25 ଆଉ ମୁଁ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଏହା ଜାେଣ େଯ, ମୁଁ ରହବି,ି ହଁ, ବଶି୍ୱାସେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୃଦି୍ଧ ଓ ଆନନ୍ଦ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ରହବି,ି
26 େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େମାହର ପୁନବର୍ାର ଉପସି୍ଥତ ିେହତୁ େମା'
ଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦପର୍ ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ ପାଇବ ।
27 େମାହର ଏହ ିମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାରର େଯାଗ୍ୟ ପ୍ରଜା
ସ୍ୱରୂେପ ଆଚରଣ କର, େଯପରି ମୁଁ ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖିେଲ
ଅବା ଅନୁପସି୍ଥତ ଥାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଶୁଣେିଲ ଜାଣ ିପାରିବ ିେଯ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ଆତ୍ମାେର ସି୍ଥର ରହ ିସୁସମାଚାରର ବଶି୍ୱାସ ନମିେନ୍ତ ଏକ
ପ୍ରାଣେର ଏକସଙ୍ଗେର ଉଦ୍ୟମ କରୁଅଛ, 28 ପୁଣ,ି େକୗଣସ ିବଷିୟେର
ବପିକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ନୁହଁ; ତାହା େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ବନିାଶ,
କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ପରିତ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ଏକ ଲକ୍ଷଣ; 29 କାରଣ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର େକବଳ ବଶି୍ୱାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯ ଅନୁଗ୍ରହ
ଦଆିଯାଇଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ ମଧ୍ୟ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦଆିଯାଇଅଛ;ି 30 ଆଉ େମାେତ
େଯଉଁପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର େଦଖିଥିଲ, ପୁଣ,ି ବତ୍ତର୍ମାନ କରୁଅଛ ିେବାଲି
ଶୁଣୁଅଛ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନମ୍ରତାର ଆଦଶର୍

ଅତଏବ, ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର େକୗଣସ ିଉତ୍ସାହ,
େକୗଣସ ିେପ୍ରମପୂଣ୍ଣର୍ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା, ଆତ୍ମାଙ୍କ େକୗଣସ ିସହଭାଗିତା,
ପୁଣ,ି େକୗଣସ ିେପ୍ରମପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଣା ଓ ଦୟା ଥାଏ,

2 ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକମନା, ଏକ େପ୍ରମେର େପ୍ରମୀ, ଏକଚତି୍ତ ଓ
ଏକଭାବାପନ୍ନ  େହାଇ େମାହର ଆନନ୍ଦ ପୂଣ୍ଣର୍ କର, 3 ସ୍ୱାଥର୍ପରତା ଅବା
ଅସାର ଗବର୍ େହତୁ କିଛ ିକର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚତି୍ତ େହାଇ ପ୍ରେତ୍ୟେକ
ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ ମେନ କର; 4 ପ୍ରତ ିଜଣ େକବଳ ଆପଣା
ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗୀ ନ େହାଇ ଅନ୍ୟର ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ ମେନାେଯାଗୀ
ହୁଅ । 5 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର େଯପରି ମନ ଥିଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହପିରି
ମନ େହଉ; 6 େସ ଈଶ୍ୱରରୂପୀ େହେଲ େହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହତି ସମାନ
େହାଇ ରହବିା ନଜି ନମିେନ୍ତ ଧରି ରଖିବାର ବଷିୟ ମେନ କେଲ ନାହିଁ,
7 କିନୁ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ େହାଇ ଦାସରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ
କେଲ; 8 ପୁଣ,ି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେର େଦଖାଯାଇ ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ, ହଁ, କ୍ରୁଶୀୟ
ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ େହାଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କେଲ । 9 ଏହି
କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ଅତଶିୟ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ନାମ
ଅେପକ୍ଷା ସେବର୍ାତୃ୍କଷ୍ଟ ନାମ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନି୍ତ , 10 େଯପରି ସ୍ୱଗର୍,
ମତ୍ତର୍୍ୟ ଓ ପାତାଳେର ଥିବା ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆଣୁ୍ଠ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ନତ େହବ,
11 ପୁଣ,ି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜିହ୍ୱା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିସ୍ୱୀକାର କରିବ।
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ଜଗତେର େଜ୍ୟାତଃିସ୍ୱରୂପ େହବା

12 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ରୟମାେନ, େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା
ଆଜ୍ଞାବହ େହାଇଅଛ, େକବଳ େମାହର ଉପସି୍ଥତେିର କଲାପରି ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ
ବତ୍ତର୍ମାନ େମାହର ଅନୁପସି୍ଥତେିର ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂେପ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହ
ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର, 13 କାରଣ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଓ
ସାଧନ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ସଙ୍କଳ୍ପର ସଫଳତା ନମିେନ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର କାଯର୍୍ୟ କରନି୍ତ । 14 ବଚସା ଓ ତକର୍ବତିକର୍ ବନିା
ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟ କର, 15 େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଓ ଅମାୟିକ େହାଇ
ଏହ ିକୁଟଳି ବପିଥଗାମୀ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନି୍ଦନୀୟ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି
ହୁଅ; େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜୀବନର ବାକ୍ୟ ଧରି ଜଗତେର
େଜ୍ୟାତଃି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛ; 16 େସଥିେର ମୁଁ େଯ ବୃଥାେର େଦୗଡ଼ି
ନାହିଁ କିଅବା ବୃଥାେର ପରିଶ୍ରମ କରି ନାହିଁ, େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଦନିେର ଦପର୍ କରି ପାରିବ ି। 17 ହଁ, ଆଉ ଯଦ ିେମାହର ରକ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଶି୍ୱାସ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େସବାେର େପୟ େନୖେବଦ୍ୟ ପରି ଢ଼ଳା ଯାଉଅଛ,ି
ତାହାେହେଲ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ ିଓ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ଉଲ୍ଲ ାସ କରୁଅଛ,ି
18 ଆଉ, େସହ ିପ୍ରକାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କର ଓ େମା' ସହତି
ଉଲ୍ଲ ାସ କର ।

ତୀମଥି ଏବଂ ଏପାଫ୍ର ଦତି

19 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ତୀମଥିଙୁ୍କ ଶୀଘ୍ର ପଠାଇବ ିେବାଲ ିପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଭରସା କରୁଅଛ,ି େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବଷିୟ ଜାଣି
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହତି େହବ ି। 20 କାରଣ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ପ୍ରକୃତେର ମେନାେଯାଗ କରିବ, ଏପରି ସମଭାବାପନ୍ନ  େଲାକ ତାଙ୍କ ବନିା
େମା' ନକିଟେର ଆଉ େକହ ିନାହିଁ । 21 େଯଣୁ ସମେସ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ବଷିୟ େଚଷ୍ଟା ନ କରି ସ୍ୱାଥର୍ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ । 22 େସ େଯ ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ
େଲାକ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ; ପୁତ୍ର ପିତାର େସବା କଲାପରି େସ ତ
ସୁସମାଚାର କାଯର୍୍ୟେର େମା' ସହତି େସବା କରିଥିେଲ । 23 ଅତଏବ,
େମା' ପ୍ରତ ିକ'ଣ ଘଟବି, ତାହା ଜାଣବିାମାତ୍ର ତାଙୁ୍କ ପଠାଇବ ିେବାଲି
ଭରସା କରୁଅଛ;ି 24 କିନୁ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ ିେଯ, ମୁଁ
ନେିଜ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଯିବ ି। 25 କିନୁ୍ତ ମୁଁ େମାହର ଭ୍ର ାତା, ସହକମର୍ୀ,
ସହେସନା ଓ େମାହର ଅଭାବ ପୂରଣ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େପ୍ରରିତ ଓ
େସବକ ଏପାଫ୍ର ଦତିଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ
ମେନ କଲ;ି 26 କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େଦଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଇଚୁ୍ଛକ, ପୁଣ,ି େସ ପୀଡ଼ତି ଅଛନି୍ତ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଥିିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ବ୍ୟଥିତ; 27 ହଁ, େସ ମୃତୁ୍ୟ ସରିକି ପୀଡ଼ତି େହାଇଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର
ତାଙୁ୍କ ଦୟା କେଲ, ଆଉ େକବଳ ତାଙୁ୍କ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯପରି େମା' ପ୍ରତି
ଦୁଃଖ ଉପେର ଦୁଃଖ ଘଟବି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ େମା' ଉପେର ମଧ୍ୟ ଦୟା
କେଲ । 28 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତାଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର େଦଖି ଆନନ୍ଦ
କର ଓ େମା' ଦୁଃଖ େଯପରି ଊଣା ପେଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ପଠାଇବା
ନମିେନ୍ତ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ େହଲ ି। 29 ଅତଏବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ େହତୁ ତାଙୁ୍କ ଅତି
ଆନନ୍ଦେର ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ ଏହ ିପ୍ରକାର ବ୍ୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ସମାଦର କର;
30 କାରଣ େମା' ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େସବାେର ଯାହା କିଛ ିଅଭାବ, ତାହା
ପୂରଣ କରିବାକୁ େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାଯର୍୍ୟେର ଆପଣା ଜୀବନ ବପିଦଗ୍ରସ୍ତ କରି
ମୃତପ୍ରାୟ େହାଇଥିେଲ ।

ପ୍ରକୃତ ଧାମିର୍କତା

ଅବେଶଷେର, େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆନନ୍ଦ
କର । ଏକ ପ୍ରକାର କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଥରକୁଥର
େଲଖିବା େମା' ପ୍ରତ ିକ୍ଳ ାନ୍ତଜନକ ନୁେହଁ, ବରଂ େସହ ିସବୁ

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନଷି୍ଠାଜନକ । 2 କୁକୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ, ଦୁଷ୍ଟ
କାଯର୍୍ୟକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ, ସୁନ୍ନ ତବାଦୀ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ
ସାବଧାନ; 3 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରକୃତେର ସୁନ୍ନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାେର ଉପାସନା କରୁ, ପୁଣ,ି ବାହ୍ିୟକ ବଷିୟ ଉପେର ନଭିର୍ର
ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଦପର୍ କରୁ । 4 ମୁଁ ତ ବାହ୍ିୟକ ବଷିୟ
ଉପେର ମଧ୍ୟ ନଭିର୍ର କରି ପାରନି୍ତ; ଯଦ ିଅନ୍ୟ େକହ ିବାହ୍ିୟକ ବଷିୟ

ଉପେର ନଭିର୍ର କରି ପାେର େବାଲ ିମେନ କେର, େତେବ ମୁଁ ଅଧିକ
କରିପାେର; 5 ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଦନିେର ସୁନ୍ନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ,
ବନି୍ୟାମୀନ େଗାଷ୍ଠୀୟ, ଏବ୍ର ୀୟ-ରକ୍ତଜାତ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟ, େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପାଳନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଜେଣ ଫାରୂଶୀ, 6 ଉେଦ୍ଯାଗ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ମଣ୍ଡଳୀର
ଜେଣ ତାଡ଼ନାକାରୀ, ପୁଣ,ି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାମିର୍କତା ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ େଦଖାଯାଇଥିଲ ି। 7 କିନୁ୍ତ ଯାହାସବୁ େମା' ପକ୍ଷେର ଲାଭଜନକ
ଥିଲା, େସହ ିସବୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କ୍ଷତଜିନକ େବାଲ ିଗଣ୍ୟ କରିଅଛ ି।
8 ହଁ, ପ୍ରକୃତେର ମୁଁ େମାହର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା
ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟ କ୍ଷତଜିନକ େବାଲ ିଗଣ୍ୟ କେର; ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ମୁଁ ସମସ୍ତ ବଷିୟର କ୍ଷତ ିସହ୍ୟକଲ,ି ପୁଣ,ି େସହ ିସବୁ ଆବଜର୍ନା ସ୍ୱରୂପ
ଗଣ୍ୟ କେର, େଯପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଲାଭ କରିପାେର ଓ ତାହାଙ୍କର େବାଲି
ଜଣାଯାଏ, 9 ପୁଣ,ି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ େହତୁ ନଜିର ଧାମିର୍କତା
ପ୍ରାପ୍ତ ନ େହାଇ ବରଂ େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ
ବଶି୍ୱାସମୂଳକ ଧାମିର୍କତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, 10 େଯପରି ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ, ତାହାଙ୍କ
ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗେର ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ େହାଇ
ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ, 11 ଏବଂ େକୗଣସି
ପ୍ରକାେର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ପାେର ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ େଦୗଡ଼ବିା

12 ମୁଁ େଯ ଏେବ େସହ ିସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ ିଅବା ସଦିି୍ଧ ଲାଭ
କରିଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଧରାଯାଇଥିବାରୁ
ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ େଦୗଡଢ଼ୁଅଛ ି। 13 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା
ଧରିଅଛ ିେବାଲ ିମେନ କରୁ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େଗାଟଏି ବଷିୟ ମୁଁ କରୁଅଛ,ି
14 ପଶ୍ଚାତ୍ ବଷିୟସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖେର ଥିବା ବଷିୟଗଡୁ଼କି
ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପୁରସ୍କାର
ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ େଦୗଡଢ଼ୁଅଛ ି। 15 ଅତଏବ,
ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତ େଲାକ ସଦି୍ଧ, ଏହପିରି ଭାବ ଧାରଣ କରୁ,
ଆଉ ଯଦ ିେକୗଣସ ିବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାବ ଭନି୍ନ  ପ୍ରକାରଥାଏ,
େତେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କରିେବ;
16 େକବଳ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର େହାଇଅଛୁ, େସହି
ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରୁ । 17 େହ ଭ୍ର ାତୃଗଣ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକତ୍ର ମିଳି
େମାହର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର େଯଉଁ ଆଦଶର୍
େଦଖୁଅଛ, େଯଉଁମାେନ ତଦନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଦୃଷି୍ଟ କର । 18 କାରଣ ଏପରି ଅେନକ ଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ
ବଷିୟେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଥରକୁଥର କହଅିଛ,ି ଆଉ ବତ୍ତର୍ମାନ ମଧ୍ୟ କାନି୍ଦ
କାନି୍ଦ କହୁଅଛ,ି େସମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ; 19 େସମାନଙ୍କ ପରିଣାମ
ବନିାଶ, ଉଦର େସମାନଙ୍କର େଦବତା, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲଜ୍ଜ ାକୁ
ଦପର୍ର ବଷିୟ ମେନ କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ପାଥିର୍ବ ବଷିୟଗଡୁ଼କିେର ଆସକ୍ତ ଅଟନି୍ତ
। 20 ଆେମ୍ଭମାେନ ତ ସ୍ୱଗର୍ର ପ୍ରଜା, େସ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ
ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛୁ; 21 େସ
ଆପଣାର େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟସାଧକ ଶକି୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ବଷିୟକୁ ନଜିର
ବଶୀଭୂତ କରି ପାରନି୍ତ , ତଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଛାର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ
କରି ଆପଣାର େଗୗରବମୟ ଶରୀରର ସଦୃଶ କରିେବ ।

ଅତଏବ, େହ େମାହର ପି୍ରୟ ଓ ଇଷ୍ଟ, େମାହର ଆନନ୍ଦ ଓ
ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଭ୍ର ାତୃବୃନ୍ଦ, ଏହପିରି ଭାବେର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସି୍ଥର
େହାଇଥାଅ ।

ପରାମଶର୍ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ

2 ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଏକମନା େହବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଇୟଦଆି ଓ ସୁନୁ୍ତଖୀ
ଉଭୟଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ ି। 3 ପୁଣ,ି େହ ପ୍ରକୃତ ସହକାରୀ, ଏହି
ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ନେିବଦନ କରୁଅଛ,ି
କାରଣ ଏମାେନ େକ୍ଳେମନ୍ସ୍ ଓ େମାହର ଅନ୍ୟ ସହକମର୍ୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ସୁସମାଚାର କାଯର୍୍ୟେର େମା' ସହତି ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛନି୍ତ; େସହି
ସହକମର୍ୀମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେର ଅଛ ି। 4 ସବର୍ଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର
ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛ,ି ଆନନ୍ଦ କର । 5 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣ
ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହଉ। ପ୍ରଭୁ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ।
6 େକୗଣସ ିବଷିୟେର ଚନିି୍ତତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ପ୍ରାଥର୍ନା
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ଓ ବନିତ ିଦ୍ୱ ାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନେିବଦନସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟେର ଜଣାଅ । 7 େସଥିେର ସମସ୍ତ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଶାନି୍ତ , ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର
ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ । 8 ଅବେଶଷେର, େହ ଭ୍ର ାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା
ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାଥର୍, ଯାହା ଯାହା
ବଶିୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପି୍ରୟ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତଯିୁକ୍ତ , େଯେକୗଣସି
ସଦ୍ଗଣୁ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବଷିୟ ଥାଏ, େସହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ଚନି୍ତ ା କର ।
9 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ସମସ୍ତ ବଷିୟ େମା'ଠାରୁ ଶିଖିଅଛ, ପାଇଅଛ, ଶୁଣଅିଛ
ଓ େମା'ଠାେର େଦଖିଅଛ, େସହ ିସବୁ କର; େସଥିେର ଶାନି୍ତଦାତା ଈଶ୍ୱର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହେବ ।

ଦାନ ନମିେନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ

10 ଏେବ ଅବେଶଷେର େମା' ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚନି୍ତ ା େଯ ପ୍ରକାଶ
େହାଇ ପାରିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ମହାନନ୍ଦ କରୁଅଛ;ି ପ୍ରକୃତେର
େମା' ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚନି୍ତ ା ଥିଲା, କିନୁ୍ତ ସୁେଯାଗ ନ ଥିଲା ।
11 ଅଭାବ େହତୁ ମୁଁ େଯ ଏହା କହୁଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, କାରଣ ମୁଁ
େଯେକୗଣସ ିଅବସ୍ଥାେର ଥାଏ, େସଥିେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ରହବିାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ ି।
12 ଦୀନତା େଭାଗ କରି ଜାେଣ ଓ ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟ େଭାଗ କରି ଜାେଣ;
ସବର୍ ଅବସ୍ଥାେର ଓ ସବର୍- ବଷିୟେର, ପରିତୃପ୍ତ େହବାେର ବା କ୍ଷୁଧିତ
ରହବିାେର, ପ୍ରଚୁରତା େଭାଗ କରିବାେର କିଅବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ େହବାେର ମୁଁ
ସୁଶିକି୍ଷତ େହାଇଛ ି। 13 େମାହର ଶକି୍ତଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟେର ମୁଁ ସମସ୍ତ
କରି ପାେର । 14 ତଥାପି ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର େକ୍ଳଶେଭାଗର ସହଭାଗୀ
େହବା ଦ୍ୱ ାରା ଭଲ କରିଅଛ । 15 େହ ଫିଲପି୍ପୀୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ

ନେିଜ ଜାଣ େଯ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ମୁଁ ମାକିଦନଆିରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲ,ି େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବନିା ଆଉ େକୗଣସ ିମଣ୍ଡଳୀ େମାହର ସହଭାଗୀ େହାଇ େମା' ସହତି
େଦବା େନବାର ହସିାବ ରଖି ନ ଥିେଲ । 16 କାରଣ େଥସଲନୀକୀେର ମୁଁ
ଥିବା ସମୟେର ସୁଦ୍ଧା ତୁେମ୍ଭମାେନ େମାହର ଅଭାବ େମାଚନ ନମିେନ୍ତ
ଥେର, ହଁ, ଦୁଇ ଥର ଦାନ ପଠାଇଥିଲ । 17 ଦାନ ସକାେଶ ମୁଁ ଲାଳାୟିତ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ ଫଳ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସିାବର ଜମାପାଖ ଅଧିକରୁ
ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଅଛ,ି େସଥିସକାେଶ ଲାଳାୟିତ । 18 ମୁଁ ସବୁ ପାଇଅଛ,ି
ପୁଣ,ି େମାହର ପ୍ରଚୁର ଅଛ;ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଠାଇଥିବା େଯଉଁ ସବୁ ବଷିୟ
ଏପାଫ୍ର ାଦତିଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଅଛ,ି େସହ ିସବୁ େମା' ପାଇଁ ଯେଥଷ୍ଟ; େସହି
ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ତୁଷି୍ଟଜନକ ସୁଗନି୍ଧ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ
ବଳିସ୍ୱରୂପ । 19 ପୁଣ,ି େମାହର ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତାହାଙ୍କର
େଗୗରବମୟ ଐଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଅନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଅଭାବ ପୂରଣ
କରିେବ । 20 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଯୁେଗ ଯୁେଗ
େଗୗରବ େହଉ । ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ସମ୍ଭାଷଣ

21 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର ପ୍ରେତ୍ୟକ ସାଧୁଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ।
େମାହର ସଙ୍ଗୀ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ ।
22 ସାଧୁମାେନ ସମେସ୍ତ, ବେିଶଷେର େଯଉଁମାେନ କାଇସରଙ୍କ ପ୍ରାସାଦେର
ଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । 23 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ ।
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ପାଉଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେଣ େପ୍ରରିତ,
ଆଉ ଭ୍ର ାତା 2 ତୀମଥି କଲସୀେର ଥିବା ସାଧୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସୀ ଭ୍ର ାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ନକିଟକୁ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ

ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହଉ ।

ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା

3 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଭରସା ସକାେଶ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
େପ୍ରମ ବଷିୟ ଶୁଣି 4 ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ଧନ୍ୟବାଦ
େଦଉଅଛୁ; 5 େସହ ିଭରସା ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟ
ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପୂେବର୍ ଶୁଣଅିଛ । 6 େସହ ିବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି ତାହା େଯପରି ସମସ୍ତ ଜଗତେର ଫଳବାନ ଓ
ବଦ୍ଧିର୍ଷ୍ଣୁ େହାଇ ଆସୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଦନି ତାହା ଶୁଣ ିସତ୍ୟ ରୂେପ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର େବାଧ ପାଇଲ, େସହ ିଦନିଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ସୁଦ୍ଧା େସହପିରି େହାଇ ଆସୁଅଛ ି। 7 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପି୍ରୟ ସହଦାସ
ଏପାଫ୍ର ାଙ୍କଠାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପ୍ରକାେର ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ; େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜେଣ ବଶି୍ୱସ୍ତ େସବକ; 8 େସ ମଧ୍ୟ
ଆତ୍ମାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପ୍ରମ ବଷିୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ । 9 ଏଣୁ
ତାହା ଶୁଣବିା ଦନିଠାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ
ବନିତ ିକରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ େହଉ ନାହୁଁ, େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭମିତ ଜ୍ଞାତ େହାଇ 10 ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧେର
ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ସବର୍ପ୍ରକାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ େଯାଗ୍ୟ ଆଚରଣ
କର, ଅଥର୍ାତ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନେର ବଢ଼ ିସମସ୍ତ ଉତ୍ତମକମର୍ର ଫଳେର
ଫଳବାନ ହୁଅ 11 ଏବଂ ସବର୍ ବଷିୟେର େଧୖଯର୍୍ୟଶୀଳ ଓ ସହଷି୍ଣୁ େହବା
ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ େଗୗରବର ପରାକ୍ରମ ଅନୁସାେର ସମସ୍ତ ଶକି୍ତେର ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ
ହୁଅ, 12 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ପିତା ଦୀପି୍ତେର ସାଧୁମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସହଭାଗୀ
େହବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯାଗ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ ଆନନ୍ଦ ସହତି
ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି । 13 େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି
ଆପଣା େପ୍ରମପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନି୍ତ;
14 ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ମୁକି୍ତ , ଅଥର୍ାତ୍, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େଶ୍ରଷ୍ଠତା

15 େସ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍, ସମସ୍ତ ସୃଷି୍ଟର ପ୍ରଥମଜାତ,
16 କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ୱଗର୍େର ଓ ପୃଥିବୀେର ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସୃଷି୍ଟ େହଲା, ସଂିହାସନ କି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  କି ଆଧିପତ୍ୟ କି
କତ୍ତର୍ାପଣ, ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଓ ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସୃଷ୍ଟ େହାଇଅଛ;ି
17 ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସୃଷ୍ଟ େହବା ପୂବର୍ରୁ େସ ଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କଠାେର ସମସ୍ତ
ବଷିୟର ଅସି୍ତତ୍ୱ  ଅଛ ି। 18 ଆଉ, େସ ମଣ୍ଡଳୀରୂପ ଶରୀରର ମସ୍ତକ
ସ୍ୱରୂପ, େସ ଆଦ,ି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଜାତ, େଯପରି ସମସ୍ତ
ବଷିୟେର େସ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହୁଅନି୍ତ । 19 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେନ୍ତାଷ େହଲା
େଯ, ତାହାଙ୍କଠାେର ସମସ୍ତ ପୂଣ୍ଣର୍ତା ବାସ କରିବ, 20 ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ କ୍ରୁଶର
ରକ୍ତେର େସ ଶାନି୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ସହତି ସମସ୍ତର
ମିଳନ କରନି୍ତ , ହଁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀ ବା ସ୍ୱଗର୍େର ସି୍ଥତ ସମସ୍ତ
ବଷିୟର ମିଳନ କରନି୍ତ । 21 ଆଉ, ପୂେବର୍ ଦୁଷ୍କମର୍ କରି ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଓ ମନେର ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ  ଥିଲ, 22 କିନୁ୍ତ ଏେବ
େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତେର ପବତି୍ର, ଅନନି୍ଦନୀୟ ଓ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
କରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସମୟ ଶରୀରେର ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ସହତି ମିଳିତ କରିଅଛନି୍ତ; 23 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ
ବଶି୍ୱାସେର ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଅଟଳ ରହ ିସୁସମାଚାରେର ନହିତି ଭରସାରୁ
ବଚିଳିତ ନ ହୁଅ, ତାହାେହେଲ ନଶି୍ଚୟ ଏହ ିସବୁ ଫଳ ପାଇବ; େସହି
ସୁସମାଚାର ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଶୁଣଅିଛ; ତାହା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତେଳ ଥିବା
ସମସ୍ତ ସୃଷି୍ଟ ନକିଟେର ପ୍ରଚାରିତ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ ମୁଁ ପାଉଲ େସଥିର
ଜେଣ େସବକ େହାଇଅଛ ି।

ମଣ୍ଡଳୀ ନମିେନ୍ତ ପାଉଲଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ

24 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁଅଛ,ି େସଥିେର
ଏେବ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ,ି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େଯଉଁ େକ୍ଳଶେଭାଗ ବାକି ଅଛ,ି
ତାହା ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ନମିେନ୍ତ େମାହର ଶରୀରେର ପୂରଣ
କରୁଅଛ;ି 25 ଈଶ୍ୱର େମାେତ େଯଉଁ ଭଣ୍ଡାରଘରିଆ ପଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େଦଇଅଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ମୁଁ େସହ ିମଣ୍ଡଳୀର ଜେଣ େସବକ
େହାଇଅଛ,ି େଯପରି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପ୍ରଚାର କେର ।
26 େସହ ିନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ପୂବର୍ଯୁଗ ଓ ପୂବର୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଗପୁ୍ତ େହାଇ
ରହଥିିଲା, କିନୁ୍ତ ଏେବ ତାହାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛି
। 27 ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େସହ ିନଗିଢୂ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ର େଗୗରବରୂପ ଧନ
େଯ କ'ଣ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କେଲ େସହ ିନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ଏହ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, େସ
େଗୗରବର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ; 28 ତାହାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ,
ପୁଣ,ି ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ େଚତନା ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛୁ,
େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର ସଦି୍ଧ
କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ପାରୁ; 29 ଏହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର େଯଉଁ
କାଯର୍୍ୟସାଧକ ଶକି୍ତ େମା'ଠାେର ସବେଳ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛ,ି
ତଦନୁସାେର ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣେର ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ ି।

କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଲାଅଦକିିଆର େଲାକମାନଙ୍କ, ପୁଣ,ି
େଯେତ େଲାକ େମାହର ମୁଖ େଦଖି ନାହଁାନି୍ତ , େସ ସମସ୍ତଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ େଯ େକେତ ପ୍ରାଣପଣ କରିଥାଏ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ

ଜାଣ େବାଲ ିେମାହର ଇଚ୍ଛା; 2 େମାହର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ଏହ,ି େଯପରି
େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ସାହତି ହୁଏ, ପୁଣ,ି େସମାେନ ଜ୍ଞାନର ପୂଣ୍ଣର୍
ନଶି୍ଚୟତାରୂପ ସମସ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ, ଅଥର୍ାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗିଢୂ଼
ତତ୍ତ୍ୱ  େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ ପରସ୍ପର େପ୍ରମେର ସଂଯୁକ୍ତ
ହୁଅନି୍ତ । 3 େସହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦି୍ଧରୂପ ସମସ୍ତ ଧନ ନହିତି
ଅଛ।ି 4 େକହ ିେଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାକ୍ଚାତୁରି ଦ୍ୱ ାରା ନ ଭୁଲାଏ,
େସଥିନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛ।ି 5 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଶରୀରେର
ଅନୁପସି୍ଥତ, ତଥାପି ମୁଁ ଆତ୍ମାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସୁଗଠନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା େଦଖି ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ ି।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଜୀବତି

6 ଅତଏବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିେଯପରି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ,
ତଦନୁସାେର ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର ଆଚରଣ କର; 7 ତାହାଙ୍କଠାେର
ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଗନୁ୍ଥ ା େହାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାେର ବଶି୍ୱାସେର ନଷି୍ଠାବାନ
େହାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି। 8 ସାବଧାନ, କାେଳ େକହି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅସଙ୍ଗତ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଗତ ଓ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ
ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ଦଶର୍ନବଦି୍ୟା ଓ ନରିଥର୍କ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀ
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କରିନଏି; 9 କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଈଶ୍ୱରତ୍ତ୍ୱ  େଦହବନ୍ତ େହାଇ ବାସ
କେର, 10 ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କତ୍ତର୍ାପଣର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ େଯ େସ,
ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂଣ୍ଣର୍ତା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ ।
11 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ େହାଇ ଅହସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନ ତେର, ଅଥର୍ାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୁନ୍ନ ତେର
ସୁନ୍ନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ; 12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ବାପି୍ତସ୍ମେର ତାହାଙ୍କ ସହତି
ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ, େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇେଲ,
ତାହାଙ୍କ କାଯର୍୍ୟସାଧକ ଶକି୍ତେର ବଶି୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ
େହାଇଅଛ । 13 ଅପରାଧେର ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁନ୍ନ ତ ଅବସ୍ଥାେର ମୃତ େଯ
ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହତି ଜୀବତି କରିଅଛନି୍ତ ,
େସ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛନି୍ତ , 14 ପୁଣ,ି
ବଧିିବଧିାନେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ଅଭେିଯାଗପତ୍ର ଥିଲା, ତାହା
େସ େଲାପ କରି କ୍ରୁଶେର ଟଙ୍ଗାଇ େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂର
କରିେଦଇଅଛନି୍ତ; 15 ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କତ୍ତର୍ାପଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ
ପ୍ରକାଶେର େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଦଶର୍ନପୂବର୍କ କ୍ରୁଶେର ବଜିୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନି୍ତ ।

କାହା ଦ୍ୱ ାରା ବଚିାରିତ ନ େହବା

16 ଅତଏବ, େଭାଜନପାନ କିଅବା ପବର୍, ପ୍ରତପିଦ ଅବା ବଶି୍ରାମବାର
ସମ୍ୱନ୍ଧେର େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଚିାର ନ କରୁ; 17 େସହ ିସବୁ ଆଗାମୀ
ବଷିୟର ଛାୟାମାତ୍ର, କିନୁ୍ତ ବାସ୍ତବ ବଷିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ । 18 ପୁଣ,ି େକହ ିନମ୍ରତା
ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ପୂଜାେର ସେନ୍ତାଷ ପାଇ ଦଶର୍ନେର େଦଖିଥିବା ବଷିୟଗଡୁ଼କି
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଓ ଆପଣା ସାଂସାରିକ ମନ ଦ୍ୱ ାରା ବୃଥା ଗବିର୍ତ େହାଇ
ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙୁ୍କ ନ ଧରି ପୁରସ୍କାରରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବଞ୍ଚତି
ନ କରୁ; 19 ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରେତ୍ୟକ ସନି୍ଧ ଓ ଶିରା ଦ୍ୱ ାରା
ଉପକାର ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ପରସ୍ପର ସହତି ସୁସଂଯୁକ୍ତ ଅେଟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ
ବୃଦି୍ଧେର ବୃଦି୍ଧପ୍ରାପ୍ତ େହଉଅଛ ି। 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି
ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ ିମୃତ େହାଇଅଛ, 21 େତେବ ମନୁଷ୍ୟର ବଧିି
ଓ ଶିକ୍ଷାନୁସାେର "ଧର ନାହିଁ, ଖାଅ ନାହିଁ ବା ଛୁଅଁ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ
େଲାକ ପରି ଏହ ିପ୍ରକାର ବଧିିବଧିାନର କାହିଁକି ବଶୀଭୂତ େହଉଅଛ ?
22 ଏହ ିସବୁ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱ ାରା କ୍ଷୟ ପାଏ । 23 ଏହ ିପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା
ତ େସ୍ୱଚ୍ଛାଉପାସନା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଶରୀର ପ୍ରତ ିକେଠାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱ ାରା
ଜ୍ଞାନର ନାମ ପାଇଅଛ,ି କିନୁ୍ତ େସଥିର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତଦ୍ୱ ାରା େକବଳ
ଶାରୀରିକ ଭାବର ତୃପି୍ତ ହୁଏ ।

ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରିବା

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ଉତ୍ଥତି େହାଇଅଛ, େତେବ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉପବଷି୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େଯଉଁ ବାସସ୍ଥାନ,
େସହ ିଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥାନ ବଷିୟସବୁ ଅେନ୍ୱଷଣ କର । 2 ପାଥିର୍ବ

ବଷିୟେର ଆସକ୍ତ ନ େହାଇ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥାନ ବଷିୟେର ଆସକ୍ତ ହୁଅ ।
3 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମରିଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ଗପୁ୍ତ ଅଛ।ି 4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ
ସ୍ୱରୂପ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, େଯେତେବେଳ େସ ପ୍ରକାଶିତ େହେବ, େସେତେବେଳ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହତି େଗୗରବେର ପ୍ରକାଶିତ େହବ ।
5 ଅତଏବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କୁପ୍ରବୃତି୍ତଗଡୁ଼କି,
ଅଥର୍ାତ୍ ବ୍ୟଭଚିାର, ଅଶୁଚତିା, କାମ, କୁଅଭଳିାଷ, ପୁଣ,ି ପ୍ରତମିାପୂଜା,
େଲାଭ, ଏହ ିସବୁ ପ୍ରତ ିମୃତ ହୁଅ; 6 ଏହ ିସବୁ େହତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ
ବେତ୍ତର୍ 7 ପୂେବର୍ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସବୁ ବଷିୟେର ଆସକ୍ତ ଥାଇ େସହି
ପ୍ରକାେର ଆଚରଣ କରୁଥିଲ। 8 କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହ ିସବୁ
ବଷିୟ, ଅଥର୍ାତ୍ େକ୍ର ାଧ, ରାଗ, ହଂିସା, ନନି୍ଦା, ମୁଖରୁ କୁତ୍ସତି ବାକ୍ୟ ଏହି
ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର । 9 ପରସ୍ପର ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ
ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଓ 10 େସଥିର ସମସ୍ତ କମର୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ
ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ କରିଅଛ; େସହ ିନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣା ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙ୍କ
ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ଅନୁସାେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପି୍ତ ନମିେନ୍ତ ନୂତନୀକୃତ େହଉଅଛ;ି
11 ଏପରି ସ୍ଥେଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଯିହୂଦୀ, ସୁନ୍ନ ତ ିଓ ଅସୁନ୍ନ ତ,ି ବବର୍ର, ସ୍କଥୁୀୟ,
ଦାସ, ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକି୍ତ , ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କିଛରି ହିଁ ପ୍ରେଭଦ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁେର ସବୁ ଅଟନି୍ତ , ପୁଣ,ି ସମସ୍ତଙ୍କଠାେର ବାସ କରନି୍ତ ।
12 ଅତଏବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ ସାଧୁ ଓ ପି୍ରୟ େଲାକ େହାଇ େକାମଳ

ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁୁତା ପରିଧାନ କର।
13 ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିସହନଶୀଳ ହୁଅ ଆଉ ଯଦ ିକାହାରି କାହାରି ବରୁିଦ୍ଧେର
େକୗଣସ ିକଥା ଥାଏ, େତେବ ଏକକୁ ଆେରକ କ୍ଷମା କର; ପ୍ରଭୁ େଯପରି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମା କରିଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େସହପିରି କର ।
14 ଆଉ, ଏହ ିସମସ୍ତ ଉପେର େପ୍ରମକୁ ପରିଧାନ କର, ଏହା ସଦି୍ଧ
ଅବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ। 15 ପୁଣ,ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଦତ୍ତ େଯଉଁ ଶାନି୍ତ େଭାଗ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂେପ ଆହୂତ େହାଇଅଛ, ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ରାଜତ୍ୱ  କରୁ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି ।
16 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚୁରଭାେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ବାସ କରୁ; ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ େଚତନା ଦଅି, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ଗୀତ, େସ୍ତାତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀତ୍ତର୍ନ ଦ୍ୱ ାରା କୃତଜ୍ଞ
ହୃଦୟେର ଗାନ କର । 17 ଆଉ, ବାକ୍ୟ କି କମର୍େର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା
କିଛ ିକର, େସ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପିତା
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି ।

ପରିବାରେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣ

18 େହ ଭାଯର୍୍ୟାମାେନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ
ଅନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତା ହୁଅ । 19 େହ
ସ୍ୱାମୀମାେନ, ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର, େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
କଟୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। 20 େହ ପିଲାମାେନ, ସମସ୍ତ ବଷିୟେର
ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର
ସେନ୍ତାଷଜନକ ବ୍ୟବହାର । 21 େହ ପିତାମାେନ, ଆପଣା ଆପଣା
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ବରିକ୍ତ କର ନାହିଁ, େଯପରି େସମାେନ ନରୁିତ୍ସାହ ନ ହୁଅନି୍ତ ।
22 େହ ଦାସମାେନ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କଲାପରି ଦୃଷି୍ଟ ଆଗେର କମର୍ ନ
କରି ବରଂ ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଭୟ କରି ହୃଦୟର ସରଳତାେର ସବୁ ବଷିୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାଗତକି କତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ । 23 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯାହା
କିଛ ିକର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ କଲାପରି ଅନ୍ତର ସହ ତାହା କର, ମନୁଷ୍ୟ
ନମିେନ୍ତ କଲାପରି କର ନାହିଁ; 24 ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରରୂପ ପୁରସ୍କାର
େଯ ପାଇବ, ଏହା ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
େସବା କର, 25 କାରଣ େଯ ଅନ୍ୟାୟ କେର, େସ ଆପଣା ଅନ୍ୟାୟର
ପ୍ରତଫିଳ ପାଇବ; େସ ବଷିୟେର େକୗଣସ ିମୁଖାେପକ୍ଷା ନାହିଁ ।

େହ କତ୍ତର୍ାମାେନ, ସ୍ୱଗର୍େର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କତ୍ତର୍ା ଅଛନି୍ତ େବାଲି
ଜାଣ ିଆପଣା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନ
ବ୍ୟବହାର କର ।

ବବିଧି ପରାମଶର୍

2 ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଏକାଗ୍ରଭାେବ ନବିଷି୍ଟ ଥାଅ, ପୁଣ,ି ଧନ୍ୟବାଦ ସହ
େସଥିେର ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ; 3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥର୍ନା କର,
େଯପରି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର େଯଉଁ ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଅେଟ,
4 ତାହା ଉଚତି୍ ମତେର କଥା କହ ିପ୍ରକାଶ କରି ପାେର । 5 ସୁେଯାଗର
ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ବାହାରର େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର ବୁଦି୍ଧ ସହ ଆଚରଣ
କର । 6 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବର୍ଦା ମେନାହର ପୁଣ,ି ଲବଣେର
ଅନୁଗ୍ରହଯୁକ୍ତ େହଉ, େଯପରି କାହାକୁ କିପରି ଉତ୍ତର େଦବାକୁ ହୁଏ, ତାହା
ଜାଣ ିପାର ।

େଶଷ ଶୁେଭଚ୍ଛା

7 ପି୍ରୟ ଭ୍ର ାତା, ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ େସବକ ଓ ସହଦାସ
େଯ ତୁଖିକ େସ େମାହର ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେବ; 8 ଏହି
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ହିଁ ମୁଁ ତାଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପଠାଇଲ,ି େଯପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବଷିୟ ଜାଣ ିପାର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ
ତାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । 9 ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ମୁଁ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଓ ପି୍ରୟ
ଭ୍ର ାତା ଅନୀସମିଙୁ୍କ ପଠାଇଲ,ି େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ। େସମାେନ
ଏହ ିସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇେବ । 10 େମାହର
ସହବନ୍ଦୀ ଆରିସ୍ତାଖର୍ ପୁଣ,ି ବଣ୍ଣର୍ବ୍ବାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ୱୀୟ ଭ୍ର ାତା ମାକର୍ (ଏହାଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆେଦଶ ପାଇଅଛ; େସ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
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ଆସନି୍ତ, େତେବ ତାଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କର) ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ ,
11 ଆଉ, ଯୂସ୍ତ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଯୀଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ
ସୁନ୍ନ ତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ଏମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େମାହର
ସହକମର୍ୀ ଏମାେନ େମାହର ସାନ୍ତ୍ୱ ନାର କାରଣ େହାଇଅଛନି୍ତ ।
12 ଏପାଫ୍ର ା, େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର
ଜଣାଉଅଛନି୍ତ , େସ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ରାଥର୍ନାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସବର୍ଦା ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛନି୍ତ , େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସଦି୍ଧ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବେିଶଷଜ୍ଞ େହାଇ ଅଟଳ
େହାଇ ରୁହ । 13 କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପୁଣ,ି ଲାଅଦକିିଆ ଓ
ହଏିରାପଲ ିନବିାସୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନି୍ତ ,

ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେର ମୁଁ ଏହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛ ି। 14 ପି୍ରୟ େବୖଦ୍ୟ ଲୂକ ଓ
ଦୀମା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । 15 ଲାଅଦକିିଆେର ଥିବା
ଭାଇମାନଙୁ୍କ, ନୁମ୍ଫା ଓ ତାଙ୍କ ଗହୃେର ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ ।
16 ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏହ ିପତ୍ର ପଠିତ େହଲା ପେର ଲାଅଦକିିଆ
ମଣ୍ଡଳୀେର ମଧ୍ୟ େଯପରି ପାଠ କରାଯାଏ, ପୁଣ,ି ଲାଅଦକିିଆରୁ େଯଉଁ ପତ୍ର
ଆସବି, ତାହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି ପାଠ କର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଯତ୍ନ
କର । 17 ଆଖିର୍ପ୍ପଙୁ୍କ କୁହ, ତୁେମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାଯର୍୍ୟେର େଯଉଁ େସବାର ପଦ
ପାଇଅଛ, ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବାକୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ । 18 ମୁଁ ପାଉଲ
େମାହର ନଜି ହସ୍ତେର ଏହ ିନମସ୍କାର େଲଖୁଅଛ।ି େମାହର ବନ୍ଧନ ସ୍ମରଣ
କର । ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ ।
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୧ େଥସଲନୀକୀୟ

ଅଭବିାଦନ

ପାଉଲ, ସଲି୍ୱ ାନ ଓ ତୀମଥି ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର
ଥିବା େଥସଲନୀକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନକିଟକୁ ପତ୍ର; ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହଉ ।

େଥସଲନୀକୀୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ବଶି୍ୱାସ

2 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଶି୍ୱାସର କମର୍, େପ୍ରମର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସାର ସହଷି୍ଣୁତା ବଷିୟ ନରିନ୍ତର ସ୍ମରଣ କରି,
3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଉେଲ୍ଲ ଖପୂବର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ସବର୍ଦା ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛୁ; 4 କାରଣ େହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପି୍ରୟ ଭ୍ର ାତୃବୃନ୍ଦ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ମେନାନୀତ େଲାକ,
5 େଯଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର େକବଳ ବାକ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଶକି୍ତ ,
ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଶି୍ଚୟତା ସହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ
େହାଇଥିଲା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ଆେମ୍ଭମାେନ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ତାହା ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ।
6 ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବହୁ େକ୍ଲଶ େଭାଗ ମଧ୍ୟେର ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ
ସହ େସହ ିବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ
େହାଇଥିଲ, 7 େଯପରିକି ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାକିଦନଆି ଓ ଆଖାୟା ନବିାସୀ
ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆଦଶର୍ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଥିଲ । 8 କାରଣ
େଥସଲନୀକୀୟ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ େଯ େକବଳ
ମାକିଦନଆି ଓ ଆଖାୟାେର ପ୍ରଚାରିତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସର ବଷିୟ ସବର୍ତ୍ର ଏପରି ବ୍ୟାପ୍ତ
େହାଇଅଛ ିେଯ, େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛ ିକହବିା ଆବଶ୍ୟକ
ନୁେହଁ । 9 େଯଣୁ େଲାକମାେନ ନେିଜ ନେିଜ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
କହଥିାଆନି୍ତ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟେର
କ'ଣ ଘଟଥିିଲା ଆଉ କିପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରତମିାସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଜୀବତି ଓ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ, 10 ପୁଣ,ି େସ
ଆପଣା େଯଉଁ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇେଲ, ଆଗାମୀ େକ୍ର ାଧରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ େସହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆଗମନ
କରିବାର ଅେପକ୍ଷାେର ରହବିା ।

େଥସଲନୀକୀେର ପାଉଲଙ୍କ େସବାକାଯର୍୍ୟ

େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ଜାଣ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗମନ ବ୍ୟଥର୍ େହାଇ ନାହିଁ । 2 ମାତ୍ର
େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ, ଆେମ୍ଭମାେନ େସଥିପୂେବର୍ ଫିଲପି୍ପୀେର

ଦୁଃଖ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର େଭାଗ କଲା ଉତ୍ତାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଅତଶିୟ ପ୍ରାଣପେଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିଲୁ । 3 କାରଣ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେଦଶ ଭ୍ରମ ଅବା ଅଶୁଚତିାମୂଳକ କିଅବା ଛଳଯୁକ୍ତ ନ
ଥିଲା, 4 କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରର ଭାର ସମପିର୍ତ
େହବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯରୂେପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯାଗ୍ୟ ଗଣତି
େହାଇଅଛୁ, େସହରୂିେପ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ; ଅତଏବ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ େଯ ଈଶ୍ୱର, ବରଂ ଆେମ୍ଭମାେନ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତାହା କରୁଅଛୁ ।
5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଜାଣ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ଚାଟୁବାଦ

ବ୍ୟବହାର କରି ନାହୁଁ, କିଅବା େଲାଭର ଛଳନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କହନିାହୁଁ,
ଈଶ୍ୱର ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ । 6 ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େପ୍ରରିତ ସ୍ୱରୂେପ ଆେମ୍ଭମାେନ
ସମ୍ଭ୍ରମ ଦାବ ିକରି ପାରିଥାନୁ୍ତ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଠାରୁ େହଉ ବା ଅନ୍ୟ
କାହାରିଠାରୁ େହଉ େକୗଣସ ିମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େଗୗରବ ପାଇବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରି
ନାହୁଁ । 7 କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମୃଦୁଶୀଳ େହାଇ,
ମାତା େଯପରି ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଲାଳନପାଳନ କେର, 8 େସହି
ପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େସ୍ନହ ଥିବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର େକବଳ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପ୍ରାଣ
େଦବାକୁ ସୁଧା ଇଚୁ୍ଛକ ଥିଲୁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପି୍ରୟପାତ୍ର
େହାଇଥିଲ । 9 େହ ଭାଇମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ କଠିନ କାଯର୍୍ୟ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣେର ଅଛ;ି େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କାହାରି
ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନ େହଉ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଦବିାରାତ୍ର କେଠାର ପରିଶ୍ରମ କରି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ ।
10 ବଶି୍ୱାସୀ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆେମ୍ଭମାେନ କିପରି
ପବତି୍ର, ଧାମିର୍କ ଓ ଅନନି୍ଦନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, େସଥିର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସାକ୍ଷୀ, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ । 11 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଜାଣ, ପିତା
େଯପ୍ରକାେର ନଜି ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ , େସହ ିପ୍ରକାେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଉପେଦଶ ଓ ଉତ୍ସାହ େଦଇ ଏକାନ୍ତ ଅନୁେରାଧ
କରିଥିଲୁ, 12 େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଯାଗ୍ୟ
ଆଚରଣ କରି, ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ େଗୗରବର ଅଂଶୀ େହାଇ ପାର ।
13 ଆଉ, ଏହ ିକାରଣରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ନରିନ୍ତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ
କରୁଅଛୁ େଯ, େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଚାରିତ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲ, େସେତେବେଳ େସହ ିବାକ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟର
ବାକ୍ୟ ରୂେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱରୂେପ ଗ୍ରହଣ
କରିଥିଲ, ଆଉ ବାସ୍ତବେର ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅେଟ, ପୁଣ,ି ବଶି୍ୱାସୀ
େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ତାହା ମଧ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ
କରୁଅଛ ି। 14 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର
ଥିବା ଯିହୂଦା େଦଶସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀସମୁହର ଅନୁକାରୀ େହାଇଅଛ, େଯଣୁ
େସମାେନ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିେଲ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଜାତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିସବୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁଅଛ ।
15 େସହ ିଯିହୂଦୀମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ, ପୁଣ,ି
ଭାବବାଦୀମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିେଲ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ତାଡନା କେଲ;
େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସେନ୍ତାଷପାତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ମାନବଜାତରି ବପିକ୍ଷ,
16 କାରଣ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ େସମାେନ ସବର୍ଦା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାଧା ଦଅିନି୍ତ , ପୁଣ,ି
େସମାେନ ପାପେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରୁଥାନି୍ତ ; େସମାନଙ୍କ
ଉପେର େକ୍ର ାଧ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ବତ୍ତିର୍ଲାଣ ି।

ପୁନଃ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ ଆଗ୍ରହ

17 କିନୁ୍ତ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ ହୃଦୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଶରୀରେର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ବଚି୍ଛନି୍ନ  େହାଇଥିବାରୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖ େଦଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ସହକାେର ଅଧିକ େଚଷ୍ଟା
କରିଥିଲୁ । 18 ଏନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ
ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ, ବେିଶଷେର ମୁଁ ପାଉଲ ଥେର, ହଁ, ଦୁଇ ଥର ମନସ୍ଥ
କରିଥିଲ,ି କିନୁ୍ତ ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବାଧା େଦଲା । 19 କାରଣ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା, ଆନନ୍ଦ କି ଦପର୍ର ମୁକୁଟ କ'ଣ ? ତାହା କି
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ତୁେମ୍ଭମାେନ ନୁହଁ? 20 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଗୗରବ ଓ ଆନନ୍ଦର
କାରଣ ଅଟ ।

ତୀମଥିଙୁ୍କ ପଠାଇବା

ଅତଏବ ଆେମ୍ଭମାେନ ଆଉ ସହ ିନ ପାରିବାରୁ ଆଥୀନୀେର
ଏକାକୀ ପଛେର ରହବିା ପାଇଁ ସି୍ଥର କଲୁ; 2 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଶି୍ୱାସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ େଦବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ସୁସି୍ଥର କରିବାକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର କାଯର୍୍ୟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହକାଯର୍୍ୟକାରୀ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇ ତୀମଥିଙୁ୍କ ପଠାଇଲୁ, 3 େଯପରି େକହ ିଏହ ିସମସ୍ତ
େକ୍ଲଶ ମଧ୍ୟେର ବଚିଳିତ ନ ହୁଏ । କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏଥି ନମିେନ୍ତ
ନରୁିପିତ େବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଜାଣ । 4 ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଯ େକ୍ଲଶ େଭାଗ
କରିବାକୁ େହବ, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ଥିବା ସମୟେର ହିଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପୁବର୍ରୁ ଥରକୁଥର କହଥିିଲୁ, ପୁଣ,ି େସହପିରି ଘଟଅିଛ,ି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଜାଣ । 5 ଏଥି ନମିେନ୍ତ, କାେଳ ପରୀକ୍ଷକ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପରିକ୍ଷା କରିବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟଥର୍ େହାଇଯିବ, ଏହା ଚନି୍ତ ା କରି
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସହ ିନ ପାରିବାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟ ଜାଣବିା ପାଇଁ
େଲାକ ପଠାଇଲ ି।

ତୀମଥିଙ୍କ ଉତ୍ସାହଜନକ ବବିରଣ

6 କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୀମଥି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଫରିଆସ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଓ େପ୍ରମ ସମ୍ୱନ୍ଧେର, ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ, େସହପିରି ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସବର୍ଦା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣେର ରଖି େଯ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଅଛ, ଏବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସୁସମାଚାର େଦଇଅଛନି୍ତ; 7 ଏଥି
ନମିେନ୍ତ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଓ େକ୍ଲଶ େଭାଗେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର
ସାନ୍ତ୍ୱ ନାପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛୁ; 8 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଏେବ ଜୀବତି ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ସୁସି୍ଥର େହାଇଥାଅ । 9 ହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ, ସମେସ୍ତ ଆନନ୍ଦେର
ଆନନି୍ଦତ େହଉଅଛୁ, େସଥିର ପ୍ରତଦିାନ ସ୍ୱରୂେପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ କିପରି ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇପାରୁ ? 10 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସର ଯାହା
କିଛ ିଉଣା ଅଛ,ି ତାହା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି େଯପରି ସାକ୍ଷାତ କରି ପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦବିାରାତ୍ର ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛୁ
। 11 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ନେିଜ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗମନର ପଥ ସୁଗମ କରନୁ୍ତ;
12 ଆଉ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯପରି େପ୍ରମ, େସହପିରି
ପରସ୍ପର ସହତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଅଧିକ
ରୂେପ ବଢ଼ାଇ ଦଅିନୁ୍ତ । 13 େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସି୍ଥର କରି ରଖନୁ୍ତ,
େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହତି ଆଗମନ
କରିବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁେର
ପବତି୍ରତାେର ଅନନି୍ଦନୀୟ େଦଖାଯିବ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ସେନ୍ତାଷଜନକ ଜୀବନ

ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ଅବେଶଷେର କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ
କରି ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବା ଉଚତି୍, େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ େଯପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ,

ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଅଛ, ତଦନୁସାେର ଆହୁରି
ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର େହବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ େଦଉଅଛୁ । 2 ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କି କି ଆେଦଶ େଦଇଥିଲୁ, ତାହା ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ।
3 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ପବତି୍ର ହୁଅ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା,
ଅଥର୍ାତ୍, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ବ୍ୟଭଚିାରରୁ ପୃଥକ୍ ରୁହ, 4 ଆଉ, େଯପରି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଅଜ୍ଞ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପରି କାମାଭଳିାଷୀ ନ େହାଇ,
5 ପ୍ରେତ୍ୟେକ ପବତି୍ର ଓ ସମାଦର ଭାବେର ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ବଶ
କରିବାକୁ ଜାଣ, 6 ପୁଣ,ି େଯପରି େକହ ିଏବଷିୟେର ସୀମା ଅତକି୍ରମ କରି
ଆପଣା ଭାଇକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କେର, େଯଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏସମସ୍ତ ବଷିୟେର

ଦଣ୍ଡଦାତା, େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ପୂେବର୍ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇଥିଲୁ । 7 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଶୁଚତିାେର ଜୀବନ ଯାପନ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ନ କରି ପବତି୍ର େହବା ନମିେନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ
। 8 ଅତଏବ, େଯ ଏହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର, େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର
ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ଆପଣା ପବତି୍ର ଆତ୍ମା
ପ୍ରଦାନ କରନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର । 9 ଭ୍ରାତୃେପ୍ରମ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନେିଜ ଶିକି୍ଷତ
େହାଇଅଛ, 10 ପୁଣ,ି ପ୍ରକୃତେର ସମୁଦାୟ ମାକିଦନଆିେର ଥିବା ସମସ୍ତ
ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା କରୁଅଛ । ତଥାପି, େହ ଭାଇମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂେପ ତାହା କରିବା ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସାହ
େଦଉଅଛୁ, 11 ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଶାନି୍ତେର ବାସ କରି ଆପଣା ଆପଣା
କାଯର୍୍ୟେର ଲାଗିବାକୁ ଓ ନଜି ନଜି ହାତେର କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ମଯର୍୍ୟାଦାର
ବଷିୟ ମେନ କର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ
କରୁଅଛୁ, 12 େଯପରି ବାହାର େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାଚାରୀ
ହୁଅ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଭାବ ନ ହୁଏ ।

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ

13 େହ ଭାଇମାେନ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି େଶାକାକୁଳ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମହାନଦି୍ର ାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁେହଁ ।
14 କାରଣ ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରୁ େଯ, ଯୀଶୁ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରି
ପୁନବର୍ାର ଉଠିଅଛନି୍ତ , େତେବ ଈଶ୍ୱର େଯ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମହାନଦି୍ର ାପ୍ରାପ୍ତ
େଲାକମାନଙୁ୍କ େସହ ିପ୍ରକାେର ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେର ଆଣେିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ
ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଉଚତି । 15 େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହା କହୁଅଛୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତ େଲାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି ରହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ଆେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର
ମହାନଦି୍ର ାପ୍ରାପ୍ତ େଲାକଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ େହବୁ ନାହିଁ । 16 କାରଣ ପ୍ରଭୁ
ଆେପ ଆେଦଶ େଦଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୂରୀବାଦ୍ୟ ସହତି
ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବତରଣ କରିେବ, େସଥିେର େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥାଇ
ମରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ପ୍ରଥମେର ଉଠିେବ; 17 ପେର ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତ
େଲାକ ଜୀବତି ରହ ିଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ସହ େମଘମାଳାେର ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ େହବୁ;
ଏହ ିପ୍ରକାେର ଆେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହତି ରହବୁି । 18 ଅତଏବ,
ଏହ ିସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି ।

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନର ଦନି

କିନୁ୍ତ, େହ ଭାଇମାେନ, କାଳ ଓ ନଦି୍ଧିର୍ଷ୍ଟ ସମୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ କିଛ ିେଲଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, 2 କାରଣ
ରାତି୍ରେର େଚାର ଆସଲିା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନି େଯ ଆସବି, ଏହା

ତୁେମ୍ଭମାେନ ଉତ୍ତମ ରୂେପ ଜାଣ । 3 େଯେତେବେଳ େଲାେକ ଶାନି୍ତ ଓ
ନରିାପଦ େବାଲ ିକହୁଥିେବ, େସେତେବେଳ ଗଭର୍ବତୀର ପ୍ରସବେବଦନା
ତୁଲ୍ୟ ହଠାତ୍ େସମାନଙ୍କ ବନିାଶ ଉପସି୍ଥତ େହବ, ଆଉ େସମାେନ େକୗଣସି
ପ୍ରକାେର ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିେବ ନାହିଁ । 4 କିନୁ୍ତ, େହ ଭାଇମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ନାହଁ େଯ େସ ଦନି େଚାରର ପରି ଅନେପକି୍ଷତ
ଭାବେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହବ, 5 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ସମେସ୍ତ ଆେଲାକ ଓ ଦବିସର ସନ୍ତାନ । ଆେମ୍ଭମାେନ ରାତି୍ର କି ଅନ୍ଧକାରର
ସନ୍ତାନ େନାହୁଁ; 6 ଅତଏବ ଆସ ଆେମ୍ଭମାେନ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ପରି
ନଦିି୍ର ତ ନ େହଉ, ମାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ େହାଇ ସେଚତନ ରହବିା । 7 େଯଣୁ
େଯଉଁମାେନ ନଦି୍ର ା ଯାଆନି୍ତ , ଆଉ େଯଉଁମାେନ ମାତାଲ ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ
ରାତି୍ରେର ମାତାଲ ହୁଅନି୍ତ । 8 କିନୁ୍ତ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଦବିସର ସନ୍ତାନ
େହବାରୁ ବଶି୍ୱାସ ଓ େପ୍ରମରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କରି, ପରିତ୍ରାଣର
ଭରସା ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ମସ୍ତକେର େଦଇ ସେଚତନ ରହଥିାଉ । 9 କାରଣ
ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େକ୍ର ାଧର ପାତ୍ର େହବା ନମିେନ୍ତ ନରୂିପଣ ନ କରି ବରଂ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ
ନରୂିପଣ କରିଅଛନି୍ତ । 10 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ,
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େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ କିମ୍ୱା ନଦିି୍ର ତ ଥାଉ ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଜୀବତି ରହବୁି । 11 ଏଣୁ େଯପରି କରୁଅଛ, େସହପିରି ପରସ୍ପରକୁ
ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି, ପୁଣ,ି ପରସ୍ପରର ନଷି୍ଠା ଜନ୍ମ ାଅ ।

େଶଷ ପରାମଶର୍ ଏବଂ ଆଶିଷ

12 େହ ଭାଇମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛୁ,
େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପରିଶ୍ରମ କରନି୍ତ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ େସବାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େନତା ସ୍ୱରୂେପ ନଯିୁକି୍ତ େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଚତନା ଦଅିନି୍ତ ,
େସମାନଙୁ୍କ ମାନ୍ୟ କର, 13 ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟ ସକାେଶ େସମାନଙୁ୍କ
େପ୍ରମେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦର କର । ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗେର ଶାନି୍ତେର ରୁହ ।
14 େହ ଭାଇମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନେିବଦନ କରୁଅଛୁ,
ଅବହିତି ଆଚରଣ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଚତନା ଦଅି, ସାହସ
ହୀନମାନଙୁ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଦଅି, ଦୁବର୍ଳମାନଙୁୁ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି
ଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁ ହୁଅ । 15 ସାବଧାନ, େକହ ିକାହାରି ପ୍ରତ ିଅପକାର ବଦଳେର
ଅପକାର ନ କରୁ, ବରଂ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା ପରସ୍ପରର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର

ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସେଚଷ୍ଟା ହୁଅ । 16 ସବର୍ଦା ଆନନ୍ଦ କର; ନରିନ୍ତର
ପ୍ରାଥର୍ନା କର; 17 ସବୁ ଅବସ୍ଥାେର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅି; 18 କାରଣ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭମିତ ।
19 ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ନବିର୍ାଣ ନ କର; 20 ଭାବବାଣୀ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ; 21 ବରଂ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ପରୀକ୍ଷା କର; 22 ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଧରି ରଖ; ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ଠାରୁ ପୃଥକ୍ େହାଇଥାଅ । 23 ଶାନି୍ତଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପବତି୍ର କରନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ରୂେପ ରକି୍ଷତ େହଉ । 24 େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସ ବଶି୍ୱସ୍ତ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସହାଯ୍ୟ କରିେବ । 25 େହ ଭାଇମାେନ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କର । 26 ସମସ୍ତ ଭାଇଙୁ୍କ ପବତି୍ର ଚୁମ୍ୱନ
େଦଇ ନମସ୍କାର କର । 27 ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ନକିଟେର ଏହ ିପତ୍ର ପାଠ
କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶପଥ େଦଇ ଅନୁେରାଧ
କରୁଅଛ ି। 28 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ ।
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ଅଭବିାଦନ

ପାଉଲ, ସଲି୍ୱ ାନ ଓ ତୀମଥି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥିବା େଥସଲନୀକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନକିଟକୁ;

2 ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହଉ ।

ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ

3 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ଧନ୍ୟବାଦ
େଦବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ , କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଶି୍ୱାସ ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ ପାଉଅଛ,ି ପୁଣ,ି ପରସ୍ପର ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ
ପ୍ରେତ୍ୟକର େପ୍ରମ ବଢ଼ଢ଼ୁଅଛ,ି 4 ଏପରିକି ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସମସ୍ତ ତାଡ଼ନା
ଓ କଷ୍ଟ େଭାଗଅୁଛ, େସଥିମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଷି୍ଣୁତା ଓ ବଶି୍ୱାସ
ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର ଗବର୍ କରିଥାଉ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନକାଳୀନ ବଚିାର

5 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୁଃଖ େଭାଗଅୁଛ,
େସଥିର େଯାଗ୍ୟ େବାଲ ିଗଣତି େହବା ପାଇଁ ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଚତି
ବଚିାରର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, 6 କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଆପଣା
ଶକି୍ତମାନ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହତି ଜଳୁଥିବା ଅଗି୍ନ ସହ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ େହେବ,
7 େସେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଷ୍ଟ େଦଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ
ଭାବେର କଷ୍ଟ େଦବା ଓ କଷ୍ଟ େଭାଗ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ,
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ବଶି୍ରାମ େଦବା, ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷେର
ନ୍ୟାୟର ବଷିୟ; 8 େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ମାନନି୍ତ ନାହିଁ, େସମାନଙୁ୍କ େସ େସେତେବେଳ
ଦଣ୍ଡ େଦେବ, 9 ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁ ଦନି େସ ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବାକୁ ଓ ବଶି୍ୱାସ କରିଥିବା େଲାକସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଚମତ୍କାରର ଦୃଶ୍ୟସ୍ୱରୂପ େହବାକୁ ଆସେିବ (କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ ), 10 େସହ ିଦନି
େସମାେନ ଦଣ୍ଡ ପାଇେବ, ଅଥର୍ାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର
େଗୗରବରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇ ଅନନ୍ତ ବନିାଶ େଭାଗ କରିେବ । 11 ଏଣୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆହ୍ୱାନର େଯାଗ୍ୟ େବାଲି
ଗଣନା କରନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁଅଛୁ; 12 ତାହାେହେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କଠାେର
େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହବ ।

ଅଧମର୍ ପୁରୁଷର ପ୍ରକାଶ

େହ ଭାଇମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଓ
ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର େହବା ବଷିୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛୁ, 2 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନି ଉପସି୍ଥତ

େହଲାଣ ିେବାଲ ିତୁେମ୍ଭମାେନ େକୗଣସ ିଆତ୍ମା କି ବାକ୍ୟ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା େଲଖାଯାଇଅଛ ିେବାଲ ିମେନ କରି େକୗଣସ ିପତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା ଶୀଘ୍ର
ବଚିଳିତ ଓ ଉଦି୍ୱ ଗ୍ନ ନ ହୁଅ; 3 େକହ ିେକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରତାରିତ ନ କରୁ, କାରଣ ପ୍ରଥେମ ଧମର୍ଚୁ୍ୟତ ିଘଟବି, ଆଉ ବନିାଶର

ସନ୍ତାନ େସହ ିଅଧମର୍ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ; ନ େହେଲ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନି ଉପସି୍ଥତ େହବ ନାହିଁ । 4 ଏ େସହ ିଅଧମର୍ ପୁରୁଷ େଯ
ପୂଜିତ କିମ୍ୱା ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ବେିରାଧ କେର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନଜିକୁ ଅଧିକ
ପ୍ରଶଂସା କେର, ଏପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ବସ ିେସ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱର
େବାଲ ିେଦଖାଏ । 5 ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ଥିବା ସମୟେର ଏହ ିସବୁ
ବଷିୟ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହଥିିଲ,ି ତାହା କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମେନ ନାହିଁ
? 6 ଆଉ େସ ନରୂୂିପିତ ସମୟେର ପ୍ରକାଶିତ େହବା ନମିେନ୍ତ କ'ଣ ବାଧା
େଦଉଅଛ,ି ତାହା ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ । 7 କାରଣ ଅଧମର୍ର ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ
ବତ୍ତର୍ମାନ ସୁଦ୍ଧା କାଯର୍୍ୟ କରୁଅଛ,ି ବାଧା େଦଉଥିବା ବ୍ୟକି୍ତ ବାହାର ନ େହବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା କାଯର୍୍ୟ କରୁଥିବ । 8 େସେତେବେଳ େସହ ିଅଧମର୍ ପୁରୁଷ
ପ୍ରକାଶିତ େହବ, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ନଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ସଂହାର
କରିେବ ଓ ଆପଣା ଆଗମନର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱ ାରା ବନିାଶ କରିେବ ।
9 ଶୟତାନର ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟାଶକି୍ତ , ଚହି୍ନ ଓ ଅଦୁ୍ଭତ
କମର୍, ପୁଣ,ି ବନିାଶ-ପାତ୍ରମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧମର୍ ଛଳନା
ସହକାେର େସହ ିଅଧମର୍ ପୁରୁଷର ଆଗମନ େହବ, 10 କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ
ପାଇବା ନମିେନ୍ତ େସମାେନ ସତ୍ୟ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ ପାଇନାହଁାନି୍ତ । 11 ଆଉ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େଯପରି ମିଥ୍ୟାେର ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ , େସଥିନମିେନ୍ତ
ଈଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଭ୍ର ାନି୍ତଜନକ ଶକି୍ତ ପଠାଇଅଛନି୍ତ , 12 େଯପରିକି
େଯଉଁମାେନ ସତ୍ୟେର ବଶି୍ୱାସ ନ କରି ଅଧମର୍େର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ହୁଅନି୍ତ ।

ବଶି୍ୱାସେର ସି୍ଥର ରହବିା

13 କିନୁ୍ତ, େହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପି୍ରୟପାତ୍ର ଭାଇମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ସବୁେବେଳ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, କାରଣ
ଈଶ୍ୱର, ଆତ୍ମାଙ୍କ ପବତି୍ରତା ଓ ସତ୍ୟେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା
ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଥମ ଫଳଭାେବ ବାଛ ିଅଛନି୍ତ; 14 େସଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ
େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
େଗୗରବ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଡାକିଅଛନି୍ତ । 15 ଅତଏବ, େହ
ଭାଇମାେନ, ସି୍ଥର ଥାଅ, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିମ୍ୱା ପତ୍ର ଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ, େସହ ିସବୁ ଧରି ରଖ ।
16 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନେିଜ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଯଉଁ ପିତା
ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରି ଅନୁଗ୍ରହେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା ଓ
ଉତ୍ତମ ଭରସା େଦଇଅଛନି୍ତ , 17 େସ ନେିଜ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା
େଦଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କମର୍ ଓ ବାକ୍ୟେର ସୁସି୍ଥର କରନୁ୍ତ ।

ପ୍ରାଥର୍ନା ଅନୁେରାଧ

େଶଷେର, େହ ଭାଇମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କର,
େଯପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େଯପରି, େସହପିରି
ଚାରିଆେଡ଼ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଇ େଗୗରବ ପାଇବ, 2 ପୁଣ,ି େଯପରି

ଆେମ୍ଭମାେନ ଅବେିବଚକ ଓ ଦୁଷ୍ଟ େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ;
କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ନାହିଁ । 3 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବଶି୍ୱସ୍ତ, େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସି୍ଥର କରି ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିେବ । 4 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ସବୁ ଆେଦଶ
େଦଉଅଛୁ, େସହ ିସବୁ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ କରୁଅଛ ଓ କରିବ, ଏହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ । 5 ଆଉ
ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଷି୍ଣୁତା ରୂପ
ପଥେର କଢ଼ାଉନୁ୍ତ ।
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ଆଳସ୍ୟତା ବରୁିଦ୍ଧେର େଚତାବନୀ

6 େହ ଭାଇମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛୁ, େଯେକୗଣସ ିଭାଇ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାେର ଆଚରଣ ନ କରି ଆଳସ୍ୟେର
ଜୀବନ କାେଟ, ତାହାଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କର । 7 କାରଣ
କିପରି ଅ◌ାମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି, ତାହା
ତୁେମ୍ଭମାେନ ନେିଜ ଜାଣୁଅଛ; େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଆଳସ୍ୟର ଜୀବନ କାଟ ିନ ଥିଲୁ, 8 କିଅବା ବନିାମୂଲ୍ୟେର କାହାରି ଖାଦ୍ୟ
ଖାଇ ନ ଥିଲୁ, ବରଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନ େହବା
ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ ସହତି ଦନିରାତ ିକାମ କରିଥିଲୁ;
9 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛ ିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକାର
ନାହିଁ, ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁସରଣ
କର; ଏନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ
ଆଦଶର୍ରୂେପ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େସପରି କଲୁ । 10 କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସହତି ଥିବା ସମୟେର ହିଁ ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଲୁ, େଯ
େକହ ିକାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର ନାହିଁ, େସ େଭାଜନ ମଧ୍ୟ ନ କରୁ ।

11 େଯଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର େକହ ିେକହ ିଆଳସ୍ୟର ଜୀବନ କାଟୁଅଛନି୍ତ
ଓ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ ନ କରି ଅନଧିକାର ଚଚ୍ଚର୍ାେର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନି୍ତ େବାଲି
ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣୁଅଛୁ । 12 ଏହ ିପ୍ରକାର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଶାନ୍ତ ଭାବେର
କାଯର୍୍ୟ କରି ନଜି ନଜିର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ନାମେର ଆଜ୍ଞା ଓ େଚତନା େଦଉଅଛୁ । 13 କିନୁ୍ତ େହ ଭାଇମାେନ, ସତ୍କମର୍
କରିବାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ କ୍ଲ ାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ । 14 ଆଉ େଯେବ େକହ ିଏହି
ପତ୍ରେର େଲଖାଯାଇଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାେନ, େତେବ େସହି
େଲାକକୁ ଚହି୍ନ ିରଖ, ପୁଣ,ି େସ େଯପରି ଲଜି୍ଜତ ହୁଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତାହା
ସହତି ସମ୍ପକର୍ ରଖ ନାହିଁ; 15 ତଥାପି ତାହାକୁ ଶତ୍ରୁ  େବାଲ ିଭାବ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଭାଇ େବାଲ ିଭାବ ିସତକର୍ କରାଅ ।

େଶଷ ଆଶିଷ

16 ଶାନି୍ତଦାତା ପ୍ରଭୁ ନେିଜ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସବର୍ଦା ଓ ସବୁପ୍ରକାର ଶାନି୍ତ
େଦଉନୁ୍ତ । ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉନୁ୍ତ । 17 ମୁଁ ପାଉଲ
େମାହର ନଜି ହସ୍ତେର େଲଖି ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛ;ି ପ୍ରେତ୍ୟକ ପତ୍ରେର
ଏହା ଚହି୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଏହପିରି େଲେଖ । 18 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ ।
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୧ ତୀମଥି

ଅଭବିାଦନ

ପାଉଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଈଶ୍ୱର ଓ ଭରସାଭୂମି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜେଣ େପ୍ରରିତ,
2 ବଶି୍ୱାସେର ଆପଣା ପୁତ୍ର ତୀମଥିଙୁ୍କ; ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା ଓ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି
େହଉ ।

ଭ୍ର ାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ ିସତକର୍ତା

3 ମୁଁ ମାକିଦନଆିକୁ ଯିବା ସମୟେର ତୁମ୍ଭକୁ େଯପ୍ରକାର ଅନୁେରାଧ
କରିଥିଲ,ି େସହପିରି ତୁେମ୍ଭ ଏଫିସେର ରହ ିେକେତକ େଲାକ େଯପରି ଭନି୍ନ
ଶିକ୍ଷା ନ ଦଅିନି୍ତ 4 କି କଳି୍ପତ ଗଳ୍ପ ଓ ଅେଶଷ ବଂଶାବଳୀେର ମେନାେଯାଗ
ନ କରନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦଅି; େସହ ିସବୁ ତ ବଶି୍ୱାସ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାଯର୍୍ୟର ଉପକାରୀ ନ େହାଇ ବରଂ ଯୁକି୍ତତକର୍ ସୃଷି୍ଟ
କେର । 5 କିନୁ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ, ଶୁଚ ିବେିବକ ଓ ନଷି୍କପଟ ବଶି୍ୱାସରୁ ଜାତ
େଯଉଁ େପ୍ରମ, 6 ତାହା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ଅେଟ; େକହ ିେକହି
ଏସମସ୍ତ ବଷିୟ ପ୍ରତ ିଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅସାର କଥାେର ଆସକ୍ତ େହାଇ
ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ; 7 େସମାେନ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକ୍ଷକ େହବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , ମାତ୍ର ଯାହା କହନି୍ତ , କି େକଉଁ ବଷିୟେର ଦୃଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ ,
ତାହା ନେିଜ ବୁଝନି୍ତ ନାହିଁ । 8 କିନୁ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାମିର୍କ େଲାକ
ନମିେନ୍ତ ନରୂିପିତ ନ େହାଇ େସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ ଓ ଅବାଧ୍ୟ, ଅଧାମିର୍କ ଓ ପାପୀ,
ଅଶୁଚ ିଓ ଧମର୍େଦ୍ୱ ଷୀ, ପିତୃହନ୍ତା ଓ ମାତୃହନ୍ତା, 9 ନରହନ୍ତା, ବ୍ୟଭଚିାରୀ,
ପୁଂେମୖଥୁନକାରୀ, ମନୁଷ୍ୟେଚାର, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟା ଶପଥକାରୀମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ପୁଣ,ି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ବପିରୀତେର େଯେକୗଣସ ିବଷିୟ ଥାଏ,
ତାହା ନମିେନ୍ତ େଯ ନରୂିପିତ େହାଇଅଛ,ି 10 ଏହା ଜାଣ ିଯଦ ିେକହି
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚତି୍ ବ୍ୟବହାର କେର, େତେବ ତାହା େଯ ଉତ୍ତମ,
ଏହା ଅ◌ାେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ; 11 ଏହା ତ େମା ନକିଟେର ସମପିର୍ତ
ପରମଧନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଅେଟ ।

ପାପୀଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ

12 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ େମାେତ େଯାଗ୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ ,
ତାହାଙୁ୍କ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛ ିେଯ, େସ େମାେତ ବଶି୍ୱସ୍ତ ମେନ କରି
େସବକ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , 13 ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ପୂେବର୍ ନନି୍ଦକ,
ତାଡ଼ନାକାରୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲ;ି କିନୁ୍ତ ମୁଁ ଅବଶି୍ୱାସ େହତୁ ଅଜ୍ଞାନ
ପଣେର ତାହା କରିଥିଲ ିେବାଲ ିଦୟା ପାଇଲ;ି 14 ଆଉ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର ବଶି୍ୱାସ ଓ େପ୍ରମ
ସହକାେର େମା ପ୍ରତ ିଅତ ିପ୍ରଚୁର େହଲା । 15 ପାପୀମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ େଯ ଜଗତକୁ ଆସେିଲ; ଏହ ିବାକ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ
ଓ ସବର୍େତାଭାେବ ଗ୍ରହଣ େଯାଗ୍ୟ; େସହ ିପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ପ୍ରଧାନ
। 16 ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ଭବଷି୍ୟତ କାଳେର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା
ନମିେନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିେବ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଏକ
ଉଦାହରଣ େହବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ େଯ ମୁଁ, େମାଠାେର େସ େଯପରି
ଆପଣା ପୂଣ୍ଣର୍ ଚରିସହଷି୍ଣୁତା ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ
େହଲ ି। 17 ଅକ୍ଷୟ, ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅଦି୍ୱ ତୀୟ ଈଶ୍ୱର େଯ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା,
ତାହାଙ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ େଗୗରବ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େହଉ । ଆେମନ୍ । 18 େହ
ବତ୍ସ ତୀମଥି, ତୁମ୍ଭ ବଷିୟେର ପୂବର୍େର ଏହ ିସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାେର
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛ,ି େଯପରି ତୁେମ୍ଭ େସହ ିସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ

ସାହାଯ୍ୟେର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାର; 19 ବଶି୍ୱାସ ଓ ଶୁଚ ିବେିବକ ଧରି
ରଖ; ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ େକେତକଙ୍କର ବଶି୍ୱାସରୂପ ଜାହାଜ ଭାଙି୍ଗ
ଯାଇଅଛ,ି 20 େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁମନାୟ ଓ ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ;
ଏମାେନ େଯପରି ଶାସନ ପାଇ ଈଶ୍ୱର ନନି୍ଦା ନ କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
ଏମାନଙୁ୍କ ଶୟତାନ ହାତେର ସମପର୍ଣ କଲ ି।

ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନା ବଧିି

ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ସବର୍େତାଭାେବ ଈଶ୍ୱରପରାୟଣତା ଓ
ଭଦ୍ରତା ସହ ଶାନି୍ତ ଓ ବାଧାହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁ,
2 ଏଥି ନମିେନ୍ତ ସବର୍ସାଧାରଣ େଲାକଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜା ଓ

ଶାସନକତ୍ତର୍ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନେିବଦନ, ପ୍ରାଥର୍ନା, ବନିତ ିଓ ଧନ୍ୟବାଦ
ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ସବର୍ ପ୍ରଥେମ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ ି। 3 ଏହା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଉତ୍ତମ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଅେଟ;
4 ସମେସ୍ତ େଯପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ବଷିୟେର ଜ୍ଞାନ ପାଇ ପାରନି୍ତ ,
ଏହା େସ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ । 5 କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଈଶ୍ୱର
ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନି୍ତ , େସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ,
ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ; 6 େସ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁକି୍ତର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂେପ ଆପଣାକୁ ଦାନ
କରି ଠିକ୍ ସମୟେର େସଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ । 7 େସଥିପାଇଁ ମୁଁ
ଜେଣ ପ୍ରଚାରକ, େପ୍ରରିତ ପୁଣ,ି ବଶି୍ୱାସ ଓ ସତ୍ୟ ବଷିୟେର
ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଜେଣ ଶିକ୍ଷକ ଭାେବ ନଯିୁକ୍ତ େହଲ,ି ମୁଁ ସତ କହୁଅଛ,ି
ମିଛ କହୁ ନାହିଁ । 8 ଏଣୁ େମାହର ଇଚ୍ଛା, ପୁରୁଷମାେନ ଶୁଚ ିହସ୍ତ
ଉେତ୍ତାଳନ କରି େକ୍ର ାଧ ଓ ବତିକର୍ ବନିା ସବର୍ତ୍ର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନୁ୍ତ ।
9 େସହପିରି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ େକଶବନି୍ୟାସ ଏବଂ ସୁନା କି ମୁକ୍ତ ା କି
ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ରେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା ନ କରି ଲଜ୍ଜ ା ଓ ଉତ୍ତମ
ବୁଦି୍ଧର ସହକାେର ପରିପାଟୀ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନି୍ଧ 10 ଧମର୍ପରାୟଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ
ଉପେଯାଗୀ ଉତ୍ତମ କମର୍ରୂପ ଭୂଷଣେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା କରନୁ୍ତ
। 11 ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଣ୍ଣର୍ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି ନରିବେର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ ।
12 ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ଅବା ପୁରୁଷ ଉପେର କତ୍ତର୍ାପଣ କରିବା
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିେଦଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ ନରିବେର ରହୁ । 13 କାରଣ
ପ୍ରଥେମ ଆଦମ ସୃଷ୍ଟ େହେଲ, ତାହା ପେର ହବା; 14 ଆଉ ଆଦମ
ଠକେର ପଡ଼ ିନ ଥିେଲ, ମାତ୍ର ନାରୀ ଠକେର ପଡ଼ ିଆଜ୍ଞା ନ ମାନବିା
େଦାଷେର େଦାଷୀ େହେଲ; 15 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଉତ୍ତମ ବୁଦି୍ଧର ସହ
ବଶି୍ୱାସ, େପ୍ରମ ଓ ପବତି୍ରତାେର ସି୍ଥର ରହେିଲ େସ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବା
ଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ।

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦର େଯାଗ୍ୟତା

ଏହ ିକଥା ସତ୍ୟ, େକହ ିଯଦ ିଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା
କରନି୍ତ , େତେବ େସ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ । 2 ଅତଏବ,
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ନନି୍ଦନୀୟ ନ େହବା ଆବଶ୍ୟକ, େସ ଅବଶ୍ୟ ଏକ

ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ, ଆତ୍ମସଞ୍ଜମ, ଉତ୍ତମ ବୁଦି୍ଧ, ସଦାଚାରୀ, ଆତଥି୍ୟପି୍ରୟ ଓ
ଶିକ୍ଷାଦାନେର ନପିୁଣ େହେବ, 3 ମଦ୍ୟପାୟୀ କି ବବିାଦପି୍ରୟ ନ େହାଇ
ବରଂ ମୃଦୁଶୀଳ, ନବିିର୍େରାଧ ଓ ନେିଲର୍ାଭ େହେବ, 4 ନଜି ପରିବାରକୁ
ଉତ୍ତମ ରୂେପ ଶାସନ କରିେବ, ଗାମ୍ଭୀଯର୍୍ୟ ସହକାେର ଆପଣା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିେବ । 5 (େକହ ିେଯେବ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଶାସନ
କରିବାକୁ ଜାେଣ ନାହିଁ, େତେବ େସ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ
େନବ ?) 6 େସ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ େହାଇ ନ ଥିେବ, କାେଳ ଅସାରଗବର୍ୀ
େହାଇ ଶୟତାନ ଭଳି ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ େହେବ । 7 ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାହାର

୧ ତୀମଥି 1:2 749 ୧ ତୀମଥି 3:7



4

5

େଲାକଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ, କାେଳ େସ ନନି୍ଦା ପାଇ
ଶୟତାନର ଫାନ୍ଦେର ପଡ଼େିବ ।

େସବକ (ଦୀକନ) ପଦର େଯାଗ୍ୟତା

8 େସହ ିପ୍ରକାେର େସବକମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ବେିବକେର ବଶି୍ୱାସର
ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ଅବଲମ୍ୱନ କରି ଗମ୍ଭୀର, ଛଳନାବାକ୍ୟରହତି, 9 ମଦ୍ୟପାନେର
ଅନାସକ୍ତ ଓ କୁତ୍ସତି ଧନଲାଭେର ନେିଲର୍ାଭ େହବା ଆବଶ୍ୟକ;
10 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥେମ ପରୀକି୍ଷତ େହଉନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି େଦାଷ ନ
େଦଖାଗେଲ େସବକ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ େହଉନୁ୍ତ । 11 େସହ ିପ୍ରକାେର
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରନନି୍ଦାକାରିଣୀ ନ େହାଇ ଗମ୍ଭୀର, ମିତାଚାରିଣୀ ଓ
ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ େହବା ଆବଶ୍ୟକ । 12 େସବକମାେନ ଏକ ଏକ
ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ େହଉନୁ୍ତ, ପୁଣ,ି ନଜି ନଜି ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ଓ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ
ରୂେପ ଶାସନ କରନୁ୍ତ । 13 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଉତ୍ତମ ରୂେପ େସବକ
କାଯର୍୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ନଜି ନଜି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଖ୍ୟାତ ିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସମୂଳକ ଅଧିକ ସାହସ ପାଇେବ ।

ଈଶ୍ୱରପରାୟଣତାର ନଗିଢୂ଼ ତତ୍ତ୍ୱ

14 ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଯିବ ିେବାଲ ିଆଶା କରୁଅଛ;ି 15 ମାତ୍ର େଯେବ
େମାହର ବଳିମ୍ୱ ହୁଏ, େତେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃେର, ଅଥର୍ାତ୍ ସତ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ
ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀେର, କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ
ହୁଏ, ତାହା େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ ିପାର, ଏେହତୁ ଏହ ିସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ
େଲଖୁଅଛ ି। 16 ଈଶ୍ୱରପରାୟଣତାର ନଗିଢୂ଼ତତ୍ତ୍ୱ  େଯ ମହତ୍, ଏହା
ସମେସ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ । ତାହା ଏହ,ି େସ େଦହବନ୍ତ େହାଇ ପ୍ରକାଶିତ
େହେଲ, ଆତ୍ମାେର ଧାମିର୍କ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି େହେଲ, ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େଦଖାଗେଲ, ଜାତମିାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରଚାରିତ େହେଲ, ଜଗତେର
ବଶି୍ୱାସପାତ୍ର େହେଲ, େଗୗରବେର ଗହୃୀତ େହେଲ ।

ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ

ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟରୂେପ କହୁଅଛନି୍ତ , େଶଷ କାଳେର େକହ ିେକହି
ଭ୍ରଷ୍ଟବେିବକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େଲାକମାନଙ୍କ କପଟପଣେର
2 ପ୍ରତାରଣାପୂଣ୍ଣର୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି

ମେନାେଯାଗ କରି ବଶି୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ; 3 େସହ ିମିଥ୍ୟାବାଦୀମାେନ
ବବିାହ ନେିଷଧ କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ବଭିନି୍ନ  ଖାଦ୍ୟ ପଦାଥର୍ରୁ ଅଲଗା ରହବିା
ନମିେନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନି୍ତ । ବଶି୍ୱାସ ଓ ସତ୍ୟ ଜାଣଥିିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଧନ୍ୟବାଦ ସହ େଭାଜନ କରାଯିବା ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ତ ସୃଷି୍ଟ
କରିଅଛନି୍ତ । 4 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତମ, ପୁଣ,ି
ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଗ୍ରହଣ କେଲ େକୗଣସ ିବଷିୟ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ନୁେହଁ,
5 େଯଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଥର୍ନା ଦ୍ୱ ାରା ତାହା ପବତି୍ର କରାଯାଏ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ େସବକ

6 ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ତୁେମ୍ଭ ଭାଇମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର
ଜେଣ ଉତ୍ତମ େସବକ େହବ, ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଯଉଁ ବଶି୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ତମ
ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଆସଅିଛ, େସହ ିବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପରିପୃଷ୍ଟ େହବ;
7 କିନୁ୍ତ ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କର ଅସାର କହାଣୀସବୁ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ
। ଈଶ୍ୱରପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କର,
8 କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବଷିୟେର ଲାଭଜନକ, କିନୁ୍ତ
ଈଶ୍ୱରପରାୟଣତା ଏହକିାଳ ଓ ପରକାଳେର ପ୍ରତଜି୍ଞାଯୁକ୍ତ େହାଇ ସମସ୍ତ
ବଷିୟେର ଲାଭଜନକ ଅେଟ । 9 ଏହ ିବାକ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ୍ୟ ଓ ସବର୍େତାଭାେବ
ଗ୍ରହଣ େଯାଗ୍ୟ; 10 ଏହ ିଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ପରିଶ୍ରମ ଓ
ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛୁ, କାରଣ େଯଉଁ ଜୀବତି ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର,
ବେିଶଷତଃ ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା, ତାହାଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଭରସା ଅଛ ି। 11 ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ଶିକ୍ଷା ଦଅି ।
12 ତୁମ୍ଭର େଯୗବନ ଅବସ୍ଥା ସକାେଶ େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ, କିନୁ୍ତ
ବାକ୍ୟେର, ଆଚରଣେର, େପ୍ରମେର, ବଶି୍ୱାସେର ଓ ପବତି୍ରତାେର
ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ହୁଅ । 13 ମୁଁ ନ ଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ,ଉପେଦଶ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନେର ମେନାେଯାଗ କର । 14 ଭାବବାଣୀ

ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ହସ୍ତାପର୍ଣ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ
ଦଆିଯାଇଅଛ,ି ତାହା ଅବେହଳା ନ କର । 15 ତୁମ୍ଭର ଉନ୍ନତ ିେଯପରି
ସମସ୍ତଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟେର
ମେନାେଯାଗୀ ହୁଅ, େସହ ିସବୁେର ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥାଅ । 16 ଆପଣା ବଷିୟେର
ଓ ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ବଷିୟେର ସତକର୍ ହୁଅ,ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଲାଗି ରୁହ,
କାରଣ ତାହା କେଲ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ଓ ତୁମ୍ଭର େଶ୍ରାତାମାନଙ୍କର
ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବ ।

ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିଆେଦଶ

ତୁେମ୍ଭ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଭତ୍ସର୍ନା କର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ତାହାକୁ ପିତା
େବାଲ ିଭାବ ିଆଚରଣ କର; ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ଭାଇ ପରି, 2 ବୃଦ୍ଧା
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ମଁା ଓ ଯୁବତୀମାନଙୁ୍କ ପବତି୍ର ଭାବେର ଭଉଣୀ େବାଲି

ଭାବ ିେସହ ିପ୍ରକାର କର । 3 ନରିାଶ୍ରୟ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ ସମ୍ମାନ କର ।
4 କିନୁ୍ତ େଯେବ େକୗଣସ ିବଧିବାର ପୁଅଝଅି ବା ନାତନିାତୁଣୀ ଥାଆନି୍ତ ,
େତେବ େସମାେନ ପ୍ରଥେମ ଆପଣା ପରିବାର ପ୍ରତ ିଭକି୍ତ େଦଖାଇବାକୁ ଓ
ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉପକାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରନୁ୍ତ; କାରଣ ଏହା ତ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଗ୍ରହଣୀୟ ଅେଟ । 5 େଯଉଁ ବଧିବା ନରିାଶ୍ରୟ ଓ
ଅସହାୟ, େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପେର ଭରସା ରଖି ଦନିରାତ ିନେିବଦନ ଓ
ପ୍ରାଥର୍ନାେର ଲାଗି ରହଥିାଏ; 6 କିନୁ୍ତ େଯ େଭାଗଭଳିାଷେର ଆସକ୍ତ, େସ
ଜୀବତି ଥିେଲ େହଁ ମୃତ । 7 େସମାେନ େଯପରି ଅନନି୍ଦନୀୟ ହୁଅନି୍ତ ,
ଏଥିପାଇଁ ଏହ ିସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦଅି । 8 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକହି
ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ, ବେିଶଷେର ଆପଣା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ  ନ ନଏି, େସ
ବଶି୍ୱାସମତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛ,ି ଆଉ େସ ଅବଶି୍ୱାସୀଠାରୁ ଅଧମ ଅେଟ ।
9 େଯଉଁ ବଧିବାର ବୟସ ଷାଠିଏ ବଷର୍ରୁ କମ୍ ନୁେହଁ, 10 ଆଉ େଯ ଏକ
ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସତ୍କମର୍ େହତୁ ଜଣାଶୁଣା, ଅଥର୍ାତ୍ େସ ଯଦ ିସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରତପିାଳନ, ଆତଥି୍ୟସତ୍କାର, ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଦ େଧାଇଥାଏ, ଦୁଃଖୀର ଭାର
ବହନ କରିଥାଏ, ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ସତ୍କମର୍େର ଉେଦ୍ଯାଗୀ େହାଇଥାଏ, େତେବ
ତାହାର ନାମ ବଧିବା ତାଲକିାେର େଲଖାଯାଉ । 11 କିନୁ୍ତ ଯୁବତୀ
ବଧିବାମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ କାମାଭଳିାଷେର
ଆସକ୍ତ େହାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ େହେଲ ବବିାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ;
12 େସମାେନ େସମାନଙ୍କର ପୂବର୍ ପ୍ରତଜି୍ଞା ଲଘଂନ କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ
ହୁଅନି୍ତ । 13 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଘର ଘର ବୁଲ ିଅଳସୁଆ େହବାକୁ
ଶିଖନି୍ତ , ଆଉ େକବଳ ଆଳସ୍ୟ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅସାର କାହାଣୀ ଓ ପରଚଚ୍ଚର୍ା
କରି ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାତ୍ତର୍ା କରନି୍ତ । 14 ଅତଏବ, େମାହର ଇଚ୍ଛା,
ଯୁବତୀ ବଧିବାମାେନ ବବିାହ କରନୁ୍ତ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନୁ୍ତ, ଗହୃକାଯର୍୍ୟ
ପରିଚାଳନା କରନୁ୍ତ, ନନି୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ କୁ େକୗଣସ ିସୁେଯାଗ ନ
େଦଉନୁ୍ତ; 15 କାରଣ ଏେବ ମଧ୍ୟ େକହ ିେକହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର େହାଇ
ଶୟତାନର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛନି୍ତ । 16 ଯଦ ିେକୗଣସ ିବଶି୍ୱାସନିୀ
ମହଳିାଙ୍କ ଘେର ବଧିବାମାେନ ଥାଆନି୍ତ , େତେବ େସ େସମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ
ଦୂର କରନୁ୍ତ , ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ନ େହଉ, େଯପରି ମଣ୍ଡଳୀ
ନରିାଶ୍ରୟ ବଧିବାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ପାେର । 17 େଯଉଁ
ପ୍ରାଚୀନମାେନ ଉତ୍ତମ ରୂେପ ପରିଚାଳନା କରନି୍ତ , ବେିଶଷତଃ େଯଉଁମାେନ
ବାକ୍ୟପ୍ରଚାର ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନେର ପରିଶ୍ରମ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଦୁଇ ଗଣୁ
ସମାଦର ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ େବାଲ ିଗଣତି ହୁଅନୁ୍ତ । 18 କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର
କେହ, "େବଙ୍ଗଳା ବୁଲୁଥିବା ବଳଦର ମୁହଁେର ତୁଣ୍ଡ ିଦଅି ନାହିଁ" । ପୁଣ,ି
କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଆପଣା େବତନର େଯାଗ୍ୟ । 19 ଦୁଇ ବା ତନି ିଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ
ବନିା େକୗଣସ ିପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଅଭେିଯାଗ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ ।
20 େଯଉଁମାେନ ପାପ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଅନୁେଯାଗ
କର, େଯପରି ଅନ୍ୟମାେନ ମଧ୍ୟ ଭୟ ପାଆନି୍ତ । 21 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଓ ମେନାନୀତ ଦୂତମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆଜ୍ଞା
େଦଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ପୂବର୍ଧାରଣା ଦ୍ୱ ାରା ଚାଳିତ ନ େହାଇ ଏହ ିସମସ୍ତ ପାଳନ
କର, ପୁଣ,ି ପକ୍ଷପାତଭାବେର େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ କର ନାହିଁ । 22 ହଠାତ୍
କାହାରି ଉପେର ହସ୍ତାପର୍ଣ କର ନାହିଁ, କିମ୍ୱା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାପର
ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ; ଆପଣାକୁ ପବତି୍ର କରି ରଖ । 23 ଆଉ େକବଳ
ଜଳ ପାନ ନ କରି ତୁମ୍ଭର େପଟ େରାଗ ଓ ବାରମ୍ୱାର ଅସୁସ୍ଥତା ସକାେଶ
ଅଳ୍ପ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କର । 24 କାହାରି କାହାରି ପାପ ବଚିାର ପୂବର୍ରୁ,
କାହାରି କାହାରି ଅବା ପେର ପ୍ରକାଶ ପାଏ । 25 େସହ ିପ୍ରକାେର ମଧ୍ୟ
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ସତ୍କାଯର୍୍ୟ ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଆଉ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା
ଗପୁ୍ତ ରଖାଯାଇ ପାେର ନାହିଁ ।

େଯେତ େଲାକ ଦାସତ୍ୱ ରୂପ ଯୁଆଳିର ଅଧିନେର ଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କତ୍ତର୍ାମାନଙୁ୍କ ଯେଥାଚତି ସମ୍ମାନ
ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ େବାଲ ିଜାଣନୁ୍ତ, େଯପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଓ

ଶିକ୍ଷାର ନନି୍ଦା ନ ହୁଏ । 2 ଆଉ େଯଉଁମାନଙ୍କର କତ୍ତର୍ାମାେନ ବଶି୍ୱାସୀ,
େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଭାଇ େବାଲ ିଜାଣ ିତୁଚ୍ଛ ନ କରନୁ୍ତ, ବରଂ ଅଧିକ
ଯତ୍ନ ସହକାେର େସମାନଙ୍କର େସବା କରନୁ୍ତ, କାରଣ େଯଉଁମାେନ େସବା
ଦ୍ୱ ାରା ଉପକାର ପାଆନି୍ତ , େସମାେନ ବଶି୍ୱାସୀ ଓ ପି୍ରୟପାତ୍ର । ଏହ ିସମସ୍ତ
ବଷିୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପେଦଶ ଦଅି ।

ଭ୍ର ାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଧନେଲାଭ

3 େକହ ିଯଦ ିଭନି୍ନ  ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ହତିଜନକ ବାକ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରପରାୟଣତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କେର,
4 େତେବ େସ ଅସାରଗବର୍ୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନ,ପୁଣ,ି ବାଦାନୁବାଦ ଓ ଯୁକି୍ତତକର୍େର
ଲପି୍ତ; େସଥିରୁ ଈଷର୍ା, ବବିାଦ, ପରନନି୍ଦା, ମନ୍ଦ ସେନ୍ଦହ, 5 ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱରପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ େବାଲ ିମେନ କରନି୍ତ ,
ଏପରି ଭ୍ରଷ୍ଟମନା ଓ ସତ୍ୟବଜିର୍ତ େଲାକମାନଙ୍କର ସବର୍ଦା ବେିରାଧ ଜେନ୍ମ  ।
6 ଈଶ୍ୱରପରାୟଣତା ସେନ୍ତାଷଭାବଯୁକ୍ତ େହେଲ ପ୍ରକୃତେର ବେିଶଷ
ଲାଭଜନକ; 7 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜଗତକୁ କିଛ ିଆଣ ିନାହୁଁ , ପୁଣ,ି
ଏଠାରୁ କିଛ ିେନଇଯାଇ ନ ପାରୁ; 8 ଏଣୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଥିେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଯେଥଷ୍ଟ । 9 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ଧନୀ େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫାନ୍ଦେର, ପୁଣ,ି ଅେନକ ପ୍ରକାର ଭୁଲ୍ ଓ କ୍ଷତଜିନକ
ଅଭଳିାଷେର ପଡ଼ନି୍ତ , ଏହ ିସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ ଓ ବନିାଶରୂପ ସାଗରେର
ବୁଡ଼ାଇ ଦଏି । 10 କାରଣ ଧନେଲାଭ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାର ମୂଳ; େକହ ିେକହି
େସଥିେର ଆସକ୍ତ େହାଇ ବଶି୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି
ବହୁ ଦୁଃଖେର ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟେର ଦୁଃଖ କରିଅଛନି୍ତ ।

େଶଷ ପରାମଶର୍ -ବଶି୍ୱାସର ଉତ୍ତମ େଯାଦ୍ଧା

11 କିନୁ୍ତ େହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିସମସ୍ତଠାରୁ ପଳାୟନ କରି
ଧାମିର୍କତା, ଈଶ୍ୱରପରାୟଣତା, ବଶି୍ୱାସ,େପ୍ରମ, େଧୖଯର୍୍ୟ, ସହଷି୍ଣୁତା ଓ
ନମ୍ରତାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ । 12 ବଶି୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧେର ପ୍ରାଣପଣ କର,
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରି ରଖ; େସଥିପାଇଁ ତ ତୁେମ୍ଭ ଆହୁତ େହାଇଅଛ ଓ
ଅେନକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛ । 13 ସମସ୍ତଙ୍କ
ଜୀବନଦାତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର, ପୁଣ,ି ପନ୍ତୀୟ ପୀଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଉତ୍ତମ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ
େଦଉଅଛ,ି 14 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଧମର୍ବଧିି ପାଳନ କରି କଳଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଅନନି୍ଦନୀୟ େହାଇ ରୁହ । 15 େସ
ପରମଧନ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ, େଯ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର
ପ୍ରଭୁ, 16 େଯ ଏକମାତ୍ର ଅମର ଓ ଅଗମ୍ୟ େଜ଼୍ୟାତନିିର୍ବାସୀ, ଯାହାଙୁ୍କ
େକୗଣସ ିମତ୍ତର୍୍ୟ େକେବ େଦଖି ନାହିଁ ବା େଦଖି ପାେର ନାହିଁ, େସ ଉପଯୁକ୍ତ
ସମୟେର ତାହା ଦଶର୍ାଇେବ; ଅନନ୍ତକାଳ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ
ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶିତ େହଉ । ଆେମନ୍ । 17 େଯଉଁମାେନ ଏହକିାଳେର
ଧନୀ, େସମାେନ େଯପରି ଅହଙ୍କାରୀ ନ ହୁଅନି୍ତ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ଉପେର
ନଭିର୍ର ନ କରନି୍ତ , ବରଂ ଉପେଭାଗ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ପ୍ରଚୁରଭାେବ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦାନ କରନି୍ତ େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କ ଉପେର
ନଭିର୍ର କରନି୍ତ , 18 ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରି ସମସ୍ତ ସତ୍କମର୍େର ଧନୀ
ହୁଅନି୍ତ ଆଉ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତେର ଓ ଉଦାର ଭାବେର ଦାନ କରନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ
େସମାନଙୁ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦଅି; 19 ଏହ ିପ୍ରକାର କେଲ େସମାେନ ଭାବ ିଜୀବନ
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ମୂଳଧନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିେବ, େଯପରି
ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ । 20 େହ ତୀମଥି, ତୁମ୍ଭଠାେର ଯାହା ସମପିର୍ତ
େହାଇଅଛ,ି ତାହା ରକ୍ଷା କର; ଅସାର ବକୁଆପଣ ଓ କଥା କଥାେର ଜ୍ଞାନର
ଯୁକି୍ତତକର୍ରୁ ବମିୁଖ ହୁଅ; 21 େକହ ିେକହ ିତାହା ପାଳନ ନ କରି ବଶି୍ୱାସ
ବଷିୟେର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ । ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ
।
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୨ ତୀମଥି

ଅଭବିାଦନ

ପାଉଲ,ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଥିବା ଜୀବନ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତଜି୍ଞା
ଅନୁସାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱ ାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜେଣ େପ୍ରରିତ,
2 ପି୍ରୟ ପୁତ୍ର ତୀମଥିଙ୍କ ନକିଟକୁ; ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ

ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା ଓ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେହଉ ।

ତୀମଥିଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ

3 ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାେର ଶୁଦ୍ଧ ବେିବକେର ମୁଁ େଯଉଁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କେର, ଦନିରାତ ିେମାହର ପ୍ରାଥର୍ନାେର ସବର୍ଦା ତୁମ୍ଭର
ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇଥାଏ; 4 ମୁଁ େଯପରି
ଆନନ୍ଦେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, ଏଥି- ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର େଲାତକ ସ୍ମରଣ କରି
ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ;ି 5 କାରଣ େଯଉଁ ଅକପଟ
ବଶି୍ୱାସ ତୁମ୍ଭର େଜେଜମା େଲାୟି ଓ ତୁମ୍ଭର ମା ଇଉନୀକୀଙ୍କ ଠାେର ଥିଲା,
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭଠାେର ମଧ୍ୟ ଅଛ ିେବାଲ ିେମାହର ଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ, ତୁମ୍ଭର େସହି
ଅକପଟ ବଶି୍ୱାସ ବଷିୟେର ମୁଁ ଖବର ପାଇଅଛ ି। 6 ଏହ ିକାରଣରୁ ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଅଛ ିେଯ, ତୁମ୍ଭଠାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ
ଅଛ,ି ତାହା ପୁନବର୍ାର ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କର । 7 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଭୟର ଆତ୍ମା େଦଇ ନାହଁାନି୍ତ , ମାତ୍ର ଶକି୍ତ , େପ୍ରମ ଓ ସୁବୁଦି୍ଧର ଆତ୍ମା
େଦଇଅଛନି୍ତ ।

8 ଅତଏବ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ କିଅବା
ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବନ୍ଦୀ େଯ ମୁଁ, େମା ବଷିୟେର ଲଜି୍ଜତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ସୁସମାଚାର ନମିେନ୍ତ େମା ସହତି େକ୍ଲଶ ସହ୍ୟ
କର; 9 େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ପବତି୍ର ଆହ୍ୱାନେର
ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ; ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କମର୍ ଅନୁସାେର େସ ତାହା କରି ନାହଁାନି୍ତ ,
ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ନଜି େଯାଜନା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାେର କରିଅଛନି୍ତ; େସହି
ଅନୁଗ୍ରହ ଜଗତର ସୃଷି୍ଟ ପୂେବର୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଦଆିଯାଇଥିଲା, 10 କିନୁ୍ତ ଏେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର
ଆଗମନ େହବା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ;ି େସ ମୃତୁ୍ୟକୁ େଲାପ
କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱ ାରା ଜୀବନ ଓ ଅମରତାକୁ ଆେଲାକେର
ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନି୍ତ; 11 େସହ ିସୁସମାଚାରର ମୁଁ ଜେଣ ପ୍ରଚାରକ, େପ୍ରରିତ
ଓ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂେପ ନଯିୁକ୍ତ େହାଇଅଛି 12 ଏହ ିକାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି
ସବୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁଅଛ;ି ତଥାପି ମୁଁ ଲଜି୍ଜତ ନୁେହଁ, କାରଣ ମୁଁ
ଯାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ,ି ତାହାଙୁ୍କ ଜାେଣ, ପୁଣ,ି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ
ହାତେର ଯାହା ସମପର୍ଣ କରିଅଛ,ି ତାହା ମହାଦନି (ବଚିାର ଦନି) ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ େସ େଯ ସମଥର୍ ଅଟନି୍ତ , ଏହା ଦୃଢ଼ରୂେପ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛି
13 େମାଠାରୁ େଯଉଁ ସବୁ ହତିଜନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣଅିଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ବଶି୍ୱାସ ଓ େପ୍ରମେର ତାହା ଆଦଶର୍ରୂେପ ଧରି ରଖ । 14 ତୁମ୍ଭ
ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ େଯଉଁ ଉତ୍ତମ ବଷିୟ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ବାସ
କରୁଥିବା ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସୁରକ୍ଷା କର, 15 ଆସଆିର ସମସ୍ତ େଲାକ
େଯ େମା ପ୍ରତ ିବମିୁଖ େହାଇଅଛନି୍ତ , ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣ; ଫୁେଗଲ ଓ
ହମର୍େଗନା େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ତଗର୍ତ । 16 ଅନୀସଫିରଙ୍କ ପରିବାରକୁ
ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନୁ୍ତ, କାରଣ େସ ବାରମ୍ୱାର େମାେତ ସାନ୍ତ୍ୱ ନା କରିଅଛନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି େମାର ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଲଜି୍ଜତ େହାଇ ନାହଁାନି୍ତ , 17 ବରଂ େସ
େରାମେର ଥିବା ସମୟେର େମାେତ ଯତ୍ନ ସହକାେର ଅେନ୍ୱଷଣ କରି େମା
ସହତି ସାକ୍ଷାତ କେଲ, 18 (ମହାଦନିେର େସ େଯପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୟା
ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , ଏହା ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ କରନୁ୍ତ), ଆଉ ଏଫିସେର

େସ କିପରି ଅେନକ େସବା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ତୁେମ୍ଭ ଉତ୍ତମ ରୂେପ
ଜାଣଅିଛ ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ତମ େଯାଦ୍ଧା

ଅତଏବ, େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହେର
ବଳବାନ ହୁଅ, 2 ଆଉ ଅେନକ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ
ସବୁ ବାକ୍ୟ େମାଠାରୁ ଶୁଣଅିଛ, େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ

ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ସମଥର୍, ଏପରି ବଶି୍ୱସ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର େସହ ିସବୁ
ଅପର୍ଣ କର । 3 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେଣ ଉତ୍ତମ େଯାଦ୍ଧା ପରି େମା ସହତି
େକ୍ଲଶ ସହ୍ୟ କର । 4 େକୗଣସ ିେଲାକ େସୖନ୍ୟକାଯର୍୍ୟ କରି ସଂସାରର
ଅନ୍ୟ କାଯର୍୍ୟେର ନଜିକୁ ଆବଦ୍ଧ କେର ନାହିଁ, େଯପରି େସୖନ୍ୟପଦେର
ନେିଯାଗକତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ େସ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରି ପାେର 5 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦ ିଜେଣ
େଲାକ େଖଳେର ଭାଗ ନଏି, େସ ନୟିମ ଅନୁସାେର ତାହା ନ କେଲ
ମୁକୁଟ ପାଏ ନାହିଁ । 6 େଯଉଁ କୃଷକ ପରିଶ୍ରମ କେର, େସ ପ୍ରଥେମ
ଫଳର ଅଂଶ ପାଇବା ଉଚତି୍ । 7 ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛ,ି ତାହା ଚନି୍ତ ା କର;
ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭକୁ ବୁଦି୍ଧ େଦେବ । 8 େମା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଚାରିତ
ସୁସମାଚାର ଅନୁସାେର ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥତି ଓ ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶଜାତ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର 9 େସହ ିସୁସମାଚାର ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଅପରାଧୀ
ପରି ବନ୍ଧାଯିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକ୍ଲଶ େଭାଗ କରୁଅଛ;ି କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଆବଦ୍ଧ ନୁେହଁ । 10 ଅତଏବ, ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ େଯପରି
ଅନନ୍ତ େଗୗରବ ସହତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁଅଛ ି। 11 ଏହି
ବାକ୍ୟ ବଶି୍ୱାସେଯାଗ୍ୟ, ଯଦ ିତାହାଙ୍କ ସହତି ମରିଅଛୁ, େତେବ ତାହାଙ୍କ
ସହତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚବିା; 12 ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ସହ୍ୟ କରୁ,
େତେବ ତାହାଙ୍କ ସହତି ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବ; ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, େତେବ େସ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର କରିେବ;
13 େଯେବ ଆେମ୍ଭମାେନ, ଅବଶି୍ୱସ୍ତ େହଉ, େତେବ ସୁଦ୍ଧା େସ (ଯୀଶୁ)
ସବର୍ଦା ବଶି୍ୱସ୍ତ, କାରଣ େସ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ ।

ଏକ ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ କାଯର୍୍ୟକାରୀ

14 ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ େଶ୍ରାତାମାନଙ୍କର ଅହତିକର ଓ
ବନିାଶଜନକ ବାଦାନୁବାଦ ନ କରିବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର
ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆେଦଶ ଦଅି । 15 ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାଥର୍ରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରି,
େଯଉଁ କାଯର୍୍ୟକାରୀର ଲଜ୍ଜ ା େବାଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁେହଁ, ତାହାର ପରି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ େଦଖାଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର ।
16 କିନୁ୍ତ ଅସାର କଥାବାତ୍ତର୍ାରୁ ଦୂରେର ରୁହ; କାରଣ େଯଉଁମାେନ େସଥିେର
ଲପି୍ତ େହେବ, େସମାେନ ଅଧମର୍େର ଅଧିକ ବୃଦି୍ଧ ପାଇେବ, 17 ଆଉ
େସମାନଙ୍କର କଥା ପଚା ଘା ପରି ଖାଇଯିବ; େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ହୁମନାୟ
ଓ ଫିଲୀତ ଅନ୍ୟତମ; 18 େସମାେନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ େହାଇଗଲାଣ ିେବାଲି
କହ ିସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି େକେତକଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ ଓଲଟାଇ
ପକାଉଅଛନି୍ତ । 19 ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁଦୃଢ଼ ଭତିି୍ତମୂଳ ଅଟଳ
ରହଅିଛ,ି ଆଉ ତହିଁ ଉପେର ଏହା ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ େହାଇଅଛ,ି ପ୍ରଭୁ ଆପଣା
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ , ଆଉ, େଯ େକହ ିପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧେର, େସ
ଅଧମର୍ରୁ ଦୂରେର ରହୁ । 20 େଗାଟଏି ବଡ଼ ଘେର (ଧନୀ) େଯ େକବଳ
ସୁନା ଓ ରୂପାର ପାତ୍ର ଥାଏ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର କାଠ ଓ ମାଟରି ପାତ୍ର
ମଧ୍ୟ ଥାଏ; େକେତକ ସମାଦର ଓ େକେତକ ଅନାଦର ନମିେନ୍ତ ଥାଏ ।
21 ଅତଏବ, ଯଦ ିେକହ ିେସହ ିସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନଜିକୁ ପରିଷ୍କାର କେର,
ତାହାେହେଲ େସ ପବତି୍ରୀକୃତ, କତ୍ତର୍ାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ , ପୁଣ,ି
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ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏପରି ଏକ ସମାଦରର ପାତ୍ର େହବ
। 22 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େଯୗବନ କାଳର ଅଭଳିାଷରୁ ପଳାୟନ କରି,
େଯଉଁମାେନ ଶୁଚ ିହୃଦୟେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରାଥର୍ନା କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ସହତି ଧାମିର୍କତା, ବଶି୍ୱାସ, େପ୍ରମ ଓ ଶାନି୍ତର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ । 23 ଅଜ୍ଞାନୀ
ଓ ମୁଖର୍ ମାନଙ୍କର ଯୁକି୍ତତକର୍ େଯ ବେିରାଧ ଜନ୍ମ ାଏ, ଏହା ଜାଣ ିେସହ ିସବୁ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର । 24 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବେିରାଧ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିେକାମଳ, ଶିକ୍ଷା େଦବାେର ନପିୁଣ ଓ ସହଷି୍ଣୁ େହବା ଏବଂ
ବେିରାଧ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ମୃଦୁ ଭାବେର ଉପେଦଶ େଦବା ଉଚତି୍;
25 ତାହାେହେଲ େକଜାଣ ିଈଶ୍ୱର େସମାନଙୁ୍କ ସତ୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଜ୍ଞାନ
ପାଇବା ପାଇଁ ମନପରିବତ୍ତର୍ନରୂପ ବର େଦେବ, 26 ଆଉ, େଯଉଁ ଶୟତାନ
େସମାନଙୁ୍କ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛ,ି
ସେଚତନ େହାଇ ତାହାର ଫାନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ େହେବ ।

େଶଷକାଳର ଅଧାମିର୍କତା

କିନୁ୍ତ ଏହା ଜାଣଥିାଅ େଯ, େଶଷକାଳେର ଭୀଷଣ ସମୟ
ଉପସି୍ଥତ େହବ; 2 କାରଣ େଲାକମାେନ ଆତ୍ମପି୍ରୟ, ଧନେଲାଭୀ,
ଆତ୍ମଗବର୍ୀ, ଅହଂକାରୀ, ନନି୍ଦକ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ,

3 ଅକୃତଜ୍ଞ, ଅପବତି୍ର, େସ୍ନହଶୂନ୍ୟ, ଅମିଳନପି୍ରୟ, ଅପବାଦକ, ଅଜିେତନି୍ଦ୍ରୟ,
ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଉତ୍ତମ ବଷିୟର ଘୃଣାକାରୀ, 4 ବଶି୍ୱାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମି୍ଭକ
େହେବ ଓ ଈଶ୍ୱରପି୍ରୟ ନ େହାଇ ବରଂ ବଳିାସପି୍ରୟ େହେବ; 5 େସମାେନ
ଭକି୍ତର େବଶ ଧରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ େସଥିର ଶକି୍ତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ; ଏପରି
େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୁଅ । 6 କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର
ଏପରିେଲାକ ଅଛନି୍ତ , େଯଉଁମାେନ ଘେର ଘେର ପଶି ପାପେର ଭାରାକ୍ର ାନ୍ତ
ଓ ବଭିନି୍ନ  କୁଅଭଳିାଷେର ଚାଳିତ ନେିବର୍ାଧ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଆପଣାର ବଶବତ୍ତର୍ୀ
କରନି୍ତ; 7 ଏହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ସବର୍ଦା ଶିକ୍ଷା କରୁଥିେଲ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ
ଜାଣବିା ପାଇଁ କଦାପି ସମଥର୍ ହୁଅନି୍ତ ନାହିଁ । 8 ଆଉ େଯପରି ଯନି୍ନ ସ୍ ଓ
ଯମ୍ୱ୍ରୀସ୍ େମାଶାଙ୍କର ପ୍ରତେିରାଧ କରିଥିେଲ, େସହପିରି ଏହ ିପୁରୁଷମାେନ
ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ପ୍ରତେିରାଧ କରନି୍ତ , ଏମାେନ ମନେର ଭ୍ରଷ୍ଟ େହାଇ ବଶି୍ୱାସ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ପ୍ରମାଣସଦି୍ଧ ନୁହଁନି୍ତ । 9 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଆଉ ଅଧିକ ଆଗକୁ
ଯିେବ ନାହିଁ; କାରଣ େସହ ିଦୁଇ (ଯନି୍ନ ସ୍ ଓ ଯମ୍ୱ୍ରୀସ୍ ) ଜଣଙ୍କର ମୁଖର୍ତା
େଯପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, େସହପିରି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନକିଟେର
ଜଣାପଡ଼ବି ।

ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନଶି୍ୱସତି

10 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େମାହର ଶିକ୍ଷା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସଙ୍କଳ୍ପ , ବଶି୍ୱାସ,
ସହଷି୍ଣୁତା, େପ୍ରମ, େଧୖୖଯର୍୍ୟ, ତାଡ଼ନା ଓ ଦୁଃଖେଭାଗର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛ
। 11 ଆନି୍ତୟଖିଆ, ଇକନୀୟ ଓ ଲୁସ୍ତ୍ରାେର େମା ପ୍ରତ ିେସହପିରି ତାଡ଼ନା
ଘଟଥିିଲା; ମୁଁ ତାହା ସହ୍ୟ କରିଥିଲ,ି ଆଉ ପ୍ରଭୁ େମାେତ େସସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର
କରିଥିେଲ । 12 ପ୍ରକୃତେର େଯଉଁମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର
ଧମର୍ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ , େସମାେନ ତାଡ଼ନା େଭାଗ
କରିେବ 13 କିନୁ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ େଲାେକ ଓ ଠକ େଲାକମାେନ ଭ୍ର ାନି୍ତ ଜନ୍ମ ାଇ ଓ
ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ େହାଇ ଉଠିେବ । 14 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯାହା
ଯାହା ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ ଆଉ େଯ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ନଶିି୍ଚତ ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛ,
େସସବୁେର ସି୍ଥର େହାଇ ରହଥିାଅ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଜାଣୁଅଛ,
େକଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ େସହ ିସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛ; 15 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ର
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ େଦବାକୁ
ସମଥର୍, ତାହା ତୁେମ୍ଭ ବାଲ୍ୟ କାଳଠାରୁ ଜାଣଅିଛ । 16 ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରରଣାେର ଲଖିିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁେଯାଗ, ସଂେଶାଧନ ଓ
ଧାମିର୍କତା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନମିେନ୍ତ ଉପକାରୀ, 17 େଯପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
େଲାକ ସଦି୍ଧ େହାଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ ନମିେନ୍ତ ସୁସଜି୍ଜତ ହୁଏ ।

ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରେର ଉେଦ୍ଯାଗ

ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର, ଆଉ େଯଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବତି ଓ ମୃତ
ଉଭୟଙ୍କର ବଚିାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ପୁନରାଗମନ
ଓ ରାଜ୍ୟର ଶପଥ େଦଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୃଢ଼ ଆେଦଶ େଦଉଅଛ,ି

2 ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟେର କି ଅସମୟେର େସଥିେର ଉଦ୍େଯାଗୀ
ହୁଅ, ପୂଣ୍ଣର୍ ସହଷି୍ଣୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଅନୁେଯାଗ କର, ପୁଣ,ି ଧମକ ଓ
ଉତ୍ସାହଦାନ କର । 3 କାରଣ ସମୟ ଆସବି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
ହତିଜନକ (ସତ୍ୟ) ଶିକ୍ଷା ସହ ିପାରିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତମିଧୁର କଥାେର
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହାଇ ନଜିର ଅଭଳିାଷ ଅନୁସାେର ନଜି ନଜି ନମିେନ୍ତ ଅେନକ
ଶିକ୍ଷକଙୁ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିେବ, 4 ପୁଣ,ି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟେର କଣ୍ଣର୍ ନ େଦଇ କଳି୍ପତ
କାହାଣୀ ପ୍ରତ ିମନ େଦେବ । 5 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ସେଚତନ
ହୁଅ, େକ୍ଲଶ ସହ୍ୟ କର, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କର,
ତୁମ୍ଭ େସବାର କାଯର୍୍ୟ ସଫଳ କର 6 କାରଣ ଏେବ େହଁ େମାହର ପ୍ରାଣ
ଆହୂତ ିପରି ଢ଼ଳା ଯାଉଅଛ,ି େମାହର ମହାପ୍ରୟାଣର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ ।
7 ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧେର ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛ,ି ନରୂିପିତ ପଥର େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଦୗଡ଼ଅିଛ,ି ମୁଁ ବଶି୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛ;ି 8 ବତ୍ତର୍ମାନ େମା ନମିେନ୍ତ
ଧାମିର୍କତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛ,ି ତାହା େସହ ିମହାଦନିେର ନ୍ୟାୟବାନ୍
ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ପ୍ରଭୁ େମାେତ େଦେବ, ପୁଣ,ି େକବଳ େମାେତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
େଯେତ େଲାକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଗ୍ରହେର ଅେପକ୍ଷା କରନି୍ତ , େସ
ସମସ୍ତଙୁ୍କ େଦେବ ।

ବ୍ୟକି୍ତଗତ ନେିଦ୍ଦର୍ଶ

9 ଶୀଘ୍ର େମା ନକିଟକୁ ଆସବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କର; 10 କାରଣ ଦୀମା ଏହି
ବତ୍ତର୍ମାନ ସଂସାରକୁ େପ୍ରମ କରି େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ିଓ
େଥସଲନୀକୀକୁ ଯାଇଅଛ ିେକ୍ରସ୍େକନସ୍ ଗାଲାତଆିକୁ ଓ ତୀତସ୍
ଦଲ୍ମ ତଆିକୁ ଯାଇଅଛନି୍ତ । 11 େକବଳ ଲୂକ େମା ସହତି ଅଛନି୍ତ ।ମାକର୍ଙୁ୍କ
ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର େନଇଆସ, କାରଣ େମାହର େସବା ନମିେନ୍ତ େସ ଉପକାରୀ
। 12 ତୁଖିକଙୁ୍କ ମୁଁ ଏଫିସକୁ ପଠାଇଅଛି 13 େତ୍ରାୟାେର କାପର୍ଙ୍କ ପାଖେର
ମୁଁ େଯଉଁ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ ିଆସଅିଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆସବିା ସମୟେର ତାହା
ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ଗଡୁ଼କି, ବେିଶଷତଃ ଚମର୍ ପୁସ୍ତକଗଡୁ଼କି ଆଣବି । 14 କଂସାରି
ଆେଲକ୍ଜାଣ୍ଡର େମାହର ବହୁତ ଅନଷି୍ଟ କରିଅଛ;ି ପ୍ରଭୁ ତାହାର କମର୍
ଅନୁସାେର ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦେବ; 15 ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ସାବଧାନ
ଥାଅ, କାରଣ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟର େଘାର ପ୍ରତେିରାଧ କରିଥିଲା ।
16 େମାହର ବଚିାରର ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣ ିେବେଳ େକହ ିେମାହର ସପକ୍ଷ
େହେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମେସ୍ତ େମାେତ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ; ଏହା େସମାନଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଗଣତି ନ େହଉ । 17 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁ େମାହର ସପକ୍ଷ େହାଇ
େମାେତ ବଳବାନ୍ କେଲ, ପୁଣ,ି ମୁଁ ସଂିହ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲ,ି େଯପରି
େମା ଦ୍ୱ ାରା ସୁସମାଚାର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପ୍ରଚାରିତ େହାଇ ପାେର ଓ
ଅଣଯିହୂଦୀ ସମେସ୍ତ ତାହା ଶୁଣ ିପାରନି୍ତ ; 18 ପ୍ରଭୁ େମାେତ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ
କମର୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିେବ ଏବଂ େମାେତ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣା ସ୍ୱଗର୍ୀୟ
ରାଜ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରାଇେବ; ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହାଙ୍କର ମହମିା େହଉ,
ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ଶୁେଭଚ୍ଛା

19 ପି୍ରସ୍କା ଓ ଆକି୍ୱଲା ପୁଣ,ି ଅନୀସଫିରଙ୍କ ପରିବାରକୁ େମାହର ନମସ୍କାର
ଜଣାଅ । 20 ଏରାଷ୍ଟ କରିନ୍ଥେର ରହଅିଛନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ତ୍ରଫିମ୍ ପୀଡ଼ତି େହବାରୁ
ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ମୀଲୀତେର ଛାଡ଼େିଦଇ ଆସଅିଛ ି। 21 ତୁେମ୍ଭ ଶୀତକାଳ
ପୂବର୍ରୁ ଆସବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କର । ଇଉବୁଲ୍, ପୁେଦନସ୍, ଲନି େକ୍ଲ ୗଦୟିା ଓ
ଭାଇମାେନ ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । 22 ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ
ଆତ୍ମାର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉନୁ୍ତ । ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ ବତୁ୍ତର୍ ।
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ପାଉଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜେଣ େପ୍ରରିତ,
ବଶି୍ୱାସର ସହଭାଗିତା ଅନୁସାେର ଯଥାଥର୍ ପୁତ୍ର ତୀତସଙ୍କ
ନକିଟକୁ, 2 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର

ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ, େଯପରି ବଶି୍ୱାସ ଓ ଭକି୍ତ ସହତି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେର ବୃଦି୍ଧ
ପାଆନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ େପ୍ରରିତ େହାଇଅଛ;ି 3 େସହ ିଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଅନାଦକିାଳ ପୂେବର୍ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି ଯଥା ସମୟେର ଆପଣା
ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରକାଶ କେଲ; େସହ ିବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଭାର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମା'ଠାେର ସମପିର୍ତ
େହାଇଅଛ ି। 4 ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ
ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ େହଉ ।

ପ୍ରାଚୀନ ପଦର େଯାଗ୍ୟତା

5 େମାହର ଆେଦଶାନୁସାେର ଅସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କାଯର୍୍ୟସବୁ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ କରିବାକୁ ପୁଣ,ି
ପ୍ରେତ୍ୟକ ନଗରେର ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ କ୍ର ୀତୀେର ତୁମ୍ଭକୁ
ଛାଡ଼ ିଆସଲି;ି 6 େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ଓ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କ
ସନ୍ତାନମାେନ ବଶି୍ୱାସୀ ଅଟନି୍ତ ଓ କଦାଚରଣ କିମ୍ୱା ଅବାଧ୍ୟ ନୁହଁନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ
ନଯିୁକ୍ତ କର । 7 କାରଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େବବତ୍ତର୍ା ସ୍ୱରୂେପ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ
େହବା ଆବଶ୍ୟକ; େସ େସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ କି ଆଶୁେକ୍ର ାଧୀ କି ମଦ୍ୟପାୟୀ କି
ବବିାଦପି୍ରୟ କି କୁତ୍ସତି ଧନେଲାଭର ଅଭଳିାଷୀ ନ େହାଇ ଅ◌ାତଥି୍ୟ ପି୍ରୟ,
8 ଉତ୍ତମ ବଷିୟର ଅନୁରାଗୀ, ସୁବୁଦି୍ଧ, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ, ସାଧୁ ଓ
ମିତାଚାରୀ େହଉନୁ୍ତ, 9 ପୁଣ,ି େଯପରି େସ ହତିଜନକ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଉତ୍ସାହ
େଦବାକୁ ଓ ବପିକ୍ଷବାଦୀମାନଙୁ୍କ ଅନୁେଯାଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ବଶି୍ୱାସେଯାଗ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧରନୁ୍ତ
। 10 କାରଣ ଅେନେକ ଅବାଧ୍ୟ େଲାକ, ଅସାର ବାକ୍ୟବାଦୀ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ
ଅଛନି୍ତ , ବେିଶଷେର ସୁନ୍ନ ତ ପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ;
11 େସମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ । େସମାେନ କୁତ୍ସତି
ଧନଲାଭ ନମିେନ୍ତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା େଦଇ େଗାଟଏି େଗାଟଏି ପରିବାରକୁ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରନି୍ତ । 12 େସମାନଙ୍କର ଜେଣ ସ୍ୱଜାତୀୟ
ଭାବବାଦୀ କହଅିଛନି୍ତ , କ୍ର ୀତୀବାସୀମାେନ ସବର୍ଦା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ହଂିସ୍ରକ ପଶୁ
ତୁଲ୍ୟ ଓ ଅଳସୁଆ େପଟୁକ ଅଟନି୍ତ । 13 ଏହ ିଉକି୍ତଟ ିସତ୍ୟ । ଏଣୁ
େସମାେନ େଯପରି ଯିହୂଦୀୟ କଳି୍ପତ ଗଳ୍ପ ପୁଣ,ି ସତ୍ୟରୁ ବମିୁଖ େହାଇଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗୀ ନ େହାଇ ବଶି୍ୱାସେର ସବଳ
ହୁଅନି୍ତ , 14 ଏଥିପାଇଁ େସମାନଙୁ୍କ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ଅନୁେଯାଗ କର । 15 ଶୁଚି
େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ହିଁ ଶୁଚ;ି କିନୁ୍ତ କଳୁଷିତ ଓ ଅବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େକୗଣସ ିବଷିୟ ଶୁଚ ିନୁେହଁ । ବରଂ େସମାନଙ୍କ ମନ ଓ ବେିବକ
ଉଭୟ ହିଁ କଳୁଷିତ । 16 େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାଣନି୍ତ େବାଲ ିସ୍ୱୀକାର
କରନି୍ତ; େସମାେନ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ଅବାଧ୍ୟ ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ସତ୍କମର୍ର ଅେଯାଗ୍ୟ ।

ହତିଜନକ ଶିକ୍ଷା

କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ହତିଜନକ ଶିକ୍ଷାର ଉପଯୁକ୍ତ କଥା କୁହ । 2 ବୃଦ୍ଧ
ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ମିତେଭାଗୀ, ଗମ୍ଭୀର, ସୁବୁଦି୍ଧ ପୁଣ,ି ବଶି୍ୱାସ, େପ୍ରମ
ଓ ସହଷି୍ଣୁତାେର ସବଳ େହବାକୁ, 3 ପୁଣ,ି ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ

େସହପିରି ପରନନୁି୍ଦକା ଓ ମଦ୍ୟପାନେର ଆସକ୍ତ ା ନ େହାଇ ଶୁଦ୍ଧାଚାରିଣୀ
େହବାକୁ ଓ ସୁଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ ଅନୁେରାଧ କର; 4 ଯାହାଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ
ଯୁବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଅିନୁ୍ତ େଯ, ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ

କରନୁ୍ତ; 5 ଏବଂ େସମାେନ ପତବି୍ର ତା, ସୁଗହୃଣିୀ, ସୁଶୀଳା, ଓ ଆପଣା
ଆପଣା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ହୁଅନୁ୍ତ , େଯପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
େଯପରି ନନିି୍ଦତ ନ ହୁଏ 6 େସହପିରି ଯୁବକମାନଙୁ୍କ ସବର୍ ବଷିୟେର ସୁବୁଦି୍ଧ
େହବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦଅି; 7 ତୁେମ୍ଭ ନେିଜ ଆପଣା ଆଚରଣେର ସତ୍କମର୍ର
ଆଦଶର୍ େଦଖାଅ, ଶିକ୍ଷାେର ନଷି୍କପଟ ଓ ଗଭୀର ଭାବ ଏବଂ ହତିଜନକ
ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର, 8 େଯପରି ବପିକ୍ଷ େଲାକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଷିୟେର େକୗଣସ ିମନ୍ଦ କଥା କହ ିନ ପାରି ଲଜି୍ଜତ େହବ ।
9 ଦାସମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଅି େଯ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କର
ବଶୀଭୂତ େହାଇ ରୁହନୁ୍ତ, ସମସ୍ତ ବଷିୟେର େସମାନଙ୍କର ସେନ୍ତାଷଭାଜନ
ହୁଅନୁ୍ତ, 10 ପ୍ରତବିାଦ ନ କରନୁ୍ତ, କିଛ ିହିଁ େଚାରି ନ କରି ବରଂ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ବଶି୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରନୁ୍ତ, େଯପରି େସମାେନ ସବୁ ବଷିୟେର ଅ◌ାମ୍ଭମାନଙ୍କ
ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନି୍ତ । 11 କାରଣ ସମସ୍ତ
ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ,ି
12 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଅଧମର୍ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭଳିାଷ ପରିତ୍ୟାଗ
କରି ଏହ ିବତ୍ତର୍ମାନ ଯୁଗେର ସୁବୁଦି୍ଧ, ଧାମିର୍କ ଓ ଭକ୍ତ ଭାବେର ଜୀବନ
ଯାପନ କରୁ, 13 ଆଉ େସହ ିଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ େଗୗରବର ପ୍ରକାଶ ଅେପକ୍ଷାେର
ରହୁ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛ ି। 14 େସହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ନମିେନ୍ତ ସତ୍କମର୍େର ଉେଦ୍ଯାଗୀ
ନଜିସ୍ୱ େଲାକ ସ୍ୱରୂେପ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆପଣାକୁ
େଦେଲ । 15 ଏହ ିସମସ୍ତ କଥା କହ ିପୂଣ୍ଣର୍ କ୍ଷମତା ସହ ଉତ୍ସାହ ଦଅି ଓ
ଅନୁେଯାଗ କର । େକହ ିତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ ।

ସମସ୍ତ ସତ୍କମର୍ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି

କତୃ୍ତର୍ପକ୍ଷ ଓ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଓ ବାଧ୍ୟ
େହବାକୁ ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍କମର୍ କରିବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହବାକୁ, 2 କାହାରି ନନି୍ଦା ନ କରିବାକୁ, କାହାରି ବେିରାଧୀ ନ

େହବାକୁ, ମୃଦୁଶୀଳ େହବାକୁ ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିସବର୍ପ୍ରକାେର
େକାମଳ ଭାବ େଦଖଇବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରାଅ । 3 କାରଣ ପୂେବର୍
ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ନେିବର୍ାଧ, ଅବାଧ୍ୟ, ଭ୍ର ାନ୍ତ ପୁଣ,ି ନାନା ପ୍ରକାର କୁଅଭଳିାଷ
ଓ ସୁଖେଭାଗର ଦାସ ଥିଲୁ, ହଂିସା ଓ ଈଷର୍ାେର କାଳେକ୍ଷପଣ କରୁଥିଲୁ,
ଆଉ ଘୃଣାର ପାତ୍ର େହାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ । 4 କିନୁ୍ତ
େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଓ ମାନବଜାତ ିପ୍ରତି
ତାହାଙ୍କ େପ୍ରମ ପ୍ରକାଶିତ େହଲା, 5 େସେତେବେଳ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କୃତ
ଧମର୍କମର୍ ସକାେଶ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଦୟାନୁସାେର ନୂତନ ଜନ୍ମର
ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଓ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ
କରିଅଛନି୍ତ; 6 େସହ ିପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙୁ୍କ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଚୁର ରୂେପ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର େଦେଲ,
7 େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହାଇ
ଭରସାନୁସାେର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ େହବୁ । 8 ଏହ ିକଥା
ବଶି୍ୱାସ୍ୟ, ଆଉ େଯପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସକାରୀମାେନ ସମସ୍ତ
ସତ୍କମର୍େର ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହବିାକୁ ମେନାେଯାଗୀ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଏହି
ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଦୃଢ଼ ରୂେପ ଶିକ୍ଷା ଦଅି େବାଲ ିେମାହର ଇଚ୍ଛା । ଏହି
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଉତ୍ତମ ଓ ହତିଜନକ । 9 କିନୁ୍ତ
ବତିଣ୍ଡା ବାଦାନୁବାଦ, ବେିରାଧ ଓ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଷିୟକ ବାଗଯୁଦ୍ଧରୁ
ଅନ୍ତର ହୁଅ, କାରଣ ଏହ ିସବୁ କ୍ଷତଜିନକ ଓ ଅସାର । 10 େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଭ୍ର ାନ୍ତ ମତାବଲମ୍ୱୀ, ତାହାକୁ ଥେର, ଦୁଇ ଥର ଅନୁେଯାଗ
କଲା ଉତ୍ତାେର ତାହାଠାରୁ ପୃଥକ୍ ରୁହ; 11 ଏହପିରି େଲାକ େଯ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ
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େହାଇଅଛ ିଓ ପାପ କରି ଆପଣାକୁ ଆେପ େଦାଷୀ କେର, ଏହା ତ ତୁେମ୍ଭ
ଜାଣ ।

େଶଷ ପରାମଶର୍ ଓ ସମ୍ଭାଷଣ

12 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆେତ୍ତର୍ମା କିମ୍ୱା ତୁଖିକକୁ ପଠାଇବ,ି
େସେତେବେଳ ନୀକପଲେିର େମା ପାଖକୁ ଆସବିା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କର,
କାରଣ େସଠାେର ଶୀତକାଳ େକ୍ଷପଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ସି୍ଥର କରିଅଛ ି।
13 େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଜୀନା ଓ ଆପଲ୍ଲ ଙୁ୍କ ଯତ୍ନ ପୂବର୍କ ବାଟ

ବଳାଇଦଅି, େଯପରି େସମାନଙ୍କର େକୗଣସ ିଅଭାବ ନ ହୁଏ ।
14 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୟାଜନୀୟ ଉପକାର ନମିେନ୍ତ
ସତ୍କମର୍େର ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହବିାକୁ ଶିଖନୁ୍ତ, େଯପରି େସମାେନ ଫଳହୀନ ନ
ହୁଅନି୍ତ । 15 େମା ସଙ୍ଗେର ଥିବା ସମେସ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ
। ବଶି୍ୱାସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ
ନମସ୍କାର ଜଣାଅ ।
ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ ବତୁ୍ତର୍ ।
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ଫିଲୀେମାନ

ଅଭବିାଦନ

ପାଉଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବନ୍ଦୀ, ଆଉ ଭ୍ର ାତା ତୀମଥି,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପି୍ରୟପାତ୍ର ଓ ସହକମର୍ୀ ଫିଲୀେମାନ, 2 ପୁଣ,ି ଭଗ୍ନୀ
ଆପି୍ପୟା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହ- େସୖନକି ଆଖିର୍ପ୍ପ ଓ ତୁମ୍ଭ

ଗହୃସି୍ଥତ ମଣ୍ଡଳୀ ନକିଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛୁ; 3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହଉ ।

ଫିଲୀେମାନଙ୍କ େପ୍ରମ ଓ ବଶି୍ୱାସ

4 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଓ ସମସ୍ତ ପବତି୍ର ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର େପ୍ରମ ଓ ବଶି୍ୱାସ
ବଷିୟ ଶୁଣି 5 ମୁଁ େମାହର ପ୍ରାଥର୍ନାେର ତୁମ୍ଭର ନାମ ଉେଲ୍ଲ ଖ କରି ସବର୍ଦା
େମାହର ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଉଅଛ,ି 6 େଯପରି ତୁମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସର
ସହଭାଗିତା, ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବଷିୟ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷେର କାଯର୍୍ୟସାଧକ ହୁଏ । 7 କାରଣ, େହ ଭାଇ, ପବତି୍ର
ସାଧୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ
େପ୍ରମରୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ଲାଭ କଲ ି।

ଅନୀସମିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କ ଅନୁେରାଧ

8 ଅତଏବ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ , େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ତୁମ୍ଭକୁ ଆେଦଶ େଦବା
ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େସବକ ସ୍ୱରୂେପ ଯଦ୍ୟପି େମାହର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ସାହସ ଅଛ,ି
9 ତଥାପି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ପାଉଲ, େପ୍ରମ େହତୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ,ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଯୀଶୁଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବତ୍ତର୍ମାନ ବନ୍ଦୀ େଯ ମୁଁ, 10 େମାହର ଏପରି ବନ୍ଧନ
ଅବସ୍ଥାେର େମାହର ବତ୍ସ ଅନୀସମି ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ:ି
11 େସ ପୂବର୍େର ତୁମ୍ଭ ନମିେନ୍ତ ଅକମର୍ଣ୍ୟ ଥିଲା, କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁମ୍ଭର ଓ
େମାହର ଉଭୟଙ୍କର ଉପକାରୀ େହାଇଅଛ,ି 12 େସ ତ େମାହର ହୃଦୟ
ସ୍ୱରୂପ; ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େଫରାଇ ପଠାଉଅଛ ି। 13 ସୁସମାଚାର
ନମିେନ୍ତ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାେର ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନେର େମାହର େସବା କରିବା

ପାଇଁ ପାଖେର ରଖିବାକୁ େମାହର ମନ େହଉଥିଲା, 14 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ମତି
ନ େନଇ ମୁଁ କିଛ ିକରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲ ିନାହିଁ, େଯପରି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତମ
କାଯର୍୍ୟ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାେର କଲାପରି ନ େହାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନେର େହବ ।
15 କାରଣ େହାଇ ପାେର, େଯପରି ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆଉ ଦାସ ସ୍ୱରୂେପ ନ
ପାଇ ବରଂ ଦାସଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ, ଅଥର୍ାତ୍, ଜେଣ ପି୍ରୟ ଭ୍ର ାତା ସ୍ୱରୂେପ
ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇ ପାର, ଏଥିପାଇଁ େସ କିଛ ିକାଳ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅନ୍ତର
େହାଇଥିଲା; 16 ବେିଶଷେର େସ େମାହର ଜେଣ ପି୍ରୟ ଭାଇ, ଅତଏବ,
ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେର େସ ତୁମ୍ଭ ଓ େମା ପ୍ରତ ିେକେତ ଅଧିକ
ପି୍ରୟ ନ େହବ । 17 ଏଣୁ ଯଦ ିତୁେମ୍ଭ େମାେତ ଜେଣ ସହଭାଗୀ େବାଲି
ମେନ କର, ତାହାେହେଲ େମାେତ ଗ୍ରହଣ କଲାପରି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ।
18 ଯଦ ିେସ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିେକୗଣସ ିଅନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ ବା ତୁମ୍ଭଠାେର ଋଣୀ
େହାଇଥାଏ, େତେବ ତାହା େମା' ହସିାବେର େଲଖିରଖ; 19 ମୁଁ ପାଉଲ
ସ୍ୱହସ୍ତେର ଏହା େଲଖି େଦଉଅଛ,ି ମୁଁ ତାହା ପରିେଶାଧ କରିବ ି। ତୁେମ୍ଭ
ନେିଜ େଯ େମା' ନକିଟେର ଋଣୀ, ଏ ବଷିୟେର ମୁଁ ଆଉ କହବିାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁ ନାହିଁ । 20 ହଁ, ଭାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାେର ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱ ାରା େମାହର
ଲାଭ େହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର େମାହର ହୃଦୟକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଅି ।
21 ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାବହତାେର େମାହର ବଶି୍ୱାସ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େଲଖୁଅଛ;ି
ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କରିବ ।
22 େସଥି ସେଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ େମାହର ରହବିା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖ,
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ େମାେତ େଫରି
ପାଇବ, ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରୁଅଛ ି।

େଶଷ ଶୁେଭଚ୍ଛା

23-24 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ େହତୁ େମାହର ସହବନ୍ଦୀ ଏପାଫ୍ର ା ଏବଂ େମାହର
ସହକମର୍ୀମାେନ େଯ ମାକର୍, ଆରିସ୍ତାଖର୍, ଦୀମା ଓ ଲୂକ, ତୁମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର
ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । 25 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଆତ୍ମାର ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ । ଆେମନ୍
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ଏବ୍ର ୀ

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ େଶ୍ରଷ୍ଠତା

ଈଶ୍ୱର ଅତୀତେର ବଭିନି୍ନ  ସ୍ଥାନେର ଓ ବଭିନି୍ନ  ପ୍ରକାେର
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ କଥା
କହି 2 ଏହ ିେଶଷକାଳେର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କଥା

କହଅିଛନି୍ତ; ତାହାଙୁ୍କ େସ ସମସ୍ତ ବଷିୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନଯିୁକ୍ତ କେଲ ଓ
ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱ ସୃଷି୍ଟ କେଲ; 3 େସହ ିପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କ
ମହମିାର ପ୍ରଭା ଓ ତାହାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ର ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍, େସ ଆପଣା ଶକି୍ତଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଧାରଣ କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ପାପ ମାଜର୍ନା କଲା ଉତ୍ତାେର
ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ସ୍ଥ ମହାମହମିଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉପେବଶ ନ କରିଅଛନି୍ତ , 4 େସ
େଯଉଁ ପରିମାଣେର ଦୂତମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ନାମର
ଅଧିକାରୀ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିପରିମାଣେର େସ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ
ମହାନ େହାଇଅଛନି୍ତ । 5 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ
େକେବ ଏହା କହଅିଛନି୍ତ , "ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ
େଦଇଅଛୁ?'' ପୁନଶ୍ଚ, "ଆେମ୍ଭ ତାହାଙ୍କର ପିତା େହବା, ଆଉ େସ ଆମ୍ଭର
ପୁତ୍ର େହେବ ?'' 6 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ସମୟେର େସ ପ୍ରଥମଜାତଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର
ଜଗତ ମଧ୍ୟେର ପ୍ରେବଶ କରାଇେବ, େସହ ିସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି େସ
କହନି୍ତ , ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୂତ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରନୁ୍ତ । 7 ଏକ ପକ୍ଷେର
େସ ଦୂତମାନଙ୍କ ବଷିୟେର କହନି୍ତ , "େସ ଆପଣା ଦୂତମାନଙୁ୍କ ବାୟୁ ସ୍ୱରୂପ
କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଆପଣା େସବକମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନଶିଖା ସ୍ୱରୂପ କରନି୍ତ;'' 8 ଅପର
ପକ୍ଷେର େସ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଷିୟେର କହନି୍ତ , "େହ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସଂିହାସନ
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ, ପୁଣ,ି ନ୍ୟାୟର ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟର ଦଣ୍ଡ ଅେଟ ।''
9 "ତୁେମ୍ଭ ଧାମିର୍କତାକୁ େପ୍ରମ କରିଅଛ ଓ ଅଧାମିର୍କତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ,
େତଣୁ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ
ଆନନ୍ଦରୂପ େତୖଳେର ଅଭେିଷକ କରିଅଛନି୍ତ ।'' 10 ଆହୁରି, "େହ ପ୍ରଭୁ,
ତୁେମ୍ଭ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଭତିି୍ତମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛ, ପୁଣ,ି
ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତକୃତ କମର୍'' 11 "େସହ ିସବୁ ବନିଷ୍ଟ େହବ, କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭ ଚରିସ୍ଥାୟୀ; ଆଉ େସହ ିସବୁ ବସ୍ତ୍ର ପରି କ୍ଷୟ ପାଇଯିବ,''
12 "ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ ଚାଦର ପରି, ହଁ ବସ୍ତ୍ର ପରି େସହ ିସବୁ ଗଡୁ଼ାଇବ, ଆଉ
େସହ ିସବୁ ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହବ । କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ସବର୍ଦା ସମାନ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର
ବଷର୍ସମୂହ େକେବ େଶଷ େହବ ନାହିଁ ।'' 13 ଆଉ "ଆେମ୍ଭ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ତୁମ୍ଭର ପାଦପୀଠ କରି ନାହୁଁ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର
ଦକି୍ଷଣେର ବସଥିାଅ,'' ଏହା େସ ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କାହାକୁ େକେବ
କହଅିଛନି୍ତ ? 14 ଏମାେନ ସମେସ୍ତ କ'ଣ େସବାକାରୀ ଆତ୍ମା ନୁହଁନି୍ତ , ପୁଣ,ି
ପରିତ୍ରାଣର ଭାବ ିଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର େସବା କରିବାକୁ କି େସମାେନ
େପ୍ରରିତ େହାଇ ନାହଁାନି୍ତ ?

ମହାପରିତ୍ରାଣର ଅବେହଳା

ଅତଏବ, ଶୁଣାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ ିଅଧିକ ମେନାେଯାଗୀ େହବା
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି୍, େନାହେିଲ କାେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ
େହବୁ। 2 କାରଣ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କଥିତ ବାକ୍ୟ ଯଦ ିଅଟଳ

େହାଇ ରହଲିା, ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆଜ୍ଞାଲଙ୍ଘନ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ଯଥାଥର୍ ଦଣ୍ଡ
ପାଇଲା, 3 େତେବ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବେହଳା କେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ
କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ? ତାହା ତ ପ୍ରଥମେର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କଥିତ େହାଇ
ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକି୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରମାଣସଦି୍ଧ
େହଲା; 4 େସ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ନାନା ଚହି୍ନ ଓ
ଅଦୁ୍ଭତ କମର୍ ପୁଣ,ି ବବିଧି ଶକି୍ତର କାଯର୍୍ୟ ଓ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାନ
ଦ୍ୱ ାରା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ।

ପରିତ୍ରାଣ କତ୍ତର୍ା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ

5 କାରଣ େଯଉଁ ଭାବ ିଜଗତର କଥା ଆେମ୍ଭମାେନ କହୁଅଛୁ, ତାହା େସ
ଦୂତମାନଙ୍କ ଅଧୀନ କରି ନାହଁାନି୍ତ। 6 କିନୁ୍ତ ଜେଣ େକୗଣସ ିସ୍ଥାନେର ଏହି
କଥା କହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ , "ମନୁଷ୍ୟ କିଏ, େଯ ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ
କରିଥାଅ ? ମନୁଷ୍ୟ-ସନ୍ତାନ କିଏ, େଯ ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଯତ୍ନ େନଇଥାଅ ?
7 ତୁେମ୍ଭ ଦୂତମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ନୂ୍ୟନ କରିଅଛ, ତୁେମ୍ଭ ତାହାକୁ
େଗୗରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମରୂପ ମୁକୁଟେର ଭୂଷିତ କରିଅଛ, 8 ତୁେମ୍ଭ ତାହାର
ଅଧୀନ କରି ସମସ୍ତ ବଷିୟ ପଦ ତେଳ ରଖିଅଛ ।'' ପ୍ରକୃତେର େସ ସମସ୍ତ
ବଷିୟକୁ ତାହାର ବଶୀଭୂତ କରିବାେର େକୗଣସ ିବଷିୟକୁ ତାହାର
ବଶୀଭୂତ ନ କରି ଛାଡ଼ ିନାହଁାନି୍ତ। ଆେମ୍ଭମାେନ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବଷିୟ
ତାହାର ବଶୀଭୂତ େହାଇଥିବାର େଦଖୁ ନାହୁଁ ସତ, 9 କିନୁ୍ତ ଦୂତମାନଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷା େଯ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନୂ୍ୟନୀକୃତ େହାଇଥିେଲ, ତାହାଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍,
ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟର ଦୁଃଖେଭାଗ େହତୁ େଗୗରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମରୂପ ମୁକୁଟ
ପରିଧାନ କରିଥିବାର େଦଖୁଅଛୁ, େଯପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହେର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ମନୁଷ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େସ ମୃତୁ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରନି୍ତ। 10 କାରଣ ଯାହାଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ଓ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ, ଅେନକ ସନ୍ତାନଙୁ୍କ େଗୗରବେର
ପ୍ରେବଶ କରାଇବାେର େସମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର କତ୍ତର୍ାଙୁ୍କ ଦୁଃଖେଭାଗ ଦ୍ୱ ାରା
ସଦି୍ଧ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା । 11 େଯଣୁ େଯ ପବତି୍ର କରନି୍ତ ଓ
େଯଉଁମାେନ ପବତି୍ରୀକୃତ ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ;
େସଥିନମିେନ୍ତ େସ େସମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାତା େବାଲ ିକହବିାକୁ ଲଜି୍ଜତ ନୁହଁନି୍ତ ,
12 େଯପରି େସ କହନି୍ତ , "ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃଗଣଙ୍କ ନକିଟେର ତୁମ୍ଭ ନାମ
େଘାଷଣା କରିବ,ି ସମାଜ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବ,ି''
13 ପୁନଶ୍ଚ କହନି୍ତ , ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାେର େମାହର ବଶି୍ୱାସ ରଖିବ।ି ପୁନବର୍ାର,
ଏହ ିେଦଖ, ମୁଁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଦଆିଯାଇଥିବା େମାହର ସନ୍ତାନମାେନ ।
14 ଅତଏବ, ସନ୍ତାନମାେନ ରକ୍ତମାଂସର ସହଭାଗୀ େହାଇଥିବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ମଧ୍ୟ ନେିଜ େସହପିରି େସଥିର ସହଭାଗୀ େହେଲ, େଯପରି ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା
ମୃତୁ୍ୟର ଅଧିକାରୀକୁ, ଅଥର୍ାତ୍, ଶୟତାନକୁ ବନିାଶ କରି ପାରନି୍ତ; 15 ପୁଣ,ି
ମୃତୁ୍ୟର ଭୟେର େଯଉଁମାେନ ଯାବଜୀବନ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନେର ଥିେଲ,
େସମାନଙୁ୍କ େସ ଉଦ୍ଧାର କରନି୍ତ । 16 କାରଣ ପ୍ରକୃତେର େସ ତ
ଦୂତମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନ େନଇ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନଅିନି୍ତ ।
17 ଅତଏବ, ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ଆପଣା ଭ୍ର ାତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ େହବା
ତାହାଙ୍କର ଉଚତି ଥିଲା, େଯପରି େସ େଲାକମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଜେଣ ଦୟାଳୁ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ
ମହାଯାଜକ ହୁଅନି୍ତ । 18 କାରଣ େସ ନେିଜ ପରୀକି୍ଷତ େହାଇ ଦୁଃଖେଭାଗ
କରିଥିବାରୁ ପରୀକି୍ଷତ େହଉଥିବା େଲାକମାନଙ୍କ ଉପକାର କରିବା ନମିେନ୍ତ
ସକ୍ଷମ ଅଟନି୍ତ ।

ଯୀଶୁ େମାଶାଙ୍କଠାରୁ ମହାନ

ଅତଏବ, େହ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଆହ୍ୱାନର ସହଭାଗୀ ପବତି୍ର ଭ୍ର ାତୃଗଣ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସ ମତାନୁସାେର େପ୍ରରିତ ଓ ମହାଯାଜକ
ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟ ବେିବଚନା କର; 2 େମାଶା େଯପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ

ଗହୃ ମଧ୍ୟେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ, ଯୀଶୁ େସହପିରି ଆପଣା ନେିଯାଗକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ପ୍ରତି
ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ । 3 ଗହୃ ଅେପକ୍ଷା ଗହୃର ସ୍ଥାପନକତ୍ତର୍ା େଯପରି ଅଧିକ
ସମାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , େସହପିରି େମାଶାଙ୍କ ଅେପକ୍ଷା େସ ଅଧିକ
େଗୗରବର େଯାଗ୍ୟ େବାଲ ିଗଣତି େହାଇଅଛନି୍ତ । 4 େଯଣୁ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଗହୃ
େକୗଣସ ିନା େକୗଣସ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନମିିର୍ତ େହାଇଥାଏ, କିନୁ୍ତ ସମସ୍ତ
ବଷିୟର େଯ ନମିର୍ାଣକତ୍ତର୍ା, େସ ଈଶ୍ୱର । 5 ପରବତ୍ତର୍ୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ବଷିୟ

ଏବ୍ର ୀ 1:2 757 ଏବ୍ର ୀ 3:5



4

5

ସମ୍ୱନ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ନମିେନ୍ତ େମାଶା ତାହାଙ୍କ ଗହୃ ମଧ୍ୟେର େସବକ
ସ୍ୱରୂେପ ପ୍ରକୃତେର ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥିେଲ । 6 କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଗହୃ ଉପେର
ପୁତ୍ର ସ୍ୱରୂେପ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଅଟନି୍ତ; ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହସ ପୁଣ,ି
ଦପର୍ର କାରଣ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା, ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବେର େଶଷ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖୁ, ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ତ ତାହାଙ୍କ ଗହୃ ସ୍ୱରୂପ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଶି୍ରାମ

7 ଅତଏବ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା େଯପରି କହନି୍ତ , "ଆଜି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ'' 8 ପ୍ରାନ୍ତରେର ପରୀକ୍ଷା ଦନିେର ଓ ବରିକି୍ତ ଜନ୍ମ ାଇବା
ସ୍ଥାନେର େଯପରି ଘଟଥିିଲା, େସପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ
କରନି୍ତ 9 େସହ ିପ୍ରାନ୍ତରେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଆମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷା
କରି ଆମ୍ଭର ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଲ, ଆଉ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ
େଦଖିେଲ । 10 େତଣୁ ଆେମ୍ଭ ଏହ ିବଂଶ ପ୍ରତ ିବରିକ୍ତ େହାଇ କହଲୁି,
େସମାେନ ସବର୍ଦା ହୃଦୟେର ଭ୍ର ାନ୍ତ ଅଟନି୍ତ , େସମାେନ ଆମ୍ଭର ମାଗର୍ସବୁ
ଜାଣ ିନାହଁାନି୍ତ । 11 ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ଶପଥ କଲୁ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ । 12 େହ
ଭାଇମାେନ, ସାବଧାନ,େଯପରି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖକାରୀ ଦୁଷ୍ଟ,
ଅବଶି୍ୱାସୀ ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାହାରିଠାେର ନ ଥାଏ । 13 କିନୁ୍ତ କାେଳ
ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିକଠିନମନା ହୁଏ, ଏଥି
ନମିେନ୍ତ ଆଜି ସୁେଯାଗ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରତଦିନି ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦଅି;
14 କାରଣ ଆରମ୍ଭେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯଉଁ ବଶି୍ୱାସ ଥିଲା, ତାହା ଯଦି
େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଧରି ରଖୁ, ତାହାେହେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗୀ
େହାଇ ରହବୁି । 15 ଉକ୍ତ ଅଛ,ି ଆଜି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ
ଶୁଣ, େଯପରି ବରିକି୍ତ ଜନ୍ମ ାଇବା ସ୍ଥାନେର ଘଟଥିିଲା, େସପରି ଆପଣା
ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର । 16 େତେବ େକଉଁମାେନ ଶୁଣ ିବରିକି୍ତ
ଜନ୍ମ ାଇେଲ ? େମାଶାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମିସର େଦଶରୁ େଯଉଁମାେନ ବାହାରି
ଆସଥିିେଲ, େସ ସମେସ୍ତ କ'ଣ ନୁହଁନି୍ତ ? 17 ଆଉ େକଉଁମାନଙ୍କ ଉପେର
ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ବରିକ୍ତ େହାଇଥିେଲ ? େଯଉଁମାେନ ପାପ
କରିଥିେଲ, େଯଉଁମାନଙ୍କ ଶବ ପ୍ରାନ୍ତରେର ପଡ଼ ିରହଥିିଲା, କ'ଣ େସମାନଙ୍କ
ଉପେର ନୁେହଁ ? 18 େଯଉଁମାେନ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ବନିା
ଆଉ େକଉଁମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େସ ଶପଥ କରିଥିେଲ େଯ, େସମାେନ
ତାହାଙ୍କ ବଶି୍ରାମେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ ? 19 ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁ େଯ,
ଅବଶି୍ୱାସ େହତୁ େସମାେନ ବଶି୍ରାମେର ପ୍ରେବଶ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ ।

ଅତଏବ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ସାବଧାନ େହଉ, କାେଳ ତାହାଙ୍କ
ବଶି୍ରାମେର ପ୍ରେବଶ କରିବାର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଥିବା ସ୍ଥେଳ ସୁଦ୍ଧା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିେସଥିରୁ ବଞ୍ଚତି େହଲା ପରି

େଦଖାଯାଏ । 2 କାରଣ େସମାନଙ୍କ ନକିଟେର େଯପରି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ମଧ୍ୟ େସହପିରି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ େହାଇଅଛ,ି କିନୁ୍ତ
େଶ୍ରାତାମାେନ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଶୁଣଥିିବା ବାକ୍ୟ ନଜିସ୍ୱ ନ କରିବାରୁ ତାହା
େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଲାଭଜନକ େହଲା ନାହିଁ । 3 େଯଣୁ ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛୁ
େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, େକବଳ ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିବଶି୍ରାମେର ପ୍ରେବଶ କରିବା,
େଯପରି େସ କହଅିଛନି୍ତ , ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ଶପଥ କଲୁ,
େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମେର ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ । କିନୁ୍ତ ଜଗତର
ପତ୍ତନ ସମୟଠାରୁ ସମସ୍ତ କମର୍ ସମାପ୍ତ େହାଇଥିଲା; 4 କାରଣ ସପ୍ତମ
ଦନି ସମ୍ୱନ୍ଧେର େସ େକୗଣସ ିଏକ ସ୍ଥାନେର ଏହ ିପ୍ରକାେର କହଅିଛନି୍ତ ,
ଈଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଦନିେର ଆପଣାର ସମସ୍ତ କାଯର୍୍ୟରୁ ବଶି୍ରାମ କେଲ; 5 ଆଉ
ଏହ ିସ୍ଥାନେର େସ ପୁନଶ୍ଚ କହଅିଛନି୍ତ , େସମାେନ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ରାମେର
ପ୍ରେବଶ କରିେବ ନାହିଁ । 6 ଅତଏବ, େକେତକଙ୍କର େସଥିେର ପ୍ରେବଶ
କରିବାର ବାକି ଥିବାରୁ, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସୁସମାଚାର ପୂବର୍େର
ପ୍ରଚାରିତ େହାଇଥିଲା, େସମାେନ ଅବାଧ୍ୟତା େହତୁ ପ୍ରେବଶ ନ କରିବାରୁ
େସ ପୁନବର୍ାର 7 ଆଉ େଗାଟଏି ଦନି, ଅଥର୍ାତ୍, ଆଜି ଦନି ନରୂିପଣ କରି
ଏେତକାଳ ପେର ଦାଉଦଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥେର କହନି୍ତ , େଯପରି ପୂବର୍େର
କୁହାଯାଇଅଛ,ି ଆଜି ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ, ଆପଣା
ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର । 8 କାରଣ ଯଦ ିଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ୍କ
ବଶି୍ରାମ େଦଇଥାଆେନ୍ତ, େତେବ େସ ପେର ଅନ୍ୟ ଦନିର କଥା କହ ିନ
ଥାଆେନ୍ତ । 9 ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ବଶି୍ରାମବାର
େଭାଗ କରିବାର ବାକି ଅଛ ି। 10 େଯଣୁ େଯ ତାହାଙ୍କ ବଶି୍ରାମେର ପ୍ରେବଶ

କରିଅଛ,ି ଈଶ୍ୱର ଆପଣା କାଯର୍୍ୟରୁ େଯପରି ବଶି୍ରାମ କେଲ, େସପରି େସ
ମଧ୍ୟ ଆପଣା କାଯର୍୍ୟରୁ ବଶି୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ ି। 11 ଏଣୁ ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େସହ ିବଶି୍ରାମେର ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରୁ, େଯପରି
େକୗଣସ ିେଲାକ ଅବାଧ୍ୟତାର େସହ ିଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନୁସାେର ପତତି ନ ହୁଏ ।
12 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାଯର୍୍ୟସାଧକ ପୁଣ,ି ଦି୍ୱ ଧାର
ଖଡଡ଼୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ମତର, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନି୍ଥ ଓ ମଜ୍ଜ ାର ବେିଚ୍ଛଦ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପରିେଭଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚନି୍ତ ା ଓ ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଚିାରକ ଅେଟ
। 13 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େକୗଣସ ିପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନକିାଶ େଦବାକୁ େହବ, ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ଅନାବୃତ ଅେଟ ।

ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁ

14 ଅତଏବ ସ୍ୱଗର୍ସମୂହ ମଧ୍ୟ େଦଇ ଗମନ କରିଅଛନି୍ତ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମହାଯାଜକ େହବାରୁ ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସମତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧାରଣ କରୁ ।
15 କାରଣ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁବର୍ଳତାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିସହାନୁଭୂତି
େଦଖାଇବାକୁ ଅସମଥର୍, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ମହାଯାଜକ ନାହଁାନି୍ତ , ବରଂ
େସ ପାପରହତି େହାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସବର୍େତାଭାେବ ପରୀକି୍ଷତ େହେଲ
। 16 ଅତଏବ ଆସ, କୃପାପ୍ରାପି୍ତ ନମିେନ୍ତ ପୁଣ,ି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟେର
ଉପକାରକଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ସାହସେର ଅନୁଗ୍ରହ
ସଂିହାସନ ନକିଟକୁ ଯାଉ ।

କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମହାଯାଜକ େଯପରି ପାପ ନମିେନ୍ତ େନୖେବଦ୍ୟ
ଓ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରି ପାରନି୍ତ , େସଥିପାଇଁ େସ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ନୀତ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ

ପକ୍ଷେର ନଯିୁକ୍ତ ହୁଅନି୍ତ । 2 େସ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ର ାନ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ସହାନୁଭୂତ ିେଦଖାଇବାକୁ ସମଥର୍ , କାରଣ େସ ନେିଜ ମଧ୍ୟ ଦୁବର୍ଳତା
ବଶିିଷ୍ଟ; 3 ଏଥିସକାଶୁ େଲାକମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯପରି, ଆପଣା ନମିେନ୍ତ
ମଧ୍ୟ େସହପିରି ପାପାଥର୍କ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ତାହାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ।
4 ଆଉ େକହ ିଏହ ିସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଦ ନେିଜ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ହାେରାଣ େଯପରି ଆହୂତ, େସପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆହୂତ େହବା
ଆବଶ୍ୟକ । 5 େସହପିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମହାଯାଜକ ପଦର େଗୗରବ ନେିଜ
ଅେନ୍ୱଷଣ କରି ନ ଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ େସହ ିେଗୗରବର ପଦ
େଦଇଥିେଲ, କାରଣ େସ ତାହାଙୁ୍କ କହଥିିେଲ, "ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜନ୍ମ  େଦଇଅଛୁ ।'' 6 ପୁଣ,ି େସ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେର ମଧ୍ୟ
କହନି୍ତ , "ତୁେମ୍ଭ ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ ।''
7 େଯ ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମଥର୍, େସ ଆପଣା ପାଥିର୍ବ
ଜୀବନେର ଥିବା ସମୟେର, ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରବଳ ଆତ୍ତର୍ନାଦ ଓ ଅଶ୍ରୁ
ସହକାେର ପ୍ରାଥର୍ନା ଓ ବନିତ ିଉତ୍ସଗର୍ କରିଥିେଲ, ଆଉ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂେପ
ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ 8 ପୁତ୍ର େହେଲ େହଁ ଦୁଃଖେଭାଗ ଦ୍ୱ ାରା ଆଜ୍ଞାବହତା
ଶିକ୍ଷା କେଲ, 9 ପୁଣ,ି ସଦି୍ଧ େହାଇ ନଜି ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଅନନ୍ତ
ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ େହେଲ; 10 ଏେହତୁ େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କତୃ୍ତର୍କ
ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ମହାଯାଜକ େବାଲ ିନାମ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ ।

ବଶି୍ୱାସ ବଜର୍ନ ବଷିୟେର ସତକର୍ବାଣୀ

11 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅେନକ କଥା କହବିାକୁ ଅଛ,ି
ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣବିାେର ଶିଥିଳ େହାଇଥିବାରୁ େସଥିର ଅଥର୍ ବୁଝାଇବା
କଷ୍ଟକର । 12 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଏେତ ସମୟ ମଧ୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଶିକ୍ଷକ େହବା ଉଚତି୍ ଥିଲା, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ େମୗଳିକ
ସୂତ୍ରଗଡୁ଼କି େକହ ିେଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଏି, ଏହା ପୁନବର୍ାର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟାଜନ ଅଛ;ି ଗରୁୁପାକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେୟାଜନ ନ େହାଇ ଦୁଗ୍ଧ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟାଜନ । 13 େଯ ଦୁଗ୍ଧପାୟୀ, େସ ତ ଧାମିର୍କତାର
ବାକ୍ୟ ବଷିୟେର ଜାେଣ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଶିଶୁମାତ୍ର । 14 କିନୁ୍ତ ବୃଦ୍ଧ
େଲାେକ, ଅଥର୍ାତ୍, େଯଉଁମାେନ ଜ୍ଞାେନନି୍ଦ୍ରୟଗଡୁ଼କିର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱ ାରା ଭଲ
ମନ୍ଦ ନରୂିପଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଗରୁୁପାକ ଖାଦ୍ୟ
ପ୍ରେୟାଜନ ।
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ଅତଏବ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୃତ କମର୍ରୁ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ, 2 ନାନା ବାପି୍ତସ୍ମ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା, ହସ୍ତାପର୍ଣ, ମୃତମାନଙ୍କ

ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଅନନ୍ତ ବଚିାର ସ୍ୱରୂପ ଭତିି୍ତମୂଳ ପୁନବର୍ାର ନ ବସାଇ ସଦିି୍ଧ
ଲାଭ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅଗ୍ରସର େହଉ । 3 ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତ ିେହେଲ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହା କରିବା । 4 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଥେର ଆେଲାକ ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇଅଛନି୍ତ , ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଦାନର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇଅଛନି୍ତ , ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର
ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛନି୍ତ , 5 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଓ ଆଗାମୀ ଯୁଗର
ଶକି୍ତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛନି୍ତ , 6 େସମାେନ ଯଦ ିସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ ,
ତାହାେହେଲ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ ନମିେନ୍ତ େସମାନଙୁ୍କ ପୁନବର୍ାର ନୂତନ
କରାଇବା ଅସାଧ୍ୟ, େଯଣୁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ବନିାଶ ନମିେନ୍ତ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ, ପୁଣ,ି କ୍ରୁଶାପର୍ଣ କରି ପ୍ରକାଶ୍ୟେର ତାହାଙୁ୍କ ନନି୍ଦାର ପାତ୍ର
କରନି୍ତ । 7 କାରଣ େଯଉଁ ଭୂମି ଆପଣା ଉପେର ବାରମ୍ୱାର ପତତି
ବୃଷି୍ଟଜଳ ପାନ କେର, ଆଉ େଯଉଁମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତାହା ଚାଷ କରାଯାଏ,
େସମାନଙ୍କର ଉପେଯାଗୀ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  କେର, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । 8 କିନୁ୍ତ ତାହା ଯଦ ିକଣ୍ଟା ଓ ଅଗରା ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ
କେର, େତେବ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ େହାଇ ଅବଳିେମ୍ୱ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ପୁଣ,ି
ତାହାର େଶଷ ଦଶା ଅଗି୍ନଦାହ । 9 କିନୁ୍ତ େହ ପି୍ରୟମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଯଦ୍ୟପି ଏହପିରି କହୁଅଛୁ, ତଥାପି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା େଯ ତାହାଠାରୁ
ଉତ୍ତମ ଓ ପରିତ୍ରାଣସଂଯୁକ୍ତ , ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୃଢ଼ରୂେପ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛୁ
। 10 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କମର୍, ଆଉ ସାଧୁେଲାକମାନଙ୍କର େସବା
କରିଥିବା ଦ୍ୱ ାରା ଓ ଯାହା ଏେବ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ େପ୍ରମ କରୁଅଛ, ତାହା ଈଶ୍ୱର େଯ ଭୁଲଯିିେବ, ଏପରି
ଅନ୍ୟାୟକାରୀ େସ ନୁହଁନି୍ତ । 11 ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା େଯ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଦୃଢ଼ ଭରସା ସହ େସହି
ପ୍ରକାର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ, 12 େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶିଥିଳ ନ େହାଇ,
େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ ଓ େଧୖଯର୍୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରତଜି୍ଞାସମୂହର ଅଧିକାରୀ, ବରଂ
େସମାନଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଟଳ ପ୍ରତଜି୍ଞା

13 କାରଣ ଈଶ୍ୱର େଯେତେବେଳ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରତଜି୍ଞା
କରିଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଆଉ େକୗଣସ ିମହାନ୍ ନାମ ନ ପାଇବାରୁ
ଆପଣା ନାମେର ଶପଥ କରି କହଥିିେଲ, 14 "ଆେମ୍ଭ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶର ଅତଶିୟ ବୃଦି୍ଧ କରିବା ।'' 15 ଆଉ
ଏହ ିପ୍ରକାେର ଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁୁ େହାଇ ଅବ୍ରହାମ ପ୍ରତଜି୍ଞାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିେଲ
। 16 ମନୁଷ୍ୟମାେନ ତ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ମହାନ୍ ନାମେର ଶପଥ
କରିଥାଆନି୍ତ , ଆଉ କଥା ସି୍ଥର କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ
ବବିାଦର ନଷି୍ପତି୍ତ ଶପଥ ଦ୍ୱ ାରା ହୁଏ । 17 ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତଜି୍ଞାର
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଆପଣା ସଂକଳ୍ପର ଅଟଳତା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାବେର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପ୍ରତଜି୍ଞା ସହ ଶପଥ ମଧ୍ୟ କରିଥିେଲ,
18 େଯପରି େଯଉଁ ଦୁଇ ଅପରିବତ୍ତର୍ନୀୟ ବଷିୟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା
କହବିା ଅସମ୍ଭବ, ତଦ୍ୱ ାରା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଭରସାକୁ ଧରିବା ନମିେନ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ
ପଳାୟନ କରିଅଛୁ େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଦୃଢ଼ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ
େହଉ । 19 େସହ ିଭରସା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଲଙ୍ଗର ସ୍ୱରୂପ, ତାହା
ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ରାବୃତ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରି ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ େହାଇଅଛ,ି
20 ଆଉ, ଯୀଶୁ େସହ ିସ୍ଥାନେର ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନନ୍ତକାଳୀନ
ମହାଯାଜକ େହାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ରୂେପ ପ୍ରେବଶ କରିଅଛନି୍ତ ।

ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ଯାଜକପଦ

ଏହ ିମଲ୍କୀେଷଦକ ଶାେଲମର ରାଜା ଓ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଯାଜକ ଥିେଲ । େସ, ଅବ୍ର ହାମ, ରାଜାମାନଙୁ୍କ ସଂହାର କରି
ପ୍ରତ୍ୟାବତ୍ତର୍ନ କରିବା ସମୟେର, େସ ତାହାଙ୍କ ସେଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତ

କରି ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଥିେଲ; 2 ଅବ୍ରହାମ ମଧ୍ୟ ତାହାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ପଦାଥର୍ରୁ
ଦଶମାଂଶ େଦଇଥିେଲ । ଅନୁବାଦ କେଲ ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ନାମର ଅଥର୍
ଧାମିର୍କତାର ରାଜା, ଏବଂ ଶାେଲମର ରାଜା, ଅଥର୍ାତ୍, ଶାନି୍ତରାଜା ।
3 ଏହାଙ୍କର ପିତା କି ମାତା କି ବଂଶାବଳୀ କିଅବା ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ ଓ
ଜୀବନର ଅନ୍ତ କିଛ ିହିଁ ଜଣା ନାହିଁ; େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ

କରାଯାଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ େହାଇ ରହଅିଛନି୍ତ । 4 ଭାବ ିେଦଖ, ଏହି
ବ୍ୟକି୍ତ କିପରି ମହାନ। ପିତୃକୁଳପତ ିଅବ୍ର ହାମ ତାହାଙୁ୍କ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆଣଥିିବା
ସେବର୍ାତୃ୍କଷ୍ଟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ସୁଦ୍ଧା େଦଇଥିେଲ । 5 େଲବୀଙ୍କ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଯାଜକପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର େଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, େସମାନଙ୍କ
ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥାଆନି୍ତ
େସମାେନ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ଔରସଜାତ େହେଲ େହଁ େସମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା
ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ; 6 କିନୁ୍ତ ମଲ୍କୀେଷଦକ, େଲବୀୟ ବଂଶାବଳୀର ଅନ୍ତଗର୍ତ
ନୁହଁନି୍ତ , େସ ଅବ୍ରହାମଙ୍କଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତଜି୍ଞାର ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ
ଆଶୀବର୍ାଦ କରିଥିେଲ । 7 ସାନ େଯ ବଡ଼ଠାରୁ ଆଶୀବର୍ାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ,
ଏହା ସ୍ୱୀକାଯର୍୍ୟ । 8 ଏ ସ୍ଥଳେର ମରଣଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ େଯ ଦଶମାଂଶ
ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନି୍ତ , ଦେିନ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କରିବ, କିନୁ୍ତ େସ ସ୍ଥଳେର େଯ
ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିେଲ େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
ଦଆିଯାଏ େଯ, େସ ଅମର । 9 ପୁଣ,ି କହବିାକୁ ଗେଲ େଯଉଁ େଲବୀ
ଦଶମାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ , େସ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଦଶମାଂଶ
େଦଇଅଛନି୍ତ; 10 କାରଣ ଅବ୍ରହାମଙ୍କ ସହତି ମଲ୍କୀେଷଦକ ସାକ୍ଷାତ
କରିବା ସମୟେର େଲବୀ ଜନ୍ମ  େହାଇ ନ ଥିେଲ । 11 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ,
େଯଉଁ େଲବୀୟ ଯାଜକତ୍ୱ  ଅଧୀନେର େଲାକମାେନ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ, େସହ ିଯାଜକତ୍ତ୍ୱ  ଦ୍ୱ ାରା ଯଦ ିସଦିି୍ଧ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା,
ତାହାେହେଲ ହାେରାଣଙ୍କ େଶ୍ରଣୀ ଅନୁସାେର ଗଣତି ନ େହାଇ
ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନ୍ୟ ଜେଣ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହବାର ଆଉ କ'ଣ
ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ? 12 କାରଣ ଯାଜକତ୍ୱ  ଯଦ ିପରିବତ୍ତିର୍ତ ହୁଏ, େତେବ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପରିବତ୍ତର୍ନ ଘେଟ । 13 େଯଣୁ ଯାହାଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏହ ିସମସ୍ତ କୁହାଯାଏ, େସ ଅନ୍ୟ ଏକ େଗାଷ୍ଠୀର େଲାକ, େଯଉଁ
େଗାଷ୍ଠୀର େକହ ିେକେବ େବଦରି କମର୍ କରି ନାହଁାନି୍ତ । 14 କାରଣ ଏହା
ସ୍ପଷ୍ଟ େଯ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯିହୂଦାଙ୍କ େଗାଷ୍ଠୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ ,
େଯଉଁ େଗାଷ୍ଠୀର ଯାଜକତ୍ତ୍ୱ  ସମ୍ୱନ୍ଧେର େମାଶା କିଛ ିକହ ିନାହଁାନି୍ତ ।

ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଯୀଶୁ

15 ଆଉ ଏହା ଏଥିେର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ,
ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟେର ଆଉ ଜେଣ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇଅଛନି୍ତ ,
16 େସ ଶାରୀରିକ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାେର ନଯିୁକ୍ତ ନ େହାଇ ଅକ୍ଷୟ
ଜୀବନର ଶକି୍ତ ଅନୁସାେର ନଯିୁକ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ । 17 କାରଣ ତାହାଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଏହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଆିଯାଏ, ତୁେମ୍ଭ ମଲ୍କୀେଷଦକଙ୍କ ସଦୃଶ
ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ । 18 ଏଥିେର ଏକ ପକ୍ଷେର ପୂବର୍ବତ୍ତର୍ୀ ଆଜ୍ଞା
ଦୁବର୍ଳ ଓ ନଷି୍ଫଳ େହବାରୁ ତାହାର େଲାପ େହାଇଅଛ;ି 19 (କାରଣ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା େକୗଣସ ିବଷିୟ ସଦି୍ଧ କରି ନ ଥିଲା), ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର
େଶ୍ରଷ୍ଠତର ଭରସା ପ୍ରେବଶ କରିଅଛ,ି ତଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଉ । 20 ଆଉ ଏହା େଯପ୍ରକାେର ବନିା ଶପଥେର େହଲା
ନାହିଁ, 21 େଯଣୁ େସମାେନ ତ ବନିା ଶପଥେର ଯାଜକ େହାଇଅଛନି୍ତ , କିନୁ୍ତ
େଯ ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର ଏହା କହଅିଛନି୍ତ , ପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଅଛନି୍ତ , ଆଉ
େସ ଅନୁତାପ କରିେବ ନାହିଁ, ତୁେମ୍ଭ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ, ତାହାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା େସ ଶପଥ ସହକାେର ଯାଜକ େହାଇଅଛନି୍ତ; 22 େସହ ିପ୍ରକାେର
ଯୀଶୁ େଶ୍ରଷ୍ଠତର ନୟିମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ େହାଇଅଛନି୍ତ । 23 େସହ ିଯାଜକମାେନ
ତ ବହୁସଂଖ୍ୟାେର ନଯିୁକ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ , କାରଣ ମୃତୁ୍ୟ େସମାନଙୁ୍କ
ଚରିସ୍ଥାୟୀ େହବାକୁ େଦଇ ନାହିଁ, 24 କିନୁ୍ତ େସ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ େହବାରୁ
ଅପରିବତ୍ତର୍ନୀୟ ଯାଜକତ୍ତ୍ୱ  ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ । 25 ଅତଏବ, ତାହାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ େସ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ ପରିତ୍ରାଣ େଦବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନି୍ତ , େଯଣୁ େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ନେିବଦନ କରିବା ପାଇଁ େସ ନତି୍ୟ ଜୀବତି । 26 କାରଣ ଏହ ିପ୍ରକାର
ମହାଯାଜକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଉପଯୁକ୍ତ , େଯ କି ପବତି୍ର, ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ,
ନଷି୍କଳଙ୍କ, ପାପୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ, ପୁଣ,ି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଉପେର
ଉଚ୍ଚୀକୃତ । 27 େସହ ିମହାଯାଜକମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରତଦିନି ପ୍ରଥମେର
ଆପଣାର ପାପ ପାଇଁ ଓ ପେର େଲାକମାନଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ତାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନୁେହଁ, କାରଣ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ଦ୍ୱ ାରା େସ ଏକାଥରେକ ଏହା କରିଅଛନି୍ତ । 28 େଯଣୁ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଦୁବର୍ଳତାବଶିିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାଯାଜକ ପଦେର ନଯିୁକ୍ତ କେର, କିନୁ୍ତ େଯଉଁ
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ଶପଥବାକ୍ୟ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପେର େହାଇଥିଲା, ତାହା ଅନନ୍ତକାଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଦିି୍ଧପ୍ରାପ୍ତ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ନଯିୁକ୍ତ କେର ।

ଯୀଶୁ ଏକ େଶ୍ରଷ୍ଠତର ନୟିମର ମହାଯାଜକ

ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାହା କହୁଅଛୁ, େସଥିର ପ୍ରଧାନ ବଷିୟ ଏହ,ି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଅଛନି୍ତ , େଯ ସ୍ୱଗର୍େର
ମହାମହମିଙ୍କ ସଂିହାସନର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉପବଷି୍ଟ

େହାଇଅଛନି୍ତ; 2 େସ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନର ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଯଥାଥର୍ ତମ୍ୱୁ ମନୁଷ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ଥାପିତ ନ େହାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ଥାପିତ େହାଇଅଛ,ି େସଥିର େସବକ
ଅଟନି୍ତ । 3 କାରଣ ପ୍ରେତ୍ୟକ ମହାଯାଜକ ଦାନ ଓ ବଳି ଉଭୟ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବାକୁ ନଯିୁକ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , ଅତଏବ ଏହ ିମହାଯାଜକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ନମିେନ୍ତ କିଛ ିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । 4 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯେବ
ପୃଥିବୀେର ଥାଆେନ୍ତ, ତାହାେହେଲ ଯାଜକ ସୁଦ୍ଧା େହାଇ ପାରି ନ ଥାଆେନ୍ତ,
କାରଣ େଯଉଁମାେନ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ଦାନ ଉତ୍ସଗର୍ କରନି୍ତ ,
ଏପରି ଯାଜକମାେନ ଅଛନି୍ତ; 5 େସମାେନ ଯାହାର େସବା କରନି୍ତ , ତାହା
ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ବଷିୟଗଡୁ଼କିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ଛାୟାମାତ୍ର, ତମ୍ୱୁ ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ
ଉଦ୍ୟତ େହବା ସମୟେର େମାଶା େଯପରି ଆେଦଶ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିେଲ;
କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହଥିିେଲ, ସାବଧାନ, ପବର୍ତେର ତୁମ୍ଭକୁ େଯଉଁ ଆଦଶର୍
େଦଖାଇ ଦଆିଯାଇଥିଲା, ତଦନୁସାେର ସମସ୍ତ ନମିର୍ାଣ କର । 6 କିନୁ୍ତ
ଏେବ େଯଉଁ ପରିମାଣେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତୃ୍କଷ୍ଟତର ପ୍ରତଜି୍ଞାଗଡୁ଼କି ଉପେର ସ୍ଥାପିତ
େଶ୍ରଷ୍ଠତର ନୟିମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସହ ିପରିମାଣେର ମଧ୍ୟ
ଉତୃ୍କଷ୍ଟତର େସବକପଦ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ । 7 କାରଣ ପ୍ରଥମ ନୟିମ
ଯଦ ିେଦାଷରହତି େହାଇଥାଆନ୍ତା, େତେବ ଦି୍ୱ ତୀୟ ନୟିମର କଥା ଉଠି ନ
ଥାଆନ୍ତା । 8 େଯଣୁ େସ େସଥିର େଦାଷ ପ୍ରକାଶ କରି େସମାନଙୁ୍କ କହନି୍ତ ,
ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ , େଦଖ, ସମୟ ଆସୁଅଛ,ି େଯେତେବେଳ ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ
ବଂଶ ଓ ଯିହୂଦା ବଂଶ ସହତି େଗାଟଏି ନୂତନ ନୟିମ ସ୍ଥାପନ କରିବା;
9 େଯଉଁ କାଳେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ପିତୃ- ପୁରୁଷମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତ ଧରି
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣଥିିଲୁ, େସହ ିସମୟେର େସମାନଙ୍କ
ସହତି ଆେମ୍ଭ େଯଉଁ ନୟିମ କରିଥିଲୁ, ଏହା ତଦନୁଯାୟୀ ନୁେହଁ; େଯଣୁ
େସମାେନ ଆମ୍ଭ ନୟିମେର ସି୍ଥର ରହେିଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିମେନାେଯାଗ କଲୁ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ କହନି୍ତ । 10 କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
କଥା ଏହ,ି େସହ ିସମୟ ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସହତି େଯଉଁ
ନୟିମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହା ଏହ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ମନେର ଆପଣା
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା େଦବା, େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର େସହ ିସବୁ େଲଖିବା,
11 ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର େହବା, େସମାେନ ଆମ୍ଭର େଲାକ େହେବ
ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ଜାଣ େବାଲ ିକହ ିେସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ସହନଗରବାସୀଙୁ୍କ, ଆଉ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦେବ
ନାହିଁ, େଯଣୁ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ ସମେସ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ ଜାଣେିବ
। 12 କାରଣ ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କର ଅଧମର୍ ପ୍ରତ ିସଦୟ େହବା, ପୁଣ,ି
ପାପସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣେର ଆଣବିା ନାହିଁ । 13 େସ ନୂତନ ନୟିମ େବାଲି
କହବିା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରଥମକୁ ପୁରାତନ କରିଅଛନି୍ତ; ଆଉ ଯାହା ପୁରାତନ ଓ
ଜୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଯାଉଅଛ,ି ତାହାର େଲାପ େହବାର ସମୟ ସନି୍ନ କଟ ।

ପାଥିର୍ବ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ

ପ୍ରକୃତେର େସହ ିପ୍ରଥମ ନୟିମର ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ
ନାନା ବଧିିବଧିାନ ଓ େଗାଟଏି ପାଥିର୍ବ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ।
2 କାରଣ େଗାଟଏି ତମ୍ୱୁ ନମିିର୍ତ େହାଇଥିଲା, େସଥିର ପ୍ରଥମ

ଭାଗେର ଦୀପବୃକ୍ଷ, େମଜ ଓ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ ରୁଟ ିଥିଲା ତାହାକୁ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନ
େବାଲ ିକହନି୍ତ । 3 ପୁଣ,ି ଦି୍ୱ ତୀୟ ଯବନକିାର ପଶ୍ଚାତେର ତମ୍ୱୁର େଯଉଁ
ଭାଗ ଥିଲା, ତାହାକୁ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ େବାଲ ିକହନି୍ତ; 4 େସଠାେର
ସୁବଣ୍ଣର୍ର ଧୂପେବଦ ିଓ ଚତୁଃପାଶ୍ୱର୍ ସୁବଣ୍ଣର୍ ମଣ୍ଡତି ନୟିମସନୁି୍ଦକ ଥିଲା ।
େସହ ିନୟିମସନୁି୍ଦକେର ମାନ୍ନ ା ରଖାଯାଇଥିବା େଗାଟଏି ସୁବଣ୍ଣର୍ର ପାତ୍ର,
ହାେରାଣଙ୍କ ମଞ୍ଜରିତ ଯଷି୍ଟ ଓ ନୟିମର ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତରଫଳକ ଥିଲା, 5 ଆଉ
ତାହା ଉପେର ପାପାଚ୍ଛାଦନକୁ ଛାୟା କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବସୂଚକ
ଦୁଇଟ ିକିରୂବ ଥିେଲ; େସହ ିସବୁ ବଷିୟେର ଏେବ ଆେମ୍ଭମାେନ ସବେିଶଷ
କହ ିନ ପାରୁ । 6 ଏହ ିସବୁ ଏହ ିପ୍ରକାେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଥିବାରୁ
ଯାଜକମାେନ ଉପାସନା କରିବା ନମିେନ୍ତ ତମ୍ୱୁର ପ୍ରଥମ ଭାଗେର ସବର୍ଦା

ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ , 7 କିନୁ୍ତ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଭାଗେର େକବଳ ମହାଯାଜକ ବଷର୍କୁ
ଥେର ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ , ଆଉ େସ ଆପଣାର ଓ େଲାକମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନକୃତ
ପାପ ନମିେନ୍ତ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାର ରକ୍ତ ନ େନଇ ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ ନାହିଁ ।
8 ଏଥିେର ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ େଯ, ପ୍ରଥମ ତମ୍ୱୁ ରହଥିିବା
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବାର ପଥ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇ ନାହିଁ ।
9 ଏହ ିପ୍ରଥମ ତମ୍ୱୁ ବତ୍ତର୍ମାନ ସମୟ ନମିେନ୍ତ ନଦିଶର୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ
ତଦନୁସାେର ଦାନ ଓ ବଳି ଉଭୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଏ, କିନୁ୍ତ ଏହ ିସବୁ
ଉପାସକକୁ ବେିବକଗତ ସଦିି୍ଧ ଦାନ କରି ପାେର ନାହିଁ; 10 ଏହ ିସମସ୍ତ
ଖାଦ୍ୟ, େପୟ ଓ ବବିଧିପ୍ରକାର ଶୁଚକିି୍ରୟା ସଂେଶାଧନର ସମୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ପାଳନୀୟ ଶାରୀରିକ ବଧିିବଧିାନମାତ୍ର ।

ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତେର ମୁକି୍ତ ସାଧନ

11 କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବତ୍ତର୍ମାନ ଉତ୍ତମ ବଷିୟର ମହାଯାଜକ ସ୍ୱରୂେପ ଉପସି୍ଥତ
େହାଇ ଏହ ିସୃଷି୍ଟରୁ ଭନି୍ନ  ଅହସ୍ତକୃତ ମହତ୍ ଓ େଶ୍ରଷ୍ଠତର ତମ୍ୱୁ େଦଇ ଯାଇ
ଛାଗ ଓ େଗାବତ୍ସର ରକ୍ତ ନୁେହଁ, 12 ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ େଘନି
ଏକାଥରେକ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକି୍ତ ସାଧନ
କରିଅଛନି୍ତ । 13 କାରଣ ଯଦ ିଛାଗ ଓ ବୃଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପୁଣ,ି
ଅଶୁଚମିାନଙ୍କ ଉପେର େସଚତି ଗାଭୀଭସ୍ମ ଶରୀରକୁ ପବତି୍ର କେର,
14 େତେବ େଯଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚରିନ୍ତନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣାକୁ ନଖିୁନ୍ତ ବଳି
ସ୍ୱରୂେପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ େକେତ ଅଧିକ
ପରିମାଣେର ଜୀବତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େସବା କରିବା ନମିେନ୍ତ ମୃତ କମର୍ରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବେିବକକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ! 15 ଆଉ ଏହ ିକାରଣରୁ େସ
ନୂତନ ନୟିମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ େହାଇଅଛନି୍ତ , େଯପରି ପ୍ରଥମ ନୟିମକାଳୀନ
ଅପରାଧ ମାଜର୍ନାେଥର୍ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିଯାଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହୂତ
େଲାକମାେନ ଅନନ୍ତ ଅଧିକାର ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତଜି୍ଞାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନି୍ତ ।
16 କାରଣ ଚୁକି୍ତ କରାଯାଇଥିେଲ ଚୁକି୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ମୃତୁ୍ୟର ପ୍ରମାଣ
ଆବଶ୍ୟକ । 17 େଯଣୁ ମୃତୁ୍ୟ ଘଟେିଲ ଚୁକି୍ତ ବଳବନ୍ତ ହୁଏ, କାରଣ ଚୁକି୍ତ
କରିଥିବା େଲାକ ଜୀବତି ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା କଦାପି କାଯର୍୍ୟକାରୀ ହୁଏ
ନାହିଁ । 18 ଏଥି ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଥମ ନୟିମ ମଧ୍ୟ ବନିା ରକ୍ତେର ପ୍ରତଷିି୍ଠତ
େହାଇ ନ ଥିଲା । 19 କାରଣ େମାଶା େଲାକମାନଙ୍କ ନକିଟେର େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କଲା ଉତ୍ତାେର ଜଳ, େଲାହତିବଣ୍ଣର୍
େମଷେଲାମ ଓ ଏେଜାବ ସହତି େଗାବତ୍ସ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ େଘନି
ନୟିମପୁସ୍ତକ ଓ ସମସ୍ତ େଲାକଙ୍କ ଉପେର େସଚନ କରି କହେିଲ,
20 ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଯଉଁ ନୟିମ ଆେଦଶ କରିଅଛନି୍ତ ,
େସହ ିନୟିମର ରକ୍ତ ଏହ ି। 21 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ େସ ତମ୍ୱୁ ଓ ଯାଜକୀୟ
ପରିଚଯର୍୍ୟାର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଉପେର େସହପିରି ରକ୍ତ େସଚନ କେଲ ।
22 ପୁଣ,ି େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
ଶୁଚକୃିତ ହୁଏ, ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବନିା ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ ନାହିଁ ।
23 ଅତଏବ, ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ବଷିୟଗଡୁ଼କିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମସ୍ତ ଏହ ିସବୁ ଦ୍ୱ ାରା
ଶୁଚକୃିତ େହବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ବଷିୟଗଡୁ଼କି ତ ଏହି
ସବୁଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠତର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱ ାରା ଶୁଚକୃିତ େହବାର ଆବଶ୍ୟକ ।
24 କାରଣ ପ୍ରକୃତ ବଷିୟର ପ୍ରତରୂିପ େଯ ହସ୍ତକୃତ ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନ,
େସଥିେର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେବଶ ନ କରି ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଏେବ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉପସି୍ଥତ େହବା ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍େର ପ୍ରେବଶ କରିଅଛନି୍ତ ।
25 ମହାଯାଜକ େଯପରି ଅନ୍ୟର ରକ୍ତ େଘନ ିବଷର୍କୁ ବଷର୍ ମହାପବତି୍ର
ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରନି୍ତ , େସହପିରି େସ େଯ ଥରକୁଥର ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସଗର୍
କରିେବ, ତାହା ନୁେହଁ; 26 ତାହାେହେଲ ଜଗତର ପତ୍ତନ ସମୟଠାରୁ
ଥରକୁଥର ତାହାଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କରିବାକୁ େହାଇଥାଆନ୍ତା; କିନୁ୍ତ ଏେବ େସ
ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟେର ଆପଣାକୁ ବଳି ରୂେପ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ପାପ ଦୂର
କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛନି୍ତ । 27 ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଯପରି
ଥେରମାତ୍ର ମୃତୁ୍ୟ, 28 ଆଉ, ତାହା ପେର ବଚିାର ନରୂିପିତ ଅଛ,ି େସହପିରି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅେନକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଥେରମାତ୍ର ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ
େହାଇ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର ପାପ ସକାେଶ ନୁେହଁ, ବରଂ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ
ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ଦଶର୍ନ େଦେବ ।
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ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ବଳିଦାନ

କାରଣ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ବଷିୟର ଛାୟା
ସ୍ୱରୂପ େହାଇ େସହ ିସବୁ ବଷିୟର ଅବକିଳ ପ୍ରତମିୂତ୍ତିର୍ ନ
େହବାରୁ ଯାଜକମାନଙ୍କର ବଷର୍କୁ ବଷର୍ େସହ ିଏକ ପ୍ରକାର

ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଉପାସକମାନଙୁ୍କ କଦାପି ସଦି୍ଧ କରି ପାରନି୍ତ ନାହିଁ
। 2 େସହ ିସବୁ ବଳିର ଉତ୍ସଗର୍ କ'ଣ ନବୃିତ୍ତ େହାଇ ନ ଥାଆନ୍ତା ଯଦି
ଉପାସକମାେନ ଥେର ଶୁଚକୃିତ େହାଇ ବେିବକେର ଆଉ ପାପର େବାଧ
ପାଇ ନ ଥାଆେନ୍ତ ? 3 କିନୁ୍ତ େସହ ିସବୁ ବଳିେର ବଷର୍କୁ ବଷର୍ ପାପ ସ୍ମରଣ
କରାଯାଏ; 4 କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ େଯ ପାପ ହରଣ କରିବ, ଏହା
ଅସମ୍ଭବ । 5 େସଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନି୍ତ , ବଳିଦାନ
ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ନ େଲାଡ଼ ିେମା' ନମିେନ୍ତ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ;
6 େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳିେର ତୁେମ୍ଭ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ େହଲ ନାହିଁ ।
7 େସେତେବେଳ ମୁଁ କହଲି,ି େଦଖ, ଶାସ୍ତ୍ରେର େମା' ବଷିୟେର େଲଖା
ଅଛ,ି େହ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସଅିଛ ି। 8 ଏସବୁ
ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍େର େସ କହନି୍ତ , ବଳିଦାନ, େନୖେବଦ୍ୟ, େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍କ ବଳି
ତୁେମ୍ଭ େଲାଡ଼ଲି ନାହିଁ, କିମ୍ୱା େସଥିେର ତୁମ୍ଭର ସେନ୍ତାଷ ନ ଥିଲା (ଯାହାସବୁ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାେର ଉତ୍ସଗର୍ କରାଯାଏ;) 9 ତତ୍ପେର େସ କହନି୍ତ ,
େଦଖ, ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସଅିଛ ି। ଦି୍ୱ ତୀୟଟ ିସ୍ଥାପନ
କରିବା ନମିେନ୍ତ େସ ପ୍ରଥମଟ ିେଲାପ କରନି୍ତ । 10 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର
ଏକାଥରେକ ଉତ୍ସଗର୍ୀକୃତ େହବା ଦ୍ୱ ାରା େସହ ିଇଚ୍ଛା େହତୁ ଆେମ୍ଭମାେନ
ପବତି୍ରୀକୃତ େହାଇଅଛୁ । 11 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଯାଜକ ପ୍ରତଦିନି
େସବା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଥରକୁଥର େସହ ିଏକ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା
ପାଇଁ ଠିଆ େହାଇଥାଆନି୍ତ; ଏହ ିସବୁ େକେବ ପାପ ହରଣ କରି ପାେର
ନାହିଁ । 12 ମାତ୍ର େସ ପାପ ନମିେନ୍ତ େକବଳ ଏକ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କଲା
ଉତ୍ତାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଚରିକାଳ ପାଇଁ ଉପେବଶ ନ କେଲ;
13 େସହ ିଦନିାବଧି ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ ତାହାଙ୍କ ପାଦପୀଠ କରାଯାଇ ନ
ଥିବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ଅେପକ୍ଷା କରୁଅଛନି୍ତ । 14 କାରଣ େକବଳ ଏକ ବଳିର
ଉତ୍ସଗର୍ ଦ୍ୱ ାରା େସ ପବତି୍ରୀକୃତ େହଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଚରିକାଳ ପାଇଁ
ସଦି୍ଧ କରିଅଛନି୍ତ । 15 ଆଉ ପବତି୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େସ
ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ ; 16 କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହ ିକଥା କହନି୍ତ , େସହି
ସମୟ ଉତ୍ତାେର ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ସହତି େଯଉଁ ନୟିମ ସ୍ଥାପନ କରିବା,
ତାହା ଏହ,ି ଆେମ୍ଭ େସମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ଆପଣା େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା
େଦବା, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ମନେର େସହ ିସବୁ େଲଖିବା, ଏହା କହଲିା
ଉତ୍ତାେର େସ କହନି୍ତ , 17 େସମାନଙ୍କ ପାପ ଓ େସମାନଙ୍କ ଅପରାଧସବୁ
ଆେମ୍ଭ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ । 18 ଏହ ିସମସ୍ତ କ୍ଷମା େହବା ସ୍ଥେଳ
ପାପ ନମିେନ୍ତ ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହବା

19 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ଯୀଶୁ ବେିଚ୍ଛଦବସ୍ତ୍ର, ଅଥର୍ାତ୍, ଆପଣା
ଶରୀର ଦ୍ୱ ାରା େଯଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ , 20 େସହ ିପଥେର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ମହାପବତି୍ର
ସ୍ଥାନେର ପ୍ରେବଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ଥିବାରୁ 21 ପୁଣ,ି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ଉପେର ନଯିୁକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଥିବାରୁ
22 ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱ ାରା କଳୁଷିତ ବେିବକରୁ
ଶୁଚକୃିତ ଓ ନମିର୍ଳ ଜଳେର େଧୗତଶରୀର େହାଇ ସରଳ ହୃଦୟ ସହ ପୂଣ୍ଣର୍
ବଶି୍ୱାସେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହଉ; 23 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ଭରସା
ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ, ତାହା ଅଟଳ ଭାବେର ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁ, କାରଣ େଯ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , େସ ବଶି୍ୱସ୍ତ; 24 ପୁଣ,ି େପ୍ରମ ଓ ସତ୍କି୍ରୟାେର
ପ୍ରବତ୍ତର୍ାଇବା ନମିେନ୍ତ ପରସ୍ପର ବଷିୟେର ମେନାେଯାଗ କରୁ, 25 ଆଉ
େକହ ିେକହ ିେଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଥାଆନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ େସପରି ନ କରୁ; ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ
େଦଉ, ବେିଶଷତଃ େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନି ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ
େହାଇ ଆସୁଅଛ ିେବାଲ ିେଦଖୁଅଛ । 26 କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା
ପେର ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ େସ୍ୱଚ୍ଛାପୂବର୍କ ପାପ କରୁଥାଉ, େତେବ ପାପାଥର୍କ
ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ଥାଏ, 27 ବରଂ ବଚିାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର
ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବପିକ୍ଷମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ ।

28 େକହ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କେଲ, େସ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ନ େହାଇ
ଦୁଇ କିମ୍ୱା ତନି ିଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରମାଣେର ହତ ହୁଏ; 29 େତେବ ଭାବି
େଦଖ, େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପଦଦଳିତ କରିଅଛ,ି ନୟିମର େଯଉଁ ରକ୍ତ
ଦ୍ୱ ାରା େସ ପବତି୍ରୀକୃତ େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଷିୟ େବାଲ ିମେନ
କରିଅଛ ିଓ ଅନୁଗ୍ରହଦାତା ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଅବମାନନା କରିଅଛ,ି େସ େକେଡ଼
ଅଧିକ ଗରୁୁତର ଦଣ୍ଡର େଯାଗ୍ୟ ନ େହବ ! 30 କାରଣ 'ପ୍ରତେିଶାଧ େନବା
ଆମ୍ଭର ଅଧିକାର, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା,'େଯ ଏହ ିକଥା କହଅିଛନି୍ତ ,
ତାହାଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ; ପୁନଶ୍ଚ, 'ପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର
କରିେବ' । 31 ଜୀବତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତେର ପଡ଼ବିା ଭୟଙ୍କର ବଷିୟ ।
32 କିନୁ୍ତ ଆେଲାକ ପ୍ରାପ୍ତ େହଲା ଉତ୍ତାେର େଯେତେବେଳ ତୁେମ୍ଭମାେନ ନାନା
ଦୁଃଖେଭାଗରୂପ କେଠାର ସଂଗ୍ରାମ ସହ୍ୟ କରିଥିଲ, େସହ ିପୂବର୍ ସମୟକୁ
ସ୍ମରଣେର ଆଣ; 33 ଏକ ଦଗିେର ତରିସ୍କାର ଓ େକ୍ଳଶ ଦ୍ୱ ାରା େକୗତୁକାସ୍ପଦ
େହାଇଥିଲ, ଅନ୍ୟ ଦଗିେର େସହ ିପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ପାଉଥିବା
େଲାକମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ େହାଇଥିଲ । 34 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ସହତି ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିଲ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଜିର େଯ
ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଓ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତି୍ତ ଅଛ,ି ଏହା ଜାଣ ିଆନନ୍ଦେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ପତି୍ତର ଲୁଣ୍ଠନ ସହ୍ୟ କରିଥିଲ । 35 ଅତଏବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ସାହସ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, େସଥିର ମହା ପୁରସ୍କାର ଅଛ ି। 36 େଯଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ପ୍ରତଜି୍ଞାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇ ପାର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େଧୖଯର୍୍ୟଶୀଳ େହବା ପ୍ରେୟାଜନ ।
37 କାରଣ ଆଉ ଅତଅିଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛ,ି
େସ ଆଗମନ କରିେବ ଓ ବଳିମ୍ୱ କରିେବ ନାହିଁ । 38 ଆମ୍ଭର ଧାମିର୍କ
ବ୍ୟକି୍ତ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ବଞ୍ଚବି, କିନୁ୍ତ ଯଦ ିେକହ ିପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଏ,
ତାହାେହେଲ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାହାଠାେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁେହଁ । 39 ମାତ୍ର
େଯଉଁମାେନ ବନିାଶ ନମିେନ୍ତ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ
ଦଳର େଲାକ େନାହୁଁ, କିନୁ୍ତ େଯଉଁମାେନ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ନମିେନ୍ତ ବଶି୍ୱାସ
କରନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙ୍କ ଦଳର େଲାକ ଅଟୁ ।

ବଶି୍ୱାସର ଆଦଶର୍

ବଶି୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବଷିୟର ମୂଳଭୂମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଷିୟର
ନଶିି୍ଚତ ଜ୍ଞାନ । 2 ତଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାଚୀନମାେନ ତ ସୁଖ୍ୟାତ ିଲାଭ
କେଲ । 3 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ବୁଝୁ େଯ, ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱ

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ରଚତି, ଅତଏବ େକୗଣସ ିପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବଷିୟରୁ ଦୃଶ୍ୟ
ବଷିୟ ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇ ନାହିଁ । 4 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େହବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର
କୟିନ ଅେପକ୍ଷା ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ ଓ ତଦ୍ୱ ାରା େସ ଧାମିର୍କ େବାଲି
ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇେଲ; ଈଶ୍ୱର ନେିଜ ତାଙ୍କ ଦାନ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ,
ଆଉ େସ ମୃତ େହେଲ େହଁ ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଆଜି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଅଛନି୍ତ
। 5 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ହେନାକ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ ନ କରି ଅନ୍ତହିର୍ତ େହେଲ; େସ
ଆଉ େଦଖାଗେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙୁ୍କ ଅନ୍ତହିର୍ତ କରିଥିେଲ । େସ
େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେନ୍ତାଷପାତ୍ର, ଅନ୍ତହିର୍ତ େହବା ପୂେବର୍ େସଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ
େହାଇଥିେଲ; 6 ଆଉ ବଶି୍ୱାସ ବନିା ତାହାଙ୍କ ସେନ୍ତାଷପାତ୍ର େହବା ଅସମ୍ଭବ,
କାରଣ ଈଶ୍ୱର େଯ ଅଛନି୍ତ , ଆଉ େସ େଯ ତାହାଙ୍କ
ଅେନ୍ୱଷଣକାରୀମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାରଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସବିା
େଲାକର ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । 7 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େନାହ େସ ସମୟ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରକାଶିତ ବଷିୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ପ୍ରତ୍ୟାେଦଶ ପାଇ ଭକି୍ତ ସହକାେର
ଆପଣା ପରିବାରର ରକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ଜାହାଜ ନମିର୍ାଣ କେଲ, ପୁଣ,ି
େସହ ିବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େସ ଜଗତକୁ େଦାଷୀ କରି ବଶି୍ୱାସାନୁଯାୟୀ
ଧାମିର୍କତାର ଅଧିକାରୀ େହେଲ । 8 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଅବ୍ର ହାମ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ
ହୁଅେନ୍ତ, େଯଉଁ େଦଶ େସ ଅଧିକାରସ୍ୱରୂେପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିେଲ,
ଆଜ୍ଞାବହ େହାଇ େସଠାକୁ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣ,ି େସ େକଉଁଠାକୁ
ଯାଉଅଛନି୍ତ , ତାହା ନ ଜାଣ ିସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଗେଲ । 9 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େସ
ବେିଦଶୀ ସ୍ୱରୂେପ ପ୍ରତଜି୍ଞାତ େଦଶେର ପ୍ରବାସୀ େହାଇ ପ୍ରତଜି୍ଞାର
ସହାଧିକାରୀ ଇସ୍ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସହତି ତମ୍ୱୁେର ବାସ କେଲ;
10 କାରଣ େଯଉଁ ନଗର ଭତିି୍ତମୂଳବଶିିଷ୍ଟ, ପୁଣ,ି ଯାହାର ଶିଳ୍ପ ୀ ଓ ନମିର୍ାତା
ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, େସ ତହିଁର ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ । 11 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ସାରା
ନେିଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଜି୍ଞାକାରୀଙୁ୍କ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ଗତବୟସ୍କା େହେଲ େହଁ
ଗଭର୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଶକି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ; 12 ଏ େହତୁରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତକଳ୍ପ
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ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ
ବାଲୁକା ପରି ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ଜାତ ିଉତ୍ପନ୍ନ  େହଲା । 13 ଏସମେସ୍ତ
ବଶି୍ୱାସେର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କେଲ; େସମାେନ ପ୍ରତଜି୍ଞାତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଦୂରରୁ ତାହା େଦଖି ଅଭନିନ୍ଦନ କେଲ ଏବଂ ପୃଥିବୀେର
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବେିଦଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ େବାଲ ିସ୍ୱୀକାର କେଲ । 14 କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ଏହପିରି କଥା କହନି୍ତ , େସମାେନ େଯ ନଜିର େଗାଟଏି େଦଶ
ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଛନି୍ତ , ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନି୍ତ । 15 ପୁଣ,ି େଯଉଁ େଦଶରୁ
େସମାେନ ବାହାରି ଆସଥିିେଲ, ଯଦ ିପ୍ରକୃତେର େସହ ିେଦଶକୁ ସ୍ମରଣ
କରିଥାଆେନ୍ତ, ତାହାେହେଲ େସମାନଙ୍କର ବାହୁଡ଼ ିଯିବାକୁ ସୁେଯାଗ
େହାଇଥାଆନ୍ତା । 16 କିନୁ୍ତ େସମାେନ େଗାଟଏି ଉତୃ୍କଷ୍ଟତର, ଅଥର୍ାତ୍, ସ୍ୱଗର୍ୀୟ
େଦଶର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିେଲ; ଏେହତୁ ଈଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର େବାଲି
ଖ୍ୟାତ େହବାକୁ େସମାନଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଲଜି୍ଜତ ନୁହଁନି୍ତ , କାରଣ େସ
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ନଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନି୍ତ । 17 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା
ଅବ୍ର ହାମ ପରୀକି୍ଷତ େହାଇ ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କେଲ, ହଁ, େଯଉଁ ବ୍ୟକି୍ତ
ପ୍ରତଜି୍ଞାସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିେଲ, ଯାହାଙୁ୍କ କୁହାଯାଇଥିଲା େଯ,
18 ଇସ୍ହାକଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ େହବ, େସହ ିବ୍ୟକି୍ତ ଆପଣାର
ଅଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ, 19 କାରଣ ଈଶ୍ୱର େଯ
ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମଥର୍, ଆକ୍ଷରିକ ଭାେବ, େସ
ମଧ୍ୟ ତାଙୁ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଭାେବ ମୃତୁ୍ୟରୁ େଫରି ପାଇେଲ । 20 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା
ଇସ୍ହାକ ଭବଷି୍ୟତ ବଷିୟେର ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ
। 21 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଯାକୁବ ମୃତୁ୍ୟ ସମୟେର େଯାେଷଫଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ
ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଆଶୀବର୍ାଦ କେଲ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ଯଷି୍ଟର ଅଗ୍ରଭାଗେର ଆଉଜିପଡ଼ି
ପ୍ରଣାମ କେଲ । 22 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େଯାେଷଫ ମୃତୁ୍ୟ ସମୟେର ଇସ୍ରାଏଲ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ବଷିୟ ଉେଲ୍ଲ ଖ କେଲ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ଅସି୍ଥ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଆଜ୍ଞା େଦେଲ । 23 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େମାଶାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ
ଜନ୍ମ  େହବା ସମୟେର ତାଙୁ୍କ େଗାଟଏି ସୁନ୍ଦର ପିଲା େବାଲ ିେଦଖି
ରାଜାଜ୍ଞାକୁ ଭୟ ନ କରି ତନି ିମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାଙୁ୍କ େଗାପନେର ରଖିେଲ ।
24 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େମାଶା ବୟସପ୍ରାପ୍ତ େହଲା ଉତ୍ତାେର ଫାେରାଙ୍କର
କନ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହବାକୁ ନାସି୍ତ କେଲ; 25 ପାପର କ୍ଷଣକି
ସୁଖେଭାଗ ଅେପକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଲାକମାନଙ୍କ ସହତି ବରଂ ଦୁଃଖେଭାଗ
କରିବାକୁ େସ ପସନ୍ଦ କେଲ, 26 ପୁଣ,ି ମିସରର ସମସ୍ତ ଧନ ଅେପକ୍ଷା
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନନି୍ଦାର ସହଭାଗୀ େହବା େଶ୍ରଷ୍ଠତର ଧନ େବାଲ ିମେନ କେଲ,
କାରଣ େସ ଭାବ ିପୁରସ୍କାର ଦାନ ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟପାତ କେଲ । 27 ବଶି୍ୱାସ
ଦ୍ୱ ାରା େସ ରାଜାଙ୍କ େକ୍ର ାଧକୁ ଭୟ ନ କରି ମିସର ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ, େଯଣୁ
େଯ ଅଦୃଶ୍ୟ, ତାହାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କଲାପରି ସୁସି୍ଥର ରହେିଲ । 28 ବଶି୍ୱାସ
ଦ୍ୱ ାରା େସ ନସି୍ତାର ପବର୍ ଓ ରକ୍ତ େସଚନ ବଧିି ପାଳନ କେଲ, େଯପରି
ପ୍ରଥମଜାତମାନଙ୍କର ସଂହାରକ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ପଶର୍ ନ କରନି୍ତ । 29 ବଶି୍ୱାସ
ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ପାର େହଲା ପରି ସୂଫ ସାଗରର ଭତିର େଦଇ
ପାର େହେଲ, କିନୁ୍ତ ମିସରୀୟମାେନ ପାର େହବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯାଇ
ବୁଡ଼ ିମେଲ । 30 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ଯିରୀେହା ପ୍ରାଚୀର ସାତ ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
େଘରିଲା ଉତ୍ତାେର ଭୂମିସାତ୍ େହଲା । 31 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ରାହାବ େବଶ୍ୟା
େଚାରମାନଙୁ୍କ ଆଶ୍ରୟ େଦବାରୁ ଅନାଜ୍ଞାବହମାନଙ୍କ ସହତି ବନିଷ୍ଟ େହେଲ
ନାହିଁ । 32 ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହବି ି? ଗିଦେିୟାନ, ବାରକ, ଶାେମ୍ଶାନ୍,
ଯିପ୍ତହ, ଦାଉଦ, ଶାମୁଏଲ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ବଷିୟ ଯଦ ିମୁଁ ବଣ୍ଣର୍ନା
କେର, େତେବ ସମୟ ଅଣି୍ଟବ ନାହିଁ; 33 ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ
ରାଜ୍ୟଗଡୁ଼କି ଜୟ କେଲ, ଧମର୍ ସାଧନ କେଲ, ପ୍ରତଜି୍ଞାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ,
ସଂିହମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କେଲ, 34 ଅଗି୍ନର େତଜ ନବିାରଣ କେଲ,
ଖଡଡ଼୍ଗଧାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେଲ, ଦୁବର୍ଳ ସମୟେର ସବଳ େହେଲ, ଯୁଦ୍ଧେର
ବଜିୟୀ େହେଲ, ପୁଣ,ି ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟମାନଙୁ୍କ ବତିାଡ଼ତି କେଲ
। 35 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତମାନଙୁ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରାପ୍ତ
େହେଲ; ଅନ୍ୟମାେନ ଉତୃ୍କଷ୍ଟତର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ େହବା ନମିେନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର
ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ମହାଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କେଲ । 36 ଅନ୍ୟମାେନ
ବଦି୍ରୁ ପ, େକାରଡ଼ା ପ୍ରହାର, ହଁ, ବନ୍ଧନ ଓ କାରାବାସ ଦ୍ୱ ାରା ସୁଦ୍ଧା ପରୀକି୍ଷତ
େହେଲ; 37 େକହ ିଅବା ପ୍ରସ୍ତରାଘାତେର ହତ, େକହ ିଅବା ନଯିର୍୍ୟାତତି,
େକହ ିକରତ ଦ୍ୱ ାରା ଦି୍ୱ ଖଣ୍ଡତି, ପୁଣ,ି େକହ ିଅବା ଖଡଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ନହିତ
େହେଲ, େକହ ିେକହ ିେମଷ ଓ ଛାଗଳର ଚମର୍େର ଆଚ୍ଛାଦତି, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ,
କି୍ଳଷ୍ଟ ଓ ତାଡନାପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ 38 ପ୍ରାନ୍ତର, ପବର୍ତ, ଗହୁା, ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀର

ଗହ୍ୱର ଭ୍ରମଣ କେଲ; ଜଗତ େସମାନଙ୍କର େଯାଗ୍ୟ ନ ଥିଲା । 39 ବଶି୍ୱାସ
ଦ୍ୱ ାରା ଏହ ିସମେସ୍ତ ସୁଖ୍ୟାତ ିଲାଭ କରି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତଜି୍ଞାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ
ନାହିଁ, 40 େଯଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଉତୃ୍କଷ୍ଟତର ବଷିୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରି ରଖିଥିେଲ, େଯପରି େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବନିା ସଦିି୍ଧ ଲାଭ ନ
କରନି୍ତ ।

ବଶି୍ୱାସର ଆଦକିତ୍ତର୍ା ଓ ସଦିି୍ଧଦାତା ଯୀଶୁ

ଅତଏବ, ଏେଡ଼ ବୃହତ୍ େମଘ ତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େବଷି୍ଟତ େହବାରୁ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟକ ଭାର ଓ
ସହଜେର େବଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବଶି୍ୱାସର

େନତା ଓ ସଦିି୍ଧଦାତା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି େଧୖଯର୍୍ୟ ସହକାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥେର ଧାବମାନ େହଉ । 2 େସ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ
ନମିେନ୍ତ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛଜ୍ଞାନ କରି େଧୖଯର୍୍ୟ ସହ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ,
ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନର ଦକି୍ଷଣ ପାଶ୍ୱର୍େର ଉପବଷି୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଶାସନର ସୁଫଳ

3 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ମନେର ଶ୍ରାନ୍ତକ୍ଳ ାନ୍ତ ନ ହୁଅ;
ଏଥିପାଇଁ େଯ ପାପୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ବରୁିଦ୍ଧେର ଏେଡ଼ ପ୍ରତକୂିଳାଚରଣ
ସହ୍ୟ କେଲ, ତାହାଙ୍କ ବଷିୟ ବେିବଚନା କର । 4 ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପ
ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏଯାଏଁ ରକ୍ତବ୍ୟୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତେିରାଧ କରି ନାହଁ,
5 ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉକ୍ତ ଏହ ିଉତ୍ସାହବାକ୍ୟ
ଭୁଲଅିଛ, େହ େମାହର ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ,
କିମ୍ୱା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅନୁେଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ କ୍ଳ ାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ; 6 କାରଣ
ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ େପ୍ରମ କରନି୍ତ , ତାହାକୁ ଶାସନ କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି େଯଉଁ ପୁତ୍ରକୁ
େସ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ , ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରନି୍ତ । 7 ଶାସନ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ େକ୍ଳଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ
ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନି୍ତ , କାରଣ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରନି୍ତ , ଏପରି
ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛ ି? 8 କିନୁ୍ତ େଯଉଁ ଶାସନର ସମେସ୍ତ ସହଭାଗୀ, ଯଦି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େସଥିର ଅଂଶୀ ନୁହଁ, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୁତ୍ର ନ େହାଇ
ଜାରଜ ଅଟ । 9 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାସନକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଶାରୀରିକ ପିତୃଗଣଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭମାେନ ସମାଦର କଲୁ, େତେବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ
ପିତାଙ୍କର ବରଂ େକେତ ଅଧିକ ରୂେପ ବଶୀଭୂତ େହାଇ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ
େହବୁ ? 10 କାରଣ େସମାନଙୁ୍କ େଯପରି ବହିତି େବାଧ େହଲା,
ତଦନୁସାେର େସମାେନ ଅଳ୍ପ ଦନି ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶାସନ କେଲ;
କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତାହାଙ୍କ ପବତି୍ରତାର ସହଭାଗୀ େହଉ, ଏଥିପାଇଁ
େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନମିେନ୍ତ ଶାସନ କରନି୍ତ । 11 ଶାସନ ବତ୍ତର୍ମାନ
ଆନନ୍ଦଜନକ େବାଧ ନ େହାଇ ଦୁଃଖଜନକ େବାଧ ହୁଏ ତଥାପି
େଯଉଁମାେନ ତଦ୍ୱ ାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ତାହା ପେର େସମାନଙୁ୍କ
ଶାନି୍ତର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଧାମିର୍କତା ପ୍ରଦାନ କେର । 12 ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଦୁବର୍ଳ ହସ୍ତ ଓ ଅବଶ ଜାନୁ ସବଳ କର, 13 ପୁଣ,ି ଆପଣା ଆପଣା ପାଦ
ନମିେନ୍ତ ସଳଖ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର େଯପରି ଯାହା ଖଞ୍ଜ, ତାହା ଅଧିକ
ବକୃିତ ନ େହାଇ ବରଂ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ । 14 ସମସ୍ତଙ୍କ ସହତି ଶାନି୍ତେର
ରହବିାକୁ େଚଷ୍ଟା କର, ପୁଣ,ି େଯଉଁ ପବତି୍ରତା ବନିା େକହ ିପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶର୍ନ
ପାଇବ ନାହିଁ, େସଥିର ଅନୁସରଣ କର, 15 କାେଳ େକହ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତତି ହୁଏ ଅବା େକୗଣସ ିତକି୍ତତାର ମୂଳ ଅଙୁ୍କରିତ େହାଇ ବଢ଼ି
ଉଠି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନଷି୍ଟ କେର, ଆଉ ତଦ୍ୱ ାରା ଅେନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନି୍ତ;
16 କିଅବା େକହ ିପାରଦାରିକ, ବା ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା
େଜ୍ୟଷ୍ଠାଧିକାର ବକି୍ରୟକାରୀ େଯ ଏେଷୗ, ତାହା ପରି ବଧିମର୍ାଚାରୀ ହୁଏ,
ଏବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ । 17 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ଜାଣ େଯ, ପେର େସ
ଆଶୀବର୍ାଦର ଅଧିକାରୀ େହବା ନମିେନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କେଲ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ େହଲା,
ପୁଣ,ି ଅନୁତାପ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହ ସଯତ୍ନେର େଚଷ୍ଟା କେଲ
େହଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁେଯାଗ ପାଇଲା ନାହିଁ ।

ଏକ ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ

18 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ପୃଶ୍ୟ ପବର୍ତ ଓ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ଅଗି୍ନ ନକିଟକୁ ପୁଣ,ି
ନବିଡି଼ େମଘ, ଅନ୍ଧକାର, ଝଡ଼, 19 ତୂରୀର ଧ୍ୱନୀ ଓ ବାକ୍ୟର ଶବ୍ଦ
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ନକିଟକୁ ଆସ ିନାହଁ, େଶ୍ରାତାମାେନ େସହ ିଶବ୍ଦ ଶୁଣ ିେଯପରି େସମାନଙୁ୍କ
ଆଉ େକୗଣସ ିବାକ୍ୟ କୁହା ନ ଯାଏ, ଏହା ନେିବଦନ କରିଥିେଲ;
20 େଯଣୁ େକୗଣସ ିପଶୁ ସୁଦ୍ଧା ଯଦ ିେସହ ିପବର୍ତ ସ୍ପଶର୍ କେର, େତେବ
େସ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତେର ହତ େହବ, ଏହ ିେଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦଆିଯାଇଥିଲା, ତାହା
େସମାେନ ସହ୍ୟ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ; 21 ଆଉ େସହ ିଦୃଶ୍ୟ ଏପରି
ଭୟଙ୍କର ଥିଲା େଯ, େମାଶା ହିଁ କହେିଲ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ଓ କମି୍ପତ
େହଉଅଛ ି। 22 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ସେିୟାନ ପବର୍ତ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନଗର, ଅଥର୍ାତ୍, ସ୍ୱଗର୍ୀୟ ଯିରୂଶାଲମ, ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତବାହନିୀଙ୍କ ମେହାତ୍ସବ,
23 ସ୍ୱଗର୍େର ଲଖିିତ ପ୍ରଥମଜାତମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା
ଈଶ୍ୱର, ସଦିି୍ଧପ୍ରାପ୍ତ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାଗଣ, 24 ନୂତନ ନୟିମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ
ଯୀଶୁ, ପୁଣ,ି େଯଉଁ େସଚନର ରକ୍ତ େହବଲଙ୍କ ରକ୍ତ ଅେପକ୍ଷା ଉତୃ୍କଷ୍ଟତର
ବାକ୍ୟ କେହ, ତାହା ନକିଟକୁ ଆସଅିଛ । 25 ସାବଧାନ, େଯ ବାକ୍ୟ
କହୁଅଛନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ କର, କାରଣ େଯ ପୃଥିବୀେର ଆେଦଶ
େଦେଲ, ତାହାଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ େସମାେନ ଯଦ ିରକ୍ଷା ପାଇେଲ ନାହିଁ,
େତେବ େଯ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆେଦଶ େଦଉଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କଠାରୁ ବମିୁଖ େହେଲ
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ, ଏହା େକେତ ଅଧିକ ସୁନଶିି୍ଚତ !
26 େସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ପୃଥିବୀକି ଟଳମଳ କଲା, କିନୁ୍ତ ଏେବ େସ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରି କହଅିଛନି୍ତ , ପୁନବର୍ାର ଆେମ୍ଭ େଯ େକବଳ ପୃଥିବୀକୁ
କମ୍ପାଇବା, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆକାଶକୁ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପାଇବା । 27 ପୁନବର୍ାର
େବାଲ ିକହବିା ଦ୍ୱ ାରା ଏହା ବୁଝାଯାଏ େଯ, ଅଟଳ ବଷିୟସବୁ ରହବିା
ନମିେନ୍ତ ଟଳମଳ ବଷିୟ, ଅଥର୍ାତ୍, ସୃଷ୍ଟ ବଷିୟସବୁର ପରିବତ୍ତର୍ନ େହବ ।
28 ଅତଏବ, ଅଟଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ େହବାରୁ ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ କୃତଜ୍ଞ
େହାଇ ଭୟ ଓ ଭକି୍ତ ସହକାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେନ୍ତାଷଜନକ ଉପାସନା କରୁ ।
29 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗି୍ନ ସ୍ୱରୂପ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେନ୍ତାଷଜନକ ବଳିସମୂହ

ଭ୍ରାତୃେପ୍ରମ ସି୍ଥର େହାଇଥାଉ । 2 ଆତଥି୍ୟସତ୍କାର ନ ପାେସାର,
େଯଣୁ ତଦ୍ୱ ାରା େକହ ିେକହ ିଅଜ୍ଞାତସାରେର ଦୂତମାନଙୁ୍କ
ଆତଥି୍ୟ କରିଅଛନି୍ତ । 3 ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ

ସହବନ୍ଦୀ ସ୍ୱରୂେପ ଜ୍ଞାନ କରି ପୁଣ,ି ନେିଜ େଦହଧାରୀ ଅଟ େବାଲ ିଜାଣି
େକ୍ଳଶେଭାଗ କରୁଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର । 4 ବବିାହ ସମସ୍ତଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଆଦରଣୀୟ େହଉ ଓ ତାହାର ଶଯ୍ୟା ଶୁଚ ିଥାଉ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର
ପାରଦାରିକ ଓ ବ୍ୟଭଚିାରୀମାନଙ୍କ ବଚିାର କରିେବ ।
5 ଆଚାରବ୍ୟବହାରେର ଧନେଲାଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି
ଅଛ,ି େସଥିେର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଥାଅ, କାରଣ େସ ନେିଜ କହଅିଛନି୍ତ , "ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭକୁ େକେବ େହଁ ଛାଡ଼ବିା ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ େକେବ େହଁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବା ନାହିଁ''। 6 ଅତଏବ ଆେମ୍ଭମାେନ ସାହସପୂବର୍କ କହ ିପାରୁ, ପ୍ରଭୁ
େମାହର ସହାୟ, ମୁଁ ଭୟ କରିବ ିନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ େମାହର କ'ଣ କରିବ ?
7 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହଥିିେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏପରି
େନତାମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କର; େସମାନଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାର େଶଷ ଗତ ିପ୍ରତି
ଦୃଷି୍ଟ ରଖି େସମାନଙ୍କ ବଶି୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ । 8 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲ,ି
ଆଜି ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ସମାନ ଅଟନି୍ତ । 9 ବବିଧି ଓ ବପିରୀତ ପ୍ରକାର
ଶିକ୍ଷାେର ବଚିଳିତ ନ ହୁଅ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟପଦାଥର୍ ଦ୍ୱ ାରା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର

ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱ ାରା ହୃଦୟ ସି୍ଥରୀକୃତ େହବା ଭଲ; େଯଉଁମାେନ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ
ପ୍ରଥା ପାଳନ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର କିଛ ିଲାଭ େହବ ନାହିଁ । 10 େଯଉଁ
େବଦରି ସାମଗ୍ରୀ ତମ୍ୱୁର ଉପାସକମାନଙ୍କର େଭାଜନ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ େବଦ ିଅଛ ି। 11 କାରଣ
େଯଉଁ ସବୁ ପଶୁର ରକ୍ତ ପାପାଥର୍କ ବଳି ସ୍ୱରୂେପ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ମହାପବତି୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଏ, େସହ ିସବୁ ପଶୁର ଶରୀର ଛାଉଣୀର
ବାହାେର ଦଗ୍ଧ ହୁଏ । 12 ଏଥିସକାେଶ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା
େଯପରି େଲାକଙୁ୍କ ପବତି୍ର କରନି୍ତ , ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱ ାରର ବାହାେର
ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ । 13 ଅତଏବ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ପରି ନନି୍ଦା
ସହ୍ୟ କରି ଛାଉଣୀର ବାହାେର ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଉ । 14 କାରଣ
ଏଠାେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚରିସ୍ଥାୟୀ ନଗର ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ ଆେମ୍ଭମାେନ ଭାବି
ନଗରର ଅେନ୍ୱଷଣ କରୁଅଛୁ । 15 ଏଣୁ ଆସ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଶଂସାରୂପ ବଳି, ଅଥର୍ାତ୍ ତାହାଙ୍କ ନାମ
ସ୍ୱୀକାରକାରୀ ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ନତି୍ୟ ଉତ୍ସଗର୍ କରୁ । 16 ପେରାପକାର ଓ
ଦାନ କରିବାକୁ ପାେସାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହପିରି ବଳିେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର
ପରମ ସେନ୍ତାଷ । 17 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େନତାମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ େହାଇ
େସମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାରଣ େଯଉଁମାନଙୁ୍କ ନକିାଶ େଦବାକୁ େହବ,
େସମାନଙ୍କ ସଦୃଶ େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମ୍ୱନ୍ଧେର ପ୍ରହରୀକମର୍
କରନି୍ତ , େଯପରି େସମାେନ ତାହା ଦୁଃଖେର ନ କରି ଆନନ୍ଦେର କରି
ପାରନି୍ତ ; ଦୁଃଖେର କେଲ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛ ିଲାଭ ନାହିଁ ।
18 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ େଯ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁବେିବକ ଅଛ,ି େଯଣୁ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର ସଦାଚରଣ
କରିବାକୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ । 19 ଆଉ ମୁଁ େଯପରି ଶୀଘ୍ର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ପାରିବ,ି ଏଥି ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା
କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବେିଶଷ ଭାବେର ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ ି।

େଶଷ ଆଶିଷ

20 େଯଉଁ ଶାନି୍ତଦାତା ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ନୟିମର ରକ୍ତ େହତୁ
ପ୍ରଧାନ େମଷପାଳକ, ଅଥର୍ାତ୍, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙୁ୍କ ମୃତମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ େଫରାଇ ଆଣେିଲ; 21 ତାହାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ସେନ୍ତାଷଜନକ,
ତାହା େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମ୍ପନ୍ନ  କରି ତାହାଙ୍କ
ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକ ସତ୍କମର୍େର ସଦି୍ଧ କରନୁ୍ତ ।
ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ ତାହାଙ୍କର । ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ଶୁେଭଚ୍ଛା

22 େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବନିୟ କରୁଅଛ,ି ଏହ ିଉପେଦଶ
ସହ୍ୟ କର, େଯଣୁ ମୁଁ ସଂେକ୍ଷପେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଲଖିଅଛ ି।
23 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭ୍ର ାତା ତୀମଥି ମୁକ୍ତ େହାଇ ଯଦ ିେସ ଶୀଘ୍ର ଆସନି୍ତ ,
େତେବ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସବିି
। 24 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ େନତା ଓ ସାଧୁସମସ୍ତଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ ।
େଯଉଁମାେନ ଇତାଲଆିରୁ ଆସଅିଛନି୍ତ , େସମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର
ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । 25 ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ ।
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ଯାକୁବ

ଅଭବିାଦନ

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାସ ଯାକୁବର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  ଦ୍ୱ ାଦଶ
େଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ନମସ୍କାର ।

ବଶି୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା

2 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ନାନା ପ୍ରକାର
ପରୀକ୍ଷାେର ପରୀକି୍ଷତ ହୁଅ, 3 େସେତେବେଳ ତାହା ବେିଶଷ ଆନନ୍ଦର
ବଷିୟ େବାଲ ିମେନ କର; ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ ବଶି୍ୱାସ େଯ ସହଷି୍ଣୁତା ଉତ୍ପନ୍ନ
କେର, ଏହା ତ ଜାଣଅିଛ । 4 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି େକୗଣସି
ବଷିୟେର ଊଣା ନ ପଡ଼ ିସଦି୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସହଷି୍ଣୁତା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ରୂେପ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରୁ । 5 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଯେବ କାହାରି
ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, େତେବ େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର େଦାଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତେର
ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଦାନ କରନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ, େସଥିେର
ତାହାକୁ ଦଆିଯିବ । 6 କିନୁ୍ତ େସ କିଛମିାତ୍ର ସେନ୍ଦହ ନ କରି ବଶି୍ୱାସ ସହ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ, କାରଣ େଯ ସେନ୍ଦହ କେର, େସ ବାୟୁେର ଇତଃସ୍ତତଃ
ଚାଳିତ ସମୁଦ୍ର ର ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ । 7 େସପରି େଲାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ କିଛି
ପାଇବ େବାଲ ିମେନ ନ କରୁ; 8 େସ ତ ଦି୍ୱ ମନା େଲାକ, ଆପଣାର ସମସ୍ତ
ଗତେିର ଅସି୍ଥର । 9 ଦୀନାବସ୍ଥାର ଭ୍ର ାତା ଆପଣାର ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାେର ଦପର୍
କରୁ, 10 ଧନୀ ଆପଣା ଦୀନାବସ୍ଥାେର ଦପର୍ କରୁ, କାରଣ ଘାସର ଫୁଲ
ପରି େସ ଝଡ଼ପିଡ଼ବି । 11 େଯଣୁ ସୂଯର୍୍ୟ ସତାପେର ଉଦୟ ହୁଅେନ୍ତ, ଘାସ
େଯପରି ଶୁଖିଯାଏ ଓ ତାହାର ଫୁଲ ଝଡ଼ପିେଡ଼ ପୁଣ,ି ତାହାର ରୂପର
େସୗନ୍ଦଯର୍୍ୟ ନାଶ ହୁଏ, େସହପିରି ଧନୀ େଲାକ ହିଁ ଆପଣାର ସବୁ ଗତେିର
ଝାଉଁଳି ପଡ଼ବି । 12 େଯଉଁ େଲାକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କେର, େସ ଧନ୍ୟ,
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ଜୀବନରୂପ ମୁକୁଟ େଦବାକୁ
ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ େହଲା ଉତ୍ତାେର େସହ ିେଲାକ େସହି
ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ େହବ । 13 େକହ ିପରୀକି୍ଷତ େହେଲ, େମାହର ଏହ ିପରୀକ୍ଷା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡଢ଼ୁ େହଉଅଛ ିେବାଲ ିନ କହୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦେର
ପରୀକି୍ଷତ େହାଇ ପାରନି୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ େସ ନେିଜ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନି୍ତ
ନାହିଁ । 14 କିନୁ୍ତ ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱ ାରା ଆକଷିର୍ତ ଓ
ପ୍ରବଞ୍ଚତି େହାଇ ପରୀକି୍ଷତ ହୁଏ; 15 ତାହା ପେର କାମନା ଗଭର୍ଧାରଣ କରି
ପାପ ପ୍ରସବ କେର, ପୁଣ,ି ପାପ ପୂଣ୍ଣର୍ମାତ୍ରାେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ମୃତୁ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ
ଦଏି । 16 େହ େମାହର ପି୍ରୟ ଭାଇମାେନ, ଭ୍ର ାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ । 17 ସମସ୍ତ
ଉତ୍ତମ ଦାନ ଓ ସମସ୍ତ ସଦି୍ଧ ବର ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ, ଅଥର୍ାତ୍, େଜ୍ୟାତଃିଗର୍ଣର
ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆେସ, ଯାହାଙ୍କଠାେର େକୗଣସ ିପରିବତ୍ତର୍ନ ବା େଲଶମାତ୍ର
ବକିାର ନାହିଁ । 18 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ତାହାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ବଷିୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ େହଉ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସ ଆପଣା
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜନ୍ମ  େଦେଲ ।

ବାକ୍ୟର େଶ୍ରାତା ଏବଂ କାଯର୍୍ୟକାରୀ

19 େହ େମାହର ପି୍ରୟ ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହା ଜ୍ଞାତ ଅଛ ।
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ ଶୁଣବିାେର ତତ୍ପର, କହବିାେର ଧୀର ପୁଣ,ି େକ୍ର ାଧ କରିବାେର
ଧୀର େହଉ, 20 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର େକ୍ର ାଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଧାମିର୍କତା
ସାଧନ କେର ନାହିଁ । 21 ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ଅଶୁଚତିା ଓ
ସବୁପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି େଯଉଁ େରାପିତ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଆତ୍ମାକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମଥର୍, ତାହା ନମ୍ର ଭାବେର ଗ୍ରହଣ
କର । 22 କିନୁ୍ତ େଶ୍ରାତାମାତ୍ର େହାଇ ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନ କରି

ବାକ୍ୟର କମର୍କାରୀ ହୁଅ । 23 କାରଣ ଯଦ ିେକହ ିବାକ୍ୟର କମର୍କାରୀ ନ
େହାଇ େଶ୍ରାତାମାତ୍ର ହୁଏ, େତେବ େସ ଦପର୍ଣେର ଆପଣା ସ୍ୱାଭାବକି ମୁଖ
ଦଶର୍ନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ତୁଲ୍ୟ, 24 େଯଣୁ େସ ଆପଣାକୁ େଦଖିଲା
ଉତ୍ତାେର ଚାଲଯିାଇ, େସ କି ପ୍ରକାର େଲାକ, ତାହା େସହକି୍ଷଣ ିଭୁଲଯିାଏ ।
25 କିନୁ୍ତ େଯ ସଦି୍ଧ, ଅଥର୍ାତ୍, ସ୍ୱାଧୀନତାର େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି
ନରିୀକ୍ଷଣ କରି େସଥିେର ନବିଷି୍ଟ ଥାଏ, ପୁଣ,ି ବସି୍ମରଣକାରୀ େଶ୍ରାତାମାତ୍ର ନ
େହାଇ ବରଂ କାଯର୍୍ୟକାରୀ ହୁଏ, େସ ଆପଣା କାଯର୍୍ୟେର ଧନ୍ୟ । 26 ଯଦି
େକହ ିଆପଣାକୁ ଧମର୍ପରାୟଣ େବାଲ ିମେନ କେର, ଆଉ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାକୁ
ବଶୀଭୂତ ନ କରି ନଜି ହୃଦୟକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କେର, ତାହାର ଧମର୍ପରାୟଣତା
ବୃଥା । 27 ଅନାଥ ଓ ବଧିବାମାନଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାେର
ସଂେଖାଳିବା ପୁଣ,ି ସଂସାରରୁ ଆପଣାକୁ ନଷି୍କଳଙ୍କ ରୂେପ ରକ୍ଷା କରିବା,
ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁେର ବଶିୁଦ୍ଧ ଓ ନମିର୍ଳ
ଧମର୍ପରାୟଣତା ଅେଟ ।

ପକ୍ଷପାତୀତା ପାପ

େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ େଗୗରବମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କର
ନାହିଁ । 2 କାରଣ ଯଦ ିସୁବଣ୍ଣର୍ ମୁଦି୍ର କା ଓ ଚାକଚକ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର

ପରିଧାନ କରି େକୗଣସ ିେଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଭାକୁ ଆେସ, ପୁଣ,ି ଜେଣ
ଦରିଦ୍ର  େଲାକ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆେସ, 3 ଆଉ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଚାକଚକ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା େଲାକକୁ ମଯର୍୍ୟାଦା କରି କୁହ, ଏଠାେର
ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେର ବସନୁ୍ତ, ଆଉ ଦରିଦ୍ର  େଲାକକୁ କୁହ, େସଠାେର ଠିଆ ହୁଅ,
4 କିମ୍ୱା େମାହର େଗାଡ଼ ତେଳ ବସ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ
ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟେର େଭଦାେଭଦ ରଖି ବପିରୀତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମନ୍ଦ
ଭାବେର ବଚିାର କରୁ ନାହଁ ? 5 େହ େମାହର ପି୍ରୟ ଭାଇମାେନ, ଶୁଣ,
ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଏହ ିଜଗତର ଦୃଷି୍ଟେର ଦରିଦ୍ରମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସରୂପ ଧନେର
ଧନୀ େହବା ପାଇଁ, ପୁଣ,ି ଆପଣା େପ୍ରମକାରୀମାନଙୁ୍କ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ
େଦବାକୁ ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , େସଥିର ଅଧିକାରୀ େହବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ
କରି ନାହଁାନି୍ତ ? 6 କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦରିଦ୍ର କୁ ହତାଦର କରିଅଛ ।
ଧନୀମାେନ କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଉପଦ୍ରବ କରନି୍ତ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ବଚିାର-ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣନିଅିନି୍ତ ନାହିଁ ? 7 େଯଉଁ ମହତ ନାମେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଖ୍ୟାତ େସମାେନ କ'ଣ େସହ ିନାମର ନନି୍ଦା କରନି୍ତ ନାହିଁ ? 8 ତୁେମ୍ଭ
ଆପଣା ପ୍ରତବିାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ େପ୍ରମ କର, ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିରାଜକୀୟ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦ ିପ୍ରକୃତେର ପାଳନ କର, 9 ତାହାେହେଲ ଭଲ
କରିଥାଅ; କିନୁ୍ତ ଯଦ ିମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କର, ତାହାେହେଲ ପାପ
କରୁଅଛ, ପୁଣ,ି େସହ ିେମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା େଦାଷୀ େବାଲ ିପ୍ରମାଣତି
େହାଇଥାଅ । 10 କାରଣ େଯ େକହ ିସମସ୍ତ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ
କରି େକବଳ େଗାଟକି ବଷିୟେର ଝୁଣି୍ଟପେଡ଼, େତେବ େସ ସମସ୍ତ େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ େଦାଷେର ଦଣ୍ଡନୀୟ ହୁଏ । 11 େଯଣୁ େଯ ବ୍ୟଭଚିାର
କର ନାହିଁ େବାଲ ିକହଥିିେଲ, େସ ମଧ୍ୟ ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ େବାଲି
କହଥିିେଲ, ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିବ୍ୟଭଚିାର ନ କରି ନରହତ୍ୟା କର, େତେବ
େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନକାରୀ େହାଇଅଛ । 12 ସ୍ୱାଧୀନତାର େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଚିାରିତ େହବ, ଏହା ଜାଣ ିେସହ ିପ୍ରକାର
କଥା କୁହ ଓ କାଯର୍୍ୟ କର । 13 କାରଣ େଯ ଦୟା କେର ନାହିଁ, େସ
ନଦିର୍ୟ ରୂେପ ବଚିାରିତ େହବ, ଦୟା ବଚିାର ଉପେର ଜୟଧ୍ୱନ ିକେର ।
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ବଶି୍ୱାସ ଓ କମର୍ର ପରିପୂରକତା

14 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଯଦ ିେକହ ିେମାହର ବଶି୍ୱାସ ଅଛ ିେବାଲି
କୁେହ, କିନୁ୍ତ ତାହାର କମର୍ ନ ଥାଏ, େତେବ େସଥିେର କି ଲାଭ ? ଏପରି
ବଶି୍ୱାସ କ'ଣ ତାହାର ପରିତ୍ରାଣ କରି ପାେର ? 15 ଯଦ ିଜେଣ ଭାଇ ବା
ଭଉଣୀ, ବସ୍ତ୍ର ଓ େଦୖନକି ଖାଦ୍ୟହୀନ ହୁଏ, 16 ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
େକହ ିତାହାକୁ ଶରୀରର ପ୍ରେୟାଜନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛ ିହିଁ ନ େଦଇ କୁେହ,
ଉଷ୍ଣ ଓ ତୃପ୍ତ େହାଇ କୁଶଳେର ଯାଅ, େତେବ େସଥିେର କି ଲାଭ ?
17 େସହପିରି ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ, କମର୍ ବନିା ନେିଜ ମୃତ । 18 କିନୁ୍ତ େକହି
ଅବା କହବି, ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ ଅଛ,ି ପୁଣ,ି େମାହର କମର୍ ଅଛ;ି କମର୍ ବନିା
ତୁମ୍ଭର ବଶି୍ୱାସ େମାେତ େଦଖାଅ, ଆଉ ମୁଁ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭକୁ େମାହର
ବଶି୍ୱାସ େଦଖାଇବ ି। 19 ଈଶ୍ୱର େଯ ଏକମାତ୍ର, ଏହା ତୁେମ୍ଭ ବଶି୍ୱାସ
କରୁଅଛ; ଭଲ କଥା, ଭୂତମାେନ ମଧ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କରି ଥରହର ହୁଅନି୍ତ ।
20 କିନୁ୍ତ େହ ନେିବର୍ାଧ ମନୁଷ୍ୟ, କମର୍ ବନିା ବଶି୍ୱାସ େଯ ନଷି୍ପଳ, ଏହା
କ'ଣ ଜାଣବିାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ ? 21 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ର ହାମ େବଦି
ଉପେର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସ୍ହାକଙୁ୍କ ଉତ୍ସଗର୍ କରିବା େବେଳ କ'ଣ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା
ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହାଇ ନ ଥିେଲ ? 22 ତୁେମ୍ଭ େଦଖୁଅଛ େଯ, ବଶି୍ୱାସ
ତାହାଙ୍କ କମର୍ର ସହକାରୀ ଥିଲା, ଆଉ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ବଶି୍ୱାସ ସଦି୍ଧ େହଲା;
23 େସଥିେର ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିବାକ୍ୟ ସଫଳ େହଲା, ଅବ୍ର ହାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର
ବଶି୍ୱାସ କେଲ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେର ତାହା ଧାମିର୍କତା େବାଲ ିଗଣତି େହଲା,
ପୁଣ,ି େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ର େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହେଲ । 24 େକବଳ ବଶି୍ୱାସ
ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାମିର୍କ ଗଣତି ନ େହାଇ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା େଯ ଧାମିର୍କ ଗଣତି
ହୁଏ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ େଦଖୁଅଛ । 25 େସହ ିପ୍ରକାେର ମଧ୍ୟ ରାହାବ
େବଶ୍ୟା ଗପୁ୍ତଚରମାନଙୁ୍କ ଆତଥି୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ବାଟ େଦଇ େସମାନଙୁ୍କ
ବଦିାୟ କରିବାରୁ କ'ଣ କମର୍ ଦ୍ୱ ାରା ଧାମିର୍କ ଗଣତି େହେଲ ନାହିଁ ?
26 କାରଣ ଆତ୍ମା ବନିା ଶରୀର େଯପରି ମୃତ, େସହପିରି କମର୍ ବନିା
ବଶି୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ ।

ବଶୀଭୂତ ଜିହ୍ୱା

େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅେନେକ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅ
ନାହିଁ; ଏହା ଜାଣ, େଯ ଆେମ୍ଭମାେନ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା େଦଉ, ଗରୁୁତର
ଦଣ୍ଡ ପାଇବା । 2 େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଅେନକ

ବଷିୟେର ଝୁଣି୍ଟପଡଢ଼ୁ । ଯଦ ିେକହ ିବାକ୍ୟେର ଝୁଣି୍ଟ ନ ପେଡ଼, େତେବ େସ
ସଦି୍ଧ ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବଶେର ରଖିବାକୁ ସମଥର୍ ।
3 ଆେମ୍ଭମାେନ େଘାଡ଼ାମାନଙୁ୍କ ବଶୀଭୂତ କରିବା ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କ
ମୁଖେର ଲଗାମ େଦେଲ, ତଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ
ବୁଲାଉଥାଉ । 4 େଦଖ, ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଏେତ ବଡ଼ େହାଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନେର
ଚାଳିତ େହେଲ େହଁ େଗାଟଏି ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  ମଙ୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ମଙ୍ଗଧରାର
ଇଚ୍ଛାନୁସାେର ବୁଲଥିାଏ । 5 େସହପିରି ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ େଗାଟଏି କ୍ଷୁଦ୍ର  ଅଙ୍ଗ,
କିନୁ୍ତ ମହା ଗବର୍ର କଥା କେହ । େଦଖ, େକେଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଅଗି୍ନକଣକିା ଦ୍ୱ ାରା
େକେଡ଼ ବଡ଼ ଅରଣ୍ୟେର ନଆିଁ ଲାଗିଯାଏ । 6 ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ଅଗି୍ନ ସ୍ୱରୂପ;
ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗସମୂହ ମଧ୍ୟେର ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ର ମୂଳାଧାର ସ୍ୱରୂେପ
ଅବସି୍ଥତ; ତାହା ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚ ିକେର ଓ ନେିଜ ନକର୍େର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ
େହାଇ ପ୍ରକୃତରି ଚକ୍ର କୁ ଜ୍ୱଳାଏ । 7 କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ,
ସରୀସୃପ ଓ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ମାନବ ଦ୍ୱ ାରା ବଶେର ରଖାଯାଇ
ପାେର, ପୁଣ,ି ବଶେର ରଖାଯାଇଅଛ;ି 8 କିନୁ୍ତ ଜିହ୍ୱାକୁ େକହ ିବଶେର ରଖି
ପାେର ନାହିଁ, ଅନଷି୍ଟ ସାଧନେର ତାହାର ବରିାମ ନାହିଁ, ମାରାତ୍ମକ ଗରଳେର
ତାହା ପରିପୂଣ୍ଣର୍ । 9 ତଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଭୁ ଓ ପିତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ
କରିଥାଉ, ପୁଣ,ି ତଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟେର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭଶିାପ
େଦଇଥାଉ; 10 ଏକ ମୁଖରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭଶିାପ ନଗିର୍ତ ହୁଏ । େହ
େମାହର ଭାଇମାେନ, ଏପରି େହବା ଉଚତି୍ ନୁେହଁ । 11 ନଝିର୍ର କ'ଣ ଏକ
ବାଟ େଦଇ ମିଠା ଓ ପିତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଳ ବାହାର କେର ? 12 େହ
େମାହର ଭାଇମାେନ, ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଜୀତଫଳ, ଅବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା କ'ଣ
ଡମିି୍ୱରି ଫଳ ଫଳି ପାେର ? ଲବଣାକ୍ତ ନଝିର୍ର ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟ ଜଳ େଦଇ ପାେର
ନାହିଁ ।

ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ

13 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦି୍ଧମାନ କିଏ ଅଛ ି? େସ
ଜ୍ଞାନସଙ୍ଗତ ନମ୍ରତା ସହ ସଦାଚରଣ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା କମର୍ ପ୍ରକାଶ କରୁ ।
14 କିନୁ୍ତ ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ତକି୍ତ ଈଷର୍ାଭାବ ଓ ସ୍ୱାଥର୍ପରତା ଥାଏ,
ତାହାେହେଲ ସତ୍ୟ ବରୁିଦ୍ଧେର ଗବର୍ କର ନାହିଁ ଓ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ ।
15 ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ଆଗତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାଥିର୍ବ, ଶାରୀରିକ ଓ
େଭୗତକି ଅେଟ; 16 କାରଣ େଯଉଁ ସ୍ଥାନେର ଈଷର୍ା ଓ ସ୍ୱାଥର୍ପରତା ଥାଏ,
େସହ ିସ୍ଥାନେର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କମର୍ ଥାଏ । 17 କିନୁ୍ତ ଊଦ୍ଧ୍ୱ ର୍ରୁ ଆଗତ
ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେର ପବତି୍ର, ଦି୍ୱ ତୀୟେର ଶାନି୍ତପି୍ରୟ, ମୃଦୁଶୀଳ, ବାଧ୍ୟ, ଦୟା ଓ
ଉତ୍ତମ ଫଳେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍, ସେନ୍ଦହଶୂନ୍ୟ ଓ ନଷି୍କପଟ । 18 ପୁଣ,ି
ଶାନି୍ତକାରକ େଲାକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଶାନି୍ତର ବୀଜ ବୁଣାଯାଏ ଧାମିର୍କତା ରୂପ
ଫଳ କାଟେିବ ।

ଜାଗତକିମନା ବଷିୟେର ସତକର୍ତା

ବଶି୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବବିାଦ େକଉଁଠାରୁ ହୁଏ ?
କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା
ସୁଖାଭଳିାଷରୁ ନୁେହଁ ? 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ କାମନା କରିଥାଅ; କିନୁ୍ତ

ପାଇ ନ ଥାଅ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଧ ଓ ଈଷର୍ା କରିଥାଅ, କିନୁ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ େହବାକୁ
ଅକ୍ଷମ େହାଇଥାଅ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ବବିାଦ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଅ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାଇ ନ ଥାଅ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମାଗି ନ ଥାଅ; 3 ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମାଗିଥାଅ, କିନୁ୍ତ ପାଇ ନ ଥାଅ, କାରଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଖାଭଳିାଷେର
ବ୍ୟୟ କରିବା ନମିେନ୍ତ ମନ୍ଦ ଅଭପି୍ରାୟେର ମାଗିଥାଅ । 4 େହ
ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀମାେନ, ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତା, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ
ନାହିଁ ? ଅତଏବ, େଯ େକହ ିଜଗତର ମିତ୍ର େହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର େସ
ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ  େବାଲ ିପ୍ରତପିନ୍ନ  କେର । 5 ନା ତୁେମ୍ଭମାେନ
କ'ଣ ଧମର୍ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହ ିବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟଥର୍ େବାଲ ିମେନ କରୁଅଛ; େଯଉଁ
ଆତ୍ମାଙୁ୍କ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବାକୁ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ଅଧିକାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନି୍ତ ?
6 କିନୁ୍ତ େସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନି୍ତ; ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରେର ଉକ୍ତ ଅଛ,ି
"ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତେିରାଧ କରନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ନମ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନି୍ତ '' । 7 ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ
ହୁଅ; ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତବିାଦ କର, ତାହାେହେଲ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟରୁ
ପଳାଇଯିବ । 8 ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ ହୁଅ, େସଥିେର େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ େହେବ । େହ ପାପୀମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ଶୁଚ ିକର, ପୁଣ,ି
େହ ଦି୍ୱ ମନାମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ କର । 9 େଖଦଯୁକ୍ତ ଓ
େଶାକାତ୍ତର୍ େହାଇ େରାଦନ କର; ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାସ୍ୟ େଶାକେର ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବଷିାଦେର ପରିଣତ େହଉ । 10 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁେର
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ତାହାେହେଲ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନତ କରିେବ
।

ଭାଇ ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚିାର

11 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରର ଗ୍ଳାନ ିକର ନାହିଁ; େଯ
ଭାଇର ଗ୍ଳାନ ିକେର କିମ୍ୱା ଭାଇର ବଚିାର କେର, େସ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ଗ୍ଲାନ ିକେର ଓ େସଥିର ବଚିାର କେର; କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଯଦ ିେମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଚିାର କର, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର
ପାଳନକାରୀ ନ େହାଇ େସଥିର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଅଟ । 12 େମାଶାଙ୍କ
ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା ଓ ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଜେଣ ମାତ୍ର, େସ ରକ୍ଷା ଓ ବନିାଶ କରିବାକୁ
ସମଥର୍; କିନୁ୍ତ ପ୍ରତବିାସୀର ବଚିାର କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭ, ତୁେମ୍ଭ କିଏ ?

ଭବଷି୍ୟତର ଗବର୍

13 ଏେବ େଦଖ, େଯଉଁମାେନ କହୁଅଛ, ଆଜି କିମ୍ୱା କାଲ ିଆେମ୍ଭମାେନ
ଅମୁକ ସହରକୁ ଯିବୁ ଓ େସଠାେର ଏକ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରହ ିବାଣଜି୍ୟ
ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭ କରିବୁ; 14 କିନୁ୍ତ କାଲ ିକ'ଣ ଘଟବି, ତାହା ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ । ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ? କ୍ଷଣେକ ଦୃଶ୍ୟ
େହାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ େଯଉଁ ବାଷ୍ପ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ତ ତାହା ସଦୃଶ । 15 ଏଣୁ
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ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା େହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ଜୀବତି ଥାଇ ଏହା କରିବା ବା ତାହା
କରିବା, ଏହପିରି କହବିା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚତି । 16 କିନୁ୍ତ ଏେବ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅହଂ ଭାବେର ଗବର୍ କରୁଅଛ; ଏପ୍ରକାର ଗବର୍
ମନ୍ଦ ଅେଟ । 17 ଅତଏବ, େଯ ସତ୍କମର୍ କରିବାକୁ ଜାଣ ିତାହା କେର
ନାହିଁ, ତାହାର ପାପ ହୁଏ ।

ଧନୀ େଶ୍ରଣୀର େଲାକଙ୍କ ପ୍ରତ ିସତକର୍ବାଣୀ

ଏେବ େଦଖ, େହ ଧନୀମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆସନ୍ନ  ଦୁଦ୍ଦର୍ଶା
ନମିେନ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ହାହାକାର କର । 2 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ପତି୍ତ
କ୍ଷୟ ପାଇଲାଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର େପାକ ଖାଇଲାଣ,ି 3 ପୁଣ,ି

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁନା ଓ ରୂପାେର କଳଙ୍କ ଲାଗିଲାଣ;ି େସଥିେର କଳଙ୍କ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ ଓ ଅଗି୍ନ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସ ଗ୍ରାସ
କରିବ । ଏହ ିେଶଷକାଳେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛ !
4 େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େକ୍ଷତ୍ରର ଶସ୍ୟେଛଦନକାରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯଉଁ ମୂଲ େଦଇ ନାହଁ, ତାହା ଚତି୍କାର କରୁଅଛ,ି ପୁଣ,ି ଶସ୍ୟ
େଛଦନକାରୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ତର୍ନାଦ ବାହନିୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ୍ଣର୍େର ପ୍ରେବଶ
କରିଅଛ ି। 5 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜଗତେର ସୁଖେଭାଗ ଓ ବଳିାସତିାେର
କାଳେକ୍ଷପଣ କରିଅଛ, ବଧ ଦନିେର ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ତୃପ୍ତ
କରିଅଛ । 6 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧାମିର୍କକୁ େଦାଷୀ କରି ବଧ କରିଅଛ; େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତେିରାଧ କେର ନାହିଁ ।

େଧୖଯର୍୍ୟ ସହ େକ୍ଳଶେଭାଗ

7 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି
ରୁହ । େଦଖ, କୃଷକ େକ୍ଷତ୍ରର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଫଳ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ େଧୖଯର୍୍ୟ
ଧରି ଆଦ୍ୟ ଓ େଶଷ ବୃଷି୍ଟ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅେପକ୍ଷାେର ରେହ ।
8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ସୁସି୍ଥର କର,
କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ନକିଟବତ୍ତର୍ୀ । 9 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ପରସ୍ପର ବରୁିଦ୍ଧେର ବଚସା ନ
କର, େଦଖ, ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇଅଛନି୍ତ ।
10 େହ ଭାଇମାେନ, େଯଉଁ ଭାବବାଦୀମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର କଥା

କହଥିିେଲ, େସମାନଙୁ୍କ େକ୍ଳଶେଭାଗ ଓ େଧୖଯର୍୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂେପ ଗ୍ରହଣ
କର । 11 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ସହଷି୍ଣୁ େହାଇ ରହଥିିେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ ଧନ୍ୟ େବାଲ ିକହଥିାଉ । ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆୟୁବଙ୍କ ସହଷି୍ଣୁତା
ବଷିୟେର ଶୁଣଅିଛ, ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ େଶଷ କାଯର୍୍ୟ େଦଖି ଜାଣଅିଛ େଯ, େସ
ଦୟାେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ଓ କୃପାବାନ ଅଟନି୍ତ । 12 ବେିଶଷତଃ, େହ େମାହର
ଭାଇମାେନ, ଶପଥ କର ନାହିଁ, ସ୍ୱଗର୍ର ଶପଥ େହଉ ବା ପୃଥିବୀର ଶପଥ
େହଉ; ଅବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିଶପଥ େହଉ; କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହଁ କଥା ହଁ
େହଉ, ନା କଥା ନା େହଉ, େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ବଚିାରେର ଦଣ୍ଡନୀୟ ନ
ହୁଅ ।

ବଶି୍ୱାସର ପ୍ରାଥର୍ନା

13 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କ'ଣ େକହ ିଦୁଃଖେଭାଗ କରୁଅଛ ି? େସ
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ । େକହ ିକ'ଣ ଆନନି୍ଦତ ଅେଟ ? େସ ଗୀତ ଗାନ କରୁ ।
14 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର କ'ଣ େକହ ିପୀଡ଼ତି ? େସ ମଣ୍ଡଳୀର
ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ଡକାଉ େସମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମେର େତୖଳ ମଖାଇ ତାହା
ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା କରନୁ୍ତ । 15 ବଶି୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଥର୍ନା େସହ ିେରାଗୀକୁ ରକ୍ଷା
କରିବ, ପୁଣ,ି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଠାଇେବ ଆଉ ଯଦ ିେସ ପାପ କରିଥାଏ,
ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦଆିଯିବ । 16 ଅତଏବ, ପରସ୍ପର ନକିଟେର
ଆପଣା ଆପଣାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ପୁଣ,ି ସୁସ୍ଥ େହବା ନମିେନ୍ତ ପରସ୍ପର
ପାଇଁ ପ୍ରାଥର୍ନା କର । ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତର ପ୍ରାଥର୍ନା ଅେନକ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରି
ପାେର । 17 ଏଲୀୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖଦୁଃଖେଭାଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିେଲ;
ବୃଷି୍ଟ ନ େହବା ନମିେନ୍ତ େସ ଏକାନ୍ତ ଚତି୍ତେର ପ୍ରାଥର୍ନା କେଲ, ଆଉ ତନିି
ବଷର୍ ଛଅ ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଦଶେର ବୃଷି୍ଟ େହଲା ନାହିଁ; 18 େସ ପୁନବର୍ାର
ପ୍ରାଥର୍ନା କରେନ୍ତ ଆକାଶରୁ ବୃଷି୍ଟ େହଲା, ଆଉ ଭୂମି ଆପଣା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ
କଲା । 19 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦ ିେକହି
ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଭ୍ର ାନ୍ତ ହୁଏ, ପୁଣ,ି େକହ ିତାହାକୁ େଫରାଇ ଆେଣ,
20 େତେବ େଯ ପାପୀକୁ ଭ୍ର ାନି୍ତପଥରୁ େଫରାଇ ଆେଣ, େସ େଯ ତାହାର
ଆତ୍ମାକୁ ମୃତୁ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କେର ଓ ବହୁତ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କେର, ଏହା ଜାଣ
।
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୧ ପିତର

ଅଭବିାଦନ

ପିତର, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜେଣ େପ୍ରରିତ, ପନ୍ତ, ଗାଲାତଆି,
କାପ୍ପାଦକିଆ, ଆସଆି ଓ ବୀଥୂନଆିେର ଛନି୍ନ ଭନି୍ନ  େଯଉଁ
ପ୍ରବାସୀମାେନ, 2 ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂବର୍ ଜ୍ଞାନାନୁସାେର ଆତ୍ମାଙ୍କ

ଦ୍ୱ ାରା ପବତି୍ରୀକୃତ େହାଇ ଆଜ୍ଞାବହ, ପୁଣ,ି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତେର ସଞି୍ଚତି
େହବା ନମିେନ୍ତ ମେନାନୀତ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର
େଲଖୁଅଛ ି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଚୁର ରୂେପ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ େହଉ ।

ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଭରସା ନମିେନ୍ତ ପୁନଜର୍ାତ

3 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ; େସ
ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱ ାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା
ପ୍ରାପି୍ତ ନମିେନ୍ତ, 4 ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁ ଅକ୍ଷୟ, ଅକଳଙି୍କତ, ଅଜର ଅଧିକାର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍େର ସଞ୍ଚତି େହାଇଅଛ,ି ତାହା ପାଇବା ନମିେନ୍ତ
ଆପଣାର ମହାଦୟାେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନୂତନ ଜନ୍ମ  େଦଇଅଛନି୍ତ । 5 େଯଉଁ
ପରିତ୍ରାଣ େଶଷକାଳେର ପ୍ରକାଶିତ େହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇଅଛ,ି
େସଥିନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକି୍ତେର ବଶି୍ୱାସ ଦ୍ୱ ାରା ସୁରକି୍ଷତ
େହଉଅଛ । 6 ଏଥିେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛ, ତଥାପି ବତ୍ତର୍ମାନ
ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱ ାରା ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପକ୍ଷେର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, 7 େଯପରି ଅଗି୍ନ ଦ୍ୱ ାରା ପରୀକି୍ଷତ କ୍ଷୟଣୀୟ
ସୁବଣ୍ଣର୍ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବହୁମୂଲ୍ୟ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାସଦି୍ଧ ବଶି୍ୱାସ,
ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ େହବା ସମୟେର ପ୍ରଶଂସା, େଗୗରବ ଓ
ସମ୍ଭ୍ରମର କାରଣ େହବ । 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ନ େଦଖି େପ୍ରମ
କରୁଅଛ, ପୁଣ,ି ଏେବ ସୁଦ୍ଧା ନ େଦଖିେଲ େହଁ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରି
ଅକଥନୀୟ ଓ େଗୗରବଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦେର 9 ଆନନି୍ଦତ େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ବଶି୍ୱାସର ଫଳ େଯ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ, ତାହା ପାଉଅଛ। ଭାବବାଦୀମାେନ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ନରୂିପିତ ଅନୁଗ୍ରହ ବଷିୟେର ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ
କେଲ, 10 ପୁଣ,ି େସହ ିପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ଯତ୍ନ ସହକାେର ଅେନ୍ୱଷଣ ଓ
ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଲ । 11 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖେଭାଗ ଓ ତତ୍ପରବତ୍ତର୍ୀ େଗୗରବ
ବଷିୟେର ପୂବର୍ରୁ ପ୍ରମାଣଦାତା େଯ େସମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର
ଆତ୍ମା, େସ େକଉଁ କାଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛନି୍ତ , ତାହା େସମାେନ ଅନୁସନ୍ଧାନ
କେଲ । 12 ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟେର େସମାେନ େଯ ଆପଣା ଆପଣାର
େସବା ନ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର େସବା କରୁଥିେଲ, ଏହା େସମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଥିଲା, ଆଉ, େସହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ସ୍ୱଗର୍ରୁ
େପ୍ରରିତ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକି୍ତେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସୁସମାଚାର
ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆିଯାଇଅଛ;ି େସହି
ସବୁ ବଷିୟ ଦୂତମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନି୍ତ ।

ପବତି୍ରତା ନମିେନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ

13 ଅତଏବ, ଆପଣା ଆପଣା ମନରୂପ କଟ ିବନ୍ଧନ କରି ସେଚତନ
ଥାଅ, ପୁଣ,ି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ େହବା ସମୟେର େଯଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିବତ୍ତିର୍ବ, େସଥିେର ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଭରସା ରଖ ।
14 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂବର୍ ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟର କୁଅଭଳିାଷର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ
ନାହିଁ, 15 ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକତ୍ତର୍ା େଯପରି ପବତି୍ର, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଆଚରଣେର େସହପିରି ପବତି୍ର
ହୁଅ । 16 େଯଣୁ େଲଖାଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ପବତି୍ର ହୁଅ, କାରଣ ଆେମ୍ଭ
ପବତି୍ର । 17 ଆଉ େଯ ମୁଖାେପକ୍ଷା ନ କରି ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକର

କମର୍ାନୁସାେର ବଚିାର କରନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ ଯଦ ିପିତା େବାଲ ିସେମ୍ୱାଧନ
କରୁଅଛ, େତେବ ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରବାସକାଳ ଭୟ ସହକାେର େକ୍ଷପଣ
କର; 18 େଯଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ େଯ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନରିଥର୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ
ରୂପା କି ସୁନା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱ ାରା ମୁକ୍ତ ନ େହାଇ 19 ବରଂ
ନଖିୁନ୍ତ ଓ ନଷି୍କଳଙ୍କ େମଷଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତେର ମୁକ୍ତ
େହାଇଅଛ । 20 େସ ଜଗତର ପତ୍ତନ ପୂବର୍ରୁ ନରୁିପିତ େହାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ େଶଷକାଳେର ପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛନି୍ତ; 21 େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙୁ୍କ
ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ େଗୗରବାନି୍ୱ ତ କରିଅଛନି୍ତ , େସହ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ, ଏଣୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ବଶି୍ୱାସ ଓ ଭରସାର ସ୍ଥାନ ଅଟନି୍ତ । 22 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସତ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ
େହାଇ ନଷି୍କପଟ ଭ୍ର ାତୃେପ୍ରମ ନମିେନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଚି
କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ତର ସହ ଏକାଗ୍ରଭାେବ ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କର; 23 େଯଣୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ କ୍ଷୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁେହଁ, ବରଂ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜରୁ, ଅଥର୍ାତ୍
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଓ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ନୂତନୀକୃତ େହାଇଅଛ ।
24 କାରଣ ସମସ୍ତ ମତ୍ତର୍୍ୟ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ସମସ୍ତ େଶାଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ
ସଦୃଶ; ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ, ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ପିେଡ଼, 25 କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ । ଏହା େସହ ିସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ, ଯାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟେର ପ୍ରଚାରିତ େହାଇଅଛ ି।

ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ପବତି୍ର େଗାଷ୍ଠୀ

ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ େଯ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଯଦ ିଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛ,
2 ତାହାେହେଲ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା, ଛଳ, କପଟ, ଈଷର୍ା ଓ
ପରନନି୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରି 3 ନବଜାତ ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ ପାରମାଥିର୍କ

ଅମିଶି୍ରତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, େଯପରି ତଦ୍ୱ ାରା ପରିତ୍ରାଣାେଥର୍
ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ପାର । 4 ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ େଯ େସହ ିପ୍ରଭୁ, େସ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ େହେଲ ସତ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର
ମେନାନୀତ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନି୍ତ , 5 ତାହାଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆସ ିତୁେମ୍ଭମାେନ
ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ବଳି ଉତ୍ସଗର୍
କରିବା ନମିେନ୍ତ ପବତି୍ର ଯାଜକବଗର୍ େହବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ
େହାଇ େଗାଟଏି ଆତ୍ମିକ ଗହୃରୂପେର ନମିିର୍ତ ହୁଅ । 6 କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରେର
ଲଖିିତ ଅଛ,ି େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ସେିୟାନେର େଗାଟଏି ମେନାନୀତ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ
େକାଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ, ଆଉ େଯ ତାହାଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ
କରିବ, େସ ଲଜି୍ଜତ େହବ ନାହିଁ । 7 ଏଣୁ ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ େଯ
ତୁେମ୍ଭମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିମହାମୂଲ୍ୟର ଅଂଶୀ ଅଟ, କିନୁ୍ତ
େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କରନି୍ତ ନାହିଁ, ଗହୃନମିର୍ାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ
ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେଲ, ତାହା େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େକାଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର
8 ପୁଣ,ି ବାଧାଜନକ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ବଘି୍ନଜନକ ପାଷାଣ ସ୍ୱରୂପ େହଲା; ବାକ୍ୟର
ଅନାଜ୍ଞାବହ େହବାରୁ େସମାେନ ବାଧା ପାଆନି୍ତ , ଆଉ ଏନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ନରୂିପିତ େହାଇଥିେଲ । 9 କିନୁ୍ତ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନ୍ଧକାରରୁ
ଆପଣା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଆେଲାକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ , ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ତାହାଙ୍କ ଗଣୁ କୀତ୍ତର୍ନ କର, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏକ
ମେନାନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକବଗର୍, ପବତି୍ର ଜାତ ିପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନଜିସ୍ୱ ପ୍ରଜା େହାଇଅଛ । 10 ପୂବର୍େର ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରଜା ବାଚ୍ୟ ନ ଥିଲ,
କିନୁ୍ତ ଏେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଜା େହାଇଅଛ, ପୂବର୍େର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦୟା ପାଇ ନ
ଥିଲ, ମାତ୍ର ଏେବ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ । 11 େହ ପି୍ରୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭ
ବେିଦଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ େବାଲ ିମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ,ି ଶାରୀରିକ
ଅଭଳିାଷଗଡୁ଼କିରୁ ବମିୁଖ ହୁଅ, େସଗଡୁ଼କି ଆତ୍ମାର ବରୁିଦ୍ଧେର ଯୁଦ୍ଧ କେର।
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12 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସଦାଚରଣ କର, େଯପରି
େସମାେନ େଯଉଁ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀ େବାଲ ିନନି୍ଦା କରନି୍ତ ,
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁକମର୍ େଦଖି େସହ ିବଷିୟେର କୃପାଦୃଷି୍ଟ ଦନିେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
େଗୗରବ କରିେବ ।

ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ େହବା

13 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାେଶ ସମେସ୍ତ ମାନବୀୟ ବଧିାନର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ,
14 ସବର୍ପ୍ରଧାନ ରାଜା େହଉନୁ୍ତ କିଅବା ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରତଫିଳ େଦବା
ନମିେନ୍ତ ଓ ସତ୍କମର୍କାରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
େପ୍ରରିତ ଶାସନକତ୍ତର୍ାମାେନ େହଉନୁ୍ତ, େସମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ।
15 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ ସତ୍କମର୍ କରି ନେିବର୍ାଧମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନର କଥା
ବନ୍ଦ କର, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା; 16 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସ୍ୱାଧୀନ େହେଲ େହଁ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦୁଷ୍ଟତାର ଆବରଣ ସ୍ୱରୂେପ ବ୍ୟବହାର ନ କରି
ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ େହାଇ ସତ୍କମର୍ କର । 17 ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସମାଦର କର,
ଭାଇମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କର, ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କର, ରାଜାଙୁ୍କ ସମାଦର କର ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଆଦଶର୍

18 େହ ଦାସମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୟ ସହକାେର ଆପଣା ଆପଣା
କତ୍ତର୍ାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, େକବଳ ଉତ୍ତମ ଓ ଦୟାଳୁ କତ୍ତର୍ାମାନଙ୍କର ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ନଦିର୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ । 19 କାରଣ େକହ ିେଯେବ
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କରିବାରୁ ଅନ୍ୟାୟେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ
କେର, େତେବ ତାହା ପ୍ରଶଂସାର ବଷିୟ । 20 େଯଣୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା େଦାଷ େହତୁ ଯଦ ିପ୍ରହାର ସହ୍ୟ କର, େତେବ େସଥିେର ଅବା
କ'ଣ ସୁଖ୍ୟାତ ି? କିନୁ୍ତ ଯଦ ିସତ୍କମର୍ କରି ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କର, େତେବ ତାହା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଶଂସାର ବଷିୟ । 21 ଏଥି ନମିେନ୍ତ ହିଁ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆହୂତ େହାଇଅଛ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚହି୍ନ େଦଇ
ଗମନ କର, େସଥିପାଇଁ େସ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ଆଦଶର୍ େଦଖାଇେଦଇ ଯାଇଅଛନି୍ତ; 22 େସ େକୗଣସି
ପାପ କେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖେର େକୗଣସ ିଛଳକଥା ନ ଥିଲା ।
23 େସ ନନି୍ଦା ପାଇବା ସମୟେର େଫରି ନନି୍ଦା କେଲ ନାହିଁ; ଦୁଃଖେଭାଗ
କରିବା ସମୟେର ପ୍ରତହିଂିସା କରିବାକୁ ଭୟ େଦଖାଇେଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ
ନ୍ୟାୟବଚିାରକତ୍ତର୍ାଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସମପର୍ଣ କେଲ;
24 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ପାପ ପ୍ରତ ିମୃତ େହାଇ ଧାମିର୍କତା ନମିେନ୍ତ
ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସ ଆେପ କ୍ରୁଶ ଉପେର ନଜି
ଶରୀରେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କେଲ; ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରେର
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସୁସ୍ଥ େହାଇଅଛ । 25 କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ େମଷ ତୁଲ୍ୟ
ବପିଥଗାମୀ େହାଇଥିଲ, କିନୁ୍ତ ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପାଳକ ଓ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାହୁଡ଼ ିଆସଅିଛ ।

ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି

େସହପିରି, େହ ଭାଯର୍୍ୟାମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ, 2 େଯପରି େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
େକହ ିବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ େହେଲ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭୟ

ସଦାଚରଣ େଦଖି ବାକ୍ୟ ବନୁି ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯର୍୍ୟାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱ ାରା
ପରିବତ୍ତିର୍ତ େହେବ । 3 ପୁଣ,ି େକଶେବଶ , ସୁବଣ୍ଣର୍ ଆଭରଣ ଓ ସୁନ୍ଦର
ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, ଏପରି େଯଉଁ ବାହ୍ୟ ଭୂଷଣ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ନ
େହାଇ, 4 ହୃଦୟର େଯଉଁ େକାମଳ ଓ ଶାନି୍ତଯୁକ୍ତ ଗପୁ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଦୃଷି୍ଟେର ବହୁମୂଲ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଭୂଷଣ େହଉ ।
5 କାରଣ ପୂବର୍କାଳେର ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ତ୍ରୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଭରସା ରଖି
ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତା େହାଇ ଏହ ିପ୍ରକାେର ଆପଣା
ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା କରୁଥିେଲ । 6 େସହପିରି ସାରା ଅବ୍ର ହାମଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ
େବାଲ ିକହ ିତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ େହେଲ; ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେକୗଣସି
ବଷିୟେର ଭୀତ ନ େହାଇ ସଦାଚରଣ କର, େତେବ ତୁେମ୍ଭମାେନ ହିଁ
ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ । 7 େସହ ିପ୍ରକାେର, େହ ସ୍ୱାମୀମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରାଥର୍ନାେର େଯପରି ବାଧା ନ ଜେନ୍ମ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅେପକ୍ଷାକୃତ
ଦୁବର୍ଳାପାତ୍ରୀ ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସହତି ଜୀବନରୂପ ଅନୁଗ୍ରହଦାନର

ସହାଧିକାରିଣୀ ଜାଣ ିେସମାନଙୁ୍କ ସମାଦର କର, ପୁଣ,ି ଜ୍ଞାନେର
େସମାନଙ୍କର ସହତି ବାସ କର ।

ଧାମିର୍କତା ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ

8 େଶଷ କଥା ଏହ,ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମେସ୍ତ ଏକମନା, ପରସ୍ପରର
ସୁଖଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ, ଭ୍ର ାତୃେପ୍ରମେର େପ୍ରମୀ, େକାମଳ ହୃଦୟ ଓ
ନମ୍ରଚତି୍ତ ହୁଅ; 9 ଅନଷି୍ଟ ପରିବତ୍ତର୍େର ଅନଷି୍ଟ କିଅବା ନନି୍ଦାର ପରିବତ୍ତର୍େର
ନନି୍ଦା ନ କରି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ବରଂ ଆଶୀବର୍ାଦ କର, କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଯପରି ଆଶୀବର୍ାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଆହୂତ େହାଇଅଛ ।
10 େଯଣୁ େଯ ଜୀବନେର ସୁଖେଭାଗ କରିବାକୁ ପୁଣ,ି ମଙ୍ଗଳର ଦନି
େଦଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େସ ମନ୍ଦ ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଜିହ୍ୱାକୁ ଆଉ ପ୍ରବଞ୍ଚନା
ବାକ୍ୟରୁ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ବନ୍ଦ କରୁ; 11 େସ ମନ୍ଦରୁ ବମିୁଖ େହାଇ
ସତ୍କମର୍ କରୁ; େସ ଶାନି୍ତ ଅେନ୍ୱଷଣ କରି େସଥିର ଅନୁଗାମୀ େହଉ ।
12 କାରଣ ଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟ ଅଛ,ି େସମାନଙ୍କ ବନିତ ିପ୍ରତି
ତାହାଙ୍କ କଣ୍ଣର୍ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ ଅେଟ, କିନୁ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଦୁଷ୍କମର୍କାରୀମାନଙ୍କ
ପ୍ରତକୂିଳ । 13 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିଉତ୍ତମ ବଷିୟେର ଉେଦ୍ଯାଗୀ
ହୁଅ, େତେବ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନଷି୍ଟ କରିବ ? 14 ପୁଣ,ି ଯଦବିା
ଧାମିର୍କତା ସକାେଶ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ ପେଡ଼, ତାହାେହେଲ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ। େସମାେନ ଭୟ େଦଖାଇେଲ ଭୀତ କିଅବା ଉଦ୍ବଗି୍ନ
ହୁଅ ନାହିଁ; 15 କିନୁ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ପ୍ରଭୁ େବାଲ ିଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟେର
ପବତି୍ର ରୂେପ ମାନ୍ୟ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଥିବା ଭରସାର କାରଣ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର େଯ େକହ ିପ୍ରଶ୍ନ କେର, ତାହାକୁ ପ୍ରତୁ୍ୟତ୍ତର େଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ରୁହ, କିନୁ୍ତ ନମ୍ର ଭାବେର ଓ ସଭୟେର ଉତ୍ତମ ବେିବକ ସହ ଉତ୍ତର ଦଅି,
16 େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନନି୍ଦକମାେନ େଯଉଁ ବଷିୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣର େଦାଷାେରାପ କରନି୍ତ , େସଥିେର େସମାେନ ଲଜି୍ଜତ
େହେବ । 17 କାରଣ ଦୁଷ୍କମର୍ ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାଠାରୁ ବରଂ ଯଦି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ସତ୍କମର୍ ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବା
ଭଲ। 18 େଯଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆଣବିା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ
ଧାମିର୍କ େହାଇ ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ପାପ େହତୁ ଥେର ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ
କେଲ। େସ ଶରୀରେର ମୃତୁ୍ୟେଭାଗ କେଲ ସତ, କିନୁ୍ତ ଆତ୍ମାେର ଜୀବତି
େହେଲ; 19 େସଥିେର ମଧ୍ୟ େସ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର
କେଲ; 20 ପୂବର୍କାଳେର େନାହଙ୍କ ସମୟେର ଜାହାଜ ନମିିର୍ତ େହଉଥିବା
େବେଳ, େଯେତେବେଳ ଈଶ୍ୱର ଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁ େହାଇ ଅେପକ୍ଷା କରୁଥିେଲ,
େସହ ିସମୟେର େସମାେନ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇଥିେଲ। େସହ ିଜାହାଜେର
ପ୍ରେବଶ କରି ଅଳ୍ପ େଲାକ, ଅଥର୍ାତ୍ ଆଠ ପ୍ରାଣୀ, ଜଳ ମଧ୍ୟ େଦଇ ରକ୍ଷା
ପାଇେଲ; 21 େସଥିର ପ୍ରତରୂିପ ବାପି୍ତସ୍ମ ଅଥର୍ାତ୍ ଶରୀରର ମଳିନତା
ଦୂରୀକରଣ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟେର ଶୁଚ ିବେିବକ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ
ପ୍ରାଥର୍ନା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱ ାରା ଏେବ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିତ୍ରାଣ
କରୁଅଛ;ି 22 େସହ ିଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ
ପାଶ୍ୱର୍େର ଉପବଷି୍ଟ ଅଛନି୍ତ , ଆଉ ଦୂତମାେନ, କ୍ଷମତାବାନ ଓ
ଶକି୍ତଶାଳୀମାେନ ତାହାଙ୍କ ବଶୀଭୂତ େହାଇଅଛନି୍ତ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଭଣ୍ଡାରଘରିଆ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ
େସହପିରି ମନ ଧରି ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସୁସଜି୍ଜତ କର, (କାରଣ
େଯ, ଶରୀରେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଅଛ,ି େସ ପାପରୁ ନବୃିତ୍ତ

େହାଇଅଛ)ି, 2 େଯପରି ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଗତକି ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ
ମନୁଷ୍ୟର କୁଅଭଳିାଷ ଅନୁସାେର େକ୍ଷପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର
େକ୍ଷପଣ କର । 3 େଯଣୁ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯେତକାଳ କାମୁକତା, କୁଅଭଳିାଷ, ମଦ୍ୟପାନ, ରଙ୍ଗରସ,
ମତ୍ତତା ଓ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତମିାପୂଜା କରୁଥିଲ, ତାହା ଯେଥଷ୍ଟ; 4 ଏପ୍ରକାର
ଉଚୃ୍ଛଙ୍ଖଳ ପନ୍ଥାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଧାବମାନ େହଉ
ନାହଁ, ଏହା େସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ମଣ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନନି୍ଦା କରନି୍ତ; 5 କିନୁ୍ତ
େଯ ଜୀବତି ଓ ମୃତ େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, ତାହାଙ୍କ
ଛାମୁେର େସମାନଙୁ୍କ ହସିାବ େଦବାକୁ େହବ । 6 କାରଣ ଏହି
ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ମୃତମାନଙ୍କ ନକିଟେର ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ େହଲା,
େଯପରି େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଶରୀରେର ବଚିାରିତ େହେଲ ହଁ
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ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ଆତ୍ମାେର ସଜୀବ େହେବ । 7 ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବଷିୟର
ଅନି୍ତମକାଳ ସନି୍ନ କଟ । ଅତଏବ ସୁବୁଦି୍ଧ ହୁଅ, ପୁଣ,ି ପ୍ରାଥର୍ନା କରିବା ପାଇଁ
ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, 8 ବେିଶଷେର ପ୍ରଗାଢ଼ େପ୍ରମେର ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରୁଥାଅ,
କାରଣ େପ୍ରମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କେର । 9 କୁଣି୍ଠତ ନ େହାଇ
ପରସ୍ପରର ଆତଥି୍ୟ କର; 10 ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣ େଯଉଁପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ
ପାଇଅଛ, େସହ ିପ୍ରକାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁବଧି ଅନୁଗ୍ରହର ଉତ୍ତମ
ଭଣ୍ଡାରଘରିଆ ସ୍ୱରୂେପ ତଦ୍ୱ ାରା ପରସ୍ପରର େସବା କର; 11 େକହ ିଯଦି
ପ୍ରଚାର କେର, େତେବ େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ ପରି ପ୍ରଚାର କରୁ;
େକହ ିଯଦ ିେସବା କେର, େତେବ େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଶକି୍ତପ୍ରାପ୍ତେଲାକ ପରି
େସବା କରୁ, େଯପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଈଶ୍ୱର େଗୗରବାନି୍ୱ ତ େହେବ;
ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ତାହାଙ୍କର । ଆେମନ୍ ।

ଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନ ଭାବେର େକ୍ଳଶେଭାଗର ସମ୍ମୁଖୀନ

12 େହ ପି୍ରୟମାେନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ େଯଉଁ
ଦୁଃଖେଭାଗରୂପ ଅଗି୍ନ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ,ି ତାହା ଅଦୁ୍ଭତ ଘଟଣା େବାଲି
ମେନ କରି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ; 13 ବରଂ େଯଉଁ ପରିମାଣେର
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗୀ େହଉଅଛ, େସହ ିପରିମାଣେର ଆନନ୍ଦ
କର, େଯପରି ତାହାଙ୍କ ମହମିା ପ୍ରକାଶିତ େହବା ସମୟେର ମଧ୍ୟ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ମହାନନ୍ଦେର ଆନନି୍ଦତ େହବ । 14 ଯଦ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ନାମ ସକାେଶ ନନିି୍ଦତ ହୁଅ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଧନ୍ୟ, କାରଣ
େଗୗରବମୟ ଆତ୍ମା, ଅଥର୍ାତ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଅଧିଷ୍ଠାନ
କରୁଅଛନି୍ତ। 15 ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକହ ିହତ୍ୟାକାରୀ କି େଚାର, କି
ଦୁରାଚାରୀ, କି ଅନଧିକାର ଚଚ୍ଚର୍ାକାରୀ େହାଇ ଦଣ୍ଡ େଭାଗ ନ କରୁ;
16 କିନୁ୍ତ େକହ ିଯଦ ିଖ୍ରୀଷି୍ଟୟାନ େହବାରୁ ଦଣ୍ଡ େଭାଗ କେର, ତାହାେହେଲ
େସ ଲଜ୍ଜ ା େବାଧ ନ କରୁ, ବରଂ ଏହ ିନାମ େହତୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା
କୀତ୍ତର୍ନ କରୁ । 17 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗହୃଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଚିାର
କରିବା ସମୟ ଉପସି୍ଥତ; ଆଉ ଯଦ ିପ୍ରଥମେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ
ହୁଏ, େତେବ େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାରର ଅନାଜ୍ଞାବହ,
େସମାନଙ୍କର େଶଷ ଦଶା ଅବା କ'ଣ ନ େହବ ! 18 ପୁଣ,ି ଧାମିର୍କ ବ୍ୟକି୍ତ
ଯଦ ିକଷ୍ଟେର ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ, େତେବ ଅଧାମିର୍କ ଓ ପାପୀ େଲାକ
େକଉଁଠାେର ମୁହଁ େଦଖାଇବ? 19 ଅତଏବ, େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଇଚ୍ଛାମେତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରନି୍ତ , େସମାେନ ବଶି୍ୱସ୍ତ ସୃଷି୍ଟକତ୍ତର୍ାଙ୍କର ହସ୍ତେର
ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସମପର୍ଣ କରି ସତ୍କାଯର୍୍ୟେର ନବିଷି୍ଟ ରହନୁ୍ତ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲର ପ୍ରତପିାଳନ

ଅତଏବ, ଜେଣ ସହପ୍ରାଚୀନ ପୁଣ,ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖେଭାଗର ସାକ୍ଷୀ
ଏବଂ ଆଗାମୀ େଗୗରବର ଅଂଶାଧିକାରୀ େଯ ମୁଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଥିବା ପ୍ରାଚୀନମାନଙୁ୍କ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛ,ି 2 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ

ତତ୍ତ୍ୱ ାବଧାନେର ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲକୁ ପ୍ରତପିାଳନ କର, ବାଧ୍ୟ େହାଇ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନେର, ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ
ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଆଗ୍ରହ ସହକାେର ତାହା କର; 3 ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଭାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସମପିର୍ତ ଅଛ,ି େସମାନଙ୍କ
ଉପେର କତ୍ତର୍ାପଣ ନ କରି ପଲର ଆଦଶର୍ ସ୍ୱରୂପ େହାଇ ତାହା କର ।
4 େସଥିେର ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ପ୍ରକାଶିତ େହବା ସମୟେର ତୁେମ୍ଭମାେନ
େଗୗରବର ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବ । 5 େସହପିରି, େହ ଯୁବକମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ସମେସ୍ତ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି
ନମ୍ରତାରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଂକାରୀମାନଙୁ୍କ
ପ୍ରତେିରାଧ କରି ନମ୍ର େଲାକମାନଙୁ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କରନି୍ତ । 6 ଅତଏବ,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତେଳ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, େଯପରି େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯଥା ସମୟେର ଉନ୍ନତ କରିେବ; 7 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚନି୍ତ ାର
ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପେର ପକାଅ, କାରଣ େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଚନି୍ତ ା
କରନି୍ତ । 8 ସେଚତନ େହାଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବପିକ୍ଷ ଶୟତାନ
ସଂିହପ୍ରାୟ ଗଜର୍ନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସବି, ଏହା େଖାଜି ବୁଲୁଅଛ;ି
9 ବଶି୍ୱାସେର ସି୍ଥର ରହ ିତାହାର ପ୍ରତେିରାଧ କର, ପୁଣ,ି ଏହା ଜାଣ େଯ,
ଜଗତେର ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିପ୍ରକାର ଦୁଃଖେଭାଗ
ଘଟୁଅଛ ି। 10 ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହର ଆକର େଯଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଅନନ୍ତ
େଗୗରବର ସହଭାଗୀ େହବା ନମିେନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନି୍ତ , େସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ଷଣକି ଦୁଃଖେଭାଗ ଉତ୍ତାେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସଦି୍ଧ, ସୁସି୍ଥର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିେବ । 11 ପରାକ୍ରମ
ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହାଙ୍କର । ଆେମନ୍ ।

େଶଷ ସମ୍ଭାଷଣ

12 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ େଯ ଏହ ିପ୍ରକାର, ଏବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ େଦବା ନମିେନ୍ତ ସଲି୍ୱ ାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ମୁଁ ସଂେକ୍ଷପେର
ପତ୍ର େଲଖିଲ;ି େମା' େବାଧେର େସ ଜେଣ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭ୍ର ାତା। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହି
ଅନୁଗ୍ରହେର ସୁସି୍ଥର େହାଇଥାଅ। 13 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ମେନାନୀତ
ବାବେିଲାନସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ େମାହର ପୁତ୍ର ମାକର୍ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର
ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । 14 େପ୍ରମ ଚୁମ୍ୱନ େଦଇ ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କର।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଶାନି୍ତ େହଉ ।
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୨ ପିତର

ଅଭବିାଦନ

ଶିେମାନ ପିତର, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜେଣ ଦାସ ଓ େପ୍ରରିତ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାମିର୍କତା
େହତୁ େଯଉଁମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସମାନ ଭାବେର

ବହୁମୂଲ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛ।ି
2 ଈଶ୍ୱର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନି୍ତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେର େହଉ ।

ଆପଣା ଆହ୍ୱାନ ଓ ମେନାନୟନକୁ ସି୍ଥର ରଖିବା

3 େଯ ଆପଣା େଗୗରବ ଓ ସଦ୍ଗଣୁେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆହ୍ୱାନ
କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକି୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ ଓ ଧମର୍ପରାୟଣତା ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ
ବଷିୟ ଦାନ କରିଅଛ ି। 4 ତଦ୍ୱ ାରା େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ଅତି
ମହତ ପ୍ରତଜି୍ଞାମାନ ଦାନ କରିଅଛନି୍ତ , େଯପରି େସହ ିସବୁ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁେମ୍ଭମାେନ କୁଅଭଳିାଷରୁ ଜାତ େଯଉଁ ବନିାଶ ଜଗତେର ଅଛ,ି େସଥିରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇ ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁଅ । 5 ହଁ, ଏହ ିକାରଣରୁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅତ ିଯତ୍ନ ସହକାେର ବଶି୍ୱାସ ସହତି ସଦ୍ଗଣୁ, ସଦ୍ଗଣୁ ସହତି
ଜ୍ଞାନ, 6 ଜ୍ଞାନ ସହତି ସଂଯମ, ସଂଯମ ସହତି େଧୖଯର୍୍ୟ, େଧୖଯର୍୍ୟ ସହତି
ଧମର୍ପରାୟଣତା, 7 ଧମର୍ପରାୟଣତା ସହତି ଭ୍ର ାତୃେସ୍ନହ, ପୁଣ,ି ଭ୍ର ାତୃେସ୍ନହ
ସହତି େପ୍ରମ େଯାଗ କର । 8 ଏହ ିସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ବୃଦି୍ଧ ପାଇେଲ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନେର ପୂଣ୍ଣର୍ତା ଲାଭ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିଥିଳ ଓ ଫଳଶୂନ୍ୟ େହବାକୁ େଦବ ନାହିଁ। 9 ମାତ୍ର
ଏହ ିସବୁ ଯାହାଠାେର ନାହିଁ, େସ ଦୂରଦଶର୍ୀ ନ େହାଇ ଅନ୍ଧ େହାଇଅଛ,ି
ପୁଣ,ି ଆପଣା ପୂବର୍କୃତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କତୃ େହବା ବଷିୟ ପାେସାରି ଯାଇଅଛି
। 10 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆହ୍ୱାନ ଓ
ମେନାନୟନକୁ ସି୍ଥର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ; େଯଣୁ ଏପରି
କେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ େକେବ େହଁ ଝୁଣି୍ଟପଡ଼ବି ନାହିଁ, 11 ଆଉ ଏହ ିପ୍ରକାେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟେର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେର
ପ୍ରେବଶ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯିବ ।

ପିତରଙ୍କ େଶଷ ସମୟ

12 ଅତଏବ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଯଦ୍ୟପି ଏହ ିସବୁ ବଷିୟ ଜାଣ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ
ସତ୍ୟେର ସି୍ଥରୀକୃତ େହାଇଅଛ, ତଥାପି ମୁଁ ଏହ ିସବୁ ବଷିୟ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ସବର୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ େହାଇ ରହବି।ି 13 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େମାେତ େଯପରି ଜଣାଇ ଅଛନି୍ତ , ତଦନୁସାେର ଶୀଘ୍ର େମାେତ
ଏହ ିଶରୀରରୂପ ତମ୍ୱୁ େଯ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ େହବ, 14 ଏହା ଜାଣ,ି
େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଏହ ିତମ୍ୱୁେର ଥାଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରାଇ
ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ବହିତି ମେନ କରୁଅଛ ି। 15 ଆଉ େମାହର ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ
ଉତ୍ତାେର ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ େଯପରି ସବର୍ଦା ସ୍ମରଣେର ଆଣି
ପାରିବ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଯତ୍ନ କରିବ ି।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହମିା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ

16 କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ
ଶକି୍ତ ଓ ଆଗମନ କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇଲୁ, େସେତେବେଳ ଚତୁରତା
ସହ କଳି୍ପତ େକୗଣସ ିକାହାଣୀ ଅବଲମ୍ୱନ କରି ନ ଥିଲୁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ
ମହମିାର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ େହାଇଥିଲୁ । 17 େଯଣୁ େଯେତେବେଳ ମହା

େଗୗରବ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ ିଏହ ିବାଣୀ େହଲା, ଏ ଆମ୍ଭର ପି୍ରୟ ପୁତ୍ର,
ଏହାଙ୍କଠାେର ଆମ୍ଭର ପରମ ସେନ୍ତାଷ, େସେତେବେଳ େସ ପିତା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ େଗୗରବପ୍ରାପ୍ତ େହେଲ; 18 ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ
ସହତି ପବତି୍ର ପବର୍ତେର ଥିବାେବେଳ ନେିଜ ଆକାଶରୁ ନଗିର୍ତ ଏହ ିବାଣୀ
ଶୁଣଲୁି । 19 ଏଥିେର ଭାବବାଣୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଅଧିକ ଦୃଢ଼
େହାଇଅଛ;ି ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହା ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନେର ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େହଉଥିବା
ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ ମେନ କରି ରାତି୍ର ପାହାନ୍ତ ା ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଓ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟେର ପ୍ରଭାତୀତାରା ଉଦତି ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରତି
ମେନାେଯାଗ କେଲ ଭଲ େହବ । 20 ପ୍ରଥମେର ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ େଯ,
ଶାସ୍ତ୍ରର େକୗଣସ ିଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର  ଭାବେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବଷିୟ
ନୁେହଁ, 21 କାରଣ େକୗଣସ ିଭାବବାଣୀ େକେବ େହଁ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର େପ୍ରରିତ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ପବତି୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଚାଳିତ େହାଇ କଥା କହଥିିେଲ ।

ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ

କିନୁ୍ତ େଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ
େହେଲ; େସହପିରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସୁଦ୍ଧା ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାେନ
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହେବ; େସମାେନ ବନିାଶଜନକ ଭ୍ର ାନ୍ତ ମତ ଗପୁ୍ତେର

ପ୍ରଚଳନ କରି େସମାନଙ୍କର କ୍ରୟକତ୍ତର୍ା ପ୍ରଭୁଙୁ୍କ ହିଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିେବ, ପୁଣ,ି
ଆପଣାମାନଙ୍କର ଆକସି୍ମକ ସବର୍ନାଶ ଘଟାଇେବ । 2 ଆଉ, ଅେନେକ
େସମାନଙ୍କ କାମୁକତାର ଅନୁଗାମୀ େହେବ, ଫଳତଃ ଏମାନଙ୍କ େହତୁ ସତ୍ୟ
ମାଗର୍ ନନିି୍ଦତ େହବ । 3 େସମାେନ ଧନେଲାଭେର ଛଳବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଥର୍ଲାଭ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରିେବ; େସମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ
ଅେନକ କାଳରୁ ଘଟ ିଆସୁଅଛ ିଓ େସମାନଙ୍କର ବନିାଶ ବଳିମ୍ୱ େହବ
ନାହିଁ। 4 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପାପେର ପତତି ଦୂତମାନଙୁ୍କ ନ ଛାଡ଼ ିନକର୍େର
ନେିକ୍ଷପ କରି ବଚିାର ନମିେନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗହ୍ୱରେର ରଖିଅଛନି୍ତ 5 େସ
ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େିଲ ନାହିଁ, କିନୁ୍ତ େକବଳ ଧମର୍ପ୍ରଚାରକ
େନାହଙୁ୍କ ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ସହତି ରକ୍ଷା କରି ଧମର୍ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତେର
ଜଳପ୍ଳାବନ ଘଟାଇେଲ; 6 େସ ସେଦାମ ଓ ଗେମାରା ନଗରସବୁକୁ ଭସ୍ମେର
ପରିଣତ କରି ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା େଦେଲ ଓ
େସମାନଙୁ୍କ ଭବଷି୍ୟତକାଳର ଅଧାମିର୍କମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କେଲ,
7 ପୁଣ,ି େସ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ କାମୁକତାପୂଣ୍ଣର୍ ଆଚରଣେର ବ୍ୟଥିତ ଧାମିର୍କ
େଲାଟଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ, 8 େଯଣୁ େସହ ିଧାମିର୍କ େଲାକ େସମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି େସମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାଯର୍୍ୟ େଦଖି ଓ େସ ବଷିୟ ଶୁଣି
ପ୍ରତଦିନି ଆପଣା ଧମର୍ପରାୟଣ ପ୍ରାଣେର ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କେଲ । 9 ଏହି
ପ୍ରକାେର ପ୍ରଭୁ ଧମର୍ପରାୟଣମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣ,ି
ଅଧାମିର୍କମାନଙୁ୍କ, ବେିଶଷତଃ େଯଉଁମାେନ ଶରୀରର କୁତ୍ସତି କାମାଭଳିାଷେର
ଚାଳିତ େହାଇ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  ଅବଜ୍ଞା କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ବଚିାର ଦନି ନମିେନ୍ତ
ଦଣ୍ଡର ଅଧୀନେର ରଖିବାକୁ ଜାଣନି୍ତ । 10 େସମାେନ ଦୁଃସାହସୀ ଓ
େସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରୀ େହାଇ ଅେଲୗକିକ ଶକି୍ତମାନଙ୍କର ନନି୍ଦା କରିବାକୁ ଭୟ କରନି୍ତ
ନାହିଁ, 11 ଯଦ୍ୟପି ଅଧିକ ଶକି୍ତ ଓ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଦୂତମାେନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ଛାମୁେର ନନି୍ଦା କରି େସମାନଙ୍କର ବଚିାର କରନି୍ତ ନାହିଁ । 12 କିନୁ୍ତ ଏମାେନ
ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱଭାବାନୁସାେର ଧୃତ ଓ ବନିଷ୍ଟ େହବା ନମିେନ୍ତ ଜାତ
େହାଇ, େଯଉଁ େଯଉଁ ବଷିୟ ଅଜ୍ଞାତ, େସହ ିେସହ ିବଷିୟର ନନି୍ଦା କରି
େସଗଡୁ଼ାକର ବନିାଶେର ନେିଜ ବନିଷ୍ଟ େହେବ, 13 ପୁଣ,ି ଅନ୍ୟାୟ େବତନ
ସ୍ୱରୂେପ ଅଧମର୍ର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ; େସମାେନ ଦନିେବେଳ ବଳିାସ
କରିବାେର ସୁଖ ପାଆନି୍ତ , ପୁଣ,ି କଳଙ୍କ ଓ ନନି୍ଦାର କାରଣ େହାଇ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନପାନେର ସୁଖ ପାଇବା ସମୟେର
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ଆପଣାମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳ୍ପନାେର ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନି୍ତ । 14 େସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ
ବ୍ୟଭଚିାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହାଇ ପାପରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, େସମାେନ
ଚଞ୍ଚଳମତ ିେଲାକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରେଲାଭତି କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ହୃଦୟ
ଧନେଲାଭେର ଅଭ୍ୟସ୍ତ, େସମାେନ ଅଭଶିାପର ସନ୍ତାନ, 15 େସମାେନ
ଅନ୍ୟାୟ େବତନର ଲାଳସାକାରୀ ବେିୟାରର ପୁତ୍ର ବଲିୀୟାମର ମାଗର୍
ଅନୁସରଣ କେଲ ଓ ସତ୍ୟ ମାଗର୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବପିଥଗାମୀ େହେଲ;
16 କିନୁ୍ତ େସ ଆପଣା ଅପରାଧ ସକାେଶ ଅନୁେଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ େହଲା, େଗାଟଏି
ମୂକ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱରେର କଥା କହ ିଭାବବାଦୀର ଉନ୍ମତ୍ତତା ନବୃିତ୍ତ କଲା
। 17 େସମାେନ ନଜିର୍ଳର ନଝିର୍ର ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁେର ଚାଳିତ େମଘ ତୁଲ୍ୟ,
େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଘାର ଅନ୍ଧକାର ରକ୍ଷିତ େହାଇଅଛ।ି 18 କାରଣ
େସମାେନ ନରିଥର୍କ ଅହଂକାରର କଥା କହ ିଭ୍ର ାନ୍ତ
ଆଚରଣକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ
ଶାରୀରିକ ସୁଖାଭଳିାଷେର କାମୁକତା ଦ୍ୱ ାରା ପ୍ରେଲାଭତି କରନି୍ତ;
19 େସମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତଜି୍ଞା ଦଅିନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ନେିଜ
ବନିାଶର ଦାସ ଅଟନି୍ତ; କାରଣ େଯ ଯାହା ଦ୍ୱ ାରା ପରାସ୍ତ ହୁଏ, େସ
େସଥିର ଦାସ । 20 େଯଣୁ େସମାେନ ଯଦ ିପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଷିୟକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱ ାରା ସଂସାରର ଅଶୁଚତିାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ
ପୁନବର୍ାର େସଥିର ବନ୍ଧନେର ଆବଦ୍ଧ େହାଇ ପରାସ୍ତ ହୁଅନି୍ତ , ତାହାେହେଲ
େସମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା େଶଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ ।
21 କାରଣ ଧାମିର୍କତାର ମାଗର୍ ଜାଣ ିଆପଣାମାନଙ୍କ ନକିଟେର ସମପିର୍ତ
ପବତି୍ର ଆଜ୍ଞାରୁ ବମିୁଖ େହବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ େସହ ିମାଗର୍ ନ ଜାଣବିା
େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେର ଭଲ େହାଇଥାଆନ୍ତା । 22 କୁକୁର ଆପଣା ବାନି୍ତ
ଖାଇବାକୁ ଓ େଧୗତ େହାଇଥିବା ଘୁଷୁରି କାଦୁଅେର େଲାଟବିାକୁ ପୁନବର୍ାର
େଫେର, ଏହ ିସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତବାକ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଘଟଅିଛ ି।

ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତଜି୍ଞା

େହ ପି୍ରୟମାେନ, ମୁଁ ବତ୍ତର୍ମାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିଦି୍ୱ ତୀୟ
ପତ୍ର େଲଖୁଅଛ ି। 2 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ପବତି୍ର
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ପୂବର୍କାଳେର ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟସବୁ ପୁଣ,ି

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପ୍ରରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା କଥିତ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ାଙ୍କର
ଆଜ୍ଞାଗଡୁ଼କି ସ୍ମରଣେର ରଖ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଉଭୟ ପତ୍ରେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େସହ ିସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସରଳ ମନକୁ ଉେତ୍ତଜିତ କରିବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କରୁଅଛ ି। 3 ପ୍ରଥେମ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ େଯ, େଶଷକାଳେର ଆପଣା
ଆପଣା ଅଭଳିାଷାନୁସାେର ଆଚରଣକାରୀ ପରିହାସକ େଲାେକ ଉପସି୍ଥତ
େହାଇ ପରିହାସ କରି କହେିବ, 4 ତାହାଙ୍କ ଆଗମନର ପ୍ରତଜି୍ଞା କାହିଁ ?
କାରଣ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହାନଦି୍ର ାପ୍ରାପ୍ତ େହବା ସମୟଠାରୁ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସୃଷି୍ଟର ଆରମ୍ଭେର େଯପରି ଥିଲା, େସହପିରି ରହଅିଛ ି।
5 େସମାେନ ଜାଣ ିଜାଣ ିଭୁଲଯିାଆନି୍ତ େଯ, ପୁରାକାଳେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ଜଳରୁ ନଗିର୍ତ ଓ ଜଳେର ଅବସି୍ଥତ ପୃଥିବୀ ଥିଲା
6 ଆଉ ତଦ୍ୱ ାରା େସହ ିକାଳର ଜଗତ ଜଳେର ପ୍ଳାବତି େହାଇ ବନିଷ୍ଟ
େହଲା; 7 ପୁଣ,ି ଏହ ିବତ୍ତର୍ମାନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ େସହ ିବାକ୍ୟ
ଦ୍ୱ ାରା ଅଧାମିର୍କ େଲାକମାନଙ୍କର ବଚିାର ଓ ବନିାଶର ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚତି
େହାଇ ଅଗି୍ନ ନମିେନ୍ତ ରକି୍ଷତ େହାଇଅଛ ି। 8 କିନୁ୍ତ େହ ପି୍ରୟମାେନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ନକିଟେର େଗାଟଏି ଦନି େଯ ସହସ୍ର ବଷର୍ ତୁଲ୍ୟ ଓ ସହସ୍ର ବଷର୍ େଯ
େଗାଟଏି ଦନି ତୁଲ୍ୟ, ଏହ ିବେିଶଷ ବଷିୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଭୁଲଯିାଅ ନାହିଁ ।
9 ବଳିମ୍ୱ େବାଲ ିେଯପରି େକେତକ ଭାବନି୍ତ , ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତଜି୍ଞା
ବଷିୟେର େସପରି ବଳିମ୍ୱ କରନି୍ତ ନାହିଁ; କିନୁ୍ତ େଯପରି େକହ ିବନିଷ୍ଟ ନ
ହୁଅନି୍ତ , ବରଂ ସମେସ୍ତ ମନ ପରିବତ୍ତର୍ନ କରନି୍ତ , ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି େସ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁ ଅଟନି୍ତ । 10 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନି େଚାରର ପରି
ଉପସି୍ଥତ େହବ । େସହ ିଦନି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ େଲାପ ପାଇବ,
ପୁଣ,ି େମୗଳିକ ବସ୍ତୁସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପେର ତରଳିଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁସବୁ ଦଗ୍ଧ େହବ । 11 ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ଏହି
ପ୍ରକାେର ଲୁପ୍ତ େହବାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ ଦନିେର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୱ ଳିଉଠି
ଲୁପ୍ତ େହବ ଓ େମୗଳିକ ବସ୍ତୁସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପେର ତରଳିଯିବ, 12 େସହି
ଦନିର ଆଗମନର ଅେପକ୍ଷା କରି, ତାହା େଯପରି ଶୀଘ୍ର ଆସବି, ଏଥିପାଇଁ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସଦାଚାରୀ ଓ ଧମର୍ପରାୟଣ େହବା ଉଚତି । 13 ଆେମ୍ଭମାେନ
ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତଜି୍ଞାନୁସାେର େଗାଟଏି ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର
ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛୁ, ଯାହା ଧାମିର୍କତାର ଆବାସସ୍ଥଳ େହବ ।

େଶଷ ପରାମଶର୍

14 ଅତଏବ, େହ ପି୍ରୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ଅେପକ୍ଷା
କରୁଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର େଯପରି ନଷି୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନନି୍ଦନୀୟ େହାଇ
ଶାନି୍ତେର ଥିବାର େଦଖାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କର; 15 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀଘର୍ସହଷି୍ଣୁତା ତ୍ରାଣଜନକ େବାଲ ିଜ୍ଞାନ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପି୍ରୟ
ଭ୍ର ାତା ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଦଆିଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନାନୁସାେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ େସପରି େଲଖିଅଛନି୍ତ । 16 େସ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପତ୍ରେର ମଧ୍ୟ
ଏହ ିସବୁ ବଷିୟ ଉେଲ୍ଲ ଖ କରି େସହ ିପ୍ରକାେର କହନି୍ତ; େସହ ିସବୁେର
ଏପରି େକେତକ ବଷିୟ ଅଛ,ି ଯାହାକି ବୁଝବିାକୁ ଜଟଳି, ପୁଣ,ି ଅଶିକି୍ଷତ
ଚଞ୍ଚଳମତ ିେଲାେକ ଆପଣା ଆପଣା ବନିାଶାେଥର୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର
େଯପରି, େସ ସବୁର ମଧ୍ୟ େସହପିରି ବକୃିତ ଅଥର୍ କରନି୍ତ । 17 ଅତଏବ,
େହ ପି୍ରୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ପୂବର୍ରୁ ଏହସିବୁ ଜାଣ ିସତକର୍ େହାଇଥାଅ,
କାେଳ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ ଭ୍ର ାନି୍ତେର ପଡ଼ ିତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଦୃଢ଼ତାରୁ ସ୍ଖଳିତ ହୁଅ, 18 ବରଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଜ୍ଞାନେର ବୃଦି୍ଧ ପାଅ । ବତ୍ତର୍ମାନ ଓ ଅନନ୍ତକାଳ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େଗୗରବ ତାହାଙ୍କର ।
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୧ େଯାହନ

ଜୀବନଦାୟୀ ବାକ୍ୟ

ଆଦ୍ୟରୁ େଯ ଥିେଲ, ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛୁ,
ଯାହାଙୁ୍କ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁେର େଦଖିଅଛୁ, ଯାହାଙୁ୍କ ନରିୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ ଓ
ସ୍ୱହସ୍ତେର ସ୍ପଶର୍ କରିଅଛୁ, େସହ ିଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ସମ୍ୱନ୍ଧେର

ଜଣାଉଅଛୁ । 2 େସହ ିଜୀବନ ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ, ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ
େଦଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛୁ; େଯଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେର
ଥିେଲ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ, ତାହାଙ୍କ ବଷିୟେର
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜଣାଉଅଛୁ । 3 ଯାହା ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣଅିଛୁ,
ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଅଛୁ, େଯପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ସହଭାଗିତା େହାଇ ପାେର; ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ଅଛ ି।
4 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ େଯପରି ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ହୁଏ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଏହ ିସବୁ େଲଖୁଅଛୁ ।

େଜ୍ୟାତଃିେର ଆଚରଣ

5 ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ ସମ୍ୱାଦ ଶୁଣଅିଛୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ଜଣାଉଅଛୁ, ତାହା ଏହ,ି ଈଶ୍ୱର େଜ୍ୟାତଃିସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାେର
ଅନ୍ଧକାରର େଲଶ ନାହିଁ । 6 ତାହାଙ୍କ ସହତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା
ଅଛ,ି ଏହା କହ ିଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଅନ୍ଧକାରେର ଆଚରଣ କରୁ
ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭମାେନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ ନ ଥାଉ
। 7 କିନୁ୍ତ େସ େଯପରି େଜ୍ୟାତଃିନିର୍ବାସୀ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିେସହପିରି
େଜ୍ୟାତଃିେର ଆଚରଣ କରୁ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା
ଅଛ,ି ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
ପରିଷ୍କାର କେର । 8 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ! ଏହା ଯଦ ିକହୁ,
ତାହାେହେଲ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର
ସତ୍ୟ ନାହିଁ । 9 ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ,
େତେବ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନି୍ତ ।
10 ଆେମ୍ଭମାେନ ପାପ କରି ନାହୁଁ, ଏହା ଯଦ ିକହୁ, ତାହାେହେଲ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରୁ, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ନାହିଁ ।

ଯୀଶୁ ଆମର ସପକ୍ଷବାଦୀ

େହ େମାହର ପି୍ରୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ପାପ ନ କର,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ଏହ ିସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲଖୁଅଛ ି।
କିନୁ୍ତ େକହ ିଯଦ ିପାପ କେର, ତାହାେହେଲ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁେର

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜେଣ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନି୍ତ , େସ ଧାମିର୍କ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ।
2 ଆଉ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନମିେନ୍ତ, େକବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ
ନମିେନ୍ତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନମିେନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ
ଅଟନି୍ତ। 3 ଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, େତେବ ତଦ୍ୱ ାରା
ଜ୍ଞାତ େହଉ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣୁ । 4 ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
ନ କରି ତାହାଙୁ୍କ ଜାେଣ େବାଲ ିେଯ କେହ, େସ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ
ତାହାଠାେର ସତ୍ୟ ନାହିଁ; 5 କିନୁ୍ତ େଯ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କେର,
ତାହାଠାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ ପ୍ରକୃତ ରୂେପ ସଦି୍ଧ େହାଇଅଛ ି। ଏତଦ୍ୱ ାରା
ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କଠାେର ଅଛୁ । 6 େଯ

ତାହାଙ୍କଠାେର ରେହ େବାଲ ିକେହ, େସ ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା
ମଧ୍ୟ କତ୍ତର୍ବ୍ୟ ।

ନୂତନ ଆଜ୍ଞା

7 େହ ପି୍ରୟମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େକୗଣସ ିନୂତନ ଆଜ୍ଞା
େଲଖୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ େଯଉଁ ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାଇଅଛ,
ତାହା େଲଖୁଅଛ;ି େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛ, ତାହା ହିଁ େସହି
ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା । 8 ପୁନଶ୍ଚ, ମୁଁ ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
େଲଖୁଅଛ,ି ଏହା ତାହାଙ୍କଠାେର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ସତ୍ୟ େବାଲ ିପ୍ରକାଶ
ପାଏ। କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ଘୁଞ୍ଚଯିାଉଅଛ ିଓ ସତ୍ୟ େଜ୍ୟାତଃି ପ୍ରକାଶିତ
େହଲାଣ ି। 9 େଯ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରି କେହ େଯ, େସ
େଜ୍ୟାତଃିେର ଅଛ,ି େସ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ଧକାରେର ଅଛ ି। 10 େଯ
ଆପଣା ଭାଇକୁ େପ୍ରମ କେର, େସ େଜ୍ୟାତଃିେର ରେହ, ପୁଣ,ି ତାହାଠାେର
ଝୁଣି୍ଟବାର େକୗଣସ ିକାରଣ ନାହିଁ । 11 କିନୁ୍ତ େଯ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା
କେର, େସ ଅନ୍ଧକାରେର ଅଛ,ି ପୁଣ,ି ଅନ୍ଧକାରେର ଭ୍ରମଣ କରି େକଉଁ
ଆେଡ଼ ଯାଉଅଛ,ି ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ତାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ
ଅନ୍ଧ କରିଅଛ ି। 12 ବତ୍ସଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲଖୁଅଛ,ି କାରଣ
ତାହାଙ୍କ ନାମ ସକାେଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା େହାଇଅଛ ି। 13 େହ
ପିତୃଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲଖୁଅଛ,ି କାରଣ େଯ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନି୍ତ ,
ତାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଅିଛ । େହ ଯୁବକମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଲଖୁଅଛ,ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିଅଛ ।
14 ବତ୍ସଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲଖିଲ,ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପିତାଙୁ୍କ ଜାଣଅିଛ । େହ ପିତୃଗଣ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲଖିଲ,ି
କାରଣ େଯ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଛନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଅିଛ । େହ
ଯୁବକମାେନ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ େଲଖିଲ,ି କାରଣ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ବଳବାନ, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଅଛ ିଓ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିଅଛ ।

ସଂସାରର େପ୍ରମ ଅସାର

15 ସଂସାର କିଅବା େସଥିେର ଥିବା ବଷିୟ ସବୁକୁ େପ୍ରମ ନ କର।
େକହ ିଯଦ ିସଂସାରକୁ େପ୍ରମ କେର, ପିତାଙ୍କ େପ୍ରମ ତାହାଠାେର ନାହିଁ;
16 କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭଳିାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭଳିାଷ ଓ େଲୗକିକ ଗବର୍,
ସଂସାରେର ଥିବା ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ
ଉତ୍ପନ୍ନ  େହାଇଥାଏ। 17 ପୁଣ,ି ସଂସାର ଓ େସଥିର ଅଭଳିାଷ ଅନତି୍ୟ,
ମାତ୍ର େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କେର, େସ ନତି୍ୟସ୍ଥାୟୀ।

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କଠୁ ସତକର୍ତା

18 େହ ବତ୍ସଗଣ, େଶଷକାଳ ଉପସି୍ଥତ, ପୁଣ,ି ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସବି େବାଲି
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଶୁଣଥିିଲ, େସହପିରି ଏେବ ମଧ୍ୟ ଅେନକ ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ଉଠିେଲଣ;ି ଏତଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁଅଛୁ େଯ, େଶଷକାଳ ଉପସି୍ଥତ ।
19 େସମାେନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିେଲ, କିନୁ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳର
େଲାକ ନ ଥିେଲ; କାରଣ ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଳର େଲାକ େହାଇଥାଆେନ୍ତ,
େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହଥିାଆେନ୍ତ; କିନୁ୍ତ ସମେସ୍ତ େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଦଳର େଲାକ ନୁହଁନି୍ତ , ଏହା େଯପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ
େସମାେନ ବାହାରିଗେଲ । 20 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସହ ିପବତି୍ର
ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଭେିଷକ ପାଇଥିବାରୁ ତୁେମ୍ଭ ସମେସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛ
। 21 ତୁେମ୍ଭମାେନ ସତ୍ୟ ଜାଣ ିନ ଥିବାରୁ ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ
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େଲଖିଲ,ି ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭମାେନ ସତ୍ୟ ଜାଣଥିିବାରୁ ଓ େକୗଣସି
ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟରୁ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ େବାଲ ିଜାଣଥିିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ନକିଟକୁ େଲଖିଲ ି। 22 ଯୀଶୁ େଯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନି୍ତ , ଏହା େଯ ନାସି୍ତ କେର,
ତାହାଠାରୁ ଆଉ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କିଏ ? େଯ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ନାସି୍ତ କେର,
େସ ତ େସହ ିଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ । 23 େଯ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ନାସି୍ତ କେର, େସ ପିତାଙୁ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ
କରି ନାହିଁ; େଯ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର କେର, େସ ପିତାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି
। 24 ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା ଶୁଣଅିଛ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର
ଥାଉ। ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା ଶୁଣଅିଛ, ତାହା ଯଦ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର
ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଓ ପିତାଙ୍କଠାେର ରହବି ।
25 ଆଉ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଯାହା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରିଅଛନି୍ତ , ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
। 26 େଯଉଁମାେନ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିସମସ୍ତ େଲଖିଲ।ି 27 କିନୁ୍ତ
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କଠାରୁ େଯଉଁ ଅଭେିଷକ ପାଇଅଛ, ତାହା
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ରହଅିଛ,ି ପୁଣ,ି େକହ ିେଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଶିକ୍ଷା େଦବ,
ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କଠାରୁ େସହ ିଅଭେିଷକ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବଷିୟେର େଯଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦଏି, ତାହା ସତ୍ୟ ଅେଟ,
ମିଥ୍ୟା ନୁେହଁ; ଏଣୁ େସହ ିଶିକ୍ଷା ଅନୁସାେର ତାହାଙ୍କଠାେର ରୁହ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ

28 ଅତଏବ, େହ ବତ୍ସଗଣ, ତାହାଙ୍କଠାେର ରୁହ, େଯପରି େସ
େଯେତେବେଳ ପ୍ରକାଶିତ େହେବ, େସେତେବେଳ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ
ସମୟେର ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଆେମ୍ଭମାେନ ଲଜି୍ଜତ ନ େହାଇ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ
େହବା । 29 େସ ଧାମିର୍କ ଅଟନି୍ତ , ଏହା ଯଦ ିଜାଣ, େତେବ େଯ େକହି
ଧମର୍ାଚରଣ କେର, େସ େଯ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ

େଦଖ, ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କି ପ୍ରକାର େପ୍ରମ ଦାନ କରିଅଛନି୍ତ
େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ େବାଲ ିଖ୍ୟାତ େହବୁ, ଆଉ
ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହା ହିଁ ଅଟୁ । ଏଥିସକାେଶ ଜଗତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ

ଚହୁି୍ନ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାହାଙୁ୍କ ଚହି୍ନ ିନ ଥିଲା । 2 େହ ପି୍ରୟମାେନ,
ବତ୍ତର୍ମାନ ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ କ'ଣ
େହବା, ତାହା ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ େହାଇ ନାହିଁ । ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ େଯ,
େସ େଯେତେବେଳ ପ୍ରକାଶିତ େହେବ, େସେତେବେଳ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ
ସଦୃଶ େହବା, କାରଣ େସ େଯପରି, ଆେମ୍ଭମାେନ େସହପିରି ତାହାଙୁ୍କ
ଦଶର୍ନ କରିବା । 3 ଆଉ େଯ େକହ ିତାହାଙ୍କଠାେର ଏହ ିଭରସା ସ୍ଥାପନ
କରିଅଛ,ି େସ େଯପରି ପବତି୍ର ଅଟନି୍ତ , େସ େସହପିରି ଆପଣାକୁ ପବତି୍ର
କେର । 4 େଯ େକହ ିପାପ କେର, େସ ମଧ୍ୟ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ
କେର, କାରଣ େମାଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ । 5 ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣ େଯ, େସ ପାପ େବାହେିନଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ, ଆଉ
ତାହାଙ୍କଠାେର ପାପ ନାହିଁ । 6 େଯ େକହ ିତାହାଙ୍କଠାେର ରେହ, େସ
ପାପ କେର ନାହିଁ; େଯ େକହ ିପାପ କେର, େସ ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ନାହିଁ,
କିଅବା ତାହାଙୁ୍କ ଜାଣ ିନାହିଁ । 7 େହ ବତ୍ସଗଣ, େକହ ିତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ
ନ କରୁ; େଯ ଧମର୍ାଚରଣ କେର, େସ େଯପରି ଧାମିର୍କ ଅଟନି୍ତ , େସ
େସହପିରି ଧାମିର୍କ ଅେଟ; 8 େଯ ପାପ କେର, େସ ଶୟତାନରୁ ଜାତ,
କାରଣ ଶୟତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରିଆସୁଅଛ।ି ଶୟତାନର କାଯର୍୍ୟ ବନିାଶ
କରିବା ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ େହେଲ । 9 େଯ େକହି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ, େସ ପାପ କେର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଜ
ତାହାଠାେର ରେହ, ଆଉ େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ େହବାରୁ ପାପ କରି
ପାେର ନାହିଁ । 10 ଏଥିେର କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଓ କିଏ ଶୟତାନର
ସନ୍ତାନ, ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ; େଯ େକହ ିଧମର୍ାଚରଣ କେର ନାହିଁ, କିଅବା
ଆପଣା ଭାଇକୁ େପ୍ରମ କେର ନାହିଁ, େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ନୁେହଁ ।

ଏକ ଆେରକ ପ୍ରତ ିେପ୍ରମ

11 କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େଯ ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରିବା କତ୍ତର୍ବ୍ୟ, ଏହି
ବାଣୀ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଦ୍ୟରୁ ଶୁଣଅିଛ; 12 ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନ େଯ କୟିନ,
ତାହା ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, େସ ଆପଣା ଭାଇକୁ ବଧ କଲା; ଆଉ େସ ତାହାକୁ
କାହିଁକି ବଧ କଲା ? କାରଣ ଏହ ିେଯ, ତାହାର କାଯର୍୍ୟ ପାପମୟ, ଆଉ
ତାହାର ଭାଇର କାଯର୍୍ୟ ଧମର୍ମୟ ଥିଲା । 13 େହ ଭାଇମାେନ, ଜଗତ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଘୃଣା କେଲ, ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ । 14 ଆେମ୍ଭମାେନ

ଜାଣୁ େଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ମୃତୁ୍ୟକୁ ଅତକି୍ରମ କରି ଜୀବନେର ପ୍ରେବଶ
କରିଅଛୁ, େଯଣୁ ଆେମ୍ଭମାେନ ଭାଇମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଅଛୁ। େଯ େପ୍ରମ
କେର ନାହିଁ, େସ ମୃତୁ୍ୟର ଅଧିନେର ଥାଏ । 15 େଯ େକହ ିଆପଣା
ଭାଇକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ନରଘାତକ; ଆଉ ନରଘାତକଠାେର େଯ ଅନନ୍ତ
ଜୀବନ ନ ଥାଏ, ଏହା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଜାଣ । 16 େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ
ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ େପ୍ରମର ପରିଚୟ
ପାଇଅଛୁ; ପୁଣ,ି ଭାଇମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଦାନ
କରିବା ଉଚତି । 17 କିନୁ୍ତ େଯ ଜାଗତକି ଭାେବ ଧନଶାଳୀ େହାଇ ଆପଣା
ଭାଇକୁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ େଦଖିେଲ େହଁ ତାହା ପ୍ରତ ିଆପଣା ଦୟା ରୁଦ୍ଧ କେର,
ତାହାଠାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମ କିପରି ରହପିାେର ? 18 େହ ବତ୍ସଗଣ, ଆସ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ବାକ୍ୟେର କି ଜିହ୍ୱାେର େପ୍ରମ ନ କରି କାଯର୍୍ୟେର ଓ ସତ୍ୟେର
େପ୍ରମ କରୁ । 19 ତାହା କେଲ, ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ, ଏହା
ଜାଣବିା, 20 ପୁଣ,ି େଯେକୗଣସ ିବଷିୟେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େଦାଷୀ କେର, େସ ବଷିୟେର ତଦ୍ୱ ାରା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଆପଣାମାନଙ୍କର
ହୃଦୟ ସୁସି୍ଥର କରି ପାରିବା; କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟଠାରୁ
ମହାନ ଓ େସ ସବୁ ଜାଣନି୍ତ । 21 େହ ପି୍ରୟମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ
ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ ନ କେର, ତାହାେହେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଛ,ି 22 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ ଯାହା ଯାହା ମାଗ,ୁ
େସହ ିସବୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଉ, କାରଣ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କରୁ, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟେର ଯାହା ସେନ୍ତାଷଜନକ, ତାହା
କରିଥାଉ । 23 ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏହ ିେଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମେର ବଶି୍ୱାସ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରିବା । 24 େଯ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେର, େସ
ତାହାଙ୍କଠାେର ରେହ ଓ େସ ତାହାଠାେର ରହନି୍ତ; ଆଉ େସ େଯ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ରହନି୍ତ , ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା
ଜାଣୁଅଛୁ ।

ଆତ୍ମାଗଡୁକିର ପରୀକ୍ଷା

େହ ପି୍ରୟମାେନ, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ବଶି୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ବରଂ
ଆତ୍ମାମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହିଁ, ଏହା େସମାନଙୁ୍କ
ପରୀକ୍ଷା କରି େଦଖ, କାରଣ ଜଗତେର ଅେନକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ

ବାହାରି ଅଛନି୍ତ । 2 ଏହା ଦ୍ୱ ାରା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙୁ୍କ ଚହି୍ନି
ପାରିବ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଯ େଦହବନ୍ତ େହାଇ ଆସଅିଛନି୍ତ , ଏହା େଯେକୗଣସି
ଆତ୍ମା ସ୍ୱୀକାର କେର, େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ, 3 ଆଉ େଯେକୗଣସି
ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙୁ୍କ ସ୍ୱୀକାର ନ କେର, େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ ନୁେହଁ; ଏହା
ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆତ୍ମା, ଯାହାର ଆଗମନ କଥା ତୁେମ୍ଭମାେନ ଶୁଣଅିଛ, ପୁଣ,ି
ତାହା ଏେବ େହଁ ଜଗତେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ ି। 4 େହ ବତ୍ସଗଣ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ େସମାନଙୁ୍କ ଜୟ
କରିଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର େଯ ଅଛନି୍ତ , େସ, ଜଗତେର େଯ ଅଛ,ି
ତାହାଠାରୁ ମହାନ । 5 େସମାେନ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ , ଅତଏବ େସମାେନ
ଜାଗତକି କଥା କହନି୍ତ , ଆଉ ଜଗତ େସମାନଙ୍କ କଥା ଶୁେଣ । 6 କିନୁ୍ତ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ; େଯ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାେଣ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
କଥା ଶୁେଣ; େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ନୁେହଁ, େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁେଣ
ନାହିଁ। ଏତଦ୍ୱ ାରା ଆେମ୍ଭମାେନ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଓ ଭ୍ର ାନି୍ତପୂଣ୍ଣର୍ ଆତ୍ମାକୁ ଚହି୍ନି
ପାରୁ ।

ଈଶ୍ୱର େପ୍ରମମୟ

7 େହ ପି୍ରୟମାେନ, ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରୁ, କାରଣ
େପ୍ରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ େଯ େକହ ିେପ୍ରମ କେର, େସ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାେଣ । 8 େଯ େପ୍ରମ କେର ନାହିଁ, େସ
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଜାେଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ େପ୍ରମ । 9 ଏଥିେର ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
େପ୍ରମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରକାଶିତ େହାଇଅଛ ିେଯ, େସ ଆପଣାର
ଅଦି୍ୱ ତୀୟ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଜଗତକୁ େପ୍ରରଣ କେଲ, େଯପରି ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ
ଦ୍ୱ ାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ େହଉ । 10 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କଲୁ,
ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେଲ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ପୁତ୍ରଙୁ୍କ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶି୍ଚତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ କରି ପଠାଇେଲ; ଏଥିେର ତ େପ୍ରମ
ପ୍ରକାଶ ପାଏ 11 େହ ପି୍ରୟମାେନ, ଈଶ୍ୱର ଯଦ ିଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଏପରି େପ୍ରମ
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କେଲ, େତେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରିବା ଉଚତି ।
12 େକହ ିେକେବ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େଦଖି ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିପରସ୍ପରକୁ
େପ୍ରମ କରୁ, ତାହାେହେଲ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଅଛନି୍ତ ଓ ତାହାଙ୍କ
େପ୍ରମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ସଦି୍ଧ େହାଇଅଛ ି। 13 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ
ତାହାଙ୍କଠାେର ଅଛୁ ଓ େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଅଛନି୍ତ , ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ
ଜାଣୁ, କାରଣ େସ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଦାନ
କରିଅଛନି୍ତ । 14 ପିତା େଯ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ଜଗତର ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା େହବା ନମିେନ୍ତ
େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ , ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ େଦଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛୁ ।
15 େଯ େକହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର େବାଲ ିସ୍ୱୀକାର କେର, ଈଶ୍ୱର
ତାହାଠାେର ଅଛନି୍ତ ଓ େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ଅଛ ି। 16 ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପ୍ରତ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କର େଯଉଁ େପ୍ରମ ଅଛ,ି ତାହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣଅିଛୁ ଓ
ବଶି୍ୱାସ କରିଅଛୁ । ଈଶ୍ୱର ତ େପ୍ରମ; େଯ େପ୍ରମେର ରେହ, େସ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାେର ରେହ ଓ ଈଶ୍ୱର ତାହାଠାେର ରହନି୍ତ । 17 ଏଥିେର େପ୍ରମ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସଦି୍ଧ େହାଇଅଛ ିେଯ, ବଚିାର ଦନିେର ଆେମ୍ଭମାେନ
ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ େହବୁ, କାରଣ େସ େଯପରି ଅଛନି୍ତ , ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ଏହି
ଜଗତେର େସହପିରି ଅଛୁ । 18 େପ୍ରମେର ଭୟ ନ ଥାଏ, କିନୁ୍ତ ସଦି୍ଧ
େପ୍ରମ ଭୟକୁ ଦୂର କେର, କାରଣ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ , ଆଉ େଯ
ଭୟ କେର, େସ େପ୍ରମେର ସଦି୍ଧ ନୁେହଁ । 19 େସ ପ୍ରଥମେର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ
େପ୍ରମ କରିବାରୁ ଆେମ୍ଭମାେନ େପ୍ରମ କରୁ । 20 ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଅଛି
େବାଲ ିକହ ିଯଦ ିେକହ ିଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କେର, ତାହାେହେଲ େସ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, େଯଣୁ େଯଉଁ ଭାଇକୁ େଦଖିଅଛ,ି ଯଦ ିତାହାକୁ େକହ ିେପ୍ରମ
ନ କେର, ତାହାେହେଲ େଯଉଁ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େସ େଦଖି ନାହିଁ, ତାହାଙୁ୍କ େପ୍ରମ
କରି ପାେର ନାହିଁ । 21 େଯ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କେର, େସ ଆପଣା ଭାଇକୁ
ମଧ୍ୟ େପ୍ରମ କରୁ, ଏହ ିଆଜ୍ଞା ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଅଛୁ ।

ଜଗତ ଉପେର ବଜିୟ ଲାଭ

େଯ େକହ ିଯୀଶୁଙୁ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େବାଲ ିବଶି୍ୱାସ କେର, େସ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ; ଆଉ, େଯ େକହ ିଜନ୍ମଦାତାଙୁ୍କ େପ୍ରମ
କେର, େସ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ େହାଇଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ

େପ୍ରମ କେର । 2 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେତେବେଳ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁ ଓ
ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, େସେତେବେଳ ତଦ୍ୱ ାରା ଜାଣ ିପାରୁ େଯ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଅଛୁ । 3 କାରଣ
ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରିବାର ଅଥର୍, ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଆଉ
ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାସବୁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁେହଁ । 4 େଯ େକହ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ
ଜାତ, େସ ଜଗତକୁ ଜୟ କେର, ଆଉ ଯାହା ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛ,ି
ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶି୍ୱାସ । 5 ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏହା େଯ ବଶି୍ୱାସ
କେର, ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଜଗତକୁ ଜୟ କେର ?

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ

6 େସହ ିଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ େଦଇ ଆସଥିିେଲ, େକବଳ ଜଳ
େଦଇ ନୁେହଁ, କିନୁ୍ତ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ଉଭୟ େଦଇ ଆସଥିିେଲ; ଆଉ ଆତ୍ମା

ମଧ୍ୟ ଏଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ , କାରଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ । 7 ଆତ୍ମା, ଜଳ ଓ
ବାକ୍ୟ, ଏହ ିତନି ିସ୍ୱଗର୍େର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ , ପୁଣ,ି ତନି ିଏକ ଅଟନି୍ତ ।
8 ଏହ ିପୃଥିବୀେର ଆତ୍ମା, ଜଳ ଏବଂ ରକ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଅିନି୍ତ ଏବଂ େସମାେନ
ଏକ । 9 ଆେମ୍ଭମାେନ ଯଦ ିମନୁଷ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ, େତେବ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାହାଠାରୁ େଶ୍ରଷ୍ଠ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହା େଯ, େସ
ଆପଣାର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ । 10 େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ପୁତ୍ରଙ୍କଠାେର ବଶି୍ୱାସ କେର, େସ ଆପଣାର ଅନ୍ତରେର ଏହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ
ପାଇଅଛ;ି େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବଶି୍ୱାସ କେର ନାହିଁ, େସ ତାହାଙୁ୍କ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିଅଛ,ି କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବଷିୟେର େଯଉଁ
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ , େସଥିେର େସ ବଶି୍ୱାସ କରି ନାହିଁ । 11 େସହ ିସାକ୍ଷ୍ୟ
ଏହ ିେଯ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ େଦଇଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି େସହି
ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାେର ଅଛ ି। 12 େଯ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପାଇଅଛ,ି େସ
ଜୀବନ ପାଇଅଛ;ି େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙୁ୍କ ପାଇ ନାହିଁ, େସ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇ
ନାହିଁ ।

ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଜାଣ

13 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ୍ଭମାେନ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଜାଣ େଯ, ତୁେମ୍ଭମାେନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଏହ ିସମସ୍ତ େଲଖିଲ ି। 14 ପୁଣ,ି
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯେବ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାେର େକୗଣସ ିପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ, େତେବ
େସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର େସହ ିପ୍ରାଥର୍ନା ଶୁଣନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ଏହ ିସାହସ ଅଛ ି। 15 ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ତାହାଙ୍କ ନକିଟେର ଯାହା କିଛି
ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ, ତାହା େସ ଶୁଣନି୍ତ େବାଲ ିଯଦ ିଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ, େତେବ
ତାହାଙ୍କ ଛାମୁେର ଯାହା ପ୍ରାଥର୍ନା କରିଅଛୁ, େସହ ିସବୁ େଯ ପାଇଅଛୁ, ଏହା
ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ । 16 େକହ ିେଯେବ ଭାଇକୁ ପାପ କରୁଥିବା େଦେଖ, ଆଉ
େସହ ିପାପ ମୃତୁ୍ୟଜନକ େହାଇ ନ ଥାଏ, େତେବ େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ, ଆଉ
ଈଶ୍ୱର େଯଉଁପରି ମୃତୁ୍ୟଜନକ ପାପ ନ କରିଥିବା େଲାକମାନଙୁ୍କ ଜୀବନ
ଦାନ କରନି୍ତ , େସହପିରି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନ କରିେବ। ମୃତୁ୍ୟଜନକ
ପାପ ଅଛ;ି େସଥିପାଇଁ େସ ପ୍ରାଥର୍ନା କରୁ େବାଲ ିମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ।
17 ସମସ୍ତ ଅଧମର୍ ହିଁ ପାପ, କିନୁ୍ତ ଏପରି ପାପ ଅଛ,ି ଯାହା ମୃତୁ୍ୟଜନକ
ନୁେହଁ । 18 େଯ େକହ ିଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ, େସ େଯ ପାପ କେର ନାହିଁ,
ବରଂ େସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ େହାଇ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କେର, ଆଉ
ପାପାତ୍ମା ତାହାକୁ ସ୍ପଶର୍ କେର ନାହିଁ, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ ।
19 ଆେମ୍ଭମାେନ େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତ େଯ
ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନ, ଏହା ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ । 20 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ
ଆେମ୍ଭମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସଅିଛନି୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟମୟଙୁ୍କ
ଜାଣବିା ନମିେନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ େଦଇଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭମାେନ େସହି
ସତ୍ୟମୟଙ୍କଠାେର, ଅଥର୍ାତ୍, ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାେର ଥାଉ। େସ
ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟନି୍ତ । 21 େହ ବତ୍ସଗଣ,
ପ୍ରତମିାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର । ଆେମନ୍ ।
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୨ େଯାହନ

ଅଭବିାଦନ

ପ୍ରାଚୀନ େଯ ମୁଁ, ମୁଁ ମେନାନୀତା ମହଳିା ଓ ତାହାଙ୍କ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛ ି। େସମାନଙୁ୍କ ମୁଁ
ବାସ୍ତବେର େପ୍ରମ କେର, ଆଉ େକବଳ ମୁଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ

ଜାଣଥିିବା ସମସ୍ତ େଲାକ ମଧ୍ୟ େପ୍ରମ କରନି୍ତ । 2 େଯଉଁ ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଅନ୍ତରେର ରହଅିଛ ିଅନନ୍ତକାଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି ରହବି, େସହ ିସତ୍ୟ
ସକାେଶ େସମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁଅଛୁ । 3 ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ େସହ ିପିତାଙ୍କ
ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା ଓ ଶାନି୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି
ସତ୍ୟ ଓ େପ୍ରମେର ରହବି ।

ସତ୍ୟ ଓ େପ୍ରମେର ଆଚରଣ

4 ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକଙୁ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ
ଆଜ୍ଞାନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟେର ଆଚରଣ କରୁଥିବା େଦଖି ମୁଁ ବେିଶଷ ଆନନି୍ଦତ ।
5 େହ ଭେଦ୍ର , ଏେବ ମୁଁ େଯ ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େକୗଣସ ିନୂଆ ଆଜ୍ଞା
େଲଖୁଅଛ,ି ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଜ୍ଞାଟ ିେଲଖି ଅନୁେରାଧ
କରୁଅଛ ିେଯ, ଆେମ୍ଭମାେନ ପରସ୍ପରକୁ େପ୍ରମ କରୁ । 6 ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ
େଯ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆଚରଣ କରୁ, ଏହା ହିଁ େପ୍ରମର ସାର।
ତୁେମ୍ଭମାେନ ଆଦ୍ୟରୁ ଯାହା ଶୁଣଅିଛ, େସହ ିଅନୁସାେର ଆଚରଣ କର,

ଏହା େସହ ିଆଜ୍ଞା । 7 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ େଦହବନ୍ତ େହାଇ
ଅବତୀଣ୍ଣର୍ େହାଇଅଛନି୍ତ େବାଲ ିଅସ୍ୱୀକାର କରନି୍ତ , ଏପରି ଅେନକ ପ୍ରବଞ୍ଚକ
ଜଗତେର ବାହାରି ଆସଅିଛନି୍ତ । ଏହ ିପ୍ରକାର େଲାକ େସହ ିପ୍ରବଞ୍ଚକ ଓ
ଭଣ୍ଡଖ୍ରୀଷ୍ଟ । 8 ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୃତ କମର୍ର ଫଳ ନ
ହରାଇ ବରଂ େସଥିର ପୂଣ୍ଣର୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, େସଥିନମିେନ୍ତ ଆପଣା
ଆପଣା ବଷିୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ । 9 େଯ େକହ ିଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସୀମା
ମଧ୍ୟେର ନ ରହ ିତାହା ଅତକି୍ରମ କେର, େସ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପାଇ ନାହିଁ; େଯ
ଶିକ୍ଷାର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ରେହ, େସ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଉଭୟଙୁ୍କ ପାଇଅଛ ି।
10 େକହ ିଯଦ ିଏହ ିଶିକ୍ଷା ନ େଘନ ିତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ଆେସ, େତେବ
ତାହାକୁ ଗହୃେର ଅତଥିି ନ କର ଓ ସମ୍ୱଦ୍ଧର୍ନା ଜଣାଅ ନାହିଁ; 11 କାରଣ
େଯ େକହ ିତାହାକୁ ସମ୍ୱଦ୍ଧର୍ନା ଜଣାଏ, େସ ତାହାର ଦୁଷ୍କମର୍ର ସହଭାଗୀ
ହୁଏ ।

େଶଷ ଶୁେଭଚ୍ଛା

12 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନକିଟକୁ ଅେନକ ବଷିୟ େଲଖିବାକୁ ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ
କାଗଜ ଓ କାଳିେର ତାହା େଲଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ; େମାର ଆଶା େଯ;
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ମୁଖାମୁଖି କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବ,ି
େଯପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ େହବ । 13 ତୁମ୍ଭର ମେନାନୀତା
ଭଗିନୀର ସନ୍ତାନମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । ଆେମନ୍ ।

୨ େଯାହନ 1:2 775 ୨ େଯାହନ 1:13



1

୩ େଯାହନ

ଅଭବିାଦନ

ପ୍ରାଚୀନ େଯ ମୁଁ, ପି୍ରୟତମ ଗାୟଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛ;ି
ତାହାଙୁ୍କ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରୂେପ େପ୍ରମ କେର । 2 ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧ, ତୁମ୍ଭ
ଆତ୍ମାର େଯପରି ମଙ୍ଗଳ େହଉଅଛ,ି େସହପିରି ସବର୍ ବଷିୟେର

ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ େହଉ ଓ ତୁେମ୍ଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ େଭାଗ କରୁଥାଅ, ଏହା େମାହର
ପ୍ରାଥର୍ନା । 3 କାରଣ ଭାଇମାେନ ଆସ ିେଯେତେବେଳ ସତ୍ୟ ପ୍ରତ ିତୁମ୍ଭର
ନଷି୍ଠାଭାବ, ଅଥର୍ାତ୍ ସତ୍ୟେର ତୁମ୍ଭର ଆଚରଣ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ,
େସେତେବେଳ ମୁଁ ବେିଶଷ ଆନନି୍ଦତ େହଲ ି। 4 େମାହର ସନ୍ତାନମାେନ
େଯ ସତ୍ୟେର ଆଚରଣ କରୁଅଛନି୍ତ , ଏହା ଶୁଣବିାଠାରୁ େମାର ଆନନ୍ଦର
ଆଉ ବଡ଼ ବଷିୟ ନାହିଁ ।

ସହେଯାଗ ଏବଂ ପ୍ରତବିାଧା

5 ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧ, ତୁେମ୍ଭ ଭ୍ର ାତୃଗଣ, ବେିଶଷତଃ ବେିଦଶୀ ଭ୍ର ାତୃଗଣ ପ୍ରତି
ଯାହା କରୁଅଛ, ତାହା ବଶି୍ୱସ୍ତ ଭାବେର କରୁଅଛ । 6 େସମାେନ ମଣ୍ଡଳୀ
ନକିଟେର ତୁମ୍ଭ େପ୍ରମ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ; ତୁେମ୍ଭ ଯଦି
େସମାନଙୁ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଯାଗ୍ୟ ଉପକାର େଦଇ ବାଟ ବଳାଇଦଅି, େତେବ
ଉତ୍ତମ କାଯର୍୍ୟ କରିବ, 7 େଯଣୁ େସମାେନ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛ ିହିଁ
ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାେଶ ବାହାରି ଅଛନି୍ତ । 8 ଅତଏବ,
ଆେମ୍ଭମାେନ େଯପରି ସତ୍ୟ ସକାେଶ େସମାନଙ୍କର ସହକାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇ
ପାରୁ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କତ୍ତର୍ବ୍ୟ

। 9 ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନକିଟକୁ କିଛ ିେଲଖିଲ;ି ମାତ୍ର ଦୀୟତ୍ରଫା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ରଧାନ େହବାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କେର । 10 େସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ମନ୍ଦ କଥା କହ ିଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନନି୍ଦା କେର, ପୁଣ,ି
େସଥିେର ତୃପ୍ତ ନ େହାଇ ନେିଜ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆତଥି୍ୟ କେର ନାହିଁ, ପୁଣ,ି
ଅନ୍ୟମାେନ ତାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେଲ େସମାନଙୁ୍କ ମନା କେର, ଆଉ
ମଣ୍ଡଳୀରୁ େସମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଛନି୍ନ  କେର; ଏଣୁ ମୁଁ ଗେଲ ତାହାର ଏହ ିସମସ୍ତ
କୃତ କମର୍ ସ୍ମରଣେର ଆଣବି ି। 11 ପି୍ରୟ ବନୁ୍ଧ, ତୁେମ୍ଭ ଦୁଷ୍କମର୍ର ଅନୁକାରୀ
ନ େହାଇ ସତ୍କମର୍ର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ । େଯ ସତ୍କମର୍ କେର, େସ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ; େଯ ଦୁଷ୍କମର୍ କେର, େସ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରି ନାହିଁ ।
12 ଦୀମିତ୍ରୀୟଙ୍କ ସପକ୍ଷେର ସମେସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛନି୍ତ; ସତ୍ୟ ନେିଜ
ସୁଦ୍ଧା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛ;ି ଆେମ୍ଭମାେନ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛୁ, ଆଉ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଯ ସତ୍ୟ; ଏହା ତୁେମ୍ଭ ଜାଣୁଅଛ ।

େଶଷ ଶୁେଭଚ୍ଛା

13 ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ େମାହର ଅେନକ ବଷିୟ େଲଖିବାକୁ ଅଛ,ି କିନୁ୍ତ କାଳି
ଓ କଲମେର ତାହା େଲଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । 14 େମାହର ଆଶା
େଯ, ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭ ସହତି େଦଖା େହବ, ଆଉ ଆେମ୍ଭମାେନ ମୁଖାମୁଖି େହାଇ
କଥାବାତ୍ତର୍ା କରିବା । 15 ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତ ିଶାନି୍ତ େହଉ; ମିତ୍ରମାେନ ତୁମ୍ଭକୁ
ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନି୍ତ । ପ୍ରେତ୍ୟକଙ୍କ ନାମ େଘନ ିମିତ୍ରମାନଙୁ୍କ ନମସ୍କାର
ଜଣାଅ ।
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1

ଯିହୂଦା

ଅଭବିାଦନ

ଯିହୂଦା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜେଣ ଦାସ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ଭାଇ,
େଯଉଁମାେନ ଆହୂତ ଓ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପି୍ରୟପାତ୍ର, ପୁଣ,ି
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ସୁରକି୍ଷତ, େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ପତ୍ର

େଲଖୁଅଛ ି। 2 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦୟା, ଶାନି୍ତ ଓ େପ୍ରମ ପ୍ରଚୁରଭାେବ ବତୁ୍ତର୍
।

ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ ିଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା

3 େହ ପି୍ରୟମାେନ, ମୁଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ୱନ୍ଧେର
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ କିଛ ିେଲଖିବାକୁ ବେିଶଷ ଯତ୍ନଶୀଳ େହାଇ
ସାଧୁମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଏକାଥରେକ ସମପିର୍ତ ବଶି୍ୱାସ ସପକ୍ଷେର
ପ୍ରାଣପଣେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରିବା ନମିେନ୍ତ
େଲଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ମେନ କଲ ି। 4 କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କେର
ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର େବାଲ ିବଣ୍ଣିର୍ତ େହାଇଥିବା େକେତକ େଲାକ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟେର ଗପୁ୍ତେର ପ୍ରେବଶ କରିଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ଅଧାମିର୍କ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବପିରୀତ ଭାବେର କାମୁକତାେର ବ୍ୟବହାର କରନି୍ତ ,
ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କତ୍ତର୍ା ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙୁ୍କ ଅସ୍ୱୀକାର
କରନି୍ତ । 5 ଯଦ୍ୟପି ତୁେମ୍ଭମାେନ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଜାଣଅିଛ,
ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ସ୍ମରଣ କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର େଯ, ପ୍ରଭୁ ମିସର
େଦଶରୁ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବଶି୍ୱାସ କେଲ
ନାହିଁ, ପେର େସମାନଙୁ୍କ ବନିାଶ କେଲ । 6 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଦୂତମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଉଚ୍ଚ ପଦ ନ ରଖି ନଜି ନଜି ବାସସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ,
େସମାନଙୁ୍କ େସ ମହା ବଚିାର ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନେର ଆବଦ୍ଧ
କରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନେର ରଖିଅଛନି୍ତ । 7 େସହପିରି ସେଦାମ ଓ
ଗେମାରା ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗସ୍ଥ ନଗରନବିାସୀମାେନ ବ୍ୟଭଚିାର ଓ
ଅସ୍ୱାଭାବକି କାମୁକତାେର ଆସକ୍ତ େହବାରୁ ଅନନ୍ତ ଅଗି୍ନରୂପ ଦଣ୍ଡ େଭାଗ
କରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ େହାଇଅଛନି୍ତ । 8 ତଥାପି ଏହ ିସ୍ୱପ୍ନଦଶର୍କମାେନ ମଧ୍ୟ
େସହପିରି ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚ ିକରନି୍ତ , ପ୍ରଭୁତ୍ୱ  ଅବଜ୍ଞା କରନି୍ତ ଓ ଅେଲୗକିକ
ଶକି୍ତମାନଙ୍କର ନନି୍ଦା କରନି୍ତ । 9 କିନୁ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ମୀଖାେୟଲ େମାଶାଙ୍କ
ଶବ ବଷିୟେର ଶୟତାନ ସହତି ବାଦାନୁବାଦ କରିବା ସମୟେର ନନି୍ଦା
କରି ତାହାର ବଚିାର କରିବାକୁ ସାହସୀ ନ େହାଇ, େକବଳ ଏତକିି
କହେିଲ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧମକ ଦଅିନୁ୍ତ । 10 ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଏମାେନ େଯଉଁ
ସମସ୍ତ ବଷିୟ ଜାଣନି୍ତ ନାହିଁ, େସହ ିସବୁର ନନି୍ଦା କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି ଅଜ୍ଞାନ ପଶୁ
ପରି ଯାହା ଯାହା ସ୍ୱାଭାବକି ଭାେବ ବୁଝନି୍ତ , େସ ସବୁ ଦ୍ୱ ାରା ବନିଷ୍ଟ ହୁଅନି୍ତ
। 11 ହାୟ, େସମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ େସମାେନ କୟିନର
ପଥେର ଚାଲଯିାଇଅଛନି୍ତ , ଅଥର୍େଲାଭ ସକାେଶ ବଲିୀୟାମ ଭ୍ର ାନି୍ତେର
ପଡ଼ଯିାଇଅଛନି୍ତ ଓ େକାରହ ସଦୃଶ ବେିଦ୍ର ାହ କରି ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛନି୍ତ ।
12 େସମାେନ ନଭିର୍ୟେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହତି େଭାଜନପାନ କରି

ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ େପ୍ରମେଭାଜିର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନି୍ତ; େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଉଦର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ କରନି୍ତ; େସମାେନ ବାୟୁଚାଳିତ ଜଳଶୂନ୍ୟ େମଘ
ତୁଲ୍ୟ; େସମାେନ ଦୁଇ ଥର ମୃତ, ମୂଳରୁ ଉତ୍ପାଟତି େହମନ୍ତ କାଳର
ଫଳଶୂନ୍ୟବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ; 13 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲଜ୍ଜ ା ସ୍ୱରୂପ େଫଣ
ଉଦ୍ଗାରକାରୀ ସମୁଦ୍ର ର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ; େସମାେନ ଭ୍ରମଣକାରୀ
ତାରା ତୁଲ୍ୟ; େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଘାର ଅନ୍ଧକାର ଅନନ୍ତକାଳ
ରଖାଯାଇଅଛ ି। 14 ଆଦମଙ୍କଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ େଯ ହେନାକ, େସ ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କ ବଷିୟେର ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି କହଥିିେଲ, 15 େଦଖ, ପ୍ରଭୁ
ସମସ୍ତଙ୍କର ବଚିାର କରିବା ନମିେନ୍ତ,ପୁଣ,ି ଅଧାମିର୍କ େଲାକ ସମେସ୍ତ ନଜି
ନଜି ଅଧାମିର୍କତାେର େଯଉଁ ସବୁ ଅଧମର୍ କମର୍ କରିଅଛନି୍ତ ଓ ଅଧାମିର୍କ
ପାପୀମାେନ ତାହାଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର େଯଉଁ ସବୁ କଟୁ କଥା କହଅିଛନି୍ତ , େସ
ସମସ୍ତ ବଷିୟେର େସମାନଙୁ୍କ େଦାଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ େଦବା ନମିେନ୍ତ ଆପଣା
ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହତି ଆସୁଅଛନି୍ତ । 16 େସମାେନ ବଚସାକାରୀ,
ଆପଣା ଆପଣା ଅବସ୍ଥାେର ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଓ ନଜି ନଜି କୁଅଭଳିାଷେର ଚାଳିତ;
େସମାନଙ୍କ ମୁଖ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କେହ ଓ ସ୍ୱାଥର୍ସଦିି୍ଧ ନମିେନ୍ତ େସମାେନ
େଲାକଙ୍କ ମୁହଁ ଉପେର ପ୍ରଶଂସା କରନି୍ତ ।

ମେନାନେିବଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଆହ୍ୱାନ

17 କିନୁ୍ତ, େହ ପି୍ରୟମାେନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ େପ୍ରରିତମାେନ
ପୂେବର୍ େଯଉଁ ସବୁ କଥା କହଅିଛନି୍ତ , େସହ ିସବୁ ସ୍ମରଣ କର;
18 େସମାେନ କିପରି ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ କହୁଥିେଲ, େଶଷକାଳେର ଆପଣା
ଆପଣା କୁଅଭଳିାଷାନୁସାେର ଚାଳିତ ପରିହାସକ େଲାେକ ଉପସି୍ଥତ େହେବ।
19 େସମାେନ ଦଳେଭଦ ସୃଷି୍ଟ କରନି୍ତ , େସମାେନ ସାଂସାରିକମନା ଓ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାବହିୀନ । 20 କିନୁ୍ତ, େହ ପି୍ରୟମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ
ଆପଣାମାନଙ୍କ ଅତ ିପବତି୍ର ବଶି୍ୱାସ ଉପେର ଧମର୍ ଜୀବନରୂପ ଗହୃ ନମିର୍ାଣ
କର, ପବତି୍ର ଆତ୍ମାେର ପ୍ରାଥର୍ନା କର, 21 ପୁଣ,ି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନମିେନ୍ତ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୟାର ଅେପକ୍ଷା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େପ୍ରମେର
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ସି୍ଥର କରି ରଖ । 22 େଯଉଁମାେନ ସେନ୍ଦହେର ପଡ଼ଥିାଆନି୍ତ ,
ଏପରି େକେତକଙୁ୍କ ଦୟା କରି ଅଗି୍ନରୁ କାଢ଼ଲିା ପରି ରକ୍ଷା କର ।
23 ଶାରୀରିକ ପାପକମର୍େର କଳଙି୍କତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରି ଭୟ
ସହକାେର ଆଉ େକେତକଙୁ୍କ ଦୟା କର ।

ସ୍ତବଗାନ

24 େଯ ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଝୁଣି୍ଟବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣ,ି ଆପଣା େଗୗରବ
ସମ୍ମୁଖେର ମହାନନ୍ଦେର ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ରୂେପ ଉପସି୍ଥତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ,
25 େଯ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକତ୍ତର୍ା
ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, େଗୗରବ, ପ୍ରତାପ, ପରାକ୍ରମ ଓ କତ୍ତର୍ାପଣ ଅନାଦକିାଳ,
ବତ୍ତର୍ମାନ ଓ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହାଙ୍କର । ଆେମନ୍ ।

ଯିହୂଦା 1:2 777 ଯିହୂଦା 1:25



1

2

ପ୍ରକାଶିତ

ଉପକ୍ରମଣକିା

ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ; ଅବଳିମ୍ୱେର ଯାହା ଯାହା ନଶି୍ଚୟ
ଘଟବି, େସହ ିସବୁ େସ େଯପରି ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ ଜଣାନି୍ତ ,
ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ନକିଟେର ସମପର୍ଣ କେଲ, ଆଉ

େସ ଆପଣା ଦୂତ େପ୍ରରଣ କରି ନଜି ଦାସ େଯାହନଙୁ୍କ ଏହା ଜ୍ଞାତ
କରାଇେଲ । 2 େସହ ିେଯାହନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ
ସମ୍ୱନ୍ଧେର, ଅଥର୍ାତ୍ େସ ଯାହାସବୁ ଦଶର୍ନ କଲା, େସହ ିବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଉଅଛ ି। 3 େଯ ପାଠ କେର ଓ େଯଉଁମାେନ ଏହ ିଭାବବାଣୀ ଶ୍ରବଣ
କରନି୍ତ ପୁଣ,ି େସଥିେର ଲଖିିତ ବଷିୟସବୁ ପାଳନ କରନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ
କାରଣ ସମୟ ସନି୍ନ କଟ ।

ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଭବିାଦନ

4 େଯାହନ ଆସଆିେର ଥିବା ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନକିଟକୁ େଲଖୁଅଛ,ି େଯ
ବତ୍ତର୍ମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବଷି୍ୟତ, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ସଂିହାସନ
ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ 5 ପୁଣ,ି ବଶି୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ପ୍ରଥମଜାତ ଓ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ
ଓ ଶାନି୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିେହଉ। େଯ ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରି ଆପଣା
ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , 6 ପୁଣ,ି
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ େଗାଟଏି ରାଜକୁଳ ପରି ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ନକିଟେର
ଯାଜକ ସ୍ୱରୂେପ ନଯିୁକି୍ତ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାଙ୍କ େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଯୁେଗ
ଯୁେଗ େହଉ । ଆେମନ୍ । 7 େଦଖ େସ େମଘମାଳାେର ଆଗମନ
କରୁଅଛନି୍ତ , ପ୍ରେତ୍ୟକ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କରିବ, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ୍କ
ବନିି୍ଧଥିେଲ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଦଶର୍ନ କରିେବ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ
ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସକାେଶ ବଳିାପ କରିେବ । ହଁ ଆେମନ୍ । 8 େଯ
ବତ୍ତର୍ମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବଷି୍ୟତ, େଯ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ, େସହ ିପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର
କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ଓ େଶଷ ।

ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ଦଶର୍ନ

9 ମୁଁ େଯାହନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ େକ୍ଲଶ, ରାଜ୍ୟ
ଓ େଧୖଯର୍୍ୟର ସହଭାଗୀ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ େହତୁ ପାତ୍ମ
ନାମକ ଦ୍ୱ ୀପେର ଥିଲ ି। 10 ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦନିେର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍
ଭାବେର ଚାଳିତ େହାଇ େମାହର ପଶ୍ଚାତେର ତୂରୀଶବ୍ଦ ପରି େଗାଟଏି
ମହାସ୍ୱର ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣଲି,ି 11 ତୁେମ୍ଭ ଯାହା ଦଶର୍ନ କରୁଅଛ, ତାହା
େଗାଟଏି ପୁସ୍ତକେର ଲପିିବଦ୍ଧ କରି ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଥର୍ାତ୍ ଏଫିସ, ସ୍ମୁଣ୍ଣର୍ା,
ପଗର୍ମ, ଥୁୟତୀରା, ସାଦ୍ଦର୍ୀ, ଫିଲାେଦଲ୍ଫିଆ ଓ ଲାଅଦକିୀଆ ନକିଟକୁ
େପ୍ରରଣ କର । 12 କିଏ େମା ସହତି କଥା କହୁଅଛନି୍ତ , ଏହା େଦଖିବା
ନମିେନ୍ତ ମୁଁ ବୁଲପିଡ଼ଲି ି। ଆଉ ବୁଲପିଡ଼େନ୍ତ ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ସପ୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍
ପ୍ରଦୀପ, 13 ପୁଣ,ି େସହ ିପ୍ରଦୀପଗଡୁ଼କିର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ
ସଦୃଶ ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତ ; େସ ପାଦ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରେର ଆଚ୍ଛାଦତି ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେର
ସୁବଣ୍ଣର୍ ପଟୁକା ଦ୍ୱ ାରା େବଷି୍ଟତ; 14 ଯୀଶୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ହମିତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଓ
େକଶ େଲାମ ପରି ଶୁକ୍ଲବଣ୍ଣର୍, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନଶିଖା
ସଦୃଶ, 15 ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଭାଟେିର ପରିଷ୍କତୃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିତଳ ତୁଲ୍ୟ ଓ
ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ମହା ଜଳକେଲ୍ଲ ାଳର ସଦୃଶ । 16 େସ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ
ହସ୍ତେର ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିେଲ, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦି୍ୱ ଧାର ଖଡଡ଼୍ଗ
ନଗିର୍ତ େହଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂଯର୍୍ୟ ପରି
େତେଜାମୟ ଥିଲା । 17 ତାହାଙୁ୍କ େଦଖି ମୁଁ ମୃତ ପରି ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ

ପଡ଼ଗିଲ।ି େସଥିେର େସ େମା ଉପେର ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ େଥାଇ
କହେିଲ, 18 ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆେମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ଓ େଶଷ, ପୁଣ,ି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ;
ଆେମ୍ଭ ମୃତ େହଲୁ, ଆଉ େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଜୀବତି ଅଟୁ, ପୁଣ,ି
ଆମ୍ଭର ହସ୍ତେର ମୃତୁ୍ୟ ଓ ପାତାଳର ଚାବ ିଅଛ ି। 19 ଅତଏବ, ଯାହା
ଯାହା ଦଶର୍ନ କଲ, ଯାହା ଯାହା ବତ୍ତର୍ମାନ ଘଟୁଅଛ ିଓ ଏହାପେର ଘଟବି,
େସହ ିସବୁ ଲପିିବଦ୍ଧ କର । 20 ଆମ୍ଭର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର େଯଉଁ ସପ୍ତ
ନକ୍ଷତ୍ର େଦଖିଲ, େସଥିର ଓ ସପ୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରଦୀପର ଅଥର୍ ଏହ,ି େସହ ିସପ୍ତ
ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ (ପାଳକ/ପ୍ରାଚୀନ) ଓ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ
ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନି୍ତ ।

ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିବାତ୍ତର୍ା

ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନକିଟକୁ େଲଖ:- େଯ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ
ହସ୍ତେର ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନି୍ତ ଓ ସପ୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପ୍ରଦୀପ
ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରନି୍ତ , େସ ଏହା କହନି୍ତ , 2 ଆେମ୍ଭ

ତୁମ୍ଭର କମର୍, ପରିଶ୍ରମ ଓ େଧୖଯର୍୍ୟ ଜାଣୁ; ପୁଣ,ି ତୁେମ୍ଭ େଯ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର
କି୍ରୟା ସହ ିନ ପାର, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ େପ୍ରରିତ େବାଲି
କହନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ପ୍ରକୃତେର େପ୍ରରିତ ନୁହଁନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ପରିକ୍ଷା କରି
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େବାଲ ିଚହି୍ନଅିଛ, 3 ପୁଣ,ି େଧୖଯର୍୍ୟ ଧରି ଆମ୍ଭ ନାମ ସକାେଶ
କଷ୍ଟ ସହଅିଛ ଓ କ୍ଲ ାନ୍ତ େହାଇ ନାହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ 4 ତଥାପି
ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର ଏହ ିକଥା ଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ଆଦ୍ୟ େପ୍ରମ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ । 5 ଏଣୁ େକଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପତନ େହାଇଅଛ,ି ତାହା
ସ୍ମରଣ କରି ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କମର୍ସବୁ କର; େନାହେିଲ
େଯେବ ମନପରିବତ୍ତର୍ନ ନ କର, େତେବ ଆେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସି
ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇେଦବୁ । 6 େହେଲ, ତୁମ୍ଭର ଏହ ିସଦ୍ଗଣୁ
ଅଛ ିେଯ, ଆେମ୍ଭ ନୀକଲାତୀୟମାନଙ୍କର େଯଉଁ ସବୁ କମର୍ ଘୃଣା କରୁ,
ତୁେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ େସହ ିସବୁ ଘୃଣା କରୁଅଛ । 7 ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙୁ୍କ ଆତ୍ମା କ'ଣ
କହନି୍ତ , ଯାହାର କଣ୍ଣର୍ ଅଛ,ି େସ ତାହା ଶୁଣୁ। େଯ ଜୟ କେର, ତାହାକୁ
ଆେମ୍ଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦୀଶେର ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ େଦବୁ
।

ସ୍ମୁଣ୍ଣର୍ା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିବାତ୍ତର୍ା

8 ସ୍ମୁଣ୍ଣର୍ା ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନକିଟକୁ େଲଖ:- େଯ ପ୍ରଥମ ଓ େଶଷ, େଯ
ମୃତ େହାଇ ପୁନଜର୍ୀବତି େହେଲ, 9 େସ ଏହା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର
େକ୍ଲଶ ଓ ଦୀନତା ଜାଣୁ, (କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ ଧନବାନ ), ଆଉ େଯଉଁମାେନ
ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଯିହୂଦୀ େବାଲ ିକହନି୍ତ , ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତେର ଯିହୂଦୀ ନୁହଁନି୍ତ ,
ବରଂ ଶୟତାନର ଦଳ, େସମାନଙ୍କର ନନି୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ । 10 ତୁେମ୍ଭ
େଯଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହସିବୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ;
େଦଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନମିେନ୍ତ ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି
କାହାରିକୁ କାରାଗାରେର ନେିକ୍ଷପ କରିବ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭମାେନ ଦଶଦନି
େକ୍ଲଶ େଭାଗ କରିବ । ତୁେମ୍ଭ ମରଣ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, େସଥିେର
ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନରୂପ ମୁକୁଟ େଦବୁ । 11 ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙୁ୍କ ଆତ୍ମା କ'ଣ
କହନି୍ତ , ଯାହାର କଣ୍ଣର୍ ଅଛ,ି େସ ତାହା ଶୁଣୁ। େଯ ଜୟ କେର, େସ
ଦି୍ୱ ତୀୟ ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ େହବ ନାହିଁ ।

ପଗର୍ମ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିବାତ୍ତର୍ା

12 ପଗର୍ମ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନକିଟକୁ େଲଖ:- ଯାହାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦି୍ୱ ଧାର
ଖଡଡ଼୍ଗ ଅଛ,ି େସ ଏହା କହନି୍ତ , 13 େଯଉଁଠାେର ଶୟତାନର ସଂିହାସନ,
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େସଠାେର େଯ ତୁେମ୍ଭ ବାସ କରୁଅଛ, ଏହା ଆେମ୍ଭ ଜାଣୁ; ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ
ଆମ୍ଭର ନାମ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଧରିଅଛ, ଆଉ ଆମ୍ଭର ବଶି୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଆନି୍ତପା
େଯେତେବେଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଶୟତାନର େସହ ିବସତ ିସ୍ଥଳେର ହତ
େହାଇଥିଲା, ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭଠାେର ବଶି୍ୱାସ କରୁଅଛ େବାଲ ିେସେତେବେଳ
ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନ ଥିଲ । 14 କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର କଥା
ଅଛ,ି େଯଉଁ ବଲିୀୟାମ େଦବପ୍ରସାଦ (େଭାଗ) େଭାଜନ ଓ
େବଶ୍ୟାଗମନରୂପ ଫାନ୍ଦ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ପକାଇବାକୁ
ବାଲାକକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇଥିଲା, ତାହାର ମତାବଲମ୍ୱୀ େକେତକ ଜଣ ତୁମ୍ଭ
ମଧ୍ୟେର େସଠାେର ଅଛନି୍ତ । 15 େସହପିରି ମଧ୍ୟ ନୀକଲାତୀୟ ମତାବଲମ୍ୱୀ
େକେତକ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟେର ଅଛନି୍ତ । 16 ଏଣୁ ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କର; େନାହେିଲ
ଆେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର ତୁମ୍ଭ ନକିଟକୁ ଆସ ିସ୍ୱମୁଖନଃିସୃତ ଖଡଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା େସମାନଙ୍କ
ସେଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ । 17 ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙୁ୍କ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନି୍ତ , ଯାହାର କଣ୍ଣର୍
ଅଛ,ି େସ ତାହା ଶୁଣୁ। େଯ ଜୟ କେର, ତାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ଗପୁ୍ତ ମାନ୍ନ ା
େଦବୁ, ପୁଣ,ି େଯଉଁ ନାମ ଗ୍ରହଣକତ୍ତର୍ା ବନିା ଅନ୍ୟ େକହ ିଜାେଣ ନାହିଁ,
ଏପରି ନୂତନ ନାମ ଲଖିିତ ଏକ େଶ୍ୱତ(ଧଳା) ପ୍ରସ୍ତର ତାହାକୁ େଦବୁ ।

ଥୟୁତୀରା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିବାତ୍ତର୍ା

18 ଥୁୟତୀରା ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନକିଟକୁ େଲଖ:- ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଯଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କ
ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ଅଗି୍ନଶିଖା ସଦୃଶ ଓ ପାଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ, େସ ଏହା
କହନି୍ତ , 19 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କମର୍, େପ୍ରମ, ବଶି୍ୱାସ, େସବା ଓ େଧୖଯର୍୍ୟ ଜାଣୁ,
ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭର ବତ୍ତର୍ମାନ କମର୍ ତୁମ୍ଭର କମର୍ଗଡୁ଼କି ଅେପକ୍ଷା େଯ ଅଧିକ, ଏହା
ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ । 20 ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭର ଏହ ିକଥା ଅଛ,ି
ଯିେଜବଲ୍ ନାମ୍ନୀ େଯଉଁ ନାରୀ ଆପଣାକୁ ଭାବବାଦନିୀ େବାଲ ିକହ ିେମାର
ଦାସମାନଙୁ୍କ େବଶ୍ୟାଗମନ ଓ େଦବପ୍ରସାଦ େଭାଜନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ
ଭୁଲାଉଅଛ,ି ତୁେମ୍ଭ ତାହାର ଦୁଷ୍କମର୍ ସହ୍ୟ କରୁଅଛ । 21 ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବାକୁ ସମୟ େଦେଲ େହଁ େସ ଆପଣା େବଶ୍ୟାବୃତି୍ତରୁ
ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କରିବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ େହଉ ନାହିଁ । 22 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ
ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିବୁ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତାହା ସହତି ବ୍ୟଭଚିାର କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ତାହାର କମର୍ର ସହଭାଗିତାରୁ ମନପରିବତ୍ତର୍ନ ନ କେଲ ଆେମ୍ଭ
େସମାନଙୁ୍କ ମହାେକ୍ଲଶେର ପକାଇବୁ, 23 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାର
ସନ୍ତାନମାନଙୁ୍କ ମୃତୁ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ବନିାଶ କରିବୁ । େସଥିେର ଆେମ୍ଭ େଯ ମମର୍ ଓ
ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ, ପୁଣ,ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା
କମର୍ାନୁସେର ଫଳଦାତା, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ଜାଣେିବ । 24 କିନୁ୍ତ
ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ, ଅଥର୍ାତ୍ ଥୁୟତୀରାେର ଥିବା େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାେକ ଏହି
ମତାବଲମ୍ୱୀ ନୁହଁ ଓ ଯାହାକୁ ଶୟତାନର ନଗିଢୁ଼ ଶିକ୍ଷା େବାଲ ିକହନି୍ତ ,
ତାହା ଜ୍ଞାତ ନୁହଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ କହୁଅଛୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର ଆେମ୍ଭ
ଆଉ େକୗଣସ ିଭାର େଦବୁ ନାହିଁ । 25 େକବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାେର ଯାହା
ଅଛ,ି ତାହା ଆମ୍ଭର ଆଗମନ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଧରି ରଖ । 26 େଯ
ଜୟ କେର ଓ େଶଷ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର କମର୍ କେର, ଆେମ୍ଭ େଯପରି ଆମ୍ଭର
ପିତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ େସହପିରି ସମସ୍ତ ଜାତି
ଉପେର କ୍ଷମତା େଦବୁ; 27 େସ େସମାନଙୁ୍କ େଲୗହ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱ ାରା ଶାସନ
କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ କୁମ୍ଭକାରର ପାତ୍ର ପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ େହେବ,
28 ପୁଣ,ି ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ପ୍ରଭାତୀତାରା େଦବୁ । 29 ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙୁ୍କ ଆତ୍ମା
କ'ଣ କହନି୍ତ , ଯାହାର କଣ୍ଣର୍ ଅଛ,ି େସ ତାହା ଶୁଣୁ ।

ସାଦ୍ଦର୍ୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିବାତ୍ତର୍ା

ସାଦ୍ଦର୍ୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନକିଟକୁ େଲଖ:- େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ
ଆତ୍ମା ଓ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନି୍ତ , େସ ଏହା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ
ତୁମ୍ଭର କମର୍ ଜାଣୁ, ତୁେମ୍ଭ ନାମେର ଜୀବତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତେର

ମୃତ । 2 ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ପୁଣ,ି ମୃତୁ୍ୟ ନମିେନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବଶିଷ୍ଟ ବଷିୟସବୁକୁ
ସବଳ କର; କାରଣ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କମର୍ସବୁକୁ ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର
ସଦି୍ଧ େବାଲ ିେଦଖି ନାହୁଁ । 3 ଏଣୁ କିପ୍ରକାେର ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛ ଓ ଶ୍ରବଣ
କରିଅଛ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ପାଳନ କର ଓ ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କର; ଯଦି
ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଅ, ତାହାେହେଲ ଆେମ୍ଭ େଚାର ପରି ଆସବୁି, ଆଉ େକଉଁ
ସମୟେର ତୁମ୍ଭ ଉପେର ଆସ ିପଡ଼ବୁି, ତାହା ତୁେମ୍ଭ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର
ଜାଣବି ନାହିଁ; 4 ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ଦଳେର େକେତକ େଲାକମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ କରି ନାହଁାନି୍ତ , ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ସାଦ୍ଦର୍ୀେର

ଏପରି େକେତକ ଅଛନି୍ତ; େସମାେନ ଶୁକ୍ଳ  ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି େହାଇ ଆମ୍ଭ
ସଙ୍ଗେର ଗମନାଗମନ କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ େଯାଗ୍ୟ । 5 େଯ ଜୟ
କେର, େସ ଏହ ିପ୍ରକାେର ଶୁକ୍ଳ  ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି େହବ, ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଜୀବନ
ପୁସ୍ତକରୁ ତାହାର ନାମ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର େଲାପ ନ କରି ଆମ୍ଭର ପିତା ଓ
ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ତାହାର ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ।
6 ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙୁ୍କ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନି୍ତ , ଯାହାର କଣ୍ଣର୍ ଅଛ,ି େସ ତାହା ଶୁଣୁ
।

ଫିଲାେଦଲ୍ଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିବାତ୍ତର୍ା

7 ଫିଲାେଦଲ୍ଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନକିଟକୁ େଲଖ:- େଯ ପବତି୍ର ଓ
ସତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର ଦାଉଦଙ୍କର ଚାବ ିଅଛ,ି େଯ ଫିଟାଇେଲ େକହି
ବନ୍ଦ କରି ନ ପାେର, ଆଉ ବନ୍ଦ କେଲ େକହ ିଫିଟାଇ ନ ପାେର, 8 େସ
ଏହା କହନି୍ତ , ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କାଯର୍୍ୟ ଜାଣୁ; େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖେର
େଗାଟଏି ଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇଅଛୁ, େକହ ିତାହା ବନ୍ଦ କରି ପାେର ନାହିଁ, କାରଣ
ତୁମ୍ଭର ଶକି୍ତ ସାମାନ୍ୟ, ତଥାପି ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆମ୍ଭର
ନାମ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ନାହଁ । 9 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ଯିହୂଦୀ ନୁହଁନି୍ତ , କିନୁ୍ତ
ମିଥ୍ୟାେର ଆପଣାମାନଙୁ୍କ ଯିହୂଦୀ େବାଲ ିକହନି୍ତ , ଏପରି ଶୟତାନର ଦଳର
େଲାକମାନଙୁ୍କ ଆେମ୍ଭ ଆଣ ିତୁମ୍ଭର ଚରଣ ତେଳ ପ୍ରଣାମ କରାଇବୁ, ଆଉ
ଆେମ୍ଭ େଯ ତୁମ୍ଭକୁ େପ୍ରମ କରିଅଛୁ, ଏହା େସମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାତ କରାଇବୁ ।
10 ତୁେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର େଧୖଯର୍୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏ େହତୁ ପୃଥିବୀ
ନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ େଯଉଁ
ପରୀକ୍ଷାକାଳ ଆସବି, େସଥିରୁ ଆେମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ।
11 ଆେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ; ତୁମ୍ଭର ମୁକୁଟକୁ େଯପରି େକହ ିହରଣ କରି
ନ ନଏି, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଯାହା ଅଛ,ି ତାହା ଦୃଢ଼ରୂେପ ଧରି ରଖ ।
12 େଯ ଜୟ କେର, ଆେମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦରର ସ୍ତମ୍ଭ
ସ୍ୱରୂପ କରିବୁ, େସ ଆଉ େସଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ; ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଓ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆଗତ େଯଉଁ ଯିରୂଶାଲମ, ଆମ୍ଭର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େସହ ିନଗରୀର ନାମ ପୁଣ,ି ଆମ୍ଭ ନଜିର ନୂତନ ନାମ ତାହା
ଉପେର େଲଖିବୁ । 13 ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙୁ୍କ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନି୍ତ , ଯାହାର କଣ୍ଣର୍
ଅଛ,ି େସ ତାହା ଶୁଣୁ ।

ଲାଅଦକିୀଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ ିବାତ୍ତର୍ା

14 ଲାଅଦକିୀଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନକିଟକୁ େଲଖ:- େଯ ସତ୍, େଯ
ବଶି୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, େଯ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷି୍ଟର ଆଦକିତ୍ତର୍ା, େସ ଏହା
କହନି୍ତ , 15 ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭର କମର୍ ଜାଣୁ, ତୁେମ୍ଭ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ୍ଣ ହିଁ
ନୁହଁ; ତୁେମ୍ଭ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ େହେଲ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । 16 ଏଣୁ ତୁେମ୍ଭ
ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ନ େହାଇ ଈଷଦୁଷ୍ଣ େହବାରୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା
ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ । 17 ତୁେମ୍ଭ କହୁଅଛ, ମୁଁ ଧନୀ,
େମାହର ବହୁତ ସମ୍ପତି୍ତ ଅଛ,ି େମାହର େକୗଣସ ିଅଭାବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁେମ୍ଭ
େଯ ଦୁଭର୍ାଗା, ଦୀନହୀନ, ଦରିଦ୍ର , ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଙ୍ଗ, ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ;
18 ଏଣୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ ଏହ ିପରାମଶର୍ େଦଉଅଛୁ, ତୁେମ୍ଭ ଧନୀ େହବା
ନମିେନ୍ତ ଅଗି୍ନେର ପରିଷ୍କତୃ ସୁବଣ୍ଣର୍, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଉଲଙ୍ଗତାର ଲଜ୍ଜ ା େଯପରି
ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ଳ  ବସ୍ତ୍ର, ପୁଣ,ି ଦୃଷି୍ଟ
ପାଇବା ନମିେନ୍ତ ଚକ୍ଷୁେର ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଜ୍ୱଳ ଆମ୍ଭ ନକିଟରୁ କିଣ ।
19 ଆେମ୍ଭ େଯେତ େଲାକଙୁ୍କ େପ୍ରମ କରୁ, େସମାନଙୁ୍କ ଅନୁେଯାଗ ଓ
ଶାସନ କରିଥାଉ; ଅତଏବ ଉେଦ୍ଯାଗୀ େହାଇ ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କର ।
20 େଦଖ, ମୁଁ ଦ୍ୱ ାର ନକିଟେର ଠିଆ େହାଇ ଆଘାତ କରୁଅଛ;ି ଯଦ ିେକହି
େମାର ସ୍ୱର ଶୁଣ ିଦ୍ୱ ାର ଫିଟାଇେଦବ, ତାହାେହେଲ ମୁଁ ପ୍ରେବଶ କରି ତାହା
ନକିଟକୁ ଯିବ,ି ପୁଣ,ି ତାହା ସହତି େଭାଜନ କରିବ ିଓ େସ େମା ସହତି
େଭାଜନ କରିବ । 21 ମୁଁ େଯପରି ଜୟ କରି େମାର ପିତାଙ୍କ ସହତି
ତାହାଙ୍କ ସଂିହାସନେର ବସଅିଛ,ି େସପରି େଯ ଜୟ କେର, ମୁଁ ତାହାକୁ
େମା ସହତି େମାର ସଂିହାସନେର ବସବିାକୁ େଦବ ି। 22 ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙୁ୍କ
ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନି୍ତ , ଯାହାର କଣ୍ଣର୍ ଅଛ,ି େସ ତାହା ଶୁଣୁ ।
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ଏହାପେର ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ସ୍ୱଗର୍େର େଗାଟଏି
ଦ୍ୱ ାର ଉନ୍ମୁ କ୍ତ ; ପୁଣ,ି ତୂରୀଶଦ୍ଦ ସଦୃଶ େମା ସହତି କହୁଥିବା
େଯଉଁ ସ୍ୱର ମୁଁ ପୂବର୍େର ଶୁଣଥିିଲ;ି ତାହା କହଲିା, ଏଠାକୁ

ଉଠିଆସ; ଯାହାସବୁ ଏହାପେର ଅବଶ୍ୟ ଘଟବି, େସହ ିସବୁ ଆେମ୍ଭ ତୁମ୍ଭକୁ
େଦଖାଇବୁ । 2 େସହକି୍ଷଣ ିମୁଁ ଆତ୍ମାେର ପୁଣର୍ େହଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ସ୍ୱଗର୍େର
େଗାଟଏି ସଂିହାସନ ସ୍ଥାପିତ େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି ସଂିହାସନ ଉପେର ଜେଣ
ବସଅିଛନି୍ତ; 3 େସହ ିବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ରୂପ ହୀରା ଓ ମାଣକି୍ୟ ସଦୃଶ, ଆଉ
ସଂିହାସନ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର େଗାଟଏି େମଘଧନୁ, ତାହା ମରକତ ମଣ ି(ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ
ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ମକର୍ତ ମଣ)ି ତୁଲ୍ୟ । 4 ପୁଣ,ି ସଂିହାସନର ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର
ଚବଶିଟ ିସଂିହାସନ ସ୍ଥାପିତ ଓ ସଂିହାସନଗଡୁ଼କି ଉପେର ଚବଶି ପ୍ରାଚୀନ
ଉପବଷି୍ଟ, େସମାେନ ଶୁକ୍ଳ  ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି ଓ େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପେର
ସୁବଣ୍ଣର୍ ମୁକୁଟ । 5 ସଂିହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ବଜୁିଳୀ, ବଭିନି୍ନ  ସ୍ୱର ଓ େମଘଗଜର୍ନ
ନଗିର୍ତ େହଉଅଛ,ି ଆଉ ସଂିହାସନ ସମ୍ମୁଖେର ଅଗି୍ନମୟ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ
ଜଳୁଅଛ,ି ଏହ ିସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା । 6 ସଂିହାସନ
ସମ୍ମୁଖେର ସ୍ଫଟକି ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ର ; ସଂିହାସନ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗର
ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଚାରି ପ୍ରାଣୀ, େସମାନଙ୍କର ଆଗ ଓ ପଛ ଚକ୍ଷୁେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ।
7 ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ ସଂିହ ସଦୃଶ, ଦି୍ୱ ତୀୟ ପ୍ରାଣୀ େଗାରୁ ସଦୃଶ, ତୃତୀୟ
ପ୍ରାଣୀର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟମୁଖ ସଦୃଶ, ପୁଣ,ି ଚତୁଥର୍ ପ୍ରାଣୀ ଉଡନ୍ତା ଉେତ୍କ୍ରାଶ
ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ । 8 ପ୍ରେତ୍ୟକ ପ୍ରାଣୀର ଛଅ ଛଅ ପକ୍ଷ, େସହ ିପକ୍ଷଗଡୁ଼କିର
ବାହାର ଓ ଭତିର ଚକ୍ଷୁେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ । େସମାେନ ଦବିାରାତ୍ର ବଶି୍ରାମ ନ
କରି କହୁଅଛନି୍ତ , େଯ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ, େଯ ଅତୀତ, ବତ୍ତର୍ମାନ ଓ ଭବଷି୍ୟତ,
େସହ ିପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପବତି୍ର, ପବତି୍ର, ପବତି୍ର । 9 ପ୍ରାଣୀମାେନ େଯେତେବେଳ
େସହ ିସଂିହାସନ ଉପବଷି୍ଟ ନତି୍ୟ ଜୀବତି ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ େଗୗରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ
ଧନ୍ୟବାଦ ଦଅିନି୍ତ , 10 େସେତେବେଳ ଚବଶି ପ୍ରାଚୀନ ସଂିହାସନ ଉପବଷି୍ଟ
ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଛାମୁେର ଉବୁଡ଼ େହାଇ ନତି୍ୟ ଜୀବତି ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରନି୍ତ ଓ
ସଂିହାସନ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁକୁଟ େଥାଇେଦଇ କହନି୍ତ , 11 େହ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ଈଶ୍ୱର, ତୁେମ୍ଭ େଗୗରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପରାକ୍ରମ
ପାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ଅଟ, ତୁେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାେର
େସହ ିସବୁ ସତ୍ତା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ସୃଷ୍ଟ େହାଇଅଛ ି।

ପୁସ୍ତକ ଓ େମଷଶାବକ

ତତ୍ପେର ମୁଁ ସଂିହାସନ ଉପେର ବସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର
େଗାଟଏି ପୁସ୍ତକ େଦଖିଲ,ି ତାହା ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ଲଖିିତ ଓ ସପ୍ତ
ମୁଦ୍ର ାେର ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ । 2 ଆଉ ମୁଁ ଜେଣ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙୁ୍କ

େଦଖିଲ,ି େସ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର େଘାଷଣା କରି କହୁଥିେଲ, କିଏ ଏହ ିମୁଦ୍ର ାସବୁ
ଭାଙି୍ଗ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ?

3 କିନୁ୍ତ ସ୍ୱଗର୍, ମତ୍ତର୍୍ୟ କି ପାତାଳେର େକହ ିେସହ ିପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ କି
ତାହା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ େହେଲ ନାହିଁ । 4 େସହ ିପୁସ୍ତକ
ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କରିବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େକହ ିନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ
ଅତଶିୟ େରାଦନ କଲ ି। 5 େସଥିେର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
େମାେତ କହେିଲ, େରାଦନ କର ନାହିଁ, େଦଖ, େଯ ଯିହୂଦା ବଂଶଜାତ
ସଂିହ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ, େସ ପୁସ୍ତକର ସପ୍ତ ମୁଦ୍ର ା ଭାଙି୍ଗ ତାହା ଫିଟାଇବା
ନମିେନ୍ତ ବଜିୟୀ େହାଇଅଛନି୍ତ ।

6 େସେତେବେଳ ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ସଂିହାସନ, ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେର ଏକ େମଷଶାବକ ଠିଆ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସ ହତ େହଲା ପରି
େଦଖାଯାଉଥିେଲ, ତାହାଙ୍କର ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଓ ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ; େସହ ିସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ
ସମୂଦାୟ ପୃଥିବୀେର େପ୍ରରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତ ଆତ୍ମା । 7 େସ ଆସି
ସଂିହାସନ ଉପେର ବସଥିିବା ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତରୁ େସହ ିପୁସ୍ତକ
େନେଲ ।

8 େସ ପୁସ୍ତକ ନଅିେନ୍ତ େସହ ିଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ଚବଶି ପ୍ରାଚୀନ
େମଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଉବୁଡ଼ େହାଇପଡ଼େିଲ; େସମାନଙ୍କ ପ୍ରେତ୍ୟକର
ହସ୍ତେର ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନାରୂପ ଧୂପେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର
ଥିଲା ।

9 େସମାେନ େଗାଟଏି ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ େସହି
ପୁସ୍ତକ େନବାକୁ ଓ େସଥିର ମୁଦ୍ର ାସବୁ ଭାଙି୍ଗବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ

ତୁେମ୍ଭ ହତ େହାଇଥିଲ, ପୁଣ,ି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱ ାରା ସବର୍େଗାଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ,
ବଂଶ ଓ ଜାତ ିମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନମିେନ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ କିଣଅିଛ,

10 ପୁଣ,ି େସମାନଙୁ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ରାଜ କୂଳ ଓ
ଯାଜକ କରିେଦଇଅଛ; ଆଉ େସମାେନ ପୃଥିବୀ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ ।

11 ତତ୍ପେର ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ,ି ପୁଣ,ି ସଂିହାସନ, ପ୍ରାଣୀ ଓ
ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଅେନକ ଅେନକ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣଲିି
େସମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ ଅୟୁତ ଅୟୁତ । 12 େସମାେନ
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହୁଥିେଲ, ପରାକ୍ରମ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଶକି୍ତ , ସମ୍ଭ୍ରମ, େଗୗରବ ଓ
ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହତ େହାଇଥିବା େମଷଶାବକ ହିଁ େଯାଗ୍ୟ ଅଟନି୍ତ
।

13 ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍, ମତ୍ତର୍୍ୟ, ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ
ପ୍ରାଣୀ, ହଁ, ତା' ମଧ୍ୟେର ଥିବା ସମସ୍ତ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣଲି,ି ପ୍ରଶଂସା
ସମ୍ଭ୍ରମ, େଗୗରବ ଓ କତ୍ତର୍ାପଣ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ସଂିହାସେନାପବଷି୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର
ଓ େମଷଶାବକଙ୍କର ।

14 େସଥିେର ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କହେିଲ, ଆେମନ୍, ପୁଣ,ି ପ୍ରାଚୀନମାେନ
ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପ୍ରଣାମ କେଲ ।

ପ୍ରଥମରୁ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ର ା ଭଗ୍ନ

ତହୁଁ ମୁଁ େମଷଶାବକଙୁ୍କ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ର ା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ର ା
ଭାଙି୍ଗବାର େଦଖିଲ,ି ଆଉ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବଜ୍ର
ପରି ସ୍ୱରେର ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣଲି,ି ଆସ । 2 େସଥିେର ମୁଁ

ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ,ି ଆଉ େଦଖ େଗାଟଏି ଶୁକ୍ଳବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱ, ପୁଣ,ି ତାହାର
ଆେରାହୀଙ୍କ ହସ୍ତେର େଗାଟଏି ଧନୁ; ତାହାଙୁ୍କ ଏକ ମୁକୁଟ ଦଆି େହଲା,
ଆଉ େସ ବଜିୟୀ େହାଇ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଗେଲ । 3 େମଷଶାବକ
େଯେତେବେଳ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମୁଦ୍ର ା ଭାଙି୍ଗେଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ
ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣଲି,ି ଆସ । 4 େସଥିେର ଆଉ େଗାଟଏି ଅଶ୍ୱ ବାହାରି
ଆସଲିା, ତାହା େଲାହତିବଣ୍ଣର୍; େଲାେକ େଯପରି ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରନି୍ତ ,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ ପୃଥିବୀରୁ ଶାନି୍ତ ଦୂର କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାର ଆେରାହୀକୁ
କ୍ଷମତା ଦଆିଗଲା, ପୁଣ,ି ତାହାକୁ େଗାଟଏି ବୃହତ୍ ଖଡଡ଼୍ଗ ଦଆି ଗଲା ।
5 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ର ା ଭାଙି୍ଗେଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ
ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣଲି,ି ଆସ ଏବଂ ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ,ି
ଆଉ େଦଖ, େଗାଟଏି କଳା ରଙ୍ଗର ଅଶ୍ୱ, ପୁଣ,ି ତାହାର ଆେରାହୀର
ହସ୍ତେର େଗାଟଏି ତରାଜୁ । 6 ଆଉ ମୁଁ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନଗିର୍ତ
େହଲା ପରି ଏହ ିସ୍ୱର ଶୁଣଲି,ି ଟଙ୍କାକୁ େସେର ଗହମ ଓ ଟଙ୍କାକୁ ତନିି
େସର ଯବ େହବ, କିନୁ୍ତ ତୁେମ୍ଭ େତୖଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କ୍ଷତ ିକର ନାହିଁ ।
7 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ଚତୁଥର୍ ମୁଦ୍ର ା ଭାଙି୍ଗେଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ
ଚତୁଥର୍ ପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣଲି,ି ଆସ । 8 େସଥିେର ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ
କଲ,ି ଆଉ େଦଖ, େଗାଟଏି ପାଣ୍ଡୁ ବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱ, ତାହାର ଆେରାହୀ ନାମ
ମୃତୁ୍ୟ, ପୁଣ,ି ପାତାଳ ତାହାର ପଶ୍ଚାଦ୍ଗମନ କରୁଥିଲା; ଖଡଡ଼୍ଗ, ଦୁଭିର୍କ୍ଷ,
ମହାମାରୀ ଓ ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ବନିାଶ କରିବାକୁ
ପୃଥିବୀର ଚାରି ଭାଗ ଉପେର େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମତା ଦଆିଗଲା ।
9 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ର ା ଭାଙି୍ଗେଲ, େସେତେବେଳ
େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସକାେଶ ଓ େସମାନଙ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା ସାକ୍ଷ୍ୟ
ସକାେଶ ହତ େହାଇଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙୁ୍କ ମୁଁ େବଦ ିତେଳ
େଦଖିଲ ି। 10 େସମାେନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକ ପକାଇ କହୁଥିେଲ, େହ ପବତି୍ର
ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ େକେତ କାଳ ତୁେମ୍ଭ ବଚିାର ନ କରି
ପୃଥିବୀନବିାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ପରିେଶାଧ ନ େନବ ?
11 େସଥିେର େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦଆି ଗଲା, ପୁଣ,ି
େସମାନଙ୍କର େଯଉଁ ସହଦାସ ଓ ଭାତ୍ରୁ ଗଣ େସମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ବଧ
କରାଯିେବ, େସମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂଣ୍ଣର୍ ନ େହବା ଯାଏ ଆଉ କିଛ ିକାଳ
ବଶି୍ରାମ କରିବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ କୁହାଗଲା । 12 େମଷଶାବକ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ର ା
ଭାଙି୍ଗବା ସମୟେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ମହା ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା, ସୂଯର୍୍ୟ େଲାମ
ନମିିର୍ତ କମ୍ୱଳ ପରି କଳା ବଣ୍ଣର୍ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର  ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରକ୍ତ ବଣ୍ଣର୍ େହଲା,
13 ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଆଘାତେର ଡମିି୍ୱରି ବୃକ୍ଷରୁ େଯପରି ଅପକ୍ୱ ଫଳସବୁ
ପତତି ହୁଏ, େସହପିରି ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ରସବୁ ପୃଥିବୀେର ପତତି େହେଲ,
14 ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଚମର୍ପୁସ୍ତକ ଗଡୁ଼ା େହଲା ପରି ଗଡୁ଼ା େହାଇ ଦୂରୀଭୂତ
େହଲା, ପୁଣ,ି ପବର୍ତ ଓ ଦ୍ୱ ୀପ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ େହେଲ । 15 ଆଉ
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ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ, ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ର ୀମାେନ, ପ୍ରଧାନ େସନାପତ ିଓ ଧନୀମାେନ,
ବଳବାନ େଲାକମାେନ ଏବଂ ପରାଧିନ ଓ ସ୍ୱାଧିନ େଲାକ ସମେସ୍ତ ଗହୁା ଓ
ପବର୍ତମାଳାର େଶୖଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇେଲ,
16 ପୁଣ,ି େସମାେନ ପବର୍ତ ଓ େଶୖଳମାନଙୁ୍କ କହେିଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପେର
ପଡ଼ ିସଂିହାସନ ଉପବଷି୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଓ େମଷଶାବକଙ୍କ େକ୍ର ାଧରୁ
ଆମ୍ଭମାନଙୁ୍କ ଲୁଚାଇ ରଖ, 17 କାରଣ େସମାନଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ମହାଦନି
ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ ିଆଉ କିଏ ଠିଆ େହାଇ ପାେର ?

୧,୪୪,୦୦୦ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ

ତା'ପେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ପୃଥିବୀକୁ ସମୁଦ୍ର  କି େକୗଣସ ିଗଛ
ଉପେର େଯପରି ବାୟୁ ନ ବେହ, ଏଥି ନମିେନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଚାରି
େକାଣେର ଚାରି ଜଣ ଦୂତ ଠିଆ େହାଇ ପୃଥିବୀର ଚାରି ବାୟୁକୁ

ଅଟକାଇ ଧରିଅଛନି୍ତ । 2 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତଙୁ୍କ ପୂବର୍ଦଗିରୁ ଉଠି
ଆସବିାର େଦଖିଲ;ି ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର ଜୀବତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ର ା ଥିଲା ।
ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ର କ୍ଷତ ିକରିବା ନମିେନ୍ତ କ୍ଷମତା ପାଇଥିବା େସହ ିଚାରି
ଦୂତଙୁ୍କ େସ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକି କହେିଲ, 3 ଆେମ୍ଭମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ କପାଳେର ମୁଦ୍ର ାଙ୍କନ େଦବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତୁେମ୍ଭମାେନ
ପୃଥିବୀ କିଅବା ସମୁଦ୍ର  କିଅବା ଗଛଗଡୁ଼କିର କ୍ଷତ ିକର ନାହିଁ । 4 ତାପେର
ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ େଲାକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଶୁଣଲି,ି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ
ସମସ୍ତ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉରାଳିଶ ହଜାର େଲାକ ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ
େହେଲ, 5 ଯିହୂଦା ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, ରୂେବନ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର,
ଗାଦ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, 6 ଆେଶର ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, ନପ୍ତାଲୀ
ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, ମନଃଶି ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, 7 ଶିମିେୟାନ
ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, େଲବୀ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, ଇସାଖାର ବଂଶରୁ
ବାର ହଜାର, 8 ସବୂଲୂନ୍ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, େଯାେଷଫ ବଂଶରୁ ବାର
ହଜାର, ବନି୍ୟାମୀନ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର ।

ସବର୍ େଦଶର ଏକ ବରିାଟ ଜନତା

9 ଏହାପେର ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ସବର୍ଜାତୀୟ,
ସବର୍େଗାଷ୍ଠୀୟ, ସବର୍ବଂଶୀୟ ଓ ସବର୍ଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା
ଶୁକ୍ଳ  ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି େହାଇ ଓ ଖଜୁରିବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତେର ଧରି ସଂିହାସନ ଓ
େମଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇଅଛନି୍ତ; 10 େସମାେନ
ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହୁଅଛନି୍ତ , ପରିତ୍ରାଣ, ସଂିହାସନ ଉପବଷି୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ େମଷଶାବକଙ୍କର କାଯର୍୍ୟ । 11 ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ଦୂତ
ସଂିହାସନ, ପ୍ରାଚୀନବଗର୍ ଓ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚତୁଦ୍ଦିର୍ଗେର ଉଭା େହାଇଅଛନି୍ତ
ଆଉ ସଂିହାସନ ସମ୍ମୁଖେର ଉବୁଡ଼ େହାଇପଡ଼ ିଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି
କହୁଅଛନି୍ତ , 12 ଆେମନ୍; ପ୍ରଶଂସା, େଗୗରବ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସମ୍ଭ୍ରମ,
ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକି୍ତ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର; ଆେମନ୍ ।
13 ପୁଣ,ି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େମାେତ ପଚାରିେଲ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର
ପରିହତି ଏହ ିେଲାକମାେନ କିଏ ଓ େସମାେନ େକଉଁଠାରୁ ଆସଅିଛନି୍ତ ?
14 ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ କହଲି,ି େହ େମାହର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନି୍ତ।
େସଥିେର େସ େମାେତ କହେିଲ, ଏମାେନ ମହାେକ୍ଲଶରୁ ବାହାରି ଆସଅିଛନି୍ତ
ଓ େମଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତେର ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧାଇ ଶୁକ୍ଳବଣ୍ଣର୍
କରିଅଛନି୍ତ । 15 େସଥିପାଇଁ େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂିହାସନ ସମ୍ମୁଖେର
ଥାଇ ଦବିାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ମନି୍ଦରେର ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନି୍ତ , ପୁଣ,ି
ସଂିହାସନ ଉପବଷି୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ େସମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ୱରୂପ େହେବ ।
16 େସମାନଙ୍କର ଆଉ େକେବ େହଁ କ୍ଷୁଧା କି ତୃଷା େହବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି
ସୂଯର୍୍ୟ କିଅବା େକୗଣସ ିଉତ୍ତାପ େସମାନଙୁ୍କ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ,
17 କାରଣ ସଂିହାସନ ମଧ୍ୟସି୍ଥତ େମଷଶାବକ େସମାନଙ୍କର ପାଳକ େହେବ
ଓ ଜୀବନଦାୟକ ନଝିର୍ର ନକିଟକୁ େସମାନଙୁ୍କ କଢ଼ାଇ େନେବ, ପୁଣ,ି
ଈଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ େଲାତକ େପାଛେିଦେବ ।

ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ର ା ଭଗ୍ନ ଏବଂ ସୁବଣ୍ଣର୍ ଧପୂଦାନୀ

େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ର ା ଭାଙି୍ଗେଲ,
େସେତେବେଳ ସ୍ୱଗର୍େର ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ନୀରବତା
ବରିାଜିତ େହଲା । 2 ତତ୍ପେର ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର

ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସପ୍ତ ଦୂତଙୁ୍କ େଦଖିଲ,ି େସମାନଙୁ୍କ ସପ୍ତ ତୂରୀ ଦଆି େହଲା ।
3 େସଥିେର ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ଆସ ିେବଦ ିନକିଟେର ଠିଆ େହେଲ,
ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର ସୁବଣ୍ଣର୍ ଧୂପଦାନୀ (ସୁଗନି୍ଧତ ଧୂପ ପାତ୍ର) ଥିଲା, ପୁଣ,ି
ସଂିହାସନ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସୁବଣ୍ଣର୍ େବଦ ିଉପେର ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା
ସହତି ଅପର୍ଣ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଚୁର ଧୂପ ଦଆିଗଲା ।
4 େସଥିେର ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଧୂପର ଧୂମ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାଥର୍ନା ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ସମ୍ମୁଖେର ଉଠିଲା । 5 ପେର େସହ ିଦୂତ ଧୂପଦାନୀ (ସୁଗନି୍ଧତ ଧୂପ ପାତ୍ର)
େଘନ ିେବଦରି ଅଗି୍ନେର ତାହା ପୂଣ୍ଣର୍ କରି ପୃଥିବୀ ଉପେର ପକାଇେଦେଲ ।
େସଥିେର ବଜ୍ରଧ୍ୱନୀ, ବଭିନି୍ନ  ସ୍ୱର, ବଜୁିଳୀ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା ।

ପ୍ରଥମରୁ ଷଷ୍ଠ ତୂରୀ ବାଦନ

6 େସେତେବେଳ ସପ୍ତ ତୂରୀଧାରୀ ସପ୍ତ ଦୂତ ତୂରୀଧ୍ୱନୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
େହେଲ । 7 ପ୍ରଥମ ଦୂତ ତୂରୀଧ୍ୱନୀ କରେନ୍ତ ରକ୍ତମିଶି୍ରତ ଶିଳା ଓ ଅଗି୍ନ
ଉପସି୍ଥତ େହାଇ ପୃଥିବୀେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହଲା; େସଥିେର ପୃଥିବୀ ଓ
ବୃକ୍ଷସମୂହର ତନି ିଭାଗ ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଘାସ ଜଳିଗଲା ।
8 ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦୂତ ତୂରୀଧ୍ୱନୀ କରେନ୍ତ େଯପରି ଅଗି୍ନ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େଗାଟଏି ବୃହତ
ପବର୍ତ ସମୁଦ୍ର େର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହଲା; େସଥିେର ସମୁଦ୍ର ର ତୃତୀୟାଂଶ ଜଳ
ରକ୍ତମୟ େହାଇଗଲା, 9 ପୁଣ,ି ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ତୃତୀୟାଂଶ
ମେଲ ଓ ଜାହାଜର ତୃତୀୟାଂଶ ବନିଷ୍ଟ େହଲା । 10 ତୃତୀୟ ଦୂତ
ତୂରୀଧ୍ୱନୀ କରେନ୍ତ ଅଗି୍ନଶିଖା ପରି ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ େଗାଟଏି ବୃହତ୍ ନକ୍ଷତ୍ର
ଆକାଶରୁ ଖସ ିନଦୀସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ନଝିର୍ରଗଡୁ଼କି ଉପେର ପତତି
େହଲା; 11 େସହ ିନକ୍ଷତ୍ରର ନାମ ନାଗଦଅଣା (ତକି୍ତତା)। େସଥିେର ଜଳର
ତୃତୀୟାଂଶ ନାଗଦଅଣା େହଲା, ଆଉ ଅେନକ େଲାକ େସହ ିଜଳ େହତୁ
ମେଲ, କାରଣ ତାହା ତକି୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । 12 ଚତୁଥର୍ ଦୂତ ତୂରୀଧ୍ୱନୀ
କରେନ୍ତ ସୂଯର୍୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ
େହବାରୁ େସସମସ୍ତର ତୃତୀୟାଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ େହଲା, ଦବିସର
ତୃତୀୟାଂଶ ଆେଲାକରହତି େହଲା ଓ ରାତି୍ର ମଧ୍ୟ େସହ ିପ୍ରକାର େହଲା ।
13 ପେର ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ,ି ଆଉ ଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗେର ଉଡଢ଼ୁଥିବା
େଗାଟଏି ଉେତ୍କ୍ରାଶପକ୍ଷୀ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣଲି,ି ହାୟ, ହାୟ,
ହାୟ, ପୃଥିବୀନବିାସୀମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ଆହୁରି ତନି ିଜଣ ଦୂତ
ତୂରୀଧ୍ୱନୀ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି୍ତ ।

ତତ୍ପେର ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ତୂରୀଧ୍ୱନୀ କରେନ୍ତ ମୁଁ ଆକାଶରୁ େଗାଟଏି
ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀେର ପତତି େହବାର େଦଖିଲ;ି ତାହାକୁ
ପାତାଳକୁଣ୍ଡର ଚାବ ିଦଆିଗଲା । 2 େସ େସହ ିପାତାଳକୁଣ୍ଡ

ଫିଟାେନ୍ତ େସଥିରୁ ବୃହତ୍ ଭାଟରି ଧୂମ ପରି ଧୂମ ଉଠିଲା, ଆଉ େସହି
ପାତାଳକୁଣ୍ଡର ଧୂମ େହତୁ ସୁଯର୍୍ୟ ପୁଣ,ି ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରାଛନ୍ନ  େହଲା ।

3 ଧୂମ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍ଗପାଳ ବାହାର େହାଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସେିଲ, େସମାନଙୁ୍କ
ପୃଥିବୀର ବଛିାର ଶକି୍ତ ପରି ଶକି୍ତ ଦଆିଗଲା । 4 ପୃଥିବୀର ଘାସ କି
ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶାକ କି େକୗଣସ ିବୃକ୍ଷର ଅନଷି୍ଟ ନ କରି, େଯଉଁମାନଙ୍କ
କପାଳେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ର ାଙ୍କ ନାହିଁ, େକବଳ େସମାନଙ୍କ ଅନଷି୍ଟ କରିବାକୁ
େସମାନଙୁ୍କ କୁହାଗଲା ।

5 େସମାନଙୁ୍କ ବଧ ନ କରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଘଟାଇବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ କ୍ଷମତା ଦଆିଗଲା; ବଛିା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିେଲ
େଯପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଏହ ିଯନ୍ତ୍ରଣା େସହ ିପ୍ରକାର । 6 େସହ ିସମୟେର
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ମୃତୁ୍ୟର ଅେନ୍ୱଷଣ କରିେବ, କିନୁ୍ତ େକୗଣସ ିପ୍ରକାେର ପାଇେବ
ନାହିଁ; େସମାେନ ମରିବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରିେବ, କିନୁ୍ତ ମୃତୁ୍ୟ େସମାନଙ୍କଠାରୁ
ପଳାୟନ କରିବ ।

7 ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର ଆକୃତ ିଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ସଜି୍ଜତ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ସଦୃଶ,
େସମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ଆବରଣ ସୁବଣ୍ଣର୍ ମୁକୁଟ ତୁଲ୍ୟ, ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ମୁଖ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖ ସଦୃଶ; 8 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକମାନଙ୍କ େକଶ ସଦୃଶ େସମାନଙ୍କ
େକଶ, ସଂିହଦନ୍ତ ତୁଲ୍ୟ େସମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ; 9 େଲୗହ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରି
େସମାନଙ୍କର ଉରସ୍ତ୍ରାଣ, ପୁଣ,ି ରଥ ଓ ରଣେକ୍ଷତ୍ରେର େଦୗଡଢ଼ୁଥିବା ଅେନକ
ଅଶ୍ୱଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପରି େସମାନଙ୍କ ପକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ।

10 ବଛିାର ଲାଙୁ୍ଗଳ ଓ ନାହୁଡ଼ ପରି େସମାନଙ୍କର ଲାଙୁ୍ଗଳ ଓ ନାହୁଡ଼;
ପାଞ୍ଚ ମାସ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ିକରିବାକୁ େସମାନଙ୍କ ଲାଙୁ୍ଗଳେର
ଶକି୍ତ ଥିଲା । 11 ପାତାଳକୁଣ୍ଡର ଦୂତ େସମାନଙ୍କର ରାଜା, ତାହାଙ୍କର ନାମ
ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ଆବେଦ୍ଦାନ୍ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାେର ଅପଲି୍ଲ େୟାନ୍ ।
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12 ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାପ ଗତ େହଲା, େଦଖ, ଏହାପେର ଆଉ ଦୁଇଟ ିସନ୍ତାପ
ଆସୁଅଛ ି।

13 ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ତୂରୀଧ୍ୱନୀ କରେନ୍ତ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସୁବଣ୍ଣର୍ େବଦରି
ଶୃଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ସ୍ୱର ଶୁଣଲି,ି 14 ତାହା ତୂରୀ ଧରିଥିବା େସହି
ଷଷ୍ଠ ଦୂତଙୁ୍କ କହଲିା, ଫରାତ୍ ମହାନଦୀେର ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଚାରି ଦୂତଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ
କରିଦଅି । 15 େସଥିେର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶକୁ ବଧ କରିବା
ନମିେନ୍ତ ଏହ ିେଯଉଁ ଚାରି ଦୂତ େସହ ିଦଣ୍ଡ, ଦନି, ମାସ ଓ ବଷର୍ ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ମୁକ୍ତ କରାଗେଲ ।

16 ଅଶ୍ୱାେରାହୀ େସୖନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା େକାଡ଼ଏି େକାଟ;ି ମୁଁ େସମାନଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣଲି ି। 17 ଆଉ ମୁଁ ଦଶର୍ନେର ଅଶ୍ୱ ଓ େସମାନଙ୍କ
ଆେରାହୀମାନଙୁ୍କ ଏହ ିପ୍ରକାର େଦଖିଲ,ି େସମାନଙ୍କ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ଅଗି୍ନବଣ୍ଣର୍,
ନୀଳବଣ୍ଣର୍ ଓ ଗନ୍ଧକବଣ୍ଣର୍; ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ସଂିହମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ସଦୃଶ,
ଆଉ େସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗି୍ନ, ଧୁମ ଓ ଗନ୍ଧକ ନଗିର୍ତ େହଉଥିଲା ।

18 େସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନଗିର୍ତ ଅଗି୍ନ, ଧୂମ ଓ ଗନ୍ଧକରୂପ ଏହ ିତନି ିେକ୍ଲଶ
ଦ୍ୱ ାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବଧ କରାଗେଲ । 19 କାରଣ
ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଶକି୍ତ େସମାନଙ୍କ ମୁଖ ଓ ଲାଙୁ୍ଗଳେର ଥିଲା, େଯଣୁ େସମାନଙ୍କ
ଲାଙୁ୍ଗଳ ସପର୍ ସଦୃଶ ଓ ମସ୍ତକବଶିିଷ୍ଟ; ତଦ୍ୱ ାରା େସମାେନ କ୍ଷତ ିକରନି୍ତ ।

20 େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଏହ ିସମସ୍ତ େକ୍ଲଶ ଦ୍ୱ ାରା ବଧ
କରାଯାଇ ନ ଥିେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ କମର୍ରୁ
ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ ନାହିଁ, ଅଥର୍ାତ୍ ଭୂତମାନଙ୍କ ପୂଜା, ପୁଣ,ି ଦଶର୍ନ,
ଶ୍ରବଣ ଓ ଗମନ କରିବାକୁ ଅସମଥର୍ ସୁବଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ, ପିତ୍ତଳ, ପ୍ରସ୍ତର ଓ
କାଠେର ତଆିରି ପ୍ରତମିାର ପୂଜା ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ ନାହିଁ, 21 ଆଉ
େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ୍କର ନରହତ୍ୟା, କୁହୁକ, ବ୍ୟଭଚିାର ଓ
େଚୗଯର୍୍ୟକମର୍ରୁ ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ ନାହିଁ ।

ସ୍ୱଗର୍ଦୂତ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର  ପୁସ୍ତକ

ତତ୍ପେର ମୁଁ ଆଉ ଜେଣ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଅବତରଣ
କରିବାର େଦଖିଲ;ି େସ େମଘେବଷି୍ଟତ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ
ଉପେର େମଘଧନୁ, ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ସୂଯର୍୍ୟ ସଦୃଶ ଓ ପାଦ

ଅଗି୍ନସ୍ତମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ; 2 ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର େଗାଟଏି ମୁକ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର  ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। େସ
ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ପାଦ ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଓ ବାମ ପାଦ ପୃଥିବୀ ଉପେର
ସ୍ଥାପନ କରି ସଂିହଗଜର୍ନତୁଲ୍ୟ ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦେର ଡାକ ପକାଇେଲ;

3 େସ ଡାକ ପକାେନ୍ତ ସପ୍ତ େମଘଗଜର୍ନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ
କେଲ । 4 େସହ ିସପ୍ତ େମଘଗଜର୍ନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରେନ୍ତ
ମୁଁ େଲଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହଲ;ି େସେତେବେଳ ମୁଁ େମା ପ୍ରତ ିଆକାଶରୁ ଏହି
ଉକ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣଲି,ି େସହ ିସପ୍ତ େମଘଗଜ୍ଜ ର୍ନ ଯାହାସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ କେଲ, େସହି
ସବୁ େଗାପନ କରି ରଖ, େଲଖ ନାହିଁ ।

5 ତତ୍ପେର େଯଉଁ ଦୂତଙୁ୍କ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର  ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଠିଆ େହବାର
େଦଖିଥିଲ,ି େସ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତ ସ୍ୱଗର୍ ଆେଡ଼ ଉଠାଇ, 6 େଯ ସ୍ୱଗର୍,
ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର  ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ , େସହି
ନତି୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ନାମେର ଶପଥ କରି କହେିଲ, ଆଉ ବଳିମ୍ୱ ନାହିଁ; 7 ମାତ୍ର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଆପଣା ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରଚାର
କରାଯାଇଥିବା ଶୁଭସମ୍ୱାଦ ଅନୁସାେର ସପ୍ତମ ଦୂତ ବାକ୍ୟ େଘାଷଣା କରିବା
ସମୟେର, ଅଥର୍ାତ୍ େଯେତେବେଳ େସ ତୂରୀଧ୍ୱନୀ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
େହେବ, େସେତେବେଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗିଢୂ଼ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସଫଳ େହବ ।

8 ପୁଣ,ି ମୁଁ ଆକାଶରୁ େଯଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣଥିିଲ,ି ତାହା ପୁନବର୍ାର େମା ପ୍ରତି
ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହେିଲ, ଯାଅ, ସମୁଦ୍ର  ଓ ପୃଥିବୀ ଉପେର
ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତେର େଯଉଁ ପୁସ୍ତକଟ ିମୁକ୍ତ େହାଇ ରହଅିଛ,ି ତାହା
ଗ୍ରହଣ କର । 9 େସଥିେର ମୁଁ େସହ ିଦୂତଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର  ପୁସ୍ତକଟି
େମାେତ େଦବାକୁ ତାହାଙୁ୍କ କହଲି।ି େସ େମାେତ କହେିଲ, ଏହା େନଇ
େଭାଜନ କର; ଏହା ତୁମ୍ଭ ଉଦରକୁ ତକି୍ତ କରିେଦବ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭ ମୁଖକୁ
ଏହା ମହୁ ପରି ମିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ।

10 େସଥିେର ମୁଁ ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ େସହ ିକ୍ଷୁଦ୍ର  ପୁସ୍ତକଟ ିେନଇ ତାହା
େଭାଜନ କଲ;ି ତାହା େମା ମୁଖକୁ ମହୁ ପରି ମିଠା ଲାଗିଲା, କିନୁ୍ତ ତାହା
ଭକ୍ଷଣ କଲା ପେର େମାହର ଉଦର ତକି୍ତ େହାଇଗଲା । 11 ତତ୍ପେର
େମାେତ କୁହାଗଲା, ଅେନକ େଗାଷ୍ଠୀ, ଜାତ,ି ଭାଷାବାଦୀ ଓ ରାଜାଙ୍କ
ବରୁିଦ୍ଧେର ତୁମ୍ଭକୁ ପୁନବର୍ାର ଭାବବାଣୀ କହବିାକୁ େହବ ।

ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ

ପେର େମାେତ ମାପକାଠି ପରି େଗାଟଏି ନଳ ଦଆି େହଲା।
ଜେଣ େମାେତ କହେିଲ, ଉଠ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର, େବଦ ିଓ
େଯଉଁମାେନ େସଥିେର ପୂଜା କରନି୍ତ , େସମାନଙୁ୍କ ମାପ ।

2 କିନୁ୍ତ ମନି୍ଦରର ବାହାେର ଥିବା ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଛାଡ଼ଦିଅି, ତାହା ମାପ ନାହିଁ,
କାରଣ ତାହା ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଅଛ,ି େସମାେନ ବୟାଳିଶ ମାସ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପବତି୍ର ନଗରୀକୁ ପାଦ ତେଳ ଦଳିତ କରିେବ ।

3 ଆଉ ଆେମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙୁ୍କ କ୍ଷମତା େଦବୁ େଯ, େସମାେନ
ଚଟ (ଅଖାର ବସ୍ତ୍ର) ପରିଧାନ କରି ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଷାଠିଏ ଦନି
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଭାବବାଣୀ କହେିବ । 4 େସମାେନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର
ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇଥିବା ଦୁଇ ଜୀତବୃକ୍ଷ ଓ ଦୁଇ ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ । 5 େକହି
ଯଦ ିେସମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ିକରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କେର, େତେବ େସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ
ଅଗି୍ନ ନଗିର୍ତ େହାଇ େସମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କେର; େକହ ିଯଦି
େସମାନଙ୍କର କ୍ଷତ ିକରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତାହାକୁ ଏହପିରି ଭାେବ ହତ
େହବାକୁ େହବ ।

6 େସମାେନ ଭାବବାଣୀ କହବିା ସମୟ ମଧ୍ୟେର େଯପରି ବୃଷି୍ଟ ନ ହୁଏ,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଆକାଶ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ େସମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛ,ି ପୁଣ,ି
େଯେତ ଥର ଇଚ୍ଛା, େସେତ ଥର ଜଳକୁ ରକ୍ତେର ପରିଣତ କରିବାକୁ ଓ
ପୃଥିବୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ଦ୍ୱ ାରା ଆଘାତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ
େସମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛ ି। 7 େସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମାପ୍ତ େହଲା ଉତ୍ତାେର
ପାତାଳକୁଣ୍ଡରୁ େଯଉଁ ପଶୁ ଉତ୍ଥତି େହବ, େସ େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବା ଓ ସମାନଙୁ୍କ ଜୟ କରି ବଧ କରିବ ।

8 େସଥିେର େଯଉଁ ମହାନଗରୀକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେର ସେଦାମ ଓ ମିସର
େବାଲ ିକୁହାଯାଏ, େଯଉଁଠାେର େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶେର ହତ
େହାଇଥିେଲ, େସହ ିମହାନଗରୀର ରାଜପଥେର େସମାନଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ି
ରହବିା । 9 ଆଉ ନାନା ବଂଶ, େଗାଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତରି େଲାେକ
ସାେଢ଼ ତନି ିଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାନଙ୍କ ଶବକୁ େଦଖିେବ ଓ ସମାଧିସ୍ଥ
େହବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ ।

10 େସେତେବେଳ ପୃଥିବୀନବିାସୀମାେନ େସମାନଙ୍କର ମୃତୁ୍ୟସମ୍ୱାଦ ଶୁଣି
ଆନନ୍ଦ ଓ ଆେମାଦ ପ୍ରେମାଦ କରିେବ ପୁଣ,ି ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର େଦେବ,
କାରଣ ଏହ ିଦୁଇ ଭାବବାଦୀ ପୃଥିବୀନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଦଉଥିେଲ ।
11 ସାେଢ଼ ତନି ିଦନି ଉତ୍ତାେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜୀବନବାୟୁ ଆସି
େସମାନଙ୍କଠାେର ପ୍ରେବଶ କେଲ, େସଥିେର େସମାେନ ପାଦେର ଭରା
େଦଇ ଠିଆ େହେଲ, ଆଉ େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିବା େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଭୟଭୀତ େହେଲ । 12 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆକାଶରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର
ଉକ୍ତ ଏହ ିବାଣୀ ଶୁଣେିଲ, ଏଠାକୁ ଉଠିଆସ । େସଥିେର େସମାେନ
େମଘାଛନ୍ନ  େହାଇ ସ୍ୱଗର୍ାେରାହଣ କେଲ, ଆଉ େସମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାେନ
େସମାନଙୁ୍କ େଦଖିେଲ ।

13 େସହ ିସମୟେର ମହା ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା ଓ ନଗରୀର ଦଶମାଂଶ
ଭୂମିସାତ୍ େହଲା, ପୁଣ,ି ଭୂମିକମ୍ପେର ସାତ ହଜାର େଲାକ ନହିତ େହେଲ
ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକ ଭୀତ େହାଇ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହମିା କୀତ୍ତର୍ନ
କେଲ ।

14 ଦି୍ୱ ତୀୟ ସନ୍ତାପ ଗତ େହଲା; େଦଖ, ତୃତୀୟ ସନ୍ତାପ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି
।

ସପ୍ତମ ତୂରୀ ବାଦନ

15 ସପ୍ତମ ଦୂତ ତୂରୀଧ୍ୱନୀ କରେନ୍ତ ସ୍ୱଗର୍େର ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଏହ ିବାଣୀ
େହଲା, ଜଗତ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହସ୍ତଗତ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ େସ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ ।

16 େସଥିେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ସଂିହାସନେର
ଉପବଷି୍ଟ ଚବଶି ପ୍ରାଚୀନ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି କହେିଲ,
17 େହ ପ୍ରଭୁ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର, ବତ୍ତର୍ମାନ ଓ ଅତୀତ େଯ ତୁେମ୍ଭ,
ଆେମ୍ଭମାେନ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁେମ୍ଭ ଆପଣା ମହାଶକି୍ତ
ଧାରଣ କରି ରାଜତ୍ୱ  ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ।

18 ଅଣଯିହୂଦୀମାେନ କ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇଥିେଲ, କିନୁ୍ତ ତୁମ୍ଭର େକ୍ର ାଧ ଉପସି୍ଥତ
େହେଲ, ପୁଣ,ି ମୃତମାନଙ୍କ ବଚିାର କରିବା ସମୟେର ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ଦାସ
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ଭାବବାଦୀମାନଙୁ୍କ, ସାଧୁମାନଙୁ୍କ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଭୟକାରୀ ସାନ ଓ ବଡ଼
ସମସ୍ତ େଲାକଙୁ୍କ ପୁରସ୍କାର େଦବାର ଆଉ ପୃଥିବୀ ବନିାଶକାରୀମାନଙୁ୍କ
ବନିାଶ କରିବାର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ େହଲା ।

19 େସେତେବେଳ ସ୍ୱଗର୍େର ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନି୍ଦର ଉନ୍ମୁ କ୍ତ େହଲା ଓ
ତାହାଙ୍କ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟେର ତାହାଙ୍କ ନୟିମସନୁି୍ଦକ େଦଖାଗଲା, ପୁଣ,ି ବଦୁି୍ୟତ୍,
ବଭିନି୍ନ  ସ୍ୱର, େମଘଗଜର୍ନ, ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ମହା ଶିଳାବୃଷି୍ଟ େହଲା ।

ଏକ ନାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସପର୍

ପେର ଆକାଶେର େଗାଟଏି ମହାଲକ୍ଷଣ େଦଖାଗଲା; ସୂଯର୍୍ୟ
ପରିଧାନ କରିଥିବା ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ, ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପାଦ
ତେଳ ଚନ୍ଦ୍ର  ଓ ମସ୍ତକେର ଦ୍ୱ ାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚତି େଗାଟଏି

ମୁକୁଟ ।
2 େସ ଗଭର୍ବତୀ େହାଇ ପ୍ରସବ େବଦନାେର ଆତ୍ତର୍ସ୍ୱର କରି ପ୍ରସବ

କରିବା ନମିେନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିେଲ । 3 ଆକାଶେର ଆଉ େଗାଟଏି ଲକ୍ଷଣ
େଦଖାଗଲା; େଦଖ, େଗାଟଏି ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସପର୍, ତାହାର ସପ୍ତ
ମସ୍ତକ ଓ ଦଶ ଶିଙ୍ଗ, ପୁଣ,ି ମସ୍ତକ ଗଡୁ଼କି ଉପେର ସପ୍ତ ମୁକୁଟ ।
4 ତାହାର ଲାଙୁ୍ଗଳ ଆକାଶର ତୃତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଟାଣଆିଣ ିପୃଥିବୀେର
ନେିକ୍ଷପ କଲା। ଆଉ େସହ ିସପର୍ ପ୍ରସବ କରିବା ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ
ଗ୍ରାସ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହଲା । 5 େଯ ସମସ୍ତ
ଜାତଙୁି୍କ େଲୗହ ଦଣ୍ଡେର ଶାସନ କରିେବ, ଏପରି ପୁତ୍ରସନ୍ତାନଙୁ୍କ େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ପ୍ରସବ କେଲ , ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ
ସହିାଂସନ ନକିଟକୁ ଉଠାଇ ନଆିଗେଲ । 6 ପୁଣ,ି େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ
ପ୍ରାନ୍ତରକୁ େଦୗଡ଼ ିପଳାଇଗେଲ, େସଠାେର ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଷାଠିଏ
ଦନି ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତପିାଳିତ େହବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ନୟିନ୍ତ୍ରଣେର ପ୍ରସ୍ତୁତ େଗାଟଏି ସ୍ଥାନ ଥିଲା ।

ଶୟତାନକୁ ପୃଥିବୀେର ନେିକ୍ଷପ

7 ତତ୍ପେର ସ୍ୱଗର୍େର ଯୁଦ୍ଧ େହଲା, ମିଖାେୟଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାେନ
େସହ ିସପର୍ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କେଲ େସଥିେର େସହ ିସପର୍ ଓ ତାହାର ଦୂତମାେନ
ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କେଲ, 8 କିନୁ୍ତ େସମାେନ ଜୟ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି
ସ୍ୱଗର୍େର େସମାେନ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇେଲ ନାହିଁ । 9 େସଥିେର ସବର୍
ଜଗତର ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଦଆିବଳ ଓ ଶୟତାନ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େଯ ପ୍ରକାଣ୍ଡ
ସପର୍, େସହ ିପୁରାତନ ନାଗ, େସ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ସହତି ପୃଥିବୀେର
ନକିି୍ଷପ୍ତ େହଲା । 10 େସେତେବେଳ ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍େର ଏହ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣଲି,ି
ବତ୍ତର୍ମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ,ପରାକ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଣ,ି
ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କତ୍ତର୍ାପଣ ଉପସି୍ଥତ େହାଇଅଛ,ି କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଭାଇଗଣଙ୍କ ଅପବାଦକ, େଯ ଦବିାରାତ୍ର େସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧେର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁେର ଅଭେିଯାଗ କରୁଥିଲା, େସ ତେଳ ନକିି୍ଷପ୍ତ େହାଇଅଛ ି।
11 ଆଉ େସମାେନ େମଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର
ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱ ାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନି୍ତ , ପୁଣ,ି େସମାେନ ମୃତୁ୍ୟ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପି୍ରୟ ଜ୍ଞାନ କରି ନ ଥିେଲ । 12 ଅତଏବ, େହ
ସ୍ୱଗର୍ ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାେନ, ଆନନ୍ଦ କର; ମାତ୍ର ହାୟ, ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସମୟ ଅତ ିଅଳ୍ପ େବାଲ ିଜାଣି
ଦଆିବଳ(ଶୟତାନ) ଆପଣା ମହାେକ୍ର ାଧେର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଆସଅିଛ ି। 13 ସପର୍ ଆପଣାକୁ ପୃଥିବୀେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବାର େଦଖି େସହି
ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙୁ୍କ ତାଡ଼ନା କଲା । 14 େସଥିେର
େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକ େଯପରି ସପର୍ର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ସାେଢ଼ ତନି ିବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତପିାଳିତ ହୁଅନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ
ଉଡ଼ଯିିଵା ପାଇଁ ତାହାଙୁ୍କ ବୃହତ୍ ଉେତ୍କ୍ରାଷ ପକ୍ଷୀର ଦୁଇଟ ିେଡଣା ଦଆି
େହଲା । 15 େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙୁ୍କ ଜଳେସ୍ରାତେର ଭସାଇେଦବା ନମିେନ୍ତ ସପର୍
ତାହାଙ୍କ ପଛେର ଆପଣା ମୁଖରୁ ନଦୀ ପରି ଜଳ ଉଦ୍ଗାର କଲା ।
16 କିନୁ୍ତ ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ ସପର୍ର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ନଦୀକୁ
ଗ୍ରାସ କରି େସହ ିସ୍ତ୍ରୀଙୁ୍କ ସାହଯ୍ୟ କଲା । 17 େସଥିେର ସପର୍ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକଙ୍କ
ଉପେର ମହାକ୍ରୁଦ୍ଧ େହାଇ, ତାହାଙ୍କ ବଂଶର େଯଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାକମାେନ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନି୍ତ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲଗିଲା; 18 ଆଉ େସ ସମୁଦ୍ର ର
ବାଲୁକା ଉପେର ଠିଆ େହଲା ।

ପ୍ରଥମ ପଶୁ

ତତ୍ପେର ମୁଁ ସମୁଦ୍ର  ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ପଶୁକୁ ଉଠି ଆସବିାର
େଦଖିଲ,ି ତାହାର ଦଶ ଶିଙ୍ଗ ଓ ସପ୍ତ ମସ୍ତକ, ତାହାର
ଶୃଙ୍ଗଗଡୁ଼ାକେର ଦଶଟା ମୁକୁଟ ଓ ମସ୍ତକଗଡୁ଼ାକ ଉପେର

ଈଶ୍ୱରନନି୍ଦାସୂଚକ ବଭିନି୍ନ  ନାମ । 2 ଏହ ିେଯଉଁ ପଶୁକୁ ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ତାହା
ଚତିାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟ ିସଂିହର ପାଟି
ପରି । େସହ ିସପର୍ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ, ସହିାଂସନ ଓ ମହାକ୍ଷମତା
ସମପର୍ଣ କଲା । 3 ତାହାର ମସ୍ତକଗଡୁ଼ାକ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟାଏ େଯପରି
ସାଂଘାତକି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିଲା, ଆଉ ତାହାର େସହ ିମୃତୁ୍ୟଜନକ
କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ େହଲା, ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ େସହ ିପଶୁ ବଷିୟେର
ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହାଇ ତାହାର ଅନୁଗମନ କେଲ, 4 ପୁଣ,ି ସପର୍ େସହି
ପଶୁକୁ ଆପଣା କ୍ଷମତା ସମପର୍ଣ କରିବାରୁ େସମାେନ ସପର୍କୁ ପ୍ରଣାମ
କେଲ; େସମାେନ ପଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି କହେିଲ, ଏହ ିପଶୁ ପରି କିଏ
? ଆଉ କିଏ ତାହା ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରି ପାେର ? 5 େସହ ିପଶୁକୁ ଅହଂକାର
ଓ ଈଶ୍ୱରନନି୍ଦାର କଥା କହବିାକୁ ମୁଖ ଦଆିଗଲା, ଆଉ ବୟାଳିଶ ମାସ
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ କାଯର୍୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦଆିଗଲା । 6 େସଥିେର େସଇ
ପଶୁ ମୁଖ ଫିଟାଇ ଈଶ୍ୱରନନି୍ଦାର କଥା କହ ିତାହାଙ୍କ ନାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ତମ୍ୱୁ
ପୁଣ,ି ସ୍ୱଗର୍ନବିାସୀମାନଙ୍କର ନନି୍ଦା କଲା । 7 ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ
କରିବାକୁ ଓ େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ପଶୁଟକୁି କ୍ଷମତା
ଦଆିଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତ େଗାଷ୍ଠୀ, ବଂଶ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତ ିଉପେର
ତାହାକୁ କ୍ଷମତା ଦଆିଗଲା । 8 ଜଗତର ସୃଷି୍ଟ ଠାରୁ େଯଉଁମାନଙ୍କର ନାମ,
ବଳିକୃତ େମଷଶାବକଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇ ନାହିଁ,
ପୃଥିବୀନବିାସୀ େସହ ିସମସ୍ତ େଲାକ, ତାହାକୁ (ପଶୁକୁ) ପ୍ରଣାମ କରିେବ ।
9 ଯାହାର କଣ୍ଣର୍ ଅଛ,ି େସ ଶୁଣୁ । 10 େକହ ିଯଦ ିବନ୍ଦୀ କରିନଏି,
ତାହାେହେଲ େସ ବନ୍ଦୀ େହାଇଯିବ; େକହ ିଯଦ ିଖଡଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ବଧ କେର,
ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ ନଶି୍ଚୟ ଖଡଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ବଧ କରାଯିବ । ଏହ ିସ୍ଥଳେର
ସାଧୁମାନଙ୍କର େଧୖଯର୍୍ୟ ଓ ବଶି୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଦି୍ୱ ତୀୟ ପଶୁ

11 ତତ୍ପେର ମୁଁ ଆଉ େଗାଟଏି ପଶୁକୁ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସବିାର
େଦଖିଲ;ି େମଷଶାବକ ପରି ତାହାର ଦୁଇଟ ିଶିଙ୍ଗ, ଆଉ େସ ସପର୍ ପରି
କଥା କହୁଥିଲା । 12 େସ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତାହା ସାକ୍ଷାତେର
ପରିଚାଳନା କେର, ଆଉ େସହ ିେଯଉଁ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ମୃତୁ୍ୟଜନକ କ୍ଷତ
ସୁସ୍ଥ େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀ ଓ ତନି୍ନ ବାସୀମାନଙୁ୍କ
ବାଧ୍ୟ କେର । 13 େସ ମହା ମହା ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କେର, ଏପରିକି
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଆକାଶରୁ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଅଗି୍ନ ବୃଷି୍ଟ କରାଏ ।
14 ଆଉ େସହ ିପଶୁର ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍ କରିବାକୁ େସ
କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇଥିଲା, ତଦ୍ୱ ାରା େସ ପୃଥିବୀନବିାସୀମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରି,
େଯଉଁ ପଶୁ ଖଡଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ଆହତ େହେଲ େହଁ ବଞ୍ଚଥିିଲା, ତାହାର ଏକ
ପ୍ରତମିା ନମିର୍ାଣ କରିବାକୁ େସମାନଙୁ୍କ କେହ । 15 ପଶୁର ପ୍ରତମିା େଯପରି
କଥା କହପିାେର ଓ େସହ ିପ୍ରତମିାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ ନ ଥିବା େଲାକମାେନ
େଯପରି ବଧ କରାଯିେବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ େସହ ିପଶୁର ପ୍ରତମିାକୁ
ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦଆିଗଲା । 16 ଆଉ େସ ସାନ ଓ ବଡ଼,
ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର , ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧିନ ସମସ୍ତଙୁ୍କ େସମାନଙ୍କ ଦକି୍ଷଣ ହସ୍ତେର
କିଅବା କପାଳେର େଗାଟାଏ ଚହି୍ନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ,
17 ପୁଣ,ି େସହ ିଚହି୍ନ, ଅଥର୍ାତ୍ ପଶୁର ନାମ କିମ୍ୱା ତାହା ନାମର ସଂଖ୍ୟା
ଧାରଣ କରି ନ ଥିବା େଲାକକୁ କ୍ରୟବକି୍ରୟ କରିବାକୁ ନେିଷଧ କେର ।
18 ଏଠାେର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହାର ବୁଦି୍ଧ ଅଛ,ି େସ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା
ଗଣନା କରୁ, କାରଣ ତାହା ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ତାହାର
ସଂଖ୍ୟା େହଉଛ ି୬୬୬ (ଛ ଶହ ଛଷଠି) ।

େମଷଶାବକ ଏବଂ ୧,୪୪,୦୦୦ ଭକ୍ତ

ତତ୍ପେର ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ସେିୟାନ ପବର୍ତ
ଉପେର େମଷଶାବକ ଆଉ େଯଉଁମାନଙ୍କ କପାଳେର ତାହାଙ୍କ
ନାମ ଓ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲଖିିତ ଥିଲା, ଏପରି
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୧୪୪,୦୦୦ (ଏକ ଲକ୍ଷ େଚୗରାଳିଶ ହଜାର) େଲାକଙୁ୍କ ତାହାଙ୍କ ସହତି
ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବାର େଦଖିଲ ି। 2 ପୁଣ,ି ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ବହୁବନ୍ୟାଜଳ ଓ
ମହାବଜ୍ରନାଦ ତୁଲ୍ୟ େଗାଟଏି ସ୍ୱର ଶୁଣଲି;ି େଯଉଁ ସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣଲି,ି ତାହା
ବୀଣାବାଦକମାନଙ୍କ ବୀଣାର ଶଦ୍ଦ ପରି । 3 େସମାେନ ସହିାଂସନ, ଚାରି
ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେର େଗାଟଏି ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କେଲ,
ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀରୁ କ୍ର ୀତ େସହ ି୧୪୪,୦୦୦ (ଏକ ଲକ୍ଷ େଚୗରାଳିଶ ହଜାର)
େଲାକଙ୍କ ବନିା ଆଉ େକହ ିେସ ଗୀତ ଶିଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ । 4 େସମାେନ
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହତି ଆପଣା ଆପଣାକୁ କଳୁଷିତ କରି ନ ଥିେଲ କାରଣ
େସମାେନ ଶୁଚ ି। େମଷଶାବକ େଯେକୗଣସ ିସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରନି୍ତ , େସ
ସ୍ଥାନକୁ େସମାେନ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନି୍ତ । େସମାେନ ଈଶ୍ୱର ଓ
େମଷଶାବକଙ୍କ ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟେର ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ ସ୍ୱରୂେପ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ କ୍ର ୀତ େହାଇଅଛନି୍ତ; 5 େସମାନଙ୍କ ମୁଖେର େକୗଣସ ିମିଥ୍ୟାକଥା
ନାହିଁ, େସମାେନ ନେିଦ୍ଦର୍ାଷ ।

ତନି ିଦୂତଙ୍କର ସମ୍ୱାଦ

6 ପେର ମୁଁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତଙୁ୍କ ଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗେର ଉଡ଼ବିାର
େଦଖିଲ,ି େସ ପୃଥିବୀନବିାସୀ ସମସ୍ତ ଜାତ,ି େଗାଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ
ବଂଶୀୟ େଲାକଙ୍କ ନକିଟେର ପ୍ରଚାର କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏକ
ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ େହାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ,
7 ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙୁ୍କ େଗୗରବ ଦଅି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବଚିାର
ସମୟ ଉପସି୍ଥତ, ପୁଣ,ି େଯ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର  ଓ ନଝିର୍ରିଣୀ ସମୂହ
ସୃଷି୍ଟ କରିଅଛନି୍ତ , ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କର । 8 ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତେର ଆଉ
ଜେଣ, ଅଥର୍ାତ୍ ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦୂତ ଆସ ିକହେିଲ, େଯଉଁ ମହାନଗରୀ ବାବଲି୍
ସମସ୍ତ ଜାତଙୁି୍କ ଆପଣା ବ୍ୟଭଚିାରର କାମରୂପ ସୁରା ପାନ କରାଇଅଛ,ି େସ
ପତତି, ଅଧଃପତତି େହାଇଅଛ ି। 9 େସମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତେର ଆଉ ଜେଣ,
ଅଥର୍ାତ୍ ତୃତୀୟ ଦୂତ ଆସ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେର କହେିଲ, ଯଦ ିେକହ ିେସହ ିପଶୁ
ଓ ତାହାର ପ୍ରତମିାକୁ ପ୍ରଣାମ କେର ପୁଣ,ି ଆପଣା କପାଳେର କି ହାତେର
ତାହାର ଚହି୍ନ ଗ୍ରହଣ କେର, 10 େତେବ େସ ମଧ୍ୟ, ଅମିଶି୍ରତ ଭାେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରାଯାଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକାପରୂପ ସୁରା ପାନ କରିବ, ପୁଣ,ି ପବତି୍ର
ଦୂତଗଣଙ୍କ ଓ େମଷଶାବକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତେର ଅଗି୍ନ ଓ ଗନ୍ଧକ ଦ୍ୱ ାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା
ପ୍ରାପ୍ତ େହବ । 11 ଏପରି େଲାକମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ
ଉଠୁଥିବ; େଯଉଁମାେନ ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତମିାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନି୍ତ ପୁଣ,ି
ତାହାର ନାମର ଚହି୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର ଦବିାରାତ୍ର ବଶି୍ରାମ ନାହିଁ
। 12 ଏଠାେର ସାଧୁମାନଙ୍କର, ଅଥର୍ାତ୍ େଯଉଁମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କରନି୍ତ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତ ିବଶି୍ୱାସ ରଖନି୍ତ , େସମାନଙ୍କର େଧୖଯର୍୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।
13 ପୁଣ,ି ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଏହ ିବାଣୀ ଶୁଣଲି,ି େଲଖ, େଯଉଁମାେନ ଏଣକିି
ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାେର ଥାଇ ମରନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ; ହଁ, ଆତ୍ମା କହୁଅଛନି୍ତ ,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମରୁ ବଶି୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ, କାରଣ
େସମାନଙ୍କ କମର୍ େସମାନଙ୍କର ଅନୁବତ୍ତର୍ୀ େହବ ।

ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ ଅମଳ

14 ତତ୍ପେର ମୁଁ ଦୃଷି୍ଟପାତ କଲ,ି ଆଉ େଦଖ, ଶୁଭ୍ରବଣ୍ଣର୍ ଖେଣ୍ଡ େମଘ,
ତହିଁ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ଜେଣ ଉପବଷି୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକେର
ସୁବଣ୍ଣର୍ ମୁକୁଟ ଓ ହସ୍ତେର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାଆ । 15 େସଥିେର ମନି୍ଦରରୁ ଆଉ
ଜେଣ ଦୂତ ବାହାରି େସହ ିେମଘାଛନ୍ନ  ବ୍ୟକି୍ତଙି୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର କହେିଲ,
ଆପଣଙ୍କ ଦାଆ ଲଗାଇ ଶସ୍ୟ କାଟନୁ୍ତ, କାରଣ କାଟବିାର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ,
ଆଉ ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ ପାଚ ିଯାଇଅଛ ି। 16 ତହୁଁ େସହ ିେମଘାଛନ୍ନ  ବ୍ୟକି୍ତ
ପୃଥିବୀେର ଆପଣା ଦାଆ ଲଗାେନ୍ତ େସଥିର ଶସ୍ୟ କଟାଗଲା ।
17 ତତ୍ପେର ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ମନି୍ଦରରୁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ବାହାରି ଆସେିଲ, ତାହାଙ୍କ
ହସ୍ତେର ମଧ୍ୟ େଗାଟଏି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାଆ ଥିଲା । 18 ପୁଣ,ି େବଦ ିନକିଟରୁ
ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ବାହାର େହେଲ, େସ ଅଗି୍ନ ଉପେର କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ;
ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାଆ ଥିଲା, ତାହାଙୁ୍କ େସ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକି
କହେିଲ, ତୁମ୍ଭର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାଆ ଲଗାଅ ଓ ପୃଥିବୀର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଣ୍ଡାସବୁ ସଂଗ୍ରହ
କର, କାରଣ େସଥିର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳସବୁ ପାଚ ିଯାଇଅଛ ି। 19 ତହିଁେର େସହି
ଦୂତ ପୃଥିବୀେର ଆପଣା ଦାଆ ଲଗାଇ େସଥିର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳସବୁ ସଂଗ୍ରହ
କେଲ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧରୂପ ମହା ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡେର େସହ ିସବୁ ନେିକ୍ଷପ
କେଲ । 20 ନଗରର ବାହାେର େସହ ିଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ଦଳିତ େହଲା, ଆଉ

େସଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାର େହାଇ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଲଗାମ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଏକ ଶହ
େକାଶ (୩୦୦ କି.ମି.) ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ େହଲା ।

ସପ୍ତେକ୍ଲଶଧାରୀ ସପ୍ତ ଦୂତ

ତତ୍ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍େର ଆଉ ଏକ ମହା ଅଦୁ୍ଭତ ଚହି୍ନ େଦଖିଲ,ି
ସପ୍ତ ଦୂତ, େସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେର ସପ୍ତ େକ୍ଲଶ, ଏହା ହିଁ େଶଷ,
କାରଣ ଏହ ିେକ୍ଲଶ ମାନଙ୍କେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧ ସମାପ୍ତ ।

2 ଆଉ ମୁଁ େଦଖିଲ ିେଯପରି ଅଗି୍ନମିଶି୍ରତ େଗାଟଏି କାଚମୟ ସମୁଦ୍ର , ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ ପଶୁ, ତାହାର ପ୍ରତମିା ଓ ତାହା ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଉପେର
ବଜିୟୀ େହାଇଅଛନି୍ତ , େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଣା ଧରି, େସହ ିକାଚମୟ
ସମୁଦ୍ର  ତୀରେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇଅଛନି୍ତ । 3 େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ
େମାଶା ଓ େମଷଶାବକଙ୍କ ଗୀତ ଗାନ କରି କହୁଅଛନି୍ତ , େହ ପ୍ରଭୁ,
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର କମର୍ସମୂହ ମହତ ଓ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ; େହ
ଜାତସିମୂହର ରାଜା, ତୁମ୍ଭର ପଥସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ୟ । 4 େହ ପ୍ରଭୁ,
କିଏ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ ନ କରିବ ? କିଏ ତୁମ୍ଭ ନାମର େଗୗରବ କୀତ୍ତର୍ନ ନ
କରିବ ? କାରଣ େକବଳ ତୁେମ୍ଭ ହିଁ ପବତି୍ର; ଜାତସିମୂହ ଆସ ିତୁମ୍ଭ
ଛାମୁେର ପ୍ରଣାମ କରିେବ, େଯଣୁ ତୁମ୍ଭର ନ୍ୟାଯ୍ୟ କମର୍ସମୂହ ପ୍ରକାଶିତ
େହାଇଅଛ ି। 5 ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତମ୍ୱୁର ମନି୍ଦରର
ଦ୍ୱ ାର ଉନ୍ମୁ କ୍ତ େହଲା, 6 ଆଉ ମନି୍ଦରରୁ େସହ ିସପ୍ତେକ୍ଲଶଧାରୀ ସପ୍ତ ଦୂତ
ବାହାରି ଆସେିଲ, େସମାେନ ମଣଖିଚତି ନମିର୍ଳ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମସନିା ବସ୍ତ୍ର
ପରିହତି ପୁଣ,ି େସମାନଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପଟୁକା ବଦ୍ଧ । 7 େସଥିେର
ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ପ୍ରାଣୀ ଅନନ୍ତଜୀବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧେର
ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ସପ୍ତ ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର େସହ ିସପ୍ତ ଦୂତଙୁ୍କ େଦେଲ । 8 ଆଉ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ ଓ ଶକି୍ତର ଧୂମେର ମନି୍ଦର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ େହଲା, ସପ୍ତ ଦୂତଙ୍କ
ସପ୍ତ େକ୍ଲଶ ସମାପ୍ତ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େକହ ିମନି୍ଦରେର ପ୍ରେବଶ କରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ ।

ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ସପ୍ତ ପାତ୍ର

ତତ୍ପେର ମୁଁ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣଲି,ି ତାହା
ସପ୍ତ ଦୂତଙୁ୍କ କହଲିା, ଯାଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େକ୍ର ାଧର ସପ୍ତ ପାତ୍ର
ପୃଥିବୀ ଉପେର ଢ଼ାଳ । 2 େସଥିେର ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଯାଇ

ପୃଥିବୀ ଉପେର ଆପଣା ପାତ୍ର ଢ଼ାଳିେଲ; ତହୁଁ େଯଉଁମାେନ ପଶୁର ଚହି୍ନ
ଗ୍ରହଣ କରିଥିେଲ ଓ ତାହାର ପ୍ରତମିାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ
ଶରୀରେର ଅତ ିଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କ୍ଷତ େହଲା । 3 ଦି୍ୱ ତୀୟ ଦୂତ ଆପଣା
ପାତ୍ର ସମୁଦ୍ର  ଉପେର ଢ଼ାଳିେଲ; ତହୁଁ ତାହା ମୃତ େଲାକର ରକ୍ତ ପରି
େହଲା, ଆଉ ସମୁଦ୍ର େର ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବ ମେଲ । 4 ତୃତୀୟ ଦୂତ
ଆପଣା ପାତ୍ର ନଦୀ ଓ ନଝିର୍ରିଣୀଗଡୁ଼କି ଉପେର ଢ଼ାଳିେଲ; ତହୁଁ େସହ ିସବୁ
ରକ୍ତ େହାଇଗଲା । 5 େସେତେବେଳ ମୁଁ ଜଳାଧିପତ ିଦୂତଙୁ୍କ ଏହା କହବିାର
ଶୁଣଲି,ି େହ ବତ୍ତର୍ମାନ ଓ ଅତୀତ, ପୁଣ,ି ପବତି୍ର େଯ ତୁେମ୍ଭ ନ୍ୟାୟକତ୍ତର୍ା
େବାଲ ିଏହପିରି ବଚିାର କରିଅଛ;ି 6 େଯଣୁ େସମାେନ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଓ
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ କରିଥିେଲ, ଆଉ ତୁେମ୍ଭ େସମାନଙୁ୍କ ପାନ
କରିବା ନମିେନ୍ତ ରକ୍ତ େଦଇଅଛ, େସମାେନ େସଥିେର େଯାଗ୍ୟ ।
7 େସେତେବେଳ ମୁଁ େବଦରୁି ଏହା ଶୁଣଲି,ି ହଁ, େହ ପ୍ରଭୁ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ବଚିାର ସତ୍ୟ ଓ ଯଥାଥର୍ । 8 ଚତୁଥର୍ ଦୂତ ଆପଣା
ପାତ୍ର ସୂଯର୍୍ୟ ଉପେର ଢ଼ାଳିେଲ; ତହୁଁ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙୁ୍କ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ
କରିବାକୁ ଶକି୍ତ ଦଆିଗଲା । 9 େସେତେବେଳ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ମହା ତାପେର
ଦଗ୍ଧ େହେଲ, ଆଉ େଯଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହ ିସମସ୍ତ େକ୍ଲଶ ଉପେର
ଅଧିକାର ଅଛ,ି ତାହାଙ୍କ ନାମର ନନି୍ଦା କେଲ, ତାହାଙୁ୍କ େଗୗରବ େଦବା
ନମିେନ୍ତ ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ ନାହିଁ । 10 ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର
େସହ ିପଶୁର ସଂିହାସନ ଉପେର ଢ଼ାଳିେଲ; ତହୁଁ ତାହାର ରାଜ୍ୟ
ଅନ୍ଧକାରମୟ େହଲା, ଆଉ େଲାକମାେନ େବଦନା େହତୁ ଆପଣା ଆପଣା
ଜିହ୍ୱା କାମୁଡ଼ବିାକୁ ଲାଗିେଲ; 11 ପୁଣ,ି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େବଦନା
ଓ କ୍ଷତ ସକାେଶ ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନନି୍ଦା କେଲ ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା
କମର୍ରୁ ମନପରିବତ୍ତର୍ନ କେଲ ନାହିଁ । 12 ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ଫରାତ୍
ମହାନଦୀ ଉପେର ଢ଼ାଳିେଲ; ତହୁଁ ପୂବର୍ଦଗିରୁ ଅ◌ାଗମନକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କ
ନମିେନ୍ତ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ େହବା ପାଇଁ ତାହାର ଜଳ ଶୁଷ୍କ େହାଇଗଲା ।
13 ତତ୍ପେର ମୁଁ େଦଖିଲ,ି ସପର୍ର ମୁଖରୁ, ପଶୁର ମୁଖରୁ ଓ ଭଣ୍ଡ
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ଭାବବାଦୀର ମୁଖରୁ େବଙ୍ଗ ପରି ତେିନାଟା ଅପବତି୍ର ଆତ୍ମା ବାହାରିେଲ;
14 ଏମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟକମର୍କାରୀ ଭୂତାତ୍ମା େହାଇ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ମହାଦନିର ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ର କରିବା
ପାଇଁ େସମାନଙ୍କ ନକିଟକୁ ବାହାରିଯାଆନି୍ତ । 15 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ େଚାର
ପରି ଆସୁଅଛୁ; େଯ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କେର, େସ ଧନ୍ୟ,
କାରଣ ତାହା କେଲ େସ ଉଲଙ୍ଗ େହାଇ ବୁଲବି ନାହିଁ ଓ େଲାେକ ତାହାର
ଲଜ୍ଜ ା େଦଖିେବ ନାହିଁ । 16 େସହ ିଅପବତି୍ର ଆତ୍ମାମାେନ ରାଜାମାନଙୁ୍କ ଏବ୍ର ୀ
ଭାଷାେର ହମିର୍ଗିେଦ୍ଦାନ୍ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନେର ଏକତ୍ର କେଲ ।

ସପ୍ତମ ପାତ୍ର

17 ସପ୍ତମ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ଆକାଶେର ଢ଼ାଳିେଲ; ତହୁଁ ମନି୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ
ସଂିହାସନଠାରୁ ଏହ ିଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର େହଲା, ସମାପ୍ତ େହଲା । 18 େସେତେବେଳ
ବଦୁି୍ୟତ୍, ବଭିନି୍ନ  ସ୍ୱର ଓ ବଜ୍ରଧ୍ୱନୀ େହଲା, ପୁଣ,ି ମହା ଭୂମିକମ୍ପ େହଲା;
ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟ େହବା ସମୟଠାରୁ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ
ଆଉ େକେବ େହାଇ ନ ଥିଲା । 19 େସଥିେର େସହ ିମହାନଗରୀ ତନିି
ଭାଗେର ବଭିକ୍ତ େହଲା ଓ ଅଣଯିହୂଦୀମାନଙ୍କର ନଗରସମୂହ ଭୂମିସାତ୍
େହଲା; ଆଉ ମହାନଗରୀ ବାବଲିକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧରୂପ
ସୁରା ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରାଇବା ନମିେନ୍ତ ସ୍ମରଣେର ଆଣେିଲ । 20 ପୁଣ,ି
ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ୱ ୀପ ଦୂରୀଭୂତ େହଲା ଓ ପବର୍ତଗଣ ଆଉ େଦଖାଗେଲ ନାହିଁ ।
21 ଆକାଶରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପେର ମହା ଶିଳାବୃଷି୍ଟ େହଲା, ଶିଳାଗଡୁ଼କି
ପ୍ରାୟ ଏକ ଏକ ମହଣ (୪୦ େକ.ଜି) ଓଜନର, ଆଉ ଶିଳାବୃଷି୍ଟର େକ୍ଲଶ
ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନନି୍ଦା କେଲ, କାରଣ େସହ ିେକ୍ଲଶ ଅତି
ଭୟଙ୍କର ।

ମହା େବଶ୍ୟା ଏବଂ ପଶୁ

ତତ୍ପେର ସପ୍ତ ପାତ୍ରଧାରୀ ସପ୍ତ ଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆସି
େମାେତ କହେିଲ, ଏଠାକୁ ଆସ, େଯଉଁ ମହା େବଶ୍ୟା ବହୁ
ଜଳରାଶି ନକିଟେର ଉପବଷି୍ଟ, 2 ଯାହା ସହତି ପୃଥିବୀର

ରାଜାମାେନ ବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛନି୍ତ ଓ ପୃଥିବୀ ନବିାସୀମାେନ ଯାହାର
ବ୍ୟଭଚିାରରୂପ ସୁରାେର ମତ୍ତ େହାଇଅଛନି୍ତ , ତାହାର ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭକୁ େଦଖାଇବି
। 3 େସଥିେର େସ େମାେତ ଆତ୍ମାେର ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ େଘନଯିାଆେନ୍ତ ମୁଁ
ଜେଣ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ େଗାଟଏି େଲାହତିବଣ୍ଣର୍ ପଶୁ ଉପେର ବସଥିିବାର
େଦଖିଲ;ି େସହ ିପଶୁର ସବର୍ାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱରନନି୍ଦାସୂଚକ ନାମେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍, ଆଉ
ତାହାର ସପ୍ତ ମସ୍ତକ ଓ ଦଶ ଶିଙ୍ଗ । 4 ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ବାଇଗଣଆି ଓ
େଲାହତିବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ପରିହତିା, ପୁଣ,ି ସୁବଣ୍ଣର୍, ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣ ିଓ ମୁକ୍ତ ାେର
ଭୂଷିତା; ତାହାର ହସ୍ତେର େଗାଟଏି ସୁବଣ୍ଣର୍ ପାତ୍ର, ତାହା ଘୃଣ୍ୟ ପଦାଥର୍ ଓ
ତାହାର ବ୍ୟଭଚିାରରୂପ ଅଶୁଚ ିକମର୍େର ପରିପୂଣ୍ଣର୍; 5 ତାହାର କପାଳେର
ଏହ ିନଗିଢୂ଼ ଭାବଯୁକ୍ତ ନାମ ଲଖିିତ ଥିଲା, ମହାନଗରୀ ବାବଲି୍,
େବଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ବଷିୟର ମାତା । 6 ମୁଁ େସହି
ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ ସାଧୂମାନଙ୍କ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାନେର ମତ୍ତ
େହବାର େଦଖିଲ ି। ତାହାକୁ େଦଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହଲି
7 େସଥିେର ଦୂତ େମାେତ କହେିଲ, କାହିଁକି ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହଲ ? ମୁଁ
ତୁମ୍ଭକୁ େସହ ିସ୍ତ୍ରୀେଲାକର ଓ ତାହାର ବାହନ ସପ୍ତ ମସ୍ତକ ଓ ଦଶ ଶିଙ୍ଗ
ବଶିିଷ୍ଟ େଯଉଁ ପଶୁ, ତାହାର ନଗିଢୁ଼ତତ୍ତ୍ୱ  ବୁଝାଇେଦବ ି। 8 େସହ ିେଯଉଁ
ପଶୁକୁ ତୁେମ୍ଭ େଦଖିଲ, ତାହା ଥିଲା, ଏେବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ତାହା
ପାତାଳକୁଣ୍ଡରୁ ଉଠି ବନିାଶ ପାଇବ। େସଥିେର ପୃଥିବୀନବିାସୀ େଯେତ
େଲାକଙ୍କ ନାମ ଜଗତର ପତ୍ତନାବଧି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ େହାଇ
ନାହିଁ, େସମାେନ େଯେତେବେଳ େସହ ିପଶୁକୁ େଦଖିେବ େଯ ତାହା ଥିଲା,
ଏେବ ନାହିଁ ପେର ଆସବି, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟାନି୍ୱ ତ େହେବ
। 9 ଏହ ିସ୍ଥଳେର ବୁଦି୍ଧବଶିିଷ୍ଟ ମନ ଆବଶ୍ୟକ । େସହ ିସପ୍ତ ମସ୍ତକ ସପ୍ତ
ପବର୍ତକୁ ବୁଝାଏ, ଏହ ିସପ୍ତ ପବର୍ତ ଉପେର ସ୍ତ୍ରୀେଲାକ ଉପବଷି୍ଟା;
10 େସହ ିସପ୍ତ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତ ରାଜାଙୁ୍କ ବୁଝାଏ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ
ଜଣ ପତତି େହାଇଅଛନି୍ତ , ଜେଣ ବତ୍ତର୍ମାନ ଅଛ,ି ଆଉ ଜେଣ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ
ଆସ ିନାହିଁ, େସ ଆସେିଲ ଅଳ୍ପ କାଳ ମାତ୍ର ରହବି । 11 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ପଶୁ
ଥିଲା ଆଉ ଏେବ ନାହିଁ, େସ ଅଷ୍ଟମ; ତଥାପି େସ େସହ ିସପ୍ତ ରାଜାଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ, ଆଉ େସ ବନିାଶ ପାଇବ । 12 ଆହୁରି େଯଉଁ ଦଶ ଶିଙ୍ଗ
େଦଖିଲ, ଏହ ିସବୁ ଦଶ ରାଜାଙୁ୍କ ବୁଝାଏ; େସମାେନ ଏପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ

ପାଇ ନାହଁାନି୍ତ , କିନୁ୍ତ ପଶୁ ସଙ୍ଗେର ଏକ ଘଣ୍ଟା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରି
କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ େହେବ । 13 େସମାେନ ଏକମନା, ଆଉ େସମାେନ େସହି
ପଶୁକୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ଓ କ୍ଷମତା େଦେବ । 14 େସମାେନ
େମଷଶାବକଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିେବ, ଆଉ େମଷଶାବକ େସମାନଙୁ୍କ ଜୟ
କରିେବ, କାରଣ େସ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପୁଣ,ି
େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହତି ଅଛନି୍ତ , େସହ ିଆହୂତ, ମେନାନୀତ ଓ ବଶି୍ୱସ୍ତ
େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିେବ । 15 ଆଉ େସ େମାେତ କହେିଲ, େଯଉଁ
ଜଳରାଶି ନକିଟେର ତୁେମ୍ଭ େବଶ୍ୟାକୁ ଉପବଷି୍ଟା ଥିବାର େଦଖିଲ, େସହି
ଜଳରାଶି ବଭିନି୍ନ  େଗାଷ୍ଠୀ, ଜନତା, ଜାତ ିଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକଙୁ୍କ ବୁଝାଏ ।
16 ପୁଣ,ି େଯଉଁ ଦଶ ଶିଙ୍ଗ େଦଖିଲ, େସହ ିସବୁ ଓ େସହ ିପଶୁ େବଶ୍ୟାକୁ
ଘୃଣା କରିେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉଛନି୍ନ  ଓ ଉଲଙ୍ଗ କରିେବ ଆଉ ତାହାର
ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିେବ ଓ ତାହାକୁ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ କରିେବ; 17 କାରଣ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ େଯପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ନ ହୁଏ, େସପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସମାେନ
େଯପରି ତାହାର ଅଭପି୍ରାୟ ସଦି୍ଧ କରନି୍ତ ଓ ଏକମନା େହାଇ ଆପଣାମାନଙ୍କ
ରାଜ୍ୟ ପଶୁକୁ ଦାନ କରନି୍ତ , ଏଥି ନମିେନ୍ତ ଈଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ମନେର
ସୂଚାଇ େଦେଲ । 18 ଆଉ େଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀେଲାକକୁ େଦଖିଲ, େସ ପୃଥିବୀର
ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପେର ରାଜତ୍ୱ  କରୁଥିବା ମହାନଗରୀକୁ ବୁଝାଏ ।

ବାବଲିର ପତନ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସବିାର
େଦଖିଲ;ି େସ ମହାକ୍ଷମତାପନ୍ନ , ତାହାଙ୍କ ମହମିାେର ପୃଥିବୀ
ଆେଲାକମୟ େହାଇଗଲା । 2 େସ ମହା ଶଦ୍ଦ କରି ଉଚ୍ଚ

ସ୍ୱରେର କହେିଲ, ମହାନଗରୀ ବାବଲି୍ ପତତି, ଅଧଃପତତି େହାଇଅଛ,ି
ତାହା ଭୂତମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ପୁଣ,ି ଅଶୁଚ ିଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅଶୁଚ ିଓ
ଘୃଣ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ େହାଇଅଛ ି। 3 କାରଣ ଜାତସିମୂହ
ତାହାର ବ୍ୟଭଚିାର କାମରୂପ ସୁରା ପାନ କରିଅଛନି୍ତ , ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ
ତାହା ସହତି ବ୍ୟଭଚିାର କରିଅଛନି୍ତ ଓ ପୃଥିବୀର ବଣକିମାେନ ତାହାର
ବଳିାସତିାେର ଧନୀ େହାଇଅଛନି୍ତ । 4 ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଆଉ େଗାଟଏି ସ୍ୱର
ଏହା କହବିାର ଶୁଣଲି,ି େହ ଆମ୍ଭର େଲାକମାେନ, ତୁେମ୍ଭମାେନ େଯପରି
ତାହାର ପାପର ସହଭାଗୀ ନ ହୁଅ ଓ ତାହାର େକ୍ଲଶର ଅଂଶୀ ନ ହୁଅ,
ଏଥି ନମିେନ୍ତ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ; 5 କାରଣ ତାହାର ପାପରାଶୀ ସ୍ୱଗର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଉଠିଅଛ,ି ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାର ଅଧମର୍ସବୁ ସ୍ମରଣ କରିଅଛନି୍ତ
। 6 େସ େଯପରି କରିଅଛ,ି େସହପିରି ତାହାକୁ ପ୍ରତଫିଳ ଦଅି, ତାହାର
କମର୍ାନୁସାେର ତାହାକୁ ଦି୍ୱ ଗଣୁ ପ୍ରତଫିଳ ଦଅି, ଆଉ େସ େଯଉଁ ପାତ୍ରେର
ମଦ୍ୟ ମିଶି୍ରତ କରିଅଛ,ି େସଥିେର ତାହା ପାଇଁ ଦି୍ୱ ଗଣୁ ମଦ୍ୟ ମିଶି୍ରତ କର ।
7 େସ େଯେତ ନଜିର େଗୗରବ କରିଅଛ ିଓ ବଳିାସତିାେର କାଳ
କାଟଅିଛ,ିତାହାକୁ େସେତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ େଶାକ ଦଅି; କାରଣ େସ ମେନ ମେନ
କହୁଅଛ,ି ମୁଁ ରାଣୀ େହାଇ ବସଅିଛ,ି ମୁଁ ବଧିବା ନୁେହଁ, େମାେତ କଦାପି
େଶାକ କରିବାକୁ େହବ ନାହିଁ । 8 ଏନମିେନ୍ତ ଏକ ଦନିେର ହିଁ ତାହା ପ୍ରତି
ଏହ ିସମସ୍ତ େକ୍ଲଶ, ଅଥର୍ାତ୍ ମୃତୁ୍ୟ, େଶାକ ଓ ଦୁଭିର୍କ୍ଷ ଘଟବି, ଆଉ େସ
ସମ୍ପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ଅଗି୍ନେର ଦଗ୍ଧ େହବ, େଯଣୁ ତାହାର ବଚିାରକତ୍ତର୍ା ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର
ଶକି୍ତମାନ । 9 ପୃଥିବୀର େଯ ସମସ୍ତ ରାଜା ତାହା ସଙ୍ଗେର ବ୍ୟଭଚିାର କରି
ବଳିାସତିାେର କାଳ କାଟଅିଛନି୍ତ , େସମାେନ ତାହା ଅଗି୍ନର ଧୂମ େଦଖି ତାହା
ନମିେନ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବଳିାପ କରିେବ; 10 େସମାେନ ତାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣାେର
ଭୟ େହତୁ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ କହେିବ, ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ,
ପରାକ୍ରମୀ ନଗରୀ ବାବଲି୍, ତୁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ରୀ । କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି
ମଧ୍ୟେର େତାହର ଦଣ୍ଡ ଉପସି୍ଥତ େହଲା । 11 ଆଉ ପୃଥିବୀର ବଣକିମାେନ
ତାହା ନମିେନ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ େଶାକ କରିେବ, କାରଣ େକହ ିେସମାନଙ୍କ
ବାଣଜି୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଉ କ୍ରୟ କରିବ ନାହିଁ ଯଥା, 12 ସୁବଣ୍ଣର୍, େରୗପ୍ୟ, ମଣ,ି
ମୁକ୍ତ ା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର, ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ପଟୁବସ୍ତ୍ର, ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର,
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦନକାଷ୍ଠ, ହସ୍ତୀଦନ୍ତର ସବର୍ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ, ଅତ ିବହୁମୂଲ୍ୟ
କାଷ୍ଠ, ପିତ୍ତଳ, େଲୗହ ଓ ମମର୍ର ପ୍ରସ୍ତର (ମାବର୍ଲ୍) ନମିିର୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର
ବସ୍ତୁ, 13 ଦାରୁଚନି,ି ସୁଗନି୍ଧଦ୍ର ବ୍ୟ, ଧୂପ, ସୁଗନି୍ଧ େଲପ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, କୁନୁ୍ଦରୁ,
ମଦ୍ୟ, େତୖଳ, ମଇଦା, ଗହମ, େଗାରୁ, େମଷ, ଅଶ୍ୱ, ରଥ, କ୍ର ୀତଦାସ ଓ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ । 14 େତାହର ପ୍ରାଣର ଅଭଳିାଷର ଫଳସବୁ
େତାହଠାରୁ ଦୂର େହାଇଅଛ,ି ପୁଣ,ି ସମସ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଓ ମେନାହରବଷିୟ
େତାହଠାରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇ ବନିଷ୍ଟ େହାଇଅଛ,ି ଆଉ େକେବ େହଁ େସ
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ସମସ୍ତର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । 15 ଏହ ିସମସ୍ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର େଯଉଁ
ବଣକିମାେନ ତାହା ଦ୍ୱ ାରା ଧନୀ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ତାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର
ଭୟ େହତୁ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ େଶାକ କରି କହେିବ,
16 ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ, ସନ୍ତାପର ପାତ୍ରୀ । ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର,
ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଓ ସନୁି୍ଦରବଣ୍ଣର୍ ବସ୍ତ୍ର ପରିହତିା ଥିଲା, ପୁଣ,ି ସୁବଣ୍ଣର୍, ମଣି
ଓ ମୁକ୍ତ ାେର ଭୂଷିତା ଥିଲା । 17 କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ ିମଧ୍ୟେର େସହି
ମହାସମ୍ପତି୍ତ ଧ୍ୱଂସ େହାଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ ଜାହାଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ
ଜଳପଥେର ଗତାୟତକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ େଲାକ ପୁଣ,ି ନାବକି ଓ ସମୁଦ୍ର
ବ୍ୟବସାୟୀ ସମେସ୍ତ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ, 18 ତାହାର ଅଗି୍ନର ଧୂମ େଦଖି
ଚତି୍କାର କରି କହେିଲ, ଏହ ିମହାନଗରୀ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ େକଉଁ ନଗରୀ ?
19 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକେର ଧୂଳି ପକାଇ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ େଶାକ
କରି ଚତି୍କାର ସହ କହେିଲ, ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ, ସନ୍ତାପର ପାତ୍ରୀ ।
ତାହାର ସମୃଦି୍ଧ ଦ୍ୱ ାରା ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଗାମୀ ଜାହାଜର କତ୍ତର୍ାମାେନ ଧନବାନ
େହାଇଥିେଲ; ଏେବ ଏକ ଘଡ଼ ିମଧ୍ୟେର ତାହା ଧ୍ୱଂସ େହାଇଗଲା । 20 େହ
ସ୍ୱଗର୍, େହ ସାଧୁବୃନ୍ଦ, େହ େପ୍ରରିତବଗର୍, େହ ଭାବବାଦୀ ସମେସ୍ତ,
ତୁେମ୍ଭମାେନ ତାହାର ପତନେର ଆନନ୍ଦ କର, ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାେଶ
ତାହାଠାରୁ ପ୍ରତେିଶାଧ େନଇଛନି୍ତ । 21 ତତ୍ପେର ଜେଣ ବଳବାନ ଦୂତ
େଗାଟଏି ବୃହତ୍ ଚକିପଥର ପରି େଗାଟଏି ପଥର ସମୁଦ୍ର େର ନେିକ୍ଷପ କରି
କହେିଲ, ଏହପିରି ମହାବଳେର ମହାନଗରୀ ବାବଲି୍ ନକିି୍ଷପ୍ତ େହବ, ଆଉ
େକେବ େହଁ ତାହାର ଉେଦ୍ଦଶ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । 22 ବୀଣାବାଦକ, ଗାୟକ,
ବଂଶୀବାଦକ ଓ ତୁରୀବାଦକ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ େତା ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ
େହଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, େକୗଣସ ିପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପକର େତା ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ
େହଁ େଦଖାଯିବ ନାହିଁ, ଚକିପଥରର ଶଦ୍ଦ େତା ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ
ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, 23 ପ୍ରଦୀପର ଆେଲାକ େତା ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ େହଁ
ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ େହବ ନାହିଁ, ପୁଣ,ି ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ଶବ୍ଦ େତା ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକେବ
େହଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ େତାହର ବଣକିମାେନ ପୃଥିବୀେର ମହାନ
ଥିେଲ, ଆଉ େତାହର ମାୟାେର ଜାତସିମୂହ ଭ୍ର ାନ୍ତ େହାଇଥିେଲ, 24 ପୁଣ,ି
ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଓ ପୃଥିବୀେର ହତ େହାଇଥିବା
ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟେର େଦଖାଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ୱଗର୍େର ଆନନ୍ଦ

ଏଥିଉତ୍ତାେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍େର ମହାଜନତାର ଶଦ୍ଦ ପରି େଗାଟଏି
ମହା ଶଦ୍ଦ ଏହା କହବିାର ଶୁଣଲି,ି ହାଲି୍ଲ ଲୂୟା; ପରିତ୍ରାଣ,
େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, 2 କାରଣ

ତାହାଙ୍କ ବଚିାର ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାଯ୍ୟ; େଯଉଁ ମହା େବଶ୍ୟା ଆପଣା ବ୍ୟଭଚିାର
ଦ୍ୱ ାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲା, େସ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ େଦଇ ଆପଣା
ଦାସମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତର ପରିେଶାଧ ତାହାଠାରୁ େନଇଅଛନି୍ତ । 3 ପୁଣ,ି େସ
ଦି୍ୱ ତୀୟ ଥର କହେିଲ, ହାଲି୍ଲ ଲୂୟା; ତାହାର ଅଗି୍ନର ଧୂମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ
ଉଠୁଥିବ । 4 େସଥିେର େସହ ିଚବଶି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଉବୁଡ଼
େହାଇ ସଂିହାସନ ଉପବଷି୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି କହେିଲ, ଆେମନ୍
ହାଲି୍ଲ ଲୂୟା ।

େମଷଶାବକଙ୍କ ବବିାହ େଭାଜ

5 େସେତେବେଳ ସଂିହାସନଠାରୁ େଗାଟଏି ଶଦ୍ଦ ନଗିର୍ତ େହାଇ କହଲିା,
େହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାେନ, େହ ତାହାଙ୍କର ଭୟକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଓ ମହାନ
େଲାକମାେନ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର । 6 ଆଉ ମୁଁ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ
ପରି ଏବଂ ବହୁଜଳକେଲ୍ଲ ାଳ ଓ େଘାର େମଘଗଜର୍ନର ଶଦ୍ଦ ପରି େଗାଟଏି
ଶଦ୍ଦ ଏହା କହବିାର ଶୁଣଲି,ି ହାଲି୍ଲ ଲୂୟା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର
ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ  ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନି୍ତ । 7 ଆସ, ଆେମ୍ଭମାେନ
ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲ ାସ କରୁ, କାରଣ େମଷଶାବକଙ୍କ ବବିାହର ସମୟ ଉପସି୍ଥତ,
ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜି୍ଜତ କରିଅଛ ି। 8 ତାହାକୁ ଶୁଭ୍ର ଓ
ପରିଷ୍କତୃ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଦଆିଗଲା; େସହ ିସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର
ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧମର୍କମର୍ । 9 େସେତେବେଳ େସ େମାେତ କହେିଲ, େଲଖ,
େଯଉଁମାେନ େମଷଶାବକଙ୍କ ବବିାହେଭାଜକୁ ନମିନି୍ତ୍ର ତ, େସମାେନ ଧନ୍ୟ ।
ଆଉ େସ େମାେତ କହେିଲ, ଏହ ିସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ।
10 ତହିଁେର ମୁଁ ତାହାଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନମିେନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ
ଉବୁଡ଼ େହଲ ି। େସଥିେର େସ େମାେତ କହେିଲ, ସାବଧାନ, ଏହା କର

ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ େଯ ତୁମ୍ଭର ଭାଇଗଣ, େସମାନଙ୍କର
ସହଦାସ; ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କର । ଯୀଶୁଙ୍କ ବଷିୟକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତ ସାର ।

େଶ୍ୱତ ଅଶ୍ୱ ଆେରାହୀ

11 ତତ୍ପେର ମୁଁ ସ୍ୱଗର୍କୁ ଉନ୍ମୁ କ୍ତ େଦଖିଲ,ି ଆଉ େଦଖ, େଗାଟଏି
େଶ୍ୱତବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱ; ତାହାର ଆେରାହୀଙ୍କ ନାମ ବଶି୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ; ନ୍ୟାୟ ରୂେପ
ବଚିାର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରନି୍ତ । 12 ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅଗି୍ନଶିଖା ସଦୃଶ, ତାହାଙ୍କ
ମସ୍ତକେର ଅେନକ ମୁକୁଟ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର େଗାଟଏି ନାମ ଲଖିିତ ଅଛ,ି
େସହ ିନାମ ତାହାଙ୍କ ବନିା ଅନ୍ୟ େକହ ିଜାେଣ ନାହିଁ । 13 େସ
ରକ୍ତନମିଜି୍ଜତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି, ପୁଣ,ି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ।
14 ସ୍ୱଗର୍ସ୍ଥ େସୖନ୍ୟବାହନିୀ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କତୃ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିହତି େହାଇ
ଶୁଭ୍ରବଣ୍ଣର୍ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ତାହାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ଗମନ
କେଲ । 15 ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡଡ଼୍ଗ ନଗିର୍ତ ହୁଏ, ତଦ୍ୱ ାରା େସ
ଜାତସିମୂହକୁ ଆଘାତ କରିେବ; େସ େସମାନଙୁ୍କ େଲୗହ ଦଣ୍ଡେର ଶାସନ
କରିେବ, ଆଉ େସ ନେିଜ ସବର୍ଶକି୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ େକ୍ର ାଧରୂପ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ଚୂଣ୍ଣର୍ କରିେବ । 16 ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରେର, ତାହାଙ୍କ ଜଂଘ େଦଶେର
ଏହ ିନାମ ଲଖିିତ ଅଛ,ି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ।
17 ତତ୍ପେର ମୁଁ ଜେଣ ଦୂତଙୁ୍କ ସୂଯର୍୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଦଣ୍ଡାୟମାନ େହାଇଥିବାର
େଦଖିଲ;ି େସ ଆକାଶେର ଉଡ଼ବିା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେର ଡାକି
କହେିଲ, ଆସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାେଭାଜେର ଏକତ୍ର ହୁଅ, 18 େଯପରି
ତୁେମ୍ଭମାେନ ରାଜାମାନଙ୍କର, େସନାପତମିାନଙ୍କର, ପରାକ୍ରମୀମାନଙ୍କର, ଅଶ୍ୱ
ଓ ଅଶ୍ୱାେରାହୀମାନଙ୍କର, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧିନ, କ୍ଷୁଦ୍ର  ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ
େଲାକଙ୍କର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ । 19 ପେର ମୁଁ ପଶୁକୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀର
ରାଜାମାନଙୁ୍କ ଓ େସମାନଙ୍କର େସୖନ୍ୟବାହନିୀକୁ େସହ ିଅଶ୍ୱାେରାହୀ ଓ
ତାହାଙ୍କ େସୖନ୍ୟବାହନିୀଙ୍କ ସହତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନମିେନ୍ତ ଏକତ୍ର େହାଇଥିବାର
େଦଖିଲ ି। 20 େସଥିେର େସହ ିପଶୁ ଧରାପଡ଼ଲିା, ଆଉ େଯଉଁ ଭଣ୍ଡ
ଭାବବାଦୀ ତାହାର ସାକ୍ଷାତେର ଆଶ୍ଚଯର୍୍ୟ କମର୍ସବୁ କରି ତଦ୍ୱ ାରା ପଶୁର
ମୁଦ୍ର ାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ େଲାକମାନଙୁ୍କ ଓ ତାହାର ପ୍ରତମିାପୂଜକମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ
କରିଥିଲା, େସ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଙ୍ଗେର ଧରାପଡ଼ଲିା; େସମାେନ ଉଭେୟ
ଜୀବତି ଅବସ୍ଥାେର ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦେର ନକିି୍ଷପ୍ତ େହେଲ ।
21 ଅବଶିଷ୍ଟ େଲାେକ େସହ ିଅଶ୍ୱାେରାହୀଙ୍କ ମୁଖ ନଗିର୍ତ ଖଡଡ଼୍ଗ ଦ୍ୱ ାରା ହତ
େହେଲ; େସଥିେର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ େସମାନଙ୍କର ମାଂସ େଭାଜନ କରି
ପରିତୃପ୍ତ େହେଲ ।

ସହସ୍ର ବଷର୍ର ରାଜତ୍ୱ

ପେର ମୁଁ ଜେଣ ଦୂତଙୁ୍କ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସବିାର େଦଖିଲ।ି
ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର ପାତାଳକୁଣ୍ଡର ଚାବ ିଓ େଗାଟଏି ବୃହତ୍
ଶିକୁଳି ଥିଲା । 2 େସ େସହ ିସପର୍, େସହ ିପୁରାତନ ନାଗ,

ଅଥର୍ାତ୍ ଦଆିବଳ ଓ ଶୟତାନକୁ ଧରି ଏକ ସହସ୍ର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ବାନି୍ଧ
ପକାଇେଲ, 3 ପୁଣ,ି ତାହାକୁ ପାତାଳକୁଣ୍ଡେର ନେିକ୍ଷପ କରି େସଥିର ମୁଖ
ବନ୍ଦ କେଲ ଓ ତାହା ଉପେର ମୁଦ୍ର ାଙ୍କ େଦେଲ, େଯପରି େସହ ିଏକ ସହସ୍ର
ବଷର୍ େଶଷ ନ େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ େସ ଜାତସିମୂହକୁ ଆଉ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରି ପାରିବ
ନାହିଁ; ଏହାପେର ଅଳ୍ପ କାଳ ନମିେନ୍ତ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ େହବାକୁ େହବ ।
4 ପେର ମୁଁ ସଂିହାସନସମୂହ େଦଖିଲ;ି େସହ ିସବୁ ଉପେର େକେତକ
ବ୍ୟକି୍ତ ଉପେବଶନ କେଲ, େସମାନଙୁ୍କ ବଚିାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଦଆିଗଲା।
ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନମିେନ୍ତ େଯଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ
େଛଦନ େହାଇଥିଲା, ପୁଣ,ି େଯଉଁମାେନ େସହ ିପଶୁକୁ ବା ତାହାର ପ୍ରତମିାକୁ
ପ୍ରଣାମ କରି ନ ଥିେଲ ଓ ତାହାର ଚହି୍ନ ଆପଣା ଆପଣା କପାଳେର ଓ
ହସ୍ତେର ଧାରଣ କରି ନ ଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙୁ୍କ େଦଖିଲ;ି
େସମାେନ ଜୀବତି େହାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହତି ଏକ ସହସ୍ର ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ
କେଲ । 5 ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ େଲାକମାେନ େସହ ିସହସ୍ର ବଷର୍ େଶଷ ନ
େହବା ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ଜୀବତି େହେଲ ନାହିଁ । ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ।
6 େଯଉଁମାେନ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନି୍ତ , େସମାେନ ଧନ୍ୟ ଓ
ପବତି୍ର; େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଦି୍ୱ ତୀୟ ମୃତୁ୍ୟର େକୗଣସ ିଅଧିକାର ନାହିଁ,
ବରଂ େସମାେନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯାଜକ େହାଇ ଏକ ହଜାର ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହତି ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ ।
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ଶୟତାନର ଅନି୍ତମ ପରାଜୟ

7 େସହ ିଏକ ହଜାର ବଷର୍ େଶଷ ହୁଅେନ୍ତ ଶୟତାନ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ
େହବ; 8 େସଥିେର େସ ପୃଥିବୀର ଚାରି େକାଣେର ଥିବା ଜାତସିମୂହକୁ,
ଅଥର୍ାତ୍ ସମୁଦ୍ର ର ବାଲୁକା ସଦୃଶ ଅସଂଖ୍ୟ େଯ େଗାଗ୍ ଓ ମାଗଗ୍,
େସମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ କରି ଯୁଦ୍ଧ ନମିେନ୍ତ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ବାହାରିଯିବ ।
9 େସମାେନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନେର ବସି୍ତାରିତ େହାଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ
ଶିବରି ଓ ପି୍ରୟତମା ନଗରୀକୁ େବଷ୍ଟନ କେଲ । େସେତେବେଳ ସ୍ୱଗର୍ରୁ
ଅଗି୍ନ ପଡ଼ ିେସମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରାସ କଲା । 10 େଯଉଁ ଦଆିବଳ େସମାନଙୁ୍କ ଭ୍ର ାନ୍ତ
କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଅଗି୍ନ ଓ ଗନ୍ଧକମୟ ହ୍ରଦେର ନେିକ୍ଷପ କରାଗଲା,
େସଠାେର େସହ ିପଶୁ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନି୍ତ; ପୁଣ,ି େସମାେନ
ଦବିାରାତ୍ର ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା େଭାଗ କରିେବ ।

େଶଷ ବଚିାର

11 ତତ୍ପେର ମୁଁ େଗାଟଏି ବୃହତ୍ ଶୁଭ୍ରବଣ୍ଣର୍ ସଂିହାସନ ଓ େସଠାେର
ବସଥିିବା ଜେଣ ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଦଶର୍ନ କଲ;ି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପୃଥିବୀ ଓ
ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପଳାୟନ କଲା, େସମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା
ନାହିଁ । 12 ପୁଣ,ି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର  ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ େଲାକଙୁ୍କ ସଂିହାସନର
ସମ୍ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖିଲ,ି ଆଉ ପୁସ୍ତକସବୁ ଫିଟାଗଲା; ପେର
ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ େଗାଟଏି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା; େସହି
ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କେର ଲଖିିତ ବଷିୟ ପ୍ରମାେଣ ମୃତମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
କମର୍ାନୁସାେର ବଚିାରିତ େହେଲ । 13 ସମୁଦ୍ର  ଆପଣାର ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
ମୃତମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କଲା, ଆଉ ମୃତୁ୍ୟ ଓ ପାତାଳ େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବତ୍ତର୍ୀ
ମୃତମାନଙୁ୍କ ସମପର୍ଣ କେଲ; ପୁଣ,ି େସମାେନ ପ୍ରେତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
କମର୍ାନୁସାେର ବଚିାରିତ େହେଲ । 14 ତତ୍ପେର ମୃତୁ୍ୟ ଓ ପାତାଳକୁ
ଅଗି୍ନମୟ ହ୍ରଦେର ପକାଗଲା । ଏହ ିମୃତୁ୍ୟ, ଅଥର୍ାତ୍ ଅଗି୍ନମୟ ହ୍ରଦ, ଦି୍ୱ ତୀୟ
ମୃତୁ୍ୟ । 15 ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେର େଲଖା େହାଇଥିବାର େଦଖା
ନ ଗଲା, ତାହାକୁ ଅଗି୍ନମୟ ହ୍ରଦେର ପକାଗଲା ।

ନୂତନ ସ୍ୱଗର୍ ଏବଂ ନୂତନ ପୃଥିବୀ

ପେର ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ େଦଖିଲ,ି
କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ େଲାପ
ପାଇଥିଲା, ପୁଣ,ି ସମୁଦ୍ର  ଆଉ ନ ଥିଲା । 2 ପୁଣ,ି ମୁଁ ପବତି୍ର

ନଗରୀ, ଅଥର୍ାତ୍ ନୂତନ ଯିରୁଶାଲମକୁ ବର ନମିେନ୍ତ ସଜି୍ଜତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ
ପ୍ରସ୍ତୁତା େହାଇ ସ୍ୱଗର୍ରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର େଦଖିଲ ି।
3 ଆଉ ମୁଁ ସଂିହାସନ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟଏି ମହା ଶଦ୍ଦ ଏହା କହବିାର ଶୁଣଲି,ି
େଦଖ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛ,ି େସ େସମାନଙ୍କ
ସହତି ବାସ କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ୍କ େଲାକ େହେବ, 4 ପୁଣ,ି
ଈଶ୍ୱର ନେିଜ େସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେର ରହେିବ ଓ େସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ େଲାତକ
େପାଛେିଦେବ; ମୃତୁ୍ୟ ଆଉ ଘଟବି ନାହିଁ; େଶାକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ
େହବ ନାହିଁ; କାରଣ ପୂବର୍ ବଷିୟସବୁ େଲାପ ପାଇଅଛ ି। 5 ପେର
ସଂିହାସନ ଉପବଷି୍ଟ ବ୍ୟକି୍ତ କହେିଲ, େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ସମସ୍ତ ବଷିୟ ନୂତନ
କରୁଅଛୁ । ଆଉ େସ କହେିଲ, େଲଖ, କାରଣ ଏହ ିସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ
ବଶି୍ୱାସେଯାଗ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ । 6 େସ େମାେତ ଆହୁରି କହେିଲ, ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ
େହାଇଅଛ ି। ଆେମ୍ଭ ଆଲଫା ଏବଂ ଓେମଗା, ଆରମ୍ଭ ଓ େଶଷ । େଯ
ତୃଷାତ୍ତର୍, ତାହାକୁ ଆେମ୍ଭ ଜୀବନରୂପ ନଝିର୍ରରୁ ବନିାମୁଲ୍ୟେର ପାନ କରିବାକୁ
େଦବୁ । 7 େଯ ଜୟ କେର, େସ ଏହ ିସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ େହବ; ଆେମ୍ଭ
ତାହାର ଈଶ୍ୱର େହବୁ, ପୁଣ,ି େସ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର େହବ । 8 କିନୁ୍ତ
େଯଉଁମାେନ ଭୀରୁ, ଅବଶି୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟକଳଙି୍କତ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭଚିାର,
ମାୟାବୀ ଓ ପ୍ରତମିାପୂଜକ, େସମାେନ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଅଗି୍ନ ଓ
ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱ ଳିତ ହ୍ରଦେର ଅଂଶ ପାଇେବ; ଏହା ହିଁ ଦି୍ୱ ତୀୟ ମୃତୁ୍ୟ ।

ନୂତନ ଯିରୂଶାଲମ

9 ତତ୍ପେର େଯଉଁ ସପ୍ତ ଦୂତ େଶଷ ସପ୍ତ େକ୍ଲଶେର ପରିପୂଣ୍ଣର୍ ସପ୍ତ ପାତ୍ର
ଧରିଥିେଲ, େସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଆସ ିେମାେତ କହେିଲ, ଏଠାକୁ ଆସ,
ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ େସହ ିକନ୍ୟା, ଅଥର୍ାତ୍ େମଷଶାବକଙ୍କ ଭାଯର୍୍ୟାକୁ େଦଖାଇବ ି।

10 େସଥିେର େସ େମାେତ ଆତ୍ମାେର େଗାଟଏି ବୃହତ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ ପବର୍ତକୁ
େଘନଯିାଇ ପବତି୍ର ନଗରୀ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଦଖାଇେଲ, ତାହା ସ୍ୱଗର୍ରୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନକିଟରୁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ ବଶିିଷ୍ଟ
ଥିଲା; 11 ତାହାର େଜ୍ୟାତଃି ଅତ ିବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣ ିସଦୃଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତ
ପରି । 12 ତାହାର େଗାଟଏି ବୃହତ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଅଛ,ି େସଥିର
ଦ୍ୱ ାଦଶ ଦ୍ୱ ାର, େସହ ିଦ୍ୱ ାରେର ଦ୍ୱ ାଦଶ ଦୂତ ଓ ଦ୍ୱ ାରସମୂହର ଉପେର
ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦ୍ୱ ାଦଶ ବଂଶର ନାମ ଲଖିିତ ଅଛ ି।
13 ପୂବର୍େର ତନି ିଦ୍ୱ ାର, ଉତ୍ତରେର ତନି ିଦ୍ୱ ାର, ଦକି୍ଷଣେର ତନି ିଦ୍ୱ ାର ଓ
ପଶି୍ଚମେର ତନି ିଦ୍ୱ ାର । 14 େସହ ିନଗରୀର ପ୍ରାଚୀରର ଦ୍ୱ ାଦଶ ଭତିି୍ତମୂଳ,
େସହ ିସବୁ ଉପେର େମଷଶାବକଙ୍କ ଦ୍ୱ ାଦଶ େପ୍ରରିତଙ୍କ ଦ୍ୱ ାଦଶ ନାମ ଲଖିିତ
ଅଛ ି। 15 େଯ େମା ସହତି କଥା କହୁଥିେଲ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତେର ନଗରୀ,
ତାହାର ଦ୍ୱ ାରସମୂହ ଓ ପ୍ରାଚୀର ମାପ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଗାଟଏି ସୁବଣ୍ଣର୍
ପରିମାପକ ନଳ ଥିଲା । 16 ନଗରୀଟ ିଚାରିେକାଣଆି, ତାହାର େଦୖଘର୍୍ୟ ଓ
ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ; େସ େସହ ିନଳେର ନଗରୀକୁ ମାପେନ୍ତ ବାର ହଜାର ତୀର
େହଲା; େସଥିର େଦୖଘର୍୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା । 17 ପେର େସ େସଥିର
ପ୍ରାଚୀର ମାପେନ୍ତ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ
େଚୗରାଳିଶ ହାତ େହଲା, ଦୂତ ହିଁ ଏହ ିପରିମାଣ ଅନୁସାେର ମାପୁଥିେଲ ।
18 େସହ ିପ୍ରାଚୀର ସୂଯର୍୍ୟକାନ୍ତ ମଣ ିନମିିର୍ତ, ପୁଣ,ି ନଗରୀଟ ିନମିର୍ଳ କାଚ
ପରି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ନମିିର୍ତ । 19 ନଗରୀର ପ୍ରାଚୀରର ଭତିି୍ତମୂଳ ସମସ୍ତ
ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣେିର ଭୂଷିତ। ପ୍ରଥମ ଭତିି୍ତମୂଳ ହୀରକର, ଦି୍ୱ ତୀୟ
ନୀଳକାନ୍ତ ମଣରି, ତୃତୀୟ େବୖଦୂଯର୍୍ୟ ମଣରି, ଚତୁଥର୍ ମରକତ ମଣରି,
20 ପଞ୍ଚମ ପୁଲକ ମଣରି, ଷଷ୍ଠ ମାଣକି୍ୟ ମଣରି, ସପ୍ତମ ପୁଷ୍ପରାଗ ମଣରି,
ଅଷ୍ଟମ ଫିେରାଜ୍ ମଣରି, ନବମ େଗାେମଦକ ମଣରି, ଦଶମ ଲଶୁନୀୟ
ମଣରି, ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳ ମଣରି ଓ ଦ୍ୱ ାଦଶ ସୁଗନ୍ଧ ମଣରି । 21 ଦ୍ୱ ାଦଶ
ଦ୍ୱ ାର ଦ୍ୱ ାଦଶ ମୁକ୍ତ ା, ପ୍ରେତ୍ୟକ ଦ୍ୱ ାର େଗାଟଏି େଗାଟଏି ମୁକ୍ତ ାେର ନମିିର୍ତ;
ଆଉ ନଗରୀର ପଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ସଦୃଶ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବଣ୍ଣର୍ ନମିିର୍ତ । 22 ମୁଁ େସହି
ନଗରୀେର େକୗଣସ ିମନି୍ଦର େଦଖିଲ ିନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ, ସବର୍ଶକି୍ତମାନ
ଈଶ୍ୱର ଓ େମଷଶାବକ େସଥିର ମନି୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନି୍ତ । 23 ଆେଲାକ
ନମିେନ୍ତ େସହ ିନଗରୀର ସୂଯର୍୍ୟ କି ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରେୟାଜନ ନାହିଁ, କାରଣ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ େଗୗରବ ତାହାକୁ ଆେଲାକିତ କେର ଓ େମଷଶାବକ େସଥିର
ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ । 24 େସଥିର ଆେଲାକେର ଜାତସିମୂହ ଗମନାଗମନ
କରିେବ, ପୁଣ,ି ପୃଥିବୀର ରାଜାମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଏ◌ୗଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ତାହା
ମଧ୍ୟକୁ ଆଣେିବ । 25 େସଥିର ଦ୍ୱ ାରସମୂହ ଦନିେବେଳ କଦାପି ରୁଦ୍ଧ େହବ
ନାହିଁ, କାରଣ େସ ସ୍ଥାନେର ରାତି୍ର େହବ ନାହିଁ । 26 େଲାେକ ଜାତସିମୂହର
ଏ◌ୗଶ୍ୱଯର୍୍ୟ ଓ ମହମିା ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣେିବ । 27 େକୗଣସ ିଅଶୁଚ ିବଷିୟ
କିଅବା ଘୃଣ୍ୟକମର୍କାରୀ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ େକହ ିେସଥିେର କଦାପି ପ୍ରେବଶ
କରିବ ନାହିଁ; େକବଳ େଯଉଁମାନଙ୍କ ନାମ େମଷଶାବଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକେର
ଲଖିିତ ଅଛ,ି େସମାେନ ପ୍ରେବଶ କରିେବ ।

ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନଦୀ

ପେର େସ େମାେତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର େଗାଟଏି ନଦୀ
େଦଖାଇେଲ, ତାହା ସ୍ଫଟକି ସଦୃଶ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପୁଣ,ି ଈଶ୍ୱର ଓ
େମଷଶାବକଙ୍କ ସଂିହାସନରୁ ନଗିର୍ତ େହାଇ ନଗରର ପଥ ମଧ୍ୟ

େଦଇ ପ୍ରବାହତି େହଉଅଛ ି। 2 େସହ ିନଦୀର ଉଭୟ ପାଶ୍ୱର୍େର ଦ୍ୱ ାଦଶ
ଥର ଫଳଦାୟକ ଜୀବନବୃକ୍ଷ ଅଛ,ି େସଥିେର ପ୍ରତମିାସେର ଫଳ ଫେଳ,
ପୁଣ,ି େସହ ିବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଜାତସିମୂହର ଆେରାଗ୍ୟକାରକ । 3 େକୗଣସି
ଅଭଶିପ୍ତ ବଷିୟ ଆଉ ରହବି ନାହିଁ । ଈଶ୍ୱର ଓ େମଷଶାବକଙ୍କ ସଂିହାସନ
ନଗରୀ ମଧ୍ୟେର ରହବି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାେନ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା
କରିେବ । 4 େସମାେନ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଦଶର୍ନ କରିେବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ
େସମାନଙ୍କ କପାଳେର ଲଖିିତ ରହବି । 5 ରାତି୍ର ଆଉ େହବ ନାହିଁ,
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ କି ସୂଯର୍୍ୟର ଆେଲାକର ପ୍ରେୟାଜନ େହବ ନାହିଁ,
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର େସମାନଙ୍କ ଉପେର ଆେଲାକ ସ୍ୱରୂପ େହେବ, ପୁଣ,ି
େସମାେନ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ରାଜତ୍ୱ  କରିେବ ।

ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନ

6 ପେର େସ େମାେତ କହେିଲ, ଏହ ିସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବଶି୍ୱାସେଯାଗ୍ୟ ଓ
ସତ୍ୟ; ଯାହା ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଘଟବି, େସହ ିସବୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ୍କ
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େଦଖାଇବା ନମିେନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାସମୂହର ଈଶ୍ୱର, ଆପଣା
ଦୂତଙୁ୍କ େପ୍ରରଣ କରିଅଛନି୍ତ । 7 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ; େଯ ଏହି
ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀସବୁ ପାଳନ କେର, େସ ଧନ୍ୟ । 8 ମୁଁ େଯାହନ ସ୍ୱୟଂ
ଏହ ିସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଓ ଦଶର୍ନ କରିବା ପେର, େଯଉଁ ଦୂତ େମାେତ ଏହି
ସମସ୍ତ ଦଶର୍ନ କରାଇେଲ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତେଳ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନମିେନ୍ତ
ଉବୁଡ଼ େହଲ ି। 9 କିନୁ୍ତ େସ େମାେତ କହେିଲ, ସାବଧାନ, ଏହା କର
ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର, ତୁମ୍ଭର ଭ୍ର ାତୃବୃନ୍ଦ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଓ ଏହି
ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀମାନଙ୍କର ସହଦାସ; ଈଶ୍ୱରଙୁ୍କ ପ୍ରଣାମ କର ।
10 ଆଉ େସ େମାେତ କହେିଲ, ତୁେମ୍ଭ ଏହ ିପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀସବୁ
ମୁଦ୍ର ାଙି୍କତ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ସନି୍ନ କଟ । 11 େଯ ଅଧମର୍ାଚାରୀ,
େସ ଆହୁରି ଅଧମର୍ାଚରଣ କରୁ; େଯ ଅଶୁଚ,ି େସ ଆହୁରି ଅଶୁଚ ିେହଉ;
ପୁଣ,ି େଯ ଧାମିର୍କ, େସ ଆହୁରି ଧମର୍ାଚରଣ କରୁ; େଯ ପବତି୍ର େସ ଆହୁରି
ପବତି୍ର େହଉ । 12 େଦଖ, ଆେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ; ପ୍ରେତ୍ୟକ େଲାକକୁ
ତାହାର କମର୍ାନୁସାେର ଫଳ େଦବାକୁ ଆମ୍ଭର ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେର ଅଛି
। 13 ଆେମ୍ଭ ଆଲଫା ଏବଂ ଓେମଗା, ପ୍ରଥମ ଓ େଶଷ, ଆଦ ିଓ ଅନ୍ତ ।
14 ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ େହବା ନମିେନ୍ତ ଓ ଦ୍ୱ ାର େଦଇ ନଗରୀେର
ପ୍ରେବଶ କରିବା ନମିେନ୍ତ େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର େଧୗତ କରନି୍ତ ,
େସମାେନ ଧନ୍ୟ । 15 କୁକୁରମାେନ, ମାୟାବୀ, ବ୍ୟଭଚିାରୀ, ନରଘାତକ,
ପ୍ରତମିାପୂଜକ ପୁଣ,ି ମିଥ୍ୟାପି୍ରୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀମାେନ ବାହାେର ରହେିବ ।

16 ଆେମ୍ଭ ଯୀଶୁ, ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନମିେନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନକିଟେର ଏହି
ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଦୂତକୁ େପ୍ରରଣ କରିଅଛୁ । ଆେମ୍ଭ
ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ, େସହ ିଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା । 17 ଆତ୍ମା ଓ
କନ୍ୟା କହନି୍ତ , ଆସ। ପୁଣ,ି େଯ ଶୁେଣ, େସ କହୁ, ଆସ । େଯ ତୃଷାତ୍ତର୍,
େସ ଆସୁ; େଯ ଇଚ୍ଛା କେର, େସ ବନିାମୂଲ୍ୟେର ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ
କରୁ ।

ଉପସଂହାର

18 େଯଉଁମାେନ ଏହ ିପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀସବୁ ଶ୍ରବଣ କରନି୍ତ ,
େସମାନଙ୍କର ପ୍ରେତ୍ୟକ ଜଣକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହୁଅଛ,ି େକହ ିଯଦ ିଏହି
ସବୁ ସଙ୍ଗେର କିଛ ିେଯାଗ କେର, େତେବ ଏହ ିପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ
େକ୍ଲଶଗଡୁ଼କି ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତ ିଘଟାଇେବ; 19 ପୁଣ,ି େକହ ିଯଦ ିଏହି
ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକର େକୗଣସ ିବାକ୍ୟ େଲାପ କେର, େତେବ ଈଶ୍ୱର ଏହି
ପୁସ୍ତକେର ଲଖିିତ ଜୀବନବୃକ୍ଷ ଓ ପବତି୍ର ନଗରୀେର ତାହାର ଅଂଶ େଲାପ
କରିେବ । 20 େଯ ଏହ ିସମସ୍ତ ବଷିୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛନି୍ତ , େସ
କହନି୍ତ , ସତ୍ୟ, ଆେମ୍ଭ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ । ଆେମନ୍, େହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆସନୁ୍ତ
। 21 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବତ୍ତର୍ୀ େହଉ । ଆେମନ୍ ।
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